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Dietele în Austria.
Foia oficială din Viena publică 

patentele împărătesei, prin cari se 
convocă cele șepte-spre-fiece diete 
provinciale între 10 și 19 Decem
vrie a. c., adecă tocmai în timpul, 
când agitațiunile electorale vor fi 
ajuns la culme.

In ajunul întrunirei dietelor se 
accentueză divergențele naționale și 
de partid într’un mod, încât cutotă 
problema restrînsă, ce li-se pune 
acestor diete, de a-se ocupa de re- 
gularea budgetelor și a resolvării 
unei legi fiscale, care privesce întreg 
imperiul, totuși este aprbpe cu ne
putință, ca acele divergențe se nu 
se manifeste într’un chip seu altul 
și în representanțele provinciale.

In dieta boemă Cehii vor în
cerca fără ’ndoială se aducă în dis- 
cusiune și Gestiunile pendente poli
tice. In tot cașul nu se va pută 
evita ca cestiunea limbei să fiă su- 
levată cu pasiune. La acăsta va da 
prilegiu și numirea de președinte a 
Curții de apel din Praga, ce s’a 
făcut de curend spre cea mai mare 
nemulțămire a Cehilor, cari susțin, 
că noul președinte stă sub comanda 
stângei germane. S’a imputat adecă 
din partea germană fostului preșe
dinte, că a fost prea mare Ceh și 
a părtinit limba cehă în defavorul 
celei germane. De aceea numirea 
urmașului său se crede a fi o corec
tură pentru a delătura plângerile 
germane.

Aceste lupte de limbă se pbrtă, 
precum seim, în Boemia cu mare 
energia și vehemență chiar de am
bele părți, cari înțeleg, ce mare im
portanță are dreptul de limbă în 
viăța națională. Asemenea lupte însă 
contribue, ca amărăciunea dintre 
combatanți se devină cu atât mai 
mare.

Dăr și celelalte diete nu vor fi 
lipsite de ocasiunea de a-se ocupa 
cu pasiune de-asemeni cestiunî pen
dente de limbă și politice naționale. 
Așa de pildă vor fi un obiect al 

acestor discusiuni și nisce ordonanțe 
secrete ale ministrului de instrucțiune 
adresate cătră tbte gimnasiile din im
periu prin cari se dispune, ca elevii 
din școlele medii să fiă feriți de-a 
comunica cu studenții academici și 
universitari și ca la recomanda
rea de instructori în case se se 
țină sămă, dăcă cei recomandați 
aparțin ori nu societăților de stu
dent! naționale. Sub acestea se vor 
înțelege mai cu semă societățile nu
mite „Burschenschaften“, cari sunt 
privite de guvern în cea mai mare 
parte ca îmbibate de „spiritul pru- 
sienesc".

In ce privesce situațiunea ge
nerală și problema, ce va avă s’o 
resolve viitorul parlament central, 
nu s’a ivit pănă acuma nici un semn 
serios de vr’o îmbunătățire. Cehii ti
neri nu vor se renunțe la politica lor 
ostilă parlamentului central și amenin
ță mereu cu continuarea obstrucțiunei. 
Organele partidei Cehilor bătrâni 
nu sunt de loc încântate de acesta 
politică intrasigentă și cjic, că ea nu 
va pută duce pe Cehi la isbendă. 
Cehii, scrie „Hlas Naroda“ din Praga, 
se isoleză numai prin aceea, că vor 
cu ori-ce preț să spargă parlamentul 
prin obstrucțiune și să stbrcă astfel 
realisarea dreptului public boem. 
Acăsta, cjice numita tbie, nu se pbte 
forța, și fără de consimțământul 
Germanilor dreptul public nu se va 
pută câștiga.

Plângerile naționalităților nebasate?
De mult au încetat foile ma

ghiare să stea de vorbă cu foile na
ționaliste nemaghiare asupra plân
gerilor naționalităților. Ele evită 
chiar ori-ce discuțiune seribsă. Se 
dedau numai a acusa, suspiționa 
și calumnia tot ce nu vrâ să mârgă 
după dorința lor și cu schimosirea 
adevărului, cu debitarea de minciuni 
perverse și se mărginesc a publica 
din când în când articuli, ce conțin 
negațiunea a tot ce nu pbte fi pe 
planul lor. Vrâu se-șl liniștâscă con- 

sciința, ce-i mustră, prin aceea, că 
repetă în astfel de articuli frasele 
lor mult îmblătite despre sic volo, 
sic jubeo al șovinismului violent.

Un astfel de articul tendențios 
și pervers publică „Magyar H.irlap“ 
într’un număr mai nou sub titlul 
„Lucrarea de subminare a naționalităților1*. 
Estragem din acest articul semnifi
cativ următbrele :

Alegerile viitore — așa începe „M. 
H“. — împintenâză la aoțiune naționalită
țile, cari doresc să pășescă din pasivitate 
în activitate. „Agitatorii țin dese adunări, 
pressa naționalistă desfășură o vină activi
tate în jurul aduoerii la viață a sentimen
tului național și ou tbte oă nu pot să se 
provbce la vr’unfapt violent și ilegal al 
guvernului, totuși vestesc, că naționalitățile 
trebue să stea umăr la umăr față cu pu
terea statului.

Spune, că toți oonducătorii naționa
lităților s’ar fi constituit în lunile din urmă 
într’o ligă, în scop de a aduce aspirați- 
unile diferitelor naționalități în consonanță 
și da a câștiga pentru pledarea acestor as- 
pirațiunl în parlament deputațî de ai na
ționalităților. „Magyar Hirlapu însă asigură, 
că acăsta nu se va întâmpla, fiind-că „ale
gătorii nu vor ou nici un preț să dea cre- 
dământ vorbelor lor, cu atât mai puțin 
sunt gata a vota pentru ei“.

Dâr au aflat, dice, două lucruri, cari 
sunt folosite ca pretext de „agitațiune14. 
Unul este, oă din oausa preamăririi redac
torului Ambrus Pietor dela „Narodnic No- 
viny“ au fost osîndițl Mateiîi Dula, Paul 
Mudron, Cajda și Hurban la pedepse de 
închisore. Ei nu numai, oă n’au căpătat 
grațiă, dâr Curia li-a urcat pedepsele. In 
contra aoestui fapt nu outâză a păși în pre
să, în taină însă îl desoriu oa martiri na
ționali, ca patrioțl supusi la pedepse grele 
și acusă Curia de nedreptate și dio, oă ple- 
oându-se dinaintea influenței guvernului ea 
a fost condusă în judecata ei nu de drep
tate, oi de tendințe politice.

A doua atrocitate-—oontinuă „M. H“ — 
pentru oare varsă lacrimi și cu care agită 
acum în mod viu este, că, în contra legii 
naționalităților, judecătoriile nu primeso hâr
tiile de prooes înaintate în limbă nemaghiară 
și ast fel fac imposibilă egala îndreptățire. 

„Mai ales acăsta din urmă este pentru care 
se rățoesc mai mult Sașii și Slovaoii, că în 
adevăr s’a întâmplat ca hârtii înaintate în 
limbă străină, cari purtau timbrul demon- 
strațiuneî, au fost respinse de judecătorii11

Apoi continuă:
„Naționalitățile, provocându-se la § 9 

din legea de naționalitate, susțin, oă în în
țelesul aoesta disposițiunea judecătoriilor va- 
tămă legea, fiind-că în lege este clar preoi- 
sat, că în tote acele prooese oivile și oriminale, 
cari sunt a-se face cu intervenirea advoca
tului, este a-se susțină praxa de pănă acum 
la forurile de prima instanță atât la procese, 
cât și la sentințele, ce se aduc, în oeea-ce 
privesce limba, cât timp legislativa nu va de- 
oide asupra definitivei regulărl și a întro- 
ducerei prooădurel verbale.

„De aid apoi oonchid naționalitățile, 
că ele au drept a înainta acte de prooes 
în limba slovaoă său germană, și au drept 
a pretinde, ca în ținuturile loouite de na
ționalități, tribunalele să publice sentințele 
în limba respectivei naționalități.

„Dâr „ooșagulu acesta, este de tot gre
șit și cade de sine. Este adevărat, oe-i 
drept, oă nici art. de lege 44 din 1868, 
niol art. de lege 59 din 1881, nici art. de 
lege 18 din 1893 nu espnmă nicăiri precis, 
că limba în cause de prooese este esclusiv 
cea maghiară, dâr acăsta nu de aceea nu se 
află în lege, pentru-oă dâr’ legislațiunea 
n’ar fi voit să se ocupe cu oestiunea acâsta 
din oonsiderațiunl față ou legea de națio
nalitate și astfel implicite ar admite, că în 
Ungaria ar fi posibilă înaintea tribunalelor 
și altă limbă afară de cea maghiară; oi 
simplamente, pentru-oă limba oficială a sta
tului maghiar fiind limba maghiară, ar fi 
o tautologiă de prisos a-se esprima din nou 
în lege și eventual ar fi o slăbiciune, oare 
s’ar pută esplioa greșit.

„...însuși § 13 din art. de lege 44 din 
1868 (legea de naționalități), așa-dâr para
graful, care preoedeză scurt § 9, enunță 
expressis verbis, oă „limba ofioială a tuturor 
judecătoriilor numite de guvernul de stat, 
este esclusiv limba maghiară11, oeea-oe în 
sine nimioesoe contraargumentul ouprins în 
§ 9. Dâr afară de acâsta, „ocșagul“ națio
nalităților este ridicul și pentru aoeea, oă 
§ 9 are hotărît oaraoter oondiționat și 
enunță, că favorul de limbă, stabilit în el,

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Curier parisian.
I. Esposiția din 1900.

(Urmare.)

Dâoă am spus, că Knoppf imitâză pe 
pictorul american, i-am făcut pbte o ne
dreptate, căci Knoppf pbte oă nici nu l’a 
cunoscut, când a început să picteze. Dâr 
dâoă nu i-a ounoscut pânzele lui, de sigur 
oă amândoi au pleoat din același punt. în
țeleg una dintre cele mai mari invențiunl 
moderne, care a avut o influență enormă, 
mai mult rea decât bună, asupra pioturei 
moderne: aparatul fotografic. Aparatul fo
tografic e în mâna pictorului, oare îl soie 
folosi, o binefacere. Prin aoeea, că într’o se- 
oundă fixâză o posițiă a modelului, el a 
devenit indespensabil, mai ales pentru por- 
tretiștl. Dâr sunt prea mulțl pictori, cari 
nu-1 sciu folosi și cred, că fotografia pbte 
să-i scutâsoă de muncă și de a soi desemna. 
Ei bine, americanul a sciut să folosâscă o 

posă instantanee. Knoppf face din tablou
rile sale nisce fotografii. — adeseori luate 
de o mână nedibace.

Cel oare desigur nu lucrâză cu apa
ratul fotografic în mâuă, e Boklin. Despre 
Boklin se spune, oă nu piotâză niol-odată 
după model. Când un subiect ore-care îl 
urmăresce, el caută un peisaj potrivit. îm
prejurimile Florenței sunt bogate în mi
nuni de-ale naturei. După-ce l’a găsit, îți 
ia bmenii, cari îi trebuesc, și îi așâ4ă în 
acest peisaj așa, după oum vrâ să-i aibă. 
După-ce a făcut aoesta, Boklin nu ia pe
nelul în mână, oi stă la o parte și privesoe 
bre întregi, stă astfel pănă oe sufletul i-se 
umple, i-se înbibă de cele văcjute și numai 
după acâsta se retrage în atelierul său și 
luorâză fără alt model decât cel pe oare 
îl are în suflet. Se spune, că în pânzele lui 
Boklin se găseso greșeli de desemn. Nu 
soiu dâr după mine Booklin e cel mai mare 
dintre piotorii în viață, după Velasquez, 
cel mai mare pbte, oare a esistat vre-o- 
dată.

Ce rnijloo are Stuck sân Lieberman 

de face ca privirile ubstre să se ațîntesoă 
admirătore asupra pânzelor lor și în deo
sebi asupra unui punct din ele? Stuck vrâ 
să oreeze bunăoră vestitul tablou „Păcatul11. 
Femeia, șarpele, colorea, tot oonlucră oa 
să ne dea impresia căutată de el, dâr îna
inte de tote ochii aoelei femei. Când vecjl 
tabloul, ochii ei sunt două magnate, cari 
iți înoătușâză privirea. In acești ochi șl-a 
depus artistul tbtă sciința sa, la ei a lu
crat cu sfințenia unui Leonardo când picta 
zîmbetul Giooondei, în ei a vrut să simbo- 
liseze păcatul. Restul e lucrat în grabă, 
restul puțin impbrtă. Același lucru la Lie
berman. Dintre oâte-va vite cari pasc pe 
câmp, pe el îl interesâză cutare vițel. Și 
ou tot focul inspirațiunii lucrâză, îl așterne 
pe pânză, admirabil, desăvârșit. Restul e o 
schiță aprbpe o oarioatură.... nu impbrtă ! 
Vițelul pe care a vrut să mi-1 arate Lie
bermann, trăesoe!

Și astfel dâoă luăm rând pe rând orea- 
țiunile unui Carriâre, Henner, Henri Martin, 
Caillebotte, Shermitte, Sargent, Segantini 
etc. eto. la toți găsim principii, convingeri

artistice. De aoeea e cel mai mare păcat 
să rîdem, oum o fac prea mulțl, oând ajun
gem înaintea unei pânze de Carriâre bună 
bră, pe care n’o ^pricepem, care ne pare 
„ouribsă11. In loc de am rîde să ne oprim 
mai des, s’o privim mai cu dinadinsul, să 
oăutăm, să pătrundem în principiile artis
tului. Căol el de sigur nu a luat în rîs, el 
de bună eâma nu-șl bate joo de artă..... și
oel-ce rîde pentru-că nu pricepe, rîde 
de ignoranța sa proprie 1 Sunt cunoscute 
„bonmotu-urile ou oarl a fost și este încă 
întâmpinată pictura modernă. „Nu ședâ pe 
ierba verde11 cjice un pictor modern copi
lului său, „căci ți-se înroșesc pantalonii!11 
Ei bine, chiar acești „oolorițlu, cari văd 
„omeni vercjl11 și „copaol roșii11 îșl au prin
cipiile lor, oarl nu sunt cât de puțin ri
dicule.

Să ne închipuim bună-bră, oă un 
piotor „să lansâză11 puțin și voesce să stîr- 
nâscă prin pânza sa în noi un alt efeot, 
decât cel obiolnuit. Să ne înohipuim, oă el 
nu vrâ să produoă în noi o imagine, oi o 
sensațiă, că nu vrâ să năsoooâscă în sufle- 
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se susține numai pănă oând „legislațiunea 
nu hotăresoe asupra sistemisării definitive 
a forurilor de prima instanță și asupra în- 
troduoerii prooedurei verbale". Fiind-oă însă 
forurile de prima instanță au fost sistemi- 
sate prin art. de lege 31 din 1871, sistân- 
du-se tribunalele comitatense, și prin art. 
de lege 25 din 1890 privitor la decentra- 
lisarea tablelor regescl, er prooedura ver
bală s’a introdus prin art. de lege 18 din 
1893: urmâză de sine, că terminul de timp 
susținut în § 9 al legii de naționalitate și 
oondiția de desfacere au urmat deja și ast
fel naționalitățile nu mai pot pretinde, ca ju
decătoriile să primăscă acte și hârtii de proces 
in limbă străină.

„Este caracteristio însă pentru leali
tatea statului maghiar și pentru iubirea lui 
de dreptate, că deși după oele arătate i-ar 
sta în drept să faoă a i-se simți puterea la 
astfel de demonstrațiunl intenționate de na
ționalitate și a pedepsi pe demonstranți, 
totuși n’o face aoâsta"....

Din tote aceste adevărate „ocșagurl“ 
„Magyar Hirlap" trage conolusiunea, că 
aousările naționalităților n’au nici o basă. 
Apoi sfîrșesce astfel:

„Este caracteristic pentru lealitatea și 
respectarea de lege a guvernului Szell și 
a direoțiunei sale necondiționat naționale, 
oă din propria inițiativă va regula cestiunea 
aed sta, în filele proxime cu scop, de a conso
lida ideia de stat maghiar și a smulge din 
mâna agitatorilor arma lor păcăt.6să.“

Convocarea dietelor provinciale 
austriaco. „Wiener Zeitung" publioă pa
tentele împărătesei prin care se convâcă 
dietele provinoiale austriaoe: dieta Dalma
ției pe 10 Deoemvrie, a Boemiei și Aus- 
triei-de-jos pe 12 Decemvrie, a Austriei-de 
sus, Salzburgului, Stiriei, Carintiei, Buoo- 
vinei, Moraviei, Silesiei, Tirolului, Goriției, 
Voralbergului și Istriei pe 17 Decemvrie; 
a Galiției pe 18 Deoemvrie și aCrainei pe 
19 Decemvrie. Problema acestor diete va 
fi de a vota budgetele.

Turcia amenințată de America. 
Statete-Unite amenință de a trimite năi 
în Bosfor și la Smirna, dăcă Turcia nu va 
plăti îndemnisările în urma măcelărirei mi
sionarilor amerioanl în Armenia. Amerioa 
de Nord oere de asemenea Turciei, afară 
de plata îndemnisărilor, și esequator ime
diat pentru consulul din Charput.

Kriiger în Europa.
Președintele Transvaalului n’a părăsit 

pănă alaltăerl Parisul. El oontinuă a fi 
mereu obiectul oelor mai entusiaste mani- 
festațiunl de simpatiă. Luni a primit dele
gația sooietății apărării drepturilor umane, 
în care se afla înalte persdne, ca Monod, 
Trarieux, Adolphe Carnot, Fr. Passy, A. 
Olemenoean, Anatole France și alții. La 
vorbirea de salutare a lui Monod, președin
tele Krăger răspunse prin câte-va cuvinte 
mișcătdre, în care a accentuat, oă Dumnecjeu 
niol-odată nu va părăsi o causă drâptă.

tul nostru nici imaginea unui nou peisaj, 
nici a unei forme omenesc!, oi o stare su- 
fletesoă de duioșie bunădră, seu de melan
colia. Ei bine, dâoă e ertat, oa să fiă mu- 
sica eoloristă, de bună sâmă, că pote fi 
și pictura.

Intre musioă și piotură e o legătură 
strînsă. Ceea-oe va rămâne veclnio noima 
musicei: melodia, oorăspunde întoomai
colorilor în pictură. Or, cum sunt me 
lodii triste și vesele, așa sunt și oombi- 
nații de oolorl, cari ne predispun trist său 
vesel. Și fiind-oă celui ce scrie despre pio- 
tura modernă, ’i se impune mereu numele 
lui Booklin, fie spus și la aoest loo, că în 
pânzele aoestuia, a oelui mai mare oolorist, 
concertul colorilor îți spune mai mult ohiar 
deoât formele și figurile representate. Să 
ne amintim „insula morților! Alții sunt 
mai esclusiviștl, decât Booklin, ei vrâu să 
ne vorbăscă nu mai prin colori.

(Va urma.)

Soiri sosite din Bruxella spun, oă 
Kriiger îșl dă silința de a îndupleca pe 
Franoia, ca să intervină pe basa art. 3 diu 
convenția dela Haga. Tot din Bruxella se 
vestesce, oă după soiri isvorîte din antu- 
ragiul lui Kriiger, în oele 24 ore din urmă 
s’au îmbunătățit prospectele suoceselor di
plomatice ale președintelui, țliarele englese 
„Times“ și „Standard" ating acum cdrde 
mai puțin dure, fiind-oă sciu, oă Kriiger 
p6te să dovedăscă ou dooumente, oă gine
rele reginei Viotoria, marchisul Fife, apoi 
principele de Wales și mai mulțl membrii 
ai casei regesol, mai departe prințul de 
Devonshire, lord Grey și Chamberlain sunt 
personal interesați în invasiunea Jameson. 
Răsboiul a fost provooat parte prin acăsta, 
parte prin telegrame falsificate. împreju
rarea, că Anglia n’a notificat pănă acum 
oficial anectarea republioelor sud-afirioane, 
este privită ca un semn favorabil pentru 
aoțiunea diplomatică a lui Kriiger.

*
Marți înainte de amâcjl presidiul con

siliului comunal și presidiul departamen
tului s’a dus la hotel „Soribe" de unde 
după o sourtă pausă au luat pe Kriiger, 
oare înounjurat de garda republioană a fost 
dus la primăria, unde îl aștepta o mulțime 
imensă. Kriiger intrând în sala de desba- 
terl a primăriei, ocupă loo în mijloo, 6r 
membrii consiliului s’au postat în jurul său. 
Vice-președintele Escudier i-a adresat miș- 
cătore ouvinte de salutare, în oare <j'se 
între altele:

„D-ta ai aucjit bătaia inimii Parisului 
și a Franoiei și nu credem să n’o audă tote 
națiunile pământului. După-oe guvernele 
n’au simț pentru marea nedreptate, popo
rale trebue să vorbăscă și ele trebue să-și 
manifeste voința."

Președintele departamentului i a dis 
între altele :

„Ați jertfit totul pentru libertate. 
Întreg poporul vostru a fost cuprins de o 
puternică pornire oontra a oeea-oe D-Ta 
numesol invasiunea barbarilor. Eu li-așl cj,oe 
barbari oivilisațl, fiind-oă, durere, aoest bar
barism sub masca oivilisațiunei adeseori îșl 
pierde oumpătul. Și astăfll Voi, când aoeștl 
barbari ored a Vă fi învins prin puterea 
lor preponderantă, nu desperați de sdrtea 
patriei Vdstre, întoomai oa Romanii di
naintea lui Hanibal și întoomai oa stră
moșii noștri la 1792.... D-Vostră sunteți 
o podbbă a omenimei. Luptătorii Voștri 
se țin înoă, și pas de pas apar și dau fo
curi asupra asediatorilor. Noi aioi esprimăm 
gândirea poporațiunei, ce representăm, și 
nu vorbim în numele statului, dâr acesta 
trebue să soie, că oeea-ce pdte face pentru 
D-V6stră și oeea-oe pote risca în urma ra
porturilor internaționale, Francia intrigă va 
aplauda cu entusiasm. Nu pot orede, oa sim
patia acâsta să rămână stârpă, Nu pot 
orede, ca guvernele să-și închidă urechile 
dinaintea sentimentului poporului și să per
mită mai bine suprimarea unui popor, 
decât să suprime un om".

Kriiger răspunse:
„...Sunt adânc mișcat, pentru-că en- 

tusiasmul aoesta l’a inspirat sentimentul, 
oe se adresâză doliului meu și nenoroeirei 
patriei mele. Primirea poporațiunei Pari
sului m’a răpit. Poporul bur nu este națiunea 
învinșilor, ci a luptătorilor ■ și acum se luptă 
și se va lupta încă forte mult... Când am 
pășit pe pământ frauces, am soăpat vorba 
^barbariă" ; dâoă cjiariștii ar fi văcjut lucru
rile din apropiere, s’ar fi îngrozit de cru- 
delitățile teribile și de nedreptatea, oe 
nl-au făout Englesii. Sunt ou mare grati
tudine consiliului orășeneso, oă a făout 
amintire de tribunal ales și că nisuiesce a 
promova realisarea unei idei, oare repre- 
sentă dreptatea".

*
După amâfil Kriiger și ministru-pre- 

ședinte Waldeck-Rousseau au sohimbat vi
sits. Săra Kriiger a fost visitat de ministru 
de esterne Delcasă.

*
In 27 Noemvrie după amâcjl Kriiger 

a primit pe Roch'fort, Franqois Koppee, 
Jules Lemaitre, Drummond, Millevoye și alții. 
Rochefort i-a predat sabia de onore pre
gătită eroului Cronje. Mânerul săbiei e 

din aur și representă un bărbat bur pe 
care leopardul engles îl sugrumă. Dedesubt 
pârtă iusoripția: „Patrioții republicei fran- 
oese lui Cronje patriotului republican". Ro- 
ohefort a ținut o vorbire declarând, că pa
trioții fraucesl îșl esprimă admirațiunea 
lor față de acei 3000 de eroi buri, pe cari 
40.000 de pirați englesl i-au prins.

Din Paris se telegrafâză, oă după vi
sits pe care Kriiger o va faoe la Haga, 
Franoia și Olanda în basa convențiunei 
pentru pace încheiată la Haga, vor inter
veni în favorea Transvaalului.

*

Intre artioolele presei ruse pentru 
Kriiger, tote entusiastioe, este acela al <jia- 
rului „Novoie Vrenija* oficiosul ministerului 
de esterne:

„Când aoeste rânduri vor vedâ lumina, 
Kriiger președintele eroicei republiol a 
Transvaalului, va fi debaroat pe pământul 
Franoiei, primit de entusiasmul unui întreg 
popor și de simpatiile Europei întregi.

„La omagiul generâsei Francie se 
unesce în spirit acela al poporului rus, care 
în aoâstă împrejurare Rtrigă tare prin organul 
nostru: învinsul de adf n’a pierdut încă 
partida.

„Strigătul de durere al poporului bur 
treoe peste oceane și dâoă va fi oa aoest 
strigăt să răsune în pustiu, pentru moment, 
nu trebue să se uite că strigătul ținui popor 
e vocea lui Dumnecjeu".

*

Piarul „L’Indâpendance Beige" are 
un artiool de fond, în care faoe elogii pre
ședintelui Transvaalului, Kriiger, și arată 
buouria belgienilor pentru entusiasta pri
mire făcută bătrânului președinte de cătră 
naționaliștii franoesl.

Manifestația aoâsta, — spune „L’In- 
dependanoe Beige" — fusese organisată de 
naționaliștii franoesl în scop de a da un 
blam guvernului Waldeck-Rousseau, pen
tru-că n’a intervenit în răsboiul dintre An
glia și Transvaal.

Naționaliștii însă nu și-au atins sco
pul, oăol nioi un incident însemnat nu s’a 
petrecut și primirea făoută lui Kriiger n’a 
arătat deoât simpatia poporului franoes 
pentru vitâzul popor bur și pentru preșe
dintele lui.

Riarul belgian încheie ast fel arti
colul său:

„Aoum când Kriiger e liber, când 
censura englesă, prin suprimarea pur și 
simplu a depeșilor, oarl îi păreau, oompro- 
mițătâre; nu mai pâte impune tăcere ilus
trului bătrân, vom ounosoe tot adevărul 
asupra oauselor acestui răsboiu monstruos.

„Și dâcă Kriiger aduoe cu el probe 
materiale asupra murdarei purtări britanice 
— după cum pretind amioii bătrânului, 
dâcă cu adevărat se va dovedi oă aoest 
răsboiti n’a fost provocat deoât ca să per
mită lui Chamberlain și lui Ceoil Rhodes 
de a face o afaoere bună, atunol trebue oa 
Europa să se mișce și ca guvernele națiu
nilor oivilisate să nu lase să ee săvârșâscă, 
o orimă oare ar fi cea mai grâznică din 
timpurile nâstre".

Serbările din Beiusiu.
In cjiua de 20 Noemvrie st. n. și cea 

următâre, sărbătorea Sf. Mihail și Gavriil, 
onomastioa episcopului Mihail Paved, s’a 
serbat în Beiuș de astă-dată în mod deo
sebit. S’a amânat adecă pentru acest ter
min și serbarea aniversării unirei ou bi
serica Romei. Au fost de față episcopii 
Mihail Pavel și Dr. Demetriu Radu al Lu- 
goșului, încunjurațl de eâțl-va membri ai 
Capitlului din Oradea și de un mare număr 
de preoți și inteligență din Beiuș și din jur.

Festivitățile au fost inaugurate de 
frumosul și tradiționalul concert dat în săra 
de 20 Noemvrie și arangiat de cătră ele
vele șcâlei de fetițe din institutul Pavelian 
și de cătră studenții gimnasialî, esecutân- 
du-se spre mulțămirea generală următorul 
program fârte variat:

1. a) „Tmn Pontificial" de Hoffer, 
esecutat de corul elevelor a intern. Pave
lian și a tinerilor gimn. sup. gr. cat. de 
Beiuș;

b) „Imnul Arohiereului", eseo. de co
rul elevelor.

2. „Cuvânt de desohidere", rostit de 
V. E. Moldovan, el. VIII. gimn.

3. „Rigoletto", de Verdi, pe violină 
cu aoompaniare de pian, esec. de Elsa 
Nemeș de Alămor, elevă în ol. I. civ.

4. a) Cătră șoolarl", poesie de I. Boiu, 
deolam. de Teodor Bar, elev în olasea III 
normală;

b) „Patria mea", poesie de 1. Maoavei, 
deolam. de George Kbvary elev în cl. IV 
normală.

5. „Iu natură", de Costescu, eseo. de 
corul tinerimii stud, gimnas.

6. Imn de S. P. Dessean, poesie de
clamată de Măriora Ardelean, elevă în ol. 
II civilă.

7. PotpourI din „Somnambula", de 
***, eseo. de orohestra tinerimii studibse 
gimnasiale.

8. „Salamon âlma", poesie de Re- 
viozky Gy., deolam. de Desideriu Fillepp, 
stud, de el. VIII. gimn.

9. „Viorele" de Spindler și „Horă" 
de Porumbescu, pian eseo. de Valeria Ste- 
fanioa, elevă în ol. III oivilă.

10. „Triumful Sionului", de Abt, cor 
vooal eșec, de eleve.

11. „Das Glasgemâlde", poesie de O. 
Schmidt, declamată de Maridra Balint, elevă 
în cl. I. civ.

12. „Doina" de Costescu, eseo. de 
oorul tinerilor gimnas.

13. Odă la iubileul duoentenar al sf. 
uniri cu Roma, de I. Agârbicean, declam, 
de I. Budo, cl. VII. gimn.

14. Concert: „La rîul Babilonului" 
de ***, cor mixt eseo. de corul tiner. stud, 
gimnas. și al elevelor dela șoolă civilă.

15. „Cuvânt de încheiere", rostit de 
Măriâra Bânyi, elevă în ol. IV. oiv.

16. „Mulțl ani", de Musicescu, cor 
mixt.

17. „Marșul Burilor", eseo. de or
chestra tinerimii studiose.

In sera de 20 Noemvrie gimnasiul a 
fost splendid iluminat și împodobit. In cjiua 
următâre, 21 Noemvrie, după-oe s’a cele
brat Sf. liturgie pontifioând ambi archie- 
rei, s’a sfințit noul stâg al tinerimei gim
nasiale c’un oeremonial prea frumos. După 
acâsta Eso. Sa Mihail Pavel a primit feli
citările oorporațiunilor biserioescl și civile.

Sâra a fost produoțiune teatrală. S’a 
representat piesa „Rămășagul", comediă de 
V. Alexandri, âr după aoâBta a urmat o 
petrecere cu dans.

Din Bomânia.
In oorpul diplomatic s’a făout următo- 

rea mișoare : D-l N. Fleva, este numit mi
nistru la Roma. D-l Al. Catargiu ministru 
la Roma, trece în aoeeașl calitate la Lon
dra. D-l I. Bălăceanu, ministru la Londra, 
este numit membru în oomisiunea europână 
a Dunărei, în locul d-lui general Pencovicî, 
pus în disponibilitate.

*

Ministrul lucrărilor publice, d-I I. C. 
Grădișteanu va supune în ourâud aprobării 
consiliului de miniștri un proiect de lege 
asupra drumurilor și oomunicațiunilor.

D-l ministru Grădișteanu a autorista 
direcțiunea generală a căilor ferate de a 
procede la instalarea unei uzine pentru a 
oreosota (îmbiba ou creosot) traversele de 
fag destinate a înlocui pe acele de ste
jar pentru a deschide un nou debușeu imen
selor păduri de fag oe le posede Româ
nia și a face tot-odată economii, fiind-că 
traversele de fag creosotate vor fi mult mai 
eftine decât cele de ștejar. Luorările de 
instalare a aoestei uzine se vor lucra în 
regie.

*

Locotenentul din armata danesă Os
car Noe a sosit în Buourescl. El vrea să 
oeră dela ministrul de răsboiti. autorisația 
de a visita diferitele stabilimente militare 
din Buourescl și forturile dela Ohitila.

*

D l Beri, cjiarist franoes venit în țâră 
pentru a studia oestiunea evreiască, a fost 
primit în audiență de d l Arion ministrul 
cultelor și instucțiunil publice. Reîntors la 
Paris, d-l Beri va scrie cjice „Constit". La 
Nonvelle Revue o serie de articole asupra 
aoelor constatate.

*

La exposiția din Paris secțiunea ro
mână, au figurat mai multe tablouri ale pic
torului român Serafim. Aoeste tablouri au 
fost cerute și depuse la exposiția imperi
ală din Petersburg.

*
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Legațiunea regală a României din 
Berlin telegrafâză, oă poliția din Berlin, în 
urma ceroetărilor făoute, a aflat că acolo 
a fost în primele cjile ale lunei Ootomvrie, 
doi domul, o dâmnă și ou un copil mic, 
cari călătoriau sup numele de familia Os 
tășescu. Unul din acești domni a vândut la 
Berlin o bogată colecțiune de timbre poș
tale.

Familia Ostășescu a părăsit Germa
nia. După tote probabilitățile, sub numele 
de familia Ostășesou, călătorea Th. Zamfi 
resou, dispărutul șef al oomptabiiităței dela 
ministerul afacerilor străine, ou femeia, ou 
care a fugit și ou fratele acesteia.

*
Piarul „Roumanie“ oomunică,, că ne

gocierile inițiate de guvern ou societățile 
„Standard Oii* și „Disconto* în oe privesoe 
esploBdarea terenurilor petrolifere, n’au 
fost întrerupte, cum au anunțat unele cjiare. 
Pur parleurile oontinuă.

*
La 12 Octomvrie v. c. numitul Pan- 

tazi Hristodolo s'a aruncat în Dunăre de 
pe vaporul român „Orientul“ pe când mer
gea dela Brăila la Galați.

Căpitanul Șerbu (Constantin), coman
dantul vasului, dând probă de o mare abi
litate în manevra vasului și de mult sânge 
reoe, a reușit să pună repede la apă baroa 
vasului și să salveze pe individul îneoat, 
care a fost adus la bord aprâpe asfixiat. 
Spre a fi readus la viață, a trebuit să i-se 
dea o îngrijire delicată, oare onorâză pe 
comandantul vasului.

Inspeotoratul general al navigațiunei 
și porturilor înounosciințând despre acâsta 
ministerul afaoerilor străine, se aduce d-lui 
$erbu (Constantin), comandantul vaporului 
român de pasageri „Orientul1*, mulțumiri 
publioe prin Monitorul Ofioial, pentru a re
compensa fapta s’a lăudabilă.

*
Ceroetările făoute de justiția privitor 

la delapidările lui Zamfirescu au constat, 
se (ji°e, pănă aoum delapidări în sumă de 
200,000.

SC1R1LE Dl LEI.
— 16 (29) Noemvrie.

Ț Dr. loan Rațiti. Telegrama, ce am 
primit’o ieri, precum și anunțul funebru al 
Ven. Capitlu metropolitan și al familei, ne 
vestesoe mdrtea oanonioului Dr. loan Rațiă, 
care timp îndelungat a ooupat un loo de 
frunte în Capitulul metropolitan din Blașifi. 
Ca fiu de țăran s’a dus la Blașiîi la studiu, 
unde s’a distins ca unul din cei mai buni 
elevi ai gimnasiului. De aid a fost trimis 
la teologiă în seminarul St. Barbara de pe 
lângă universitatea din Viena, unde șl-a 
luat și doctoratul în teologiă. La 1864 a 
fost ohirotonit de preot. Mai tărcjiu a fost 
numit profesor de dreptul biserioeso la se
minarul teologio din Blașiu. In calitatea 
acâsta s’a distins prin scrierile sale biseri- 
oesl, oarl i-au oâștigat renumele de bun 
canonist. A scris între altele „Dreptul bi
sericesc11, „Dreptul Matrimonial11, „Etioa 
creștină,, și altele. La 1879 a fost numit 
canonic și a înaintat pănă la statul de oa- 
nonio leotor. Timp de câți-va ani a fost 
redaotor la „Fâia bisericâsoă și șoolastioău 
din Blașiîi, âr în timpul din urmă a ocupat 
și funcțiunile de președinte al tribunalului 
matrimonial și al comisiunei șeolastioe ar- 
ohidieoesane, de prodirector al faoultății 
teologioe, revisor la oassa oentrală arobi- 
dieoesană și asesor metropolitan etc., des
fășurând o aotivitate neobosită. In don- 
tactul său cu tinerimea teologică și gim
nazială s’a purtat întotdâuna cu mult simț 
de dreptate și de umanitate și a sprijinit 
pe mulțl studențl săraci. înmormântarea sa 
se va faoe astăcjl.

Esportul de struguri din România 
Niol-odată nu s’a întâmplat, oa România să 
esporteze cantități așa de mari de struguri 
ca în tâmna acâsta. începutul l’a făout sta
tul, adecă serviciul viticol de pe lângă mi
nisterial domeniilor, care a esportat în Aus
tria și în Germania oantitățl destul de în
semnate, în lădițe mid, ou prețuri avanta- 
giâse. Apoi a urmat societatea agricolă 
„Cerea11, oare a trimis în comision la Ber
lin mari oantitățl, ce s’au vândut pe loc și 
fârte repede ou 70—80 bani kilogramul. 
Inoeroarea — ijioe „Univ.“ — reușind și
stabilindu-se deja în Berlin buna reputațiă 

a strugurilor români, în anul viitor aoest 
nou oomerciii de esport va putâ fi mult 
mai întins. Mult mai semnificativ este 
însă esportul însemnat ce s’a făcut în tâmna 
asta din jud. Putna și Tecuciîi în Transil
vania prin vama Soveja din jud Putna. In 
acâstă privință cjiart>l „Magyarorszâg“ din 
Budapesta piblioă următârea informațiune 
interesantă: „Dela granițele Transilvaniei 
ni-se trimite soirea aprâpe de necrezut, oă 
pe aoolo s’au ținut mari chefuri la oulesul 
viilor, fără să se găsâscă de-alungul hota
rului dinspre România niol măoar o viță. 
S’au adus însă din România cantități enor
me de struguri în lădițe de oâte 5 kilo
grame, destinate esolusiv numai pentru oon- 
sumația locală, plătindu-se o vamă de oâte
24 filerl pentru fiă-care lădiță. Aoest import 
se face pe basa unei permisiuni speciale a 
ministeriului comerciului, și numai pentru 
trebuințele grănițerilor. Dâr grănițerii abu- 
sâză de aoâstă permisiune, oăol în mai 
multe orășele, oa Poiana Sărată, Brețou eto., 
s’au oonstituit sooietățl de întreprindere, 
oarl fao vin din strugurii importați pentru 
consumația, plătind o taxă de 5 filerl pen
tru fiă-care litru de vin. Putem să preoi- 
săm, oă un bogat proprietar din România, 
anume Negroponte, a importat în tâmna 
asta cantități micuțe de struguri în valâre 
de 28.000 corâne, plătind o taxă vamală 
de oâte 10 bani pentru un klgr. Inafarăde 
asta, o firmă din Oradea-Mare a cumpărat 
pănă aoum din Brețcu și Poiana Sărată 40 
vagâne de vin, făcut din struguri din Ro
mânia11.

Soirea este interesantă, dâr ni-se pare, 
oă istoria ou cele 40 vagâne e cam esa- 
gerată.

Ludwig Janszky, submareșal în re
tragere, a răposat Duminecă în Viena, în 
etate de 68 ani. Odiniâră numele lui Jan
szky era fârte mult pomenit la Maghiari, 
oarl i-au purtat o ură fanatică pentru-oă 
înainte ou vre-o 15 ani a încununat mor
mântul generalului Hentzi. Asta a dat ansă 
la demonstrațiunl turbate în Budapesta și 
agitațiunea spiritelor la Maghiari a du
rat aprâpe patru luni, mai ales, că Jan
szky înoununând mormântul a dis: Să ia 
fiă-care esemplu dela Hentzi. Afacerea s’a 
sfîrșit prin un rescript prea înalt, în oare 
se da espresiune regretelor, că pentru fapte 
singuratice armata este supusă la critice 
nefavorabile, ou alte ouvinte se condamnau 
demonstrațiunile ungurescl și se 4'C0a in- 
dereot un veto aoelora, cari aveau mânoă- 
rimea de-a face scandale pe socotâla arma
tei comune.

Wiener Waldemar liberat. Se soie, 
că sublocotenentul de poliția, din loo Wie
ner Waldemar a fost osândit la 6 luni și 
14 d’J® înohisore pentru-că ar fi abusat de 
puterea oficiului său în diua de 15 Martie 
1898, când cu scandalurile aranjate în piața 
Brașovului de oăputașii „patrioțl“ din loo. 
D-l Wiener a și stat în inchisâre 4 luni și
25 de 4d®> âr aialtăerl a fost liberat, fiind 
grațiat de Majestatea Sa.

Boia Țarului, țliarul „Neue Freie 
Presse“ publică o telegramă din Peters
burg, în care se spune, că nu mai e niol 
o târnă pentru viața Țarului. Curtea impe
rială va sta la Livadia fotă iârna și primă
vara. — Ultimele telegrame sosite aici din 
Livadia, spun, oă Țarul e fârte slab.

Serbii contra magliiarisării nume
lor de localități. Ministrul ung. de in
terne, scrie „P. Lloydu, a trimis un res
cript representanței oomunale dela Petro- 
vosello din oomitatul Bacl-Bodrog, provo- 
oându-o să-și reprimâscă „numele său cel 
vechili11 (?) Piterriv. Representanți comu
nală a hotărît ou 11 voturi contra 10, a 
rămânâ pe lângă numele său de pănă acum. 
Cele 11 voturi au fost esolusiv date de 
bărbați de naționalitate sârbă.

Darurile regelui italian. După te
legramele din Roma, regele voesce să oum- 
pere renumitul palat Borghese împreună ou 
oolecțiunile de statue și tablouri ale sale. 
Prețul palatului e oinol miliâne lire și do
rința regelui este să-l dăruâsoă împreună 
ou tâte ale sale orașului. Regele de-altmin- 

trelea a mai cumpărat și palatul Piombier 
împreună cu grădina cu tâte cap d’operele 
sale, pe cari le-a dăruit mamei sale.

Monede cretane. Prințul George, gu
vernatorul Cretei, a oomandat monede cu 
efigia sa.

Arestarea unui ex-ministru sârb. 
O telegramă sosită din Semlin la Buda
pesta, spune, oă a produs în tâtă Serbia, o 
viuă satisfacția arestarea ex-ministrului 
Gencicl, din causa unui lese-majestate, pe 
care el a oomis’o într’un interwiev cu un 
4iarist Rus.

Tribună împăratului Wilhelm. îm
păratul Germaniei Wilhelm II, oare, pre- 
oum se soie, are o deosebită pasiune să 
țină vorbiri, cum se telegrafâză din Berlin, 
a lăsat să-i facă o tribună frumos decorată. 
De acum înainte împăratul îșl va duce cu 
sine pretutindenea tribuna, de pe care va 
predioa soldaților.

Alegerea din Beiuș. Aialtăerl s’a 
făcut în Beiuș alegere de deputat. Au fost 
doi candidați: guvernamentalul Gajari 

și kossuthistul Seo'koly Tamas, preșe
dintele clubulni independent din Oradea- 
mare. Majoritatea voturilor a întrunit’o 
Gajari (1402), âr Szokoly numai 269 vo
turi.

O judecată solomonică. Un oomisar 
din orașul Bruxella s’a aflat cjD®!® trecute 
într’o situațiune forte încuroată. Două femei 
tinere s’au presentat în biroul său alatăierl 
diminâță, dimpreună cu un copil, afirmând 
fiă-oare dintre ele, că e al său. Comisarul, 
oare soia despre celebra judeoată a lui So
lomon, a luat un cuțit și a spus, oă va tăia 
prunoul în două, pentru ca să dea fiă-oărei 
femei câte o jumătate. Dâr atunci amân
două femeile strigară într’un glas. — Dâoă 
e așa, atunci păstrâză-1 d-ta! Șidicândașa, 
amândouă ieșiră pe ușe și se făcură nevă- 
4ute. Comisarul s’a vă4ut nevoit pănăuna- 
alta să adopte copilul și să deschidă o an- 
ohetă pentru descoperirea celor 2 femei.

Lucruri misteriose. „Bud. Hirl.u 
primesoe dela farmacistul Hegedus Ianos 
din Silvas nisoe oomunioărl interesante, 
pioe, că el, notarul, învățătorul și mai 
mulțl omeni au fost martorii unui cas mis
terios. In oasa economului Stefan Vdrro, 
de Dumineoă trecută tâte obieotele au 
înoeput să se mișoe din cause neounoscute. 
piua și nâptea sbâră prin casă buoățl de 
lemn, ouie de fier, papuci, capă și alte lu- 
orurl, scaunele cad la pământ în formă de 
închinăoiune și mobilele se mișcă dela loo. 
MierourI sâra de pildă o bucată de lemn, 
o oâpă și un cuifi. au sburat timp de-o âră. 
Cașul misterios a fost anunțat autorităților. 
Gendarmii au ținut în diferite rânduri in- 
speoț’ă, dâr de gâba, căol n’au dat de is- 
vorul acestui misteriu.

Sinucidere din curiositate. Un 
băiat din Varșovia era nerăbdător de-a 
afla, dâcă esistă în adevăr o altă lume, și 
cum este aceea? Nu șl-a putut însă stâm- 
păra curiositatea. S’a hotărît deci să plece 
însu-șl în oealaltă lume, oa să vadă cum e, 
și, lăsând după sine o sorisâre ou ouvin- 
tele: „Din curiositate mi sinucid1*, el s’a și 
sinucis imediat. Aoum vadă-șl lumea, oăcl 
Satana l’a așteptat.

Din cerșitor milionar. Puțini muri
tori au norocul, oa pe neașteptate să se 
tre4â8oă din cerșitor milionar. Așa ceva 
s’a întâmplat deourând în Cașovia. înainte 
ou opt ani a murit cj’lerul Mihail Hrabko, 
oare a lăsat după sine trei orfani. Orașul 
a internat pe orfani în casa săracilor. Acum 
de-odată pe o fetiță din cei trei orfani a 
ajuns’o un mare noroc. Soaunul orfanal 
orășenesc din Cașovia, adecă a primit din 
Amerioa o epistolă, în oare se spune, că 
fetița Margareta Hrabko moștenesce o avere 
în valâre de un milion flor., dela Stefan 
Hamori, proprietar de mine de oărbunl în 
Pittsburg. Numitul Hamori a fost de fapt 
unohiul oelor trei orfani.

5. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari 
sufer de nemistuire, lipsă de apetit, seu stomacul 
nu le funcționâză regulat, pot conta Ja vindecare si
gură în scurt timp -prin folosirea cunoscutelor 

prafuri seidlitz ale lui Uf oil. Prețul unei cutii 2 cor. 
Se trimite dilnic prin postă cu rambursă, de far
macistul Moli, liferantul curții din Viena Tuchlau- 
ben 9 In farmaciile din provinciă se se ceră pre
paratul A. Moli, provădut cu marca de contra- 
vențiă și subscriere.

Ț
Capitulul Metropolitană gr. oat. de 

Alba-Iulia și Făgăraș ou adâncă întristare 
anunță adormirea în Domnul a iubitului 
oonfrate

Reverendissimului Domn

Dr. Ioanu Rațiu,
Canonic Archidiacon seu Lector al Bisericei Ca
tedrale metropolitane din Blașiu, președinte al 
tribunalului matrim. de a II instanță pentru die- 
cesele sufragane, președinte al comisiunei scol, 
archidiecesane, prodirector al facultății teologice 
din Blașiti, revisor la Cassa centrală arcliidiece- 
sană, membru al Asociațiune Transilvane pentru 
literatura română și cultura poporului român, ase
sor al Sântului Scaun metropolitan și doctor de 

S. Teologie
urmată după morb scurt, a4l după atnia4l 
la 6l/2 bre în anul 60 al etății și 36 al 
preoției sale, după-ce fu provă4ut cu ss. 
Sacramente ale moribun4ilor.

Osămintele adormitului se vor înmor
mânta în 29 Novembrie st. n. Ia2ârep. m. 

Blașiu, 27 Novembre 1900.
Fiă-i țărîna ușâră și memoria binecu

vântată !

Din China.
„Times11 din Londra acusă pe gene- 

ralissimul conte de Waldersee, că trimite es- 
pediții de trupe germane în împrejurimile 
orașului Peking, spre a devasta satele, im- 
pușcând pe locuitorii liniștiți.

*
După ultimele telegrame sosite la 

Londra împărătâsa văduvă și Li-Hung-Clang 
sunt bolnavi.

S’au trimis provisiunl Curței imperiale 
la Singanfu.

In lupta dintre Germani și generalul 
Ma, 30 de ChinesI au fost uoișl.

Puterile sunt dispuse a propune Chi
nei oondițiunl acoeptabile de paoe.

«
„Lokalanzeiger11 are din Shanghai o 

telegramă în oare se spune, că aoolo s’a 
svonit, că America de Nord intrigâză con
tra Europei.

Li-Hung-Clang a trimis o sorisâre unui 
prieten al său, în care spune: „Mai bine 
decât orl-ce, e de a sta liniștiți și a nu 
face nimio, oăol Europenii îșl vor smulge în
tre ei pirul*.

Generalissimul Waldersee a afișat un 
manifest prin care face responsabili pesol- 
dații chinesI de se vor mai publioa dela ei 
scrisori ou privire la răsboiul din China.

Waldersee a trimis un detașament de 
bersalierl italieni, oa să pedepsâscă pe Bo
xerii din Paokinohing, cari au asasinat o 
familia de creștini.

Culpabilii au fost împușoațl în mod 
publio, înaintea locuitorilor.

ULTIME SCLRL
Bucuresci, 15/28 Noemvre. Mc- 

sagiul regal, prin care s’a deschis acji 
parlamentul, constată, ca raporturile 
României cu t6te puterile sunt din 
cele mai amicale și esprimă spe
ranța, că „neînțelegerea cu Bulgaria 
va înceta în curend față cu consta
tările tăcute înaintea justiției".

Pilde și sfaturi pentru popor. 
Sub acest titul a eșit de sub tipar în 'Ti
pografia „Aurora11 din Gherla o nouă carte 
scrisă de d-l Ioan Pop Reteganu, ounoscutul 
nostru scriitor poporal. Cartea oonține 160 
pag. în format 8° și conține vre-o 24 de 
scrieri, cari cuprind diferite învățături pen 
tru trebuințele țăranilor noștri: Se păta 
procura și dela Tipografia A. Mureșianu.

Proprietar: Dr. Aur»! Murașianu. 
Redactor responsabil: Grggo-m fâator.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu1* 
<lin SErasov.

se pot procura următ6rele cărți
Scrieri literare pentru popor.

„Caractere morale, esemple și sen
tințe culese din istoriile și literaturile po- 
porelor vechi și moderne“ de loan Popea, 
profesor. Cetitorul află în acostă 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.)

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

Lr 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 A. Pop». Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vreu să j6ce teatru. 
Prețul 12 cr. ... (prin postă 14 cr.) 

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

Nopți de iernă novele pentru popor 
de (horqe Simu. 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 
dentru 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 cr.
(cu posta 70 cr)

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

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

Bracul, novelă de V. R. Buticescu. 
Are tendința de-a combate credința de
șartă. Prețul 10 cr. (cu porto 12 cr.)

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

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

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. P. Re'eganul. Vre-o 
60 de poesii glumețe. Pr. 40 cr. (-(- p. 5 cr.)

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

„Preotul dinNoienP, narațiune is
torică din vecul nos ru, scrisă de Arghiro- 
barbu. Prețul 10 or. (-|- 2 cr. porto.)

Vivia, seu Biserica din Carta 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. Iuliu Dragoș. Prețul 70 cr. 
(-|- 5 cr. porto).

Părintele Nicolae, schiță din viăța 
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 Pă- 
răeanu. Conține mai multe novele poporale, 
sorise în stil forte ușor, și printre ele mai 
multe poesii, mai ales satirice. Prețul 45 cr. 
(eu posta 50 cr.)

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

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

„ Considerațiuni istorice asupra 
asociațiunii popbrelor. și aplicațiunea 
lor la națiunea nostră de Ioan Clinciu profe
sor în Bucurescl. Prețul -1 fl., (-j-o cr. prt.)

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

Nr. 10894 - 1900.

Concurs.
Pentru ocuparea postului de 

econom orășenesc, care este salari- 
sat cu 2000 corbne, 300 corbne bani 
de cuartir, 600 corbne paușal pen
tru trăsură și cai și adaus quioque- 
nal conform statutului, și pe teme
iul împuternicirei Ilustrității Sale 
D nului Vicecomite Dr. Friederich 
Jekel cu ordinațiunea Nr. 11,122— 
900 se escrie prin acesta concurs.

Economul orășănesc este obli
gat a t ne cai și trăsură pentru fo
losire în serviciu, și nu este obligat 
la orele de oficiu, ca ceilalți amplo- 
iațl.

Reflectanții la acest post au de 
a preda rugările, cel mult pănă în

X

Cursul Ha liursa din țfiena.
Din 28 Novembre n. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 115.20
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.75
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 119.50
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2°/0 99.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90 85
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii........................167.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.25
Renta de argint austr.............................97.65
Renta de hârtie austr............................. 97.65
Renta de aur austr................................ 115.95
LosurI din 1860..................... 134.30
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 671.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 663.50
Napoleondorî........................... 19.17
Mărci imperiale germane . . . . 117.62V5
London vista......................... 240.50
Paris vista........................... 95.80
Rente de corone austr. 4°/0 ... 98.30
Note italiene...................... 90.70

Cursul piețe» Br&^ov. 1

Din 29 Novembre. 1900.
Bancnota rom. Gump. 18.88 Vend. 18.96
Argint român. Cump. 18.70 Vend. 18.80 
Napoleond’orl. Cump. 19.12 Vend. 19.17 
Galbeni Cump. 11.20 Vend. 11.30
Ruble Rusesc! Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 117.60 Vend. 117.68 
Lire turcescl Cump. 10.70 Vend. —.— 
Scris, fonc.'Albina 5°/0 100.— Vend. 101.—

Sz. 463—1900,
vâgrh. sz.

Ărveresi hirdetmeny
Alulirt birosâgi vegrehaito az 1831 bvi LX. t. cz. 102 §-sa er- 

telmeben ezennel kozhirrb teszi, hogy a brassbi kir. tbrvenyszbk 1900 
8317. szâmu vegzese kovetkezteben Dr. Miku Audrâs iigyvbd âltal kep- 
viselt Cornea Gâbor tărsai javâra Popp Iosif bs neje ellen 150 kor. s 
jâr. erejeig 1900 evi November hb 6-ân foganatositott kielbgitesi vegre- 
hajtâs utjâu le bs felul foglalt es 796 kor. 60 fillre becsult kovetkezd 
ingosâgok u. m. hâzi butorok, ruhanemu, kukoricza, kocsi, szena ea 
egyebb târgyak nyilvânos ârveresen eladatnak.

Mely ârvereanek a aârkânyi kir. jârâsbirbsâg 1900. evi V. 235. 
szâmu vegzese folytân 150 kor. — fii. tfikekovetelbs, ennek 1900 bvi 
augusztus ho 6 napjâtbl jâro 6°/0 kamatai l/3°/a vâltb dij es eddig osz- 
szesen 121 kor. 60 fillben birbilag mâr megâllapitott kdltsegek erejeig 
Alsb-Komâna kbzseg hâzânâl leendb eszkozlbsbre 1900. evi Deczem- 
ber ho 8-ik napjânak d. e. II orăja hatâridbiil kittizetik es ahhoz a venni 
szândbkozbk oly megjegyzessel hivatnak meg, hogy az erintett ingbsâgok 
az 1881. evi LX. t.-cz. 107. es 108. §-sa ârtelmeben keszpenzfizetes mei- 
lett, a legtobbet igerdnek szuksbg eseten becsâron aiul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elârverezendd ingosâgokat mâsok is le es feltilfog- 
laltattâk s azokra kielegitesi jogot nyertek volna, ezen ârveres az 1881. 
evi LX. t. cz. 102 §. brtelmbben ezek jâvâra is elrendeltetik.

Leit Sârkânyban, 1900 bvi November hb 26-ik napjân.
Gamentzy Jănos, 

1172.1—1 kir. birosâgi vegrehajto.

j
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8 Decemvre a. c. la 12 bre a. m. la 
Magistratul orășănesc, împreună cu 
testimoniu de botez, de moralitate, 
medico-fisical pentru aptitudine, tes
timoniu pentru capabilitatea teore
tică și practică, și aplicarea de pâ
nă acuma în resortul de zidiri, pre
cum și cunoscința limbii maghia
re, germane și române.

Brașov, 24 Nov. 1900.
Magistratul orășenesc.

„Grazeta Transilvanieia 
cu numerul ă 10 fîL se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și 
la Eremias Nepoții.

Prafmte-Seiffite aie m Moli
Veritabile numai, «ieea fiăeare cutia este provâțută cu marca «ie 

aperare a Iui A. Sfioii șl cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

tățiior celor inai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- W" 
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și - - 
a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.—

Falsifcațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

FrarazbrainnttraBi și sare a lui
Wrshîlfs "înmiii decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu «VIIIUMHU lUIlHdl, plumbul lui A. Moli.

Franzhranntwein-ul și sarea este torre bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.80.

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

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru <',opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Pie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de aperare A. Moli.

Trimiterea jirîtieljtală prin
Farmacistul A. MOLL,

g. și r. toisor al curții inwiale Viena, Tnciilaiibeii 9
Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursă poștală.

La deposite să se ceră anumit preparatele prevăzute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la 
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. —*

•>. p
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A. Mureșianu
Brașov, Târgul Inului W. SO.

Acest stabiliment este prove<Jut cu cele 
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 ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-JXT-CTTIEL

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROCRAME_ELEGANTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AJWJNTUIti.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

»

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(Soh/vq/lIc, in lolă măzimea.

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PRETURl-CURENTE ȘI DIVERSE 
BILETE DE INMORMENTÂRI. 

se primesc în biuroul

1

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


