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Pianul lui Koerber.
Representanții industriei din 

Austria s’au întrunit alaltăeiî în 
Viena la un Congres. Au luat parte 
la acest congres și representanții gu
vernului în frunte cu ministru-preșe- 
dinte Dr. Koerber. După-ce preșe 
dintele alianței industriașilor aus
triac! a salutat adunarea fbrte nu
meros cercetată și după-ce s’a con
stituit biroul aclamându-se preșe
dinte tot șeful alianței industriașilor 
austriacî, d-1 I. Pastrâe, acesta și-a 
ținut discursul său de deschidere.

Președintele a arătat în acest 
discurs, că Austria se află economi- 
cesce într’o stare de stagnațiune și 
a fiis, una din căușele principale 
ale acestei stagnări sunt luptele crân
cene dintre națiuni și confesiuni. In
dustriașii — di96 cl — nu mai P°t 
se stea pasivi în fața acestei stări 
de lucruri; ei trebue se stărue ași 
câștiga influența politică, ce le com
pete. Ei, industriașii tuturor națiu
nilor, sunt tot-dâuna gata a lupta și 
a aduce jertfe pentru drepturile po
porului lor, pretind înse, ca luptele 
naționale și de drept public să fiă 
purtate și terminate pe lângă res
pectarea așezămintelor constituțio
nale.

Aceste declarațiuni, făcute în 
numele industriașilor, au pregătit tă
râmul pentru discurs'ul, ce avea să-l 
țină ministru președinte Koerber, care 
imediat după enunciațiunea preșe
dintelui a luat cuvântul. E caracte
ristic, că Koerber șî-a ales tocmai 
congresul industriașilor pentru a-șl 
desfășura părerile sale asupra situa- 
țiunei politice. El a ținut un discurs, 
care echivalâză în importanța sa cu 
declarațiunile saie făcute înaintea 
parlamentului.

Koerber a mărturisit, că s’a în
șelat în presupunerea sa, că maiile 
interese economice ale imperiului 
vor contribui a apropia partidele po
litice și a micșora efectele stricăciâse 
ale certelor și luptelor politice inte- 
riâre. Guvernul s’a străduit a fi mij
locitorul între partide pentru a face 
posibilă o lucrare priinciosă pe țe- 
ten parlamentar. Dâr nu i-a succes 
pănă acum a dobândi acest resul- 
tat asigurând tot-odată interesele eco
nomice. A urmat o obstrucțiune 
lungă, care a împedecat orl-ce lu
crare roditore. Acâsta, Gice, este un 
tablou întristător, fimd-că nu se trac- 
tâză de mai puțin, decât de esistența 
stărilor constituționale.

Ministru-președinte trăgând con- 
clusiunile sale a și amenințat, cfl‘ 
când, că un parlament, care, fără se 
creeze cevași causâză numai chel- 
tuell poporațiunei, face ca constitu
ția să devină pentru acâsta un lucru 
indiferent și ua astfel d9 parlament 
pâte se facă de lipsă o decisiune 
asupra întrebării, dâcă binele statu
lui și al poporelor sale nu pretinde 
un scut mai bun, decât acela, ce l’a 
dat pănă acuma constituția și acti
vitatea în parlament.

Cu alte cuvinte șeful guvernului 
pune alternativa: ori se pâte ca vii
torul parlament se funcționeze re

gulat, având o majoritate covîrșitâre 
prin care se se paraliseze ori-ce ob
strucțiune; ori va urma absolutismul 
cu paragraful 14. Guvernul — c|ise 
el — tinde a-șr avâ partida sa, care 
să facă posibilă o lucrare rodnică 
parlamentară. Tâte partidele, cari 
voesc acâsta, sunt la olaltă „parti
dele nostre“. Cestiunile naționale se 
pot resolva numai pe cale legală și 
guvernul nu se va abate dela a- 
câsta cale.

Cehii au pretins o satisfacțiă 
pentru ordonanțele de limbă desfi
ințate. D-1 Koerber le răspunde acum 
prin declararea de mai sus, că nu le 
pâte da o astfel de satisfacțiă printr’o 
măsură deosebită.

Discursul acesta conține așa-dâr 
la adresa Cehilor provocarea de a 
căuta satisfacerea gravaminelor lor 
numai pe calea strict parlamentară 
și de a nu-și mai basa speranțele 
pe concesiuni și ordonanțe separate.

Ministru-președinte iese astfel 
din neutralitatea, ce a observat’o 
pănă acum în mod minuțios și ia 
ârășl posițiă hotărîtă pentru crearea 
unei majorități așa numită „de 
muncă-, pe care ar avă să se razime 
în viitorul „Reichsrath11. Germanilor, 
firesce, le convine acâsta, pentru-că 
o astfel de majoritate ar fi îndreptată 
în contra Cehilor, pe cari i-ar isola 
cu totul — o încercare, ce s’a făcut 
înainte de amânarea parlamentului, 
dâr fără succes. Cehii la rândul lor 
trebue se fiă fârte nemulțumiți cu 
noua enunciațiune a lui Koerber tă
cută în toiul mișcării electorale.

Situațiunea nu se îmbunătățesce 
printr’asta cu nimic. Se scie numai 
acum, că Koerber vră să încerce cu 
noul „Reichsrat“ ceea-ce n’a cutezat 
a încerca cu cel vechifi, când i-s’au 
oferit ocasiunea.

Altă întrebare este, firesce, că 
âre va avâ el tăria și energia de a 
duce la sfârșit acest program, ori 
că va fi altul chiămat a desnoda în- 
tr’un fel crisa.

Dieta ungară a înoepnt alaltăerl 
desbaterea proiectului de lege privitor la 
căsătoria moștenitorului de-tron. Din partea 
fracțiunei Kossuth-Eotvbs a partidei inde
pendente a vorbit Franoiso Kossuth înoer- 
cându-se a arăta, oă legile de casă ale 
Habsburgilor nu pot fi normative pentru 
Ungaria. El cj’se, oă proiectul de lege nu 
este vătămător numai pentru soția moște
nitorului de tron, ci și pentru Ungaria, 
fiind-că tinde a codifica o disposițiune, care ■ 
din punct de vedere constituțional nu este 
numai îngrijitâre, dâr și periculâsă. — 
După Kossuth a vorbit în numele partidei 
poporale catolioe contele loan Zichy. El 
deolarâ, că partida sa se plâcă înaintea ju
rământului făcut de archiduoele moștenitor 
și primesce proiectul de lege, de află nece
sară și înarticularea enunoiațiunei, ce a 
făcut’o Szilagyi D. oa președinte al oomi- 
siunei justițiare. Enunoiațiunea acâsta 
că ordiuea suocesiunei la tron în Ungaria 
„atât cu privire la originea, oât și la con
dițiile și cuprinsul ei este pe deplin inde
pendentă, și orl-oe oestiunl, oarl ating 
acâsta, sunt a-se judeca conform aoelor or
dine ; astfel ea (succesiunea) nu este un

- eflux și o urmare a stabilirei suocesiunei 
la tron, oare b’» întâmplat față ou Austria14. 
Aoâstă propunere a surprins fârte neplăout 
pe Coloman Szell. — Din partea fracțiunei 
ugroniste a vorbit contra proieotului L. 
Hollo.

Desbaterea s’a continuat erl.

Contra liturgiei maghiare. Sub 
titlul acesta oficiâsa „Pol. Ert.“ se plâDge 
amar, că acum fi Rutenii s’au făout „duș
mani ai liturgiei maghiare* și protestâză și 
lucrâză pe față în contra ei. O fâiă rutână 
are chiar „îndrăsnâla14 să acuse faimosa 
„comisiune regnioolară“ a „Maghiarilor gr. 
cat.14 de ereticism și pretinde, ca ea sH fiă 
desființată eto. Față de aoâsta „Pol. Ert.“ 
provocă numita comisiune să dea răspunsul 
ouvenit și se respingă acusațiunile „nepatrio- 
tioeu, căci dâr’ tâtă suflarea maghiară este 
pe partea ei. — DațI numai înainte, voi- 
niooșilor, oăol tot mai mult vă veți face 
de rîs.

Convocarea congresului biseri
cesc sârbesc gr. or. „Magyarorszag* 
pretinde a sci, oă guvernul unguresc a făcut 
cunosout patriarohului BrankovicI, oă e în
voit a faoe propunere Maiestății Sale 
pentru a se oonvoca congresul bisericeso.

înainte de oonvooarea oongresului se 
vor face în9ă pași, ca afacerea Zmejano- 
vicI-BranoovicI, din a căreia oausă și con
gresul din urmă a fost întrerupt, să fiă 
exolusă din desbaterile oongresului, astfel, 
ca decursul neted al aoeluia să fiă asigurat.

Koerber despre situația din Austria.
In congresul industriașilor aus

triac!, care s’a deschis alaltăerl în 
Viena, a luat parte și ministru-pre
ședinte Koerber. Aici a ținut un dis
curs, vorbind și despre situația din 
Austria. El di36 cam următârele:

— Guvernul vrâ un stat constituțional, 
oare să lucreze ou sîrguință și cu forță 
deplină. T6te partidele, oarl voesc acâsta, 
formâză împreună partida nostră. E regre
tabil, oă la noi nu tâte partidele voeso 
aplanarea diferențelor. Unii îșl pun inte
resele lor mai pe sus de tote. Guvernul a 
dovedit însă prin proiectele sale de limbă, 
oât de mult ține sâmă de sentimentul na
țional. Soițî, că s’a început obstruoțiunea, 
care era îndreptată mai ales contra unor 
măsuri, oarl se luaseră înainte de a-se faoe 
proiectele de limbă și voia o vindeoare 
fără parlament. Guvernul însă stă pe basa 
legii și orede, că cestiunile de naționalitate 
nu se pot resolva, decât prin lege.

Ou cât situația va fi mai critică, ou 
atât este mai necesar, ca guvernul st! stea 
la nivelul legii, care singură pâte oferi o 
perspectivă dară. Din punctul acesta de 
vedere privim și obstruoțiunea, oare a ză- 
dărnioit orl-ce lucrare. Este un tablou sgu- 
duitor acesta. O’o astfel de atitudine par
lamentul nu numai oă se va desarma pe 
sine, ci va scurma și pământul în oare îșl 
are rădăoina. O oonstituțiă tînără are cea 
mai sigură garanțiă și scut într’un parla
ment, oare scie să oreeze. Ea devine însă 
un lucru indiferent printr’un parlament, 
oare în loc de a crea ceva, aruncă neîn
cetat asupra poporațiunei oheltuelî zadar
nice. Indață-oe lupta dintre partide sgudue 
basele statului, orl-oe guvern are datoria 

de a i-se opune și de a apăra basele sta
tului.

Koerber asigură în fine, că la reînoirea 
tarifului vamal și a convențiunilor oomer- 
ciale, guvernul va țină sâmă de neoesitățile 
produoțiunei austriece.

Imperialismul în Anglia.
țlilele trecute ministrul coloniilor en- 

glese Chamberlain a ținut un disours politic 
important la un banohet. El dise între 
altele:

„Suntem impenah’^ și am adus la tă- 
oere pe oei, cari să tem de mărirea ndstră. 
Astăzi, însfîrșit, demoorația englesă îșl dă 
sâmă de întinderea și de perspectiva ma
relui imperiu care ne aparține.

„Gândiți-vă, d-lor: este vorba de un 
imperii! oum n’a mai fost pe lume. Gândiți-vă 
la suprafața sa: o mare parte din suprafața 
globului. Gândiți-vă la populația sa : cu
prinde 400 de miliâne de suflete; aprâpe 
tâte raseele de glob sunt representate. Gân
diți-vă la infinita varietate a produoțiunilor 
sale: nu este nimic neoesar, util său plă- 
out omului, și oare să nu se producă sub 
umbra drapelului engles.

După oe face, ou o remaroabilă eloc
vență apologia imperialismului, d-1 Cham
berlain termină dieend ’oă cele două-spre- 
cleoe luni oe au treout, au văcjut năsoându-se 
un imperiu nou.

„Imperiul de astăcjl nu este numai im
periu Engliterei, oi imperiul aprdpe al în
tregii lumi. tă opera imperialismului 1 Dâcă 
asemenea progrese au fost făoute numai 
în așa puțin timp, să nădășduim, că viito
rul va vedă îndeplinindu-se altele și mai 
mari.41

*

In urma acestui disours prin ooloniile 
englese s’a inaugurat mișcarea de a oferi 
reginei Victoria titlul de „împărătâsa impe
riului bntanio“

Kriiger în Francia.
Sub aoest titlu, cjiarul „Libre Parole* 

publioă un remaroabil artioul datorit lui 
Ed. Drumont. iltă oâte-va pasage din aoest 
articol :

„In momentele de față, Kriiger călă- 
toresoe pe vasul „Gelderland14, al cărui nume 
(Țâra aurului) îi vorbesoe de patria absentă.

Peste două săptămâni, el va călca pe 
pământul frances, peste două săptămâni, 
toți Franoesii vor regreta, oă nu pot fi 
în Marsilia pentru a aolama ou tot entu- 
siasmul lor, din tot sufletul lor pe gloriosul 
învins44.

„într’o interesantă broșură „la France 
et le Transvaal14, Ipublicată de „oomitetul 
de aoțiune al tinerimei franoese14 pentru a 
sărbători sosirea marelui bătrân, văd tote 
partidele unindu-se pentru a-șl exprima 
același sentiment de profundă indignare 
oontra lacomei și brutalei ferocități a An
gliei; pentru a-șl esprima arcjătârea și sim- 
patioa admirațiune pentru vitejia oelor două 
republici sud-afrioane. A trebuit puțin timp 
pentru a se creea acestă unanimitate14.

Luând apoi în bătae de joc strigătul 
de alarmă al lui Corntly, redaotor la „Fi
garo* și oare căuta să amenințe, că pri
mirea, oe se pregătesoe lui Kriiger va su
păra pe Anglia, autorul artioulului suscitat 
trece la epoca după răsboiul din 1870 și 
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arată, oft Franoesii, cari aveau motive se- 
riâse de a boioota"produsele germane, n’au 
făcut’o. Dîd contră, ohiar din aoea fii în" 
oepe invazia berei germane.

„Franoesii oarl logiuește ar fi trebuit, 
după umilirile din aDul treout, să aibă o 
ură de nesuferit pentru tot oe venia din 
Germania, au suportat pe Germania sub 
tâte formele".

„In tâte epocile istoriei națiunile pu
ternice și de temut au fost națiuni prospere 
și se pdte prea bine fiioe, 0& activitatea 
comercială, oa și cea intelectuală e o con- 
seoință logioă a forței și sănătăței unui 
popor".

„Trebue să credem, că Marsiliezii vor 
profita de sosirea lui Kriiger pentru a in
sulta drapelul britanic și a sparge feres
trele oonsulatului engles?

„Am fi cei dintâiti, oarl am blama 
acest lucru, dâr stăruim a orede, că Fran- 
oesii au dreptul de a face ce vor acasă la 
ei și de a aclama oeea-oe le pare bun.

„Afirmăm, oă Franoia ar comite 
nu numai o lașitate, dâr o prostiă, nepri
mind cu tot entusiasmul, cu totă căldura 
sufletului pe augustul bătrân oare vine în 
Europa spre a căuta sprijin pentru patria 
lui asasinată."

Jurământul recruților. Astăfil (1 Nov. 
n.) și-au reînoit reoruții dela tâte trupele 
garnisonei din loc jurământul de fidelitate 
oătră Majestatea Sa monarchul. Aoestui act 
de importanță pentru soldații recruți i-a 
premers serviciul divin oficiat în diferitele 
biserici, la care au asistat ostașii de res
pectiva confesiune în număr complet. Os
tașii de oonfesiunea greco-orientală au 
umplut cu desăvârșire biserioa română a 
Sf. Adormiri din Brașov-Cetate, în care a 
celebrat s-ta liturgiă părintele capelan mi
litar Nicolau Fizeșianu, care după oântarea 
prioesnei a rostit la adresa reoruților o ou- 
vâutare bine simțită, ascultată ou atențiune 
încordată de cătră cei presențl, despresân- 
țenia și însemnătatea jurământului, îndem- 
nându-i la oredință nestrămutată cătră 
Domnitor și cătră Augusta casă Domnitâre, 
care însușire a fost tot-deuna o virtute stră
lucită a poporului român din acâstă țâră 
și însuflețindu-i ou provocarea la brava 
purtare a înaintașilor dovedită de nenumă- 
rate-orl atât în timp de paoe, cât și pe 
oâmpul de răsboiti, la asemenea purtare și la 
asemenea împlinire consciențiâsă adatorin- 
țelor militare. După finirea servioiilor di
vine, ostașii au fost conduși în casarmele 
lor, unde apoi recruții în grupe după na
ționalitate au depus jurământul de credință 
înaintea comandanților în limba maternă 
și cu acest aot s’a terminat frumâsa ser
bare militară de astăcjl, care va rămânâ 
de sigur în vie memoriă noilor și tinerilor 
ostași.

Cassele de economii poștale și ad
ministrația. Despre viceșpanul Sândor 
Ianos din comitatul Târnavei-micI se sorie, 
oă a pus în praotioă o modalitate ou totul 
nouă de administrare a banilor publiol, care 
promite a fi forte avantagiâsă atât din punctul 
de vedere al simplificărei administrației, oât 
și din acela al asigurărei depunerii bani
lor publiol. Inoirea acâsta oonstă în aoeea, 
că administrarea banilor publici a încre- 
dințat’o oasselor poștale. Pe calea acesta 
banii publici ai comitatului, cum și alțl 
bani, ca cei pentru diferitele pedepse nu 
vor mai sta la solgăbirăul, dându-i acestuia 
prea mult lucru, având de a purta registre 
separate pentru fiă-oare. Fișpanul din vorbă 
a și Introdus în comitatul Târnavei-micI 
acâstă inovațiune.

Importul de vite din România. 
După o telegramă din Viena, în urma în- 
trunirei ținută de măcelarii de-acolo cu 
privire la cestiunea scumpirei cărnei, o oo- 
misiune se va presenta guvernului, cerând, 
oa să se deschidă granițele pentru impor- 
tația de vite din România, singurul mijloo 
spre a ieftini prețul oărnei.

Atentat contra Ini Loubet? „Le 
Nouvelliste de Lyon" a anunțat arestarea 
făcută, acum oâte-va cjile, la gara Orange, 
în persdna unui luorător electrician Dumit 
Couturier, care era purtător de planuri și 
dooumente, stabilind un plan de atentat îu 
oontra lui Loubet. ț)iarul adaugă, că 
Couturier a făout mărturisiri oomplete ; el 
a declarat, oă se duce la Paris său la Lyon, 
unde are de gând să aștepte momentul 
propice al atentatului. Se soie, oă Lou
bet trebuia să facă de ourând o călătoria 
la Lyon și Couturier voia să profite de 
acâstă ooasie. Poliția din Paris fiind în- 
soiințată, Hamard, sub-șef al siguranței, 
a sosit la Oranje, unde a făout o anchetă. 
Instrucțiuni severe au fost trimise la frun
taria, ou privire la anarchiștii, cari trebue 
să ia parte la oomplot. AgențI au fost 
trimiși în diferite direoțiunl pentru a su- 
praveghia pe unii anarohiștl reputațl pri- 
mejdioșl. „Agenția Havas" adaugă, că 
acâstă soire nu este încă oonfirmată, dâr 
prefeotura poliției din Paris deolară soirea 
fiiarului din Lyon oa absolut neesactă. Cou
turier nu este aousat decât de furt; el a 
povestit un complot imaginar, ca să-și dea 
importanță. In tot cașul Hamard n’a pă
răsit Parisul.

Archiducele Francisc Ferdinand va 
sosi în 4 Noemvrie n. în Beclohereoul-mare, 
în cel mai strict inoognito. De-acolo va 
pleca la Eclca, unde va fi âspele contelui 
Harnonoourt.

Călătoria părecliei regale italiene. 
Visita, pe oare părechia regală italiană tre
buia să o facă la Viena nu se va mai faoe 
căol nu s’a putut combina reîntorcerea 
visitei împăratului Franciso Iosif la Roma, 
din oausa Vatioanului. Regele și Regina 
Italiei se vor duoe numai la Berlin, Lon
dra și Petersburg.

Grațierile din Serbia. O telegramă 
sosită din Belgrad anunță, oă colonelului 
Nikoliol i-s’a redat pensia, âr GiuricI a fost 
făout din nou preot. Se soie, că amândoi 
fuseseră condamnați în procesul pentru 
oomplotul oontra ex-regelui Milan și aoum 
în urmă grațiațl de regele Alexandru.

Esplodarea unei fabrice. In New- 
York s’a întâmplat Luni o mare nenorocire. 
In fabrioa de droguerie și chimiă a firmei 
„Tarant & Comp" s’a produs o mare es- 
plosiă, în urma oăreia fabrica întrâgă și 
apertinențele au luat foc. După primele 
soiri ar fi fost omorîțl 150 muncitori.

Descoperirea unui tenorist. Intr’o 
mănăstire din Malaga s’a desooperit un no- 
vioe dotat cu o voce de tenor estra-ordi- 
nară. El se numesoe Josa Lara Ortiz și e 
de origine din Consuegra. Se orede, oă va 
deveni un al doilea Gayarrâ.

Nouă operă musieală. Celebrul oom- 
positor Goldmark a terminat de ourând 
două aote din noua sa operă Goetz von 
Berlichingen, luată după drama lui Goethe. 
Mai având de soris încă două acte, se crede, 
oă prima representațiă nu va pută fi deoât 
în 1902.

Cutremur, pilele trecute a fost în 
republica Venezuela un mare cutremur de 
pământ. Capitala republicei Caracas a fost 
total nimioită prin cutremur. Mai mult de 
30 de bmenl au pierit sub ruinele edifi
ciilor.

Corona polonă. Din Danzig so- 
sesce o soire aprope de necrezut. In co
muna Rensk din Prusia sudioă, spune o te
legramă, s’a aflat corâna regelui polon 
aflată ascunsă în păretele unui vechili oas- 
tel. Castelul Rensk înainte a fost al fami
liei Odalinsky. Aoum e în proprietatea lui 
Nilcsiszky.

Călăul în Sătmar. Din Sătmar se 
serie, că înainte ou vre-o două fiile & sosit 
acolo călăul Mihai Hali cu două ajutore ale 
sale. Soopul mergerei lui la Sătmar este să 
esecute pe faimosul ucigaș Papp Bela, a 
cărui petițiă de gratiare a fost respinsă de 
ourând de cătră Majestatea Sa. Bali n’a 
mai fost la Sătmar de când a eseoutat prin 
strangulare pe tâlharul uoigaș Franz Pal.

Comerciul României cu Austro- 
Ungaria. Mișoarea totală a comerțului Ro
mâniei ou Austro-Ungaria în anul 1899 a 
fost evaluată după datele statisticei ofi- 
oiale române la suma de 134,115, 654 lei 
în scădere ou 60,792,127 lei față ou valorea 
oomerciului din anul 1898.

Importul anului 1899 a atins în oan- 
titățl oifra de 228,548 tone, representând 
28,94 la sută din total; âr în valori 
95,671,659 lei său 28,71 la sută din total.

Esportul se cifrâză în oantitățl ou 
297,056 toue, representând 22,84 la sută 
din total, âr în valori ou 38,443,995 lei 
sâu 25,78 la sută din total.

Resultatele anului 1899 sunt atât la 
import cât și la export superiore mijlooiei 
anilor 1860—1894, dâr inferiâre mijlociei 
celor din urmă oincl ani.

In oeea-oe privesce mărfurile, este de 
observat, că scăderea afaoerilor din 1899 a 
atins tâte artioulele importate din Austro- 
Ungaria; totuși acâstă țâră a vândut în 
anul 1899 artioule de categoria materiilor 
textile și industriilor derivate pentru 
27,474,946 Ies, metale și fabricațiunl me
talice pentru 23,263,489 lei, materii și pro
duse chimice pentru 5,664,009 lei, coloniale 
și fructe meridionale pentru 5,624.912 lei, 
în acâstă din urmă categoriă, zahărul ra
finat figurâză pentru 2,816,399 lei.

La export se notâză următorele articole: 
porumb pentru 7,236,274 lei, grâu pentru 
4,396,876 lei, petrol pentru 3,315,094 lei, 
lânuri pentru 2,112,233 lei, animale vii 
numai pentru 355,249 lei, piei pentru 
1,290,925, lemnăria și industrii deriv, pentru 
3,763,624 lei.

La categoria produselor alimentare 
se notâză exportul de ouă, oare s’a urcat la 
1,845,824 lei și al peștelui, oare a dat 
1,605,317 lei.

Premiile Academiei.
In sesiunea generală din 1901, Aca

demia Română va decerne următorele 
premii:

Premiul Princesa Alina Știrbei pen
tru cea mai bună scriere în limba română 
despre: „Prinoipiile morale și oreștinescl, 
de cari trebue să se oonducă părinții în 
eduoațiunea copiilor lor". Aoâstă soriere 
va arăta în mod metodio legile morale, cari 
trebuesc să conducă pe om în viață și mij- 
lâoele ce trebue întrebuințate de părinți 
și de cresoătorl, pentru ca germenii senti
mentelor morale să fie desvoltațl și întăriți 
treptat în inima copiilor, pentru ca voința 
acestora să fie îndrumată ou constanță spre 
tot ce e bun și virtuos.

Premiul aoesta este de 8500 lei. Scrie
rea trebue să aibă minimum 30 oble.

Premiul statului Eliade Rădulesou de 
5000 lei, celei mai bune lucrări scrisă în 
limba română asupra următorului subieot: 
Studiu comparativ asupra dialectelor și sub
dialectelor române.

Premiul Adamache de 5000 lei, celei 
mai bune lucrări sorisă în limba română 
asupra următorului subiect: „Domnia lui 
Stefan cel Mare".

Premiul G. San-Marin în suma de 
2000 lei, celei mai bune lucrări scrisă în 
limba română asupra următorului subiect: 
„Considerațiunî asupra oomerciului Româ
niei ou țările străine, atât la Orient, cât și 
la Occident, începând cu secolul XVI până 
în anii din urmă".

Termenul presentării manuscriselor la 
concurs este pănă la 1 Sept. 1901.

Ohi Africa ssaaBică.
Din Frr-yburg primesoe Agenția „Reu

ter" următorele ;
Burii devin tot mai cutezători în dis

trictul aoesta. Ei au de gând să împresure 
orașul. La 20 milurl de aici se află patru 
lagăre de Buri bine întărite.

*
Corespondentul din Transvaal al unui 

fiiar engles, resumâză astfel situațiuuea :
„Autoritățile englese sunt limitate în 

orașe; Burii domină câmpia. Cei 200 mii 
de omeni de cari dispun Englesii, sunt im

potenți în oontra „guerrilelor". Este ou 
totul necesar a-se reourge la măsuri es- 
treme, adecă a ocupa prinoipalele orașe și 
linii ferate și apoi a aplioa în restul țării 
sistemul de absolută devastare, ștergând de 
pe suprafața pământului satele și fermele, 
distrugând recolte și vite, spre a lua Bu
rilor orl-ce mijloo de subsistență. Se vor 
putâ apoi oompensa oei păgubiți, când toți 
se vor fi predat. Asta va fi mai puțin de- 
sastruos, deoât răsboiul actual, care, după 
calculele cele mai modeste, costă cel puțin 
10 miliăne de franci pe fii.

*
Piarul „Niwosii" din Petersburg sorie, 

că președintele KrUger, înainte de a se îm
barca pentru Europa-, a trimis oâte o scrisbre 
Țarului, împăratului Wilhelm și președin
telui republioei francase Loubet, esplioând 
motivele cari l’au silit să părăsâsoă Trans- 
vaalul. El se râgă de a i-se acorda o au
diență, când va fi în Europa.

*
In împrejurimele Machadodorpului un 

tren engles plin cu bolnavi și răniți, a fost 
oprit de Buri, cari au silit detașamentul 
engles să le cedeze trenul gol.

Evenimentele din China.
Pe când, după soiri din Peking, am

basadorii se sfătuesc între sine asupra oon- 
dițiunilor de pace, din Shanghai primesce 
r,Lolcalanzeigeru- informațiunl îngrijitore asu
pra situațiunel.

Se fiice anume, că situația devine din 
fii în di mai critioă. Văduva împărătâsă a 
numit pe Buchijuan guvernor militar în va
lea Yang-tse ou soop de a provoca încur- 
oăturl și de a ofensa puterile. Noul guvernor 
a adunat în jurul său pe toți conducătorii 
de Boxeri, cari abia aștâptă să transplan
teze mișcarea în valea Yang-tse și în pro
vinciile sudice. Afară de aoâsta Buchijuan 
a primit ordinul să stbroă bani câți va 
putâ mai mulțl și să distribue funcțiuni 
privaților pe bani soumpl. El mai este în
sărcinat să organiseze armata ohinesă în 
valea Yang-tse și să provadă curtea din 
Singavfu cu victualil și bani.

Un mandarin din Shanghai a primit 
o sorisâre dela principele Tuan, care spune, 
că curtea chinesă îșl pregătesce planurile 
ou mare grijă, că dinastia va eși viotoribsă 
și că toți străinii vor fi estirpațl.

*
O telegramă din Berlin anunță, că gu

vernul rusesc a răspuns la convenția ger- 
mano-englesă. El fiica, că convenția nu 
schimbă în general situațiuuea. Rusia pri
mesce principiul „ușei deschise", fiind că 
politica acâsta nu atinge convențiunile esis- 
tente și status quo în China. Rusia primesce 
și al doilea punct din oonvențiă, fiind-eă și 
ea șl-a luat ca principiu inviolabilitatea te
ritoriului chines. Ce privesce punotul al trei
lea din convențiă, în oare e vorba de scu
tirea intereselor germano-englese la oas 
când o a treia putere ar voi să facă cuceriri 
teritoriale în China, Rusia avisâză la nota 
ei din 25 August și deolară, oă ea îșl va 
croi atitudinea conform împrejurărilor.

Se crede, că și guvernul francos va 
da același răspuns.

*
„Central News" dă soirea, oă trupele 

cbinese au învins pe Boxeri în provinoia 
Yang-tse, ucifiând două mii dintre ei.

Boxerii din Paoting-fu, oând au văfiut, 
că trupele internaționale se apropriă, au 
tirît de păr pe misionari pănă la Sinan.

Preotul Taylor, oei cinci fii ai săi și 
nevasta lui, au fost arși de vii. De aseme
nea și preotul Hodge împreună cu nevasta 
lui. Multe femei au fost pângărite. Miss 
Griegs fu legată de un stâlp și era aprope 
a fi decapitată, când un șef boxer o tîrî 
cu sine, pângărind’o.

Mulți străini fugiți au fost predațl de 
trupele regulate Boxerilor, care i-au ucis 
în oribile torturi.

Vaporul „Perseverance" a fost atacat 
de pirați între Houg-Kong și Maoao și 
jefuit.

*
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Corespondentul Agenției „Reuter“ a 
interviewat pe prințul Su, oare a însoțit 
ourtea imperială în fuga ei la Tagen-fu și 
care s’a înapoiat la Peking. După prințul 
Su oei 3000 de soldați oare însoțeau ourtea 
au comis în timpul călătoriei, prădări, omo
ruri și violențe de tot felul, ei au furat 
chiar provisiunile curței. Cea mai mare 
desordine domnea la Tagen-fu. Impărătâsa 
e’a plâns în oontra celor oare au pus’o 
într’o astfel de situație. încercarea de a 
forma un fel de guvern n’a isbutit.

împăratul ar fi preferit să rămână la 
Peking, sub proteoția aliaților, dâr nu s’a 
dat niol o asoultare dorințelor lui. Prințul 
Su a adaugat, că împăratul și Impărătâsa 
ar fi dispuși să se înăpoieze la Peking, dâr 
că se tem de aliațl.

Convocare.
In legătură cu ceroulariul venerabi

lului eonsistoriu archidieosan dto 13 Sept. 
1900 Nr. 8448 șool. aduc la ouuosoința tu
turor învățătorilor (și învățătârelor) defini
tivi, provisorl și suplinitori din cercul Bra
șovului, oompus din protopresbiteratele Bra
șov, Bran și Treiscaune.

Că conferența învățătorâscă, oonvo- 
oată prin ceroulariul amintit, oonform or- 
dinelui posterior dto 12 Octomvrie Nr. 
9248 școl. nu se va țină în 21, 22 și 23 
Ootomvrie, ci Luni în 23, Marți în 24 și 
Mercurl în 25 Octomvrie v. a. c., în sala cea 
mare a gimnasiului român ortodox din loc, 
după următorul program :

Luni în 23 Octomvrie. 1) La 9 âre a. 
m. se va oelebra în biserica Sfântului Ni- 
oolae din Scheid Chemarea Duohului sfânt 
și parastas întru pomenirea fericiților în 
Domnul: Andrei, Emanuil, Miron și a în
vățătorilor răposați din amintitele trei pro- 
topresbiterate. 2) Deschiderea conferenței 
și constituirea ei. 3) învățătorul loan Suciu 
din Brașov-Tocile va ținea prima lecție prac
tică din limba română ou elevii diu anul 
I de șodlă. 4) La 2 ore p. m. înv, loan 
Toma din Hărman va țină un discurs teo- 
retio despre frumseța litnbei române.

Marți în 24 Octomvrie. 1) La 8 âre a. 
m. înv. Maria Bogdan din Brașov va țină 
a doua lecție praotioă din limba română 
cu elevii din anul II. de șoolă. 2) La 10 ore 
a. m. înv. Aurel Popovicl din Satulung (Să- 
oele) va ținea a treia leoție practică din 
limba română cu elevii din anul III. de 
șodlă. 3) La 2 âre p. m. continuarea dis
cuției din anul trecut asupra temei dată 
de ven. eonsistoriu: „Ce observări, even
tual oe defect s’a ivit în praxă ou privire 
la planul de învățământ cuprins în partea 
XIII §§ 95—99 al normativului școlar, vo 
tat de sinodul archidieoesan în sesiunea anu
lui 1882“. —La ordinea dilei: Materialul din 
limba română pentru anul V. do șodlă.

Miercuri in 25 Octomvrie. 1) La 8 âre 
a. m. înv. Nioolae Bârsan din Brașov va 
țină a patra leoție practică din limba ro- 
m»nă cu elevii din anul al IV.lea de școlă. 
2) La 10 ore a. m. înv. Nioolae Oncea se
nior va țină a .cincea lecție practică din 
limba română cu elevii din anul V. și VI. 
de șcâlă. 31 La 2 dre p. m. continuarea 
discuției asupra normativului școlar.

Constat, că lecțiile practice se țin cu 
elevii din anul respectiv fiind de față și 
celalalte despărțăminte și că după fie-oare 
discurs teoretio membrii îșl fac observările 
critice, apoi cu majoritate de voturi se 
enunță conclusul conferenței.

Brașov, în 15 Octomvrie 1900.

Dr. Vasilie Saftu, 
oomisar consist.

Concurs.
Comitetul „Asociațiunei pentru spri

jinirea învățăceilor și sodalilor români din 
Brașov“ escrie concurs cu terminul pănă 
la 15 Decemvre n. c. pentru împărțirea a 
a doue ajutore de câte 150 corone la măiestrii 
începători din orl-ce branjă, cari au des
chis în Brașov în decursul acestui an o 
meseriă de sine stătătore, seu vor deschide 
pănă la espirarea terminului prevădut în 
acest concurs.

Cei-ce vor reflecta la vr’unul dintre 
aceste ajutore, vor ave a-șl trimite petițiu- 
nile lor instruite în sensul acestui concurs.

Din ședința comitetului „Asociațiunei 

pentru sprijinirea învățăceilor și sodalilor 
români din Brașov“ ținută la 12 Oct. n. 1900.

Ioan Socaciu, I. Dariu,
președinte. secretar.

VARIETATE.
Panoramele. La Jsfîrșitul seoulului 

trecut, pe la 1785, un tînăr pictor din Edirn- 
burg, cu numele de Robert Barker, urmă
rit de creditorii săi, f€i arestat și închis 
pentru datorii. Carcera în care se afla, era 
în sub-sol și luminată de o ferestrue practi- 
oată vertical în tavan la interseoțiunea zi
dului. Lumina, căcjând de-alungul acestui 
zid, ajungea pănă la sol într’o parte situată 
sub deschidătură.

Mult timp tînărul Barker nu observă 
modul cum lumina isbea în zid ; însă într’o 
di, stând sub ferâstră spre a oeti o scri- 
sore și aplicând fâia de hârtiă pe partea 
luminată a zidului, se mira de ohipul cum 
îi apărea la lumina aoâsta. Efectul îi păru 
așa de estra-ordinar, că ’și promise, odată 
liber, de a lumina de sus tablouri de mari 
dimensiuni. Prinoipiul panoramelor a fost 
astfel descoperit.

Germain Bapst arată într’o broșură 
acâstă origine a panoramelor și modul oum 
ele s’au desvoltat, răspândindu-se pretutin
deni și ajungând a produce une-orl, ca la 
Esposiția dela Paris de aouma, adevărate 
oapo-d’opere de artă. Indată-ce Barker scăpă 
din înohisâre, hotărît oum sunt Englesii, îșl 
puse ideia în aplicare. Obținu un brevet 
de invențiune la 1787. După cinci ani apăru 
în Leicester prima panoramă: „Flota en- 
gleseseă dinaintea Portsmuthului și a insu 
lei Wight“. Rotonda, oe conținea acâstă 
pânză, n’avea decât 16 piciâre înălțime și 
45 ca diametru, ceea-ce adl ar părea lu- 
oru oopilăreso; dâr publicul da năvală, fârte 
curios și interesant. La fie-care șâse luni, 
Barker, oare făcea repede avere, îșl schimba 
tabloul. El dădu succesiv o „Vedere a Lon- 
drei“, o „Bătălia navală“, „Băile dela Brigh- 
t,elmstow“, „împrejurimile dela Windsor“, 
„Bătălia dela Abukir“. eto.

Oum erau stabilite panoramele lui 
Barker? Am spus, oă se construia o ro
tundă cu acoperemânt conic și oare lăsa 
să între lumina. In oe privesoe publicul, 
el stătea pe o platformă, având ca supra- 
elevațiune jumătate din înălțimea edificiu
lui însuși. Acâstă platformă e menținută la 
dre care distauță dela pânză, unde obiec
tele sunt representate după regulele unei 
perspective combinate ou abilitate. Spre 
a aduce speotatorul din afară pănă la plat
formă, îl conduceau Jprin ooriddre întune 
cdse, așa că el în trecerea acâsta perdea 
noțiunea luminei. Când o regăsea, în totă 
splenddrea, avea îndată visiunea depărtă- 
rei, a câmpiei, ori a mărei imense.

Pânza e aplioată cu un capăt pe un 
cerc de lemn și înfășurată cu capătul de 
jos pe o bară de fer, care o ține întinsă. 
Totuși presentă la mijloo o umflătură con
vexă, oare nu constitue un desantavaj, oi 
produce tonuri, cari ajută pespectiva.

Panorama e o piotură circulară. Ochiul 
spectatorului, așeejat la centru și cuprin
zând tot orisontul său, nu întâlnesce, decât 
tabloul. Vederea nu permite omului a ju- 
deoa de mărimi și distanțe, decât prin oom- 
parațiune. Când esaminăm un tablou cât de 
mare să fie, cadrul ne slugesce de punct de 
reounâscere, care ne vestesoe, că n’avem a 
face cu natura, ci cu o reproducere a ei. 
Dâcă suprimi cadrul, obiectele de prin pre- 
jur, punctul de reounâscere îți lipsesce și 
ai ilusiunea realității naturei.

Acesta este principiul panoramelor. 
In Francia le-a introdus amerioanul Ful
ton, oare se asooiâ cu James Thayer, la 
17 Frimar anul VIII. Primele panorame 
fură așa^ste pe bulevardul Montmartre și 
consistau din două cupole. .

In prima era o vedere a Parisului, în 
a doua „Evacuarea Tulonului de cătră En- 
glesl la 1793“. Modul de eclaraj (iluminare) 
al acestor panorame era forte defectuos; 
ele nu puteau fi visitate, decât pe vreme 
bună și cu sore.

Napoleon visitâ panoramele la 1810 și 
se gândi îndată să profite de acâstă inven
țiune pentru a-șl popularisa victoriile. El 
însărcina uo arohitect să-i facă planul a 
opt rotunde, cari trebuiau să fie clădite la 
Ohamps-Elysâes. Tablourile representând 
bătăliile din timpul imperiului și al Revo- 
luțiunei, aveau să fie, duse în tote provin
ciile. Evenimentele dela 1812 împedeoară 
realisarea asestui plan.

Panoramele au fost perfecționate după 
1831 de Bonton și Daguerre. Ele au fost 
mult gustate în timpul lui Napoleon III, 
și după căderea acestuia pictori mari ca 
Neuville, Detaille, Gervex, Dumoulin, eto., 
s’au servit de ele spre a redeștepta patrio
tismul Francesilor prin tablouri, ce repre- 
sentau faptele eroice ale soldaților francesl,'

fită cum se luorâză a<jl:
Se fac mai întâiU mai multe schițe. 

Se eseoută detaliile într’o mulțime de studii 
separate. Apoi se picteză o pânză ou în
treg tabloul, având a (jeoea parte din mă
rimea definitivă. Acâstă machetă e apoi îm
părțită în mici pătrate de 15 — 20 oenti- 
metri, care sunt fotografiate.

Pătratele fotografiiate sunt proeotate 
pe pânza oea mare printr’o laternă magioă, 
care le măresce de cpce-orl.

Aparatul proeotor rămâne pe loc, cât 
timp le trebue ajutârelor pictorului ca să 
însemneze ou creionul liniile, ce s’au înti
părit pe planul pânzei. Astfel se face de- 
semnul în întregul lui.

Rămâne pictatul. Artistul comandă la 
mai mulțl pictori de al doilea ordin dife
ritele părți; unuia marea, altuia arborii, 
eto., după specialitatea lor. El îi suprave- 
ghâză numai și dă ici colea indicațiuul. E 
un șef de orohestră. („Const.“)ULTIME SUIRI.

Budapesta, 31 Octomvrie. La des- 
baterea din cameră asupra declara- 
țiunei moștenitorului de tron, a luat 
cuvântul ministru-președinte Coloman 
Szell. Mare mișcare a produs enun- 
ciatiunea ministrului, că după pă
rerea lui soția archiducelui Francisc 
Ferdinand nu pdte fi nicl-odată re
gină a Ungariei; și asta nu pentru- 
că nu ar voi „națiunea11, der pentru- 
că îi stau în cale piedecl, pe cari în- 
su-și bărbatul seu le-a recunoscut. La 
finea vorbirei Col. Szell respinge 
amandamentul propus de contele I. 
Zicby.

— La- finea ședinței deputatul 
Endrey Gy. adreseză lui Col. Szell o 
interpelațiă în cestiunea aplicării legii 
despre maghiarisarea numelor de co
mune și alte localități. Intrâbă, de 
ce guvernul întârdie cu aplicarea legii, 
ce mesuri a luat pentru esecutarea 
ei și are de gând s’o pună în apli
care corespunzător „intereselor de 
stat și naționale maghiare ?“

Mostar, 31 Octomvrie. La fron
tiera montenegrină o patrulă de cinci 
soldați austro-ungari a fost atacată 
de soldați montenegrini, cari au tre
cut granița. Iscându-se o luptă des
perată, dintre montenegrini a cădut 
un locotenent și doi caporali, âr doi 
infanteriști din patrula austro-ungară 
au fost grav răniți.

Londra, 34 Octomvrie. Se ves- 
tesce din Shanghai lui „Daily News'*, 
că cjiarele Chinese anunța, că nego- 
ciațiunile pentru pace sunt pe cale 
bună; între alte condițiuni, puterile 
propun o indemnitate de 400 milidne 
de taeli, deținerea perpetuă a prin
țului Tuan și întbrcerea împăratului 
la Peking. Se d'ce, ca Li-Hung-Ciang 
consideră aceste condițiuni ca accep
tabile.

O § 8
Desființarea batistelor de buzu

nar. In „Revue d’Hygiâne et de police sa- 
nitaire“ dootorul Guyot atrage atențiunea 
perioulului, pe care-1 presentă batista ca 
mijloc de molipsire a diferitelor boli. Dr. 
Guyot propune desființarea actualelor batiste 
și înlocuirea lor prin batiste de hârtiă, des
tinate să fie arse după-ce au fost între
buințate. In loc de a pune scuipători pu
blice pe etrade și în tâte looalurile, unde 
se adună lume multă, autorul propune să 
se pună un soit! de cutii, după un model, 
pe care l’a și făout deja, și în care se pâte 
băga lesne batista de hârtiă, er aparatul 
nu se infeotâză pănă ce se nimicesc batis
tele. De-asupra acestui aparat stă un dis
tribuitor gratuit de batiste de hârtiă. Apa
ratul, printr’un procedeu forte simplu, se 
pâte lesne curăți.

Din lume. In China nu esistă crimă 
mai mare ca aceea, când cineva profanâză 
mormântul. Gând s’a construit primul tren, 
care trebuia să fiă condus pe lâDgă un 
cimitir, drumul trebui să se oonstruâscă de
parte pe de margini, ca nu cumva trenul 
să atingă oimiterul.

— Astronomii afirmă, oă în spațul 
gol al lumii se află 77 miliâne de oomețl.

— In China se află de două-c)eol de 
ori mai mult fân, decât în Europa și se 
lucrâză atât de ușor, încât se vinde ou oâte 
50 centime tona.

— Marele mur chines e olădit cu 211 
ani înainte de Christos.

— In Noua Zeelandă s’au produs dela 
1842 pănă aoum oincl miliâne funțl aur.

Nici după mârte nu s’a despăr
țit de soția sa. Ionatan Reed din Brooklin 
a fost un oetățân bogat. Soția sa a murit 
înainte ou cinol ani și când era pe patul 
de mârte a promis ou jurământ soției sale, 
că el nici după mârte nu se va despărți 
de ea. S’a și ținut de jurământ. Reed adeoă 
a olădit în Evergreen-Cemebryb un edi
ficiu, oare constă din o singură odaiă. La 
o parte a odăii se află două saroofagii de 
metal. Intr’unul s’au depus osămintele so
ției sale, âr celalalt e gătit pentru Reed 
însuși. De-asupra ambelor saroofagii se în
tinde un oovor brodat cu fire de argint. 
Lângă cosciugurl sunt nisoe outii, în oarl se 
păstrâză corespondențele din timpul când 
erau miri și obiectele favorite ale răposa
tei. Odaia de înmormântare e fin și ou 
gust arangiată. In ea se află un pat co
mod, o canapea cu masă, soaune și alte 
mobile. Reed fârte arare-orl părăsesce acâetă 
odaiă, oare altmintrelea face o neplăcută 
impresia, dâr și atunci numai pentru câte
va âre. La început a întâmpinat mari greu
tăți, deâre-ce poliția nu i-a permis să lo- 
ouesoă în cimiter. In fine totuși ’i s’a per
mis, pentru-oa să-și pâtă țină jurământul, 
oă nici după mârte nu se va despărți de ea.

Pentru ce nu locuesc Omeni, in 
lună? La întrebarea acâsta a răspuns de 
curând unul dintre prisonierii buri de pe 
insula Ceylon. Bătrânul luptător, care a 
primit în bătăliă mulțime de răni, se află 
de present în spital, unde dimpreună cu 
alțl mai mulțl luptători bolnavi, stă sub 
oura unui medio tînăr engles. Medioul, oare 
e un om glumeț, într’o di puse bătrânului 
bur întrebarea, dâcă a audit el vre-odata, 
că în lună locuesc âmenl? — „Nu se pâte, 
d le“, răspunse răsboinicul. — „Și pentru 
ce nu s’ar putâ?“ — „Pentru-că în cașul, 
când de fapt în lună ar pută looui âmenl, 
Englesii deja de mult ar fi înoeroat să-i 
scotă afară de pe moșiile lor“,

„Câte stele sunt pe ceriu?'1 Mare
șalul rus Suwaroff avea obiceiul să pună 
omeDilor săi întrebări, prin cari să-i aduoă 
în înourcătură. într’o sără gerâsă a lunei 
Ianuarie, precum numai în Rusia se pome- 
nesoe, se apropia de o sentinelă și o în
treba: „Câte stele sunt pe oerifl ?“ Solda
tul fără surprindere răspunse într’un ton 
liniștit: „Aștâptă puțin, d-le mareșal; în- 
dată-țl voiă spune!“ După acesta înoepu 
soldatul să numere: „Una, două, trei etc.“ 
Când ajunse cu număratul pănă la o sută, 
mareșalul Suwaroff, care era vânăt de frig, 
Zise, oă deja scie câte stele sunt și infor- 
mându se de numele sentinelei, dispăru, âr 
diua următâre îl avansa la gradul de sub- 
O fi cer.

Literatură.
Noțiuni de Economia Vitelor, 

prețiâsa scriere economioă a d lui I. St, 
Furtuna, edițiunea a treia ou 137 ilustra- 
țiunl și 224 pag. Opul acesta nu se ooupă 
numai ou vitele, ci ou tot oe privesoe o 
bună gospodăriă, îficepând dela boi, cai, 
oi, capre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă puiG de găină, gâscă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrâză, oarl 
sunt mai bune eto. Acest op economio scris 
cu multă ounoscință de causă și fârte bo
gat în cuprins, a fost premiat de Sooieta- 
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de mioisteriul român al cultelor 
și instruoțiunei publice pentru scâ!e!e și 
pentru bibloteoile poporale. Se pâte procura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu“ cu 2 cor. 
plus 10 bani porto.)

Proprietar: Or. Âurei Nur^șies.^i,'.
Redactor responsabil: Qregorîu fâcstnr.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11
din SSrașov.

se pot procura următârele cărți:

Scrieri literare pentru popor.
„Caractere morale, esemple și^sen- 

tințe culese din istoriile și literaturile po- 
pdrelor vechi și moderne11 de loan Popea, 
profesor. Cetitorul află în acdstă carte (de 
aprope 400 pag.) o comoră nespus de pre- 
țiosă de învățături, de mângâieri, de însu
flețiri spre tot ce e moral, nobil și frumos. 
Prețul 1 fl. 25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

„Carte pentru toți“, întocmită după 
ideile lui Sam. Smiles, de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 40 bani (plus 5 b. porto).

Legende seu Basmele Românilor 
adunate din gura poporului de neuitatul 
tul P. Ispirescu. Format 8° de 400 pag. 
Prețul 1 fl. 70 cr. . (cu posta 1 fl. 80.)

Jfilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai fl. —.75 cr.

Er tom II are 508 pag. și costă 70 cr. 
întregul opfl. 1.45 cr. (francat fl. 1'60 cr.)

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de .4. lupa. Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vreu să joce teatru. 
Prețul 12 cr. ... (prin postă 14 cr.) 

Vitya după morte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor treoătore, 
de 1. P. Ediția II. Prețul fl. —.50 cr. 
(Cu posta 55 cr).

Nopți de iernă, novele pentru popor 
de George Sin>u. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul 60 cr. 
(cu posta 65 cr.)

Țiganii, schiță istorică lucrată pen
tru petrecere după mai mulțl autori, de 
cunoscutul nostru scriitor I. P. Reteganul. 
Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr).

Merinde dela școlă, său învățături 
denbru popor, de Dr. G. Popa. Prețul 60 cr. 
(cu postă 70 cr.)

Poveștile Bănatului, este o carte 
mare cu povești din Bănat, de G. Cătană, 
împărțită în 3 tomuri. . . Prețul 65 or.
(cu posta 70 cr)

Musa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de Iuliu Bognariu- 
Prețul 25 cr. (cu posta 28 cr.)

Buchetul, culegere da cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 25 cr. (cu porto 28 cr.)

Dracul, novelă de V. R. Iluticescx. 
Are tendința de-a combate credința de- 
șărtă. Prețul 10 cr. (cu porto 12 cr.)

Lira Bihorului,''o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antonin 
Pop. Prețul 20 cr. . . (cu porto 23 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în joc, de Z. P. Reteganul. Pr. 12 cr. 
cu porto 15 cr.

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de I. P. Re'egauul. Vre-o 
60 de poesii glumețe. Pr. 40 cr. (-f- p. 5 cr.)

Din trecutul Silvaniei, legende de 
V. Russu. Conține 170 pag. Prețul. 30 cr. 
era la început 1 fl., acum (cu porto 35 cr.)

Vivia, seu Biserica din Carta 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. Iuliu Dragoș. Prețul 70 cr.

5 cr. porto).
„Preotul dinNoienF, narațiune is

torică din văcul nos ru, scrisă de Arghiro- 
barbu. Prețul 10 cr. (-]- 2 cr. porto.)

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților de G. Simu; Pr. 30 cr. -|- 3 cr. porto).

Poesii de V. R. Buticescu. Prețul era 
la început 1 fl. 20 cr., acum numai 60 cr. 
(cu posta 70 cr.)

Felicitări în poesii și prosă la anul 
nou, diua nascerei și diua numelui, precum 
și vorbiri la diferite ocasiunl școlastice, de 
G. Simu. Prețul 20 cr. (cu posta 22 cr.).

Cartea Săteanului, de Emanuel Pa- 
răeanu. Conține mai multe novele poporale, 
scrise în stil forte ușor, și printre ele mai 
multe poesii, mai ales satirice. Prețul 45 cr. 
(cu posta 50 cr.)

Suspin și aimbire, poesii și prosă, 
de A. Pop. Prețul 40 cr. (cu porto 43 cr.)

Bîsete și zimbete, de T. V. Gheaja. 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 30 cr. (cu posta 35 cr.)

„Considerațiuni istorice asupra 
asociațiunii popor elor și aplicațiuuea 
lor la națiunea nostră de Ioan Clinciu profe
sor în Bucurescl. Prețul 1 fl,, (-|-b cr. prt.

„Amicul bun*, colecțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune rcli- 
giosă-morală, tradusă de prepositul capitu
lar Ioan Papiu. Prețul 10 cr. (—|— 2 cr. porto.)

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 superioră din Bucurescl. 
„Zootechma* 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 generală4 524 pag. 
Prețul â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 b.)

PARTEA II. „Fitotechnia“ seu „cul
tura specială a plantelor11 cu 611 pag. și 202 
figuri. Pr. 8 cor., (cu posta rec. 8 cor. 50 b.)

„Cartea Plugarilor11 'sdu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor11 etc. scrisă de Ioan 
Georgescu. Form. 8° 90 pag. costă 25 cr. 
( -j- 3 cr. porto).

Cursul la bursa din ¥iena.
Din 31 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%....................
Renta de corone ung. 4%. . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 472% •
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4*/2°/0
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4°/0 ....
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii...................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin .
Renta de argint austr. .
Renta de hârtie austr. .
Renta de aur austr. . .
LosurI din 1860. . . .
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.83
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 651,— ] Scris.fonc. Albina 5°/0 100.—

114.60
90.15

119.60
98.35

116.75
91 70
92.50

163.50
138.50

. 97.20 

. 96.95 

. 114.50 

. 132.—

4
4 

1+
4
4
4

A. Mureșianu Brașov, Tergul Inului W. 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 a pute esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CÂRTI DE SCIINȚÂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJLTTJTE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITÂ

DIFERITE FORMATE.PROGRAME_ELEGANTE.BILETE BE LOGODNĂ Și BE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

WTVnRi.

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.

. 652.50 

. 19.21
117.65
140.65

.95.921/,
98.10
90.70

Acții de-ale Băncei austr. de credit. 
Napoleondorî......................................
Mărci imperiale germane ... 
London vista.....................................
Paris vista....................................... 1
Rente de corone austr. 4°/0 . . •
Note italiene...................................

Cursul pieței Brașov.
Dini Novembre.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 127.—
Mărci germane Cump. 68.59 
Lire turcescl Cump. 10.60

1900.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vând.
Vend.
Vend.

18.97
18.70
19.20
11.40

101.—

18.88
18.60
19.16
11.30

<V

<;

O

4 
♦ 
♦
4
4
4
4
4
4 
♦
4
4 
f
4
4
4
4J

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Compturî, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

în lolă măzimea-

<3

TA83FS «MS, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE. 

preturI-cureS și diverse
BILETE DE INMORMENTARI.

se primesc în biuroul

O

’A
','r

■

JJ MERCUR Plecam si sosim tronurilor Oa stat m. ung. ia Bras oi
Valabil «lin fi Octomvre si. n. fi®®®.

Casă de bancă și de schimb, societate pe acții 
m Budapesta, 

numai IV, Vâczi-utcza 37
(o a sa, proprie).La gjrnma tragere a 

VII. LOTERIE de clasă r. ung 
iWT m 95 și OS

recomandăm 
nm/cixnm-exile

între și care le avem
9a disposiție spre alegere,

W ZL O S TT ZE2 T:
3 — cortine

aveesd succes

întregi 
jiimetăți .

Aviso ! Losurile

12 cortine
6

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5-8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6.2’45 m. p. m.
III. Trenul de pers, la dra 7’48 min. sdra.

Dela Brașov Ia Bucurescî:
I. Trenul de person© la ora 3-55 m. dim. 

II. Trenul mixt la drele 11 a. m.
III. Trenul accel. la ora 2'19 inin. p. m. 

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

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

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

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

Dela Brașov la ZârnescI (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 9'2 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m.
Dela Brașov la Ciuc-Gyiines:

I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 8 50 min. a. m.
II, T’-enul de pers, la dra 3 15 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov: 
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persone la dra 8 dim.
II. Tr. accel. peste Ulușiîî la d. 2'9 m. p. m 

III. Trenul mixt la dra 10'25 min. sdra.
Dela BnciirescI la Brașov:

I. Trenul accel. la dra 2’18 min. p. m.
II. Trenul pers., la dra 9 27 min. p. m.

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

Dela Kezdi-Oșorliein la Brașov:
I. Trenul de persone la dra 8-25 m. dim. 

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

II. Trenul de pers, la dra 1'51 m. p. m. 
III. Trenul mixt, la dra 6'48 m. sdra 

(are legătură cu Ciuc-Sereda).

Dela Zâriiesci la Brașov (gar. Bartolomein).
I. Trenul mixt la dra 7’2 min. dim.

II. Trenul mixt la dra 1T2 min. p. m.
Dela Ciitc-Giiimes la Brașov:

I. Trenul de pers, la dra 8'25 m. dim. 
III. Trenul de pers, la dra 1’51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la era 6'48 min. sdra

un pătrar . 
o optimă . 1.50

câștigurilor se
n

trimite franco. — 
Comande cu rambursă costă porto duplu, de aceea sS se 

mă eu mandat postai. 3

reunite și suma

1137 evite — Comande să se fJ------------ țW „Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. L Ciura? și la Eremiaș ^epoțîL

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


