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0 enunciațiune cehică.
Eri s’au început alegerile pen

tru parlamentul central în Austria. 
In decursul acestei săptemânî sunt 
a-se alege opt-spre-Țece deputațî din 
Curia a cincia.

In momentul acesta torm&ză 
obiectul principal de discusiune în 
pressa germană și cehă discursul 
electoral al fostului ministru de fi
nanțe Kaizl, unul dintre corifeii Ce
hilor tineri, care este din mai multe 
puncte de vedere remarcabil.

Clubul deputaților cehi, cjise el, 
a voit se dovedescă spre eterna 
amintire, că și în ce privesce pute
rea de obstrucțiune Cehii pot trage 
degetul cu Germanii și că și ei sunt 
în stare, de-a face să stagneze apa
ratul parlamentar.

Acăstă dovadă s’a făcut. Un 
ministeriu a fost răsturnat, amâna
rea și în urmă disolvarea parlamen
tului a trebuit să urmeze, și. multă 
vreme parlamentul a ajuns ărăși în 
neputință de-a funcționa. Acesta — 
Țice Kaizl — a fost resultatul des
ființării ordonanțelor de limbă. Apoi 
urmeză așa:

„Când nu de mult s’a discutat 
cestiunea căilor ferate bosniace, par
tea acăsta a monarchiei n’a putut 
să-și validiteze cele mai îndreptățite 
și simple pretensiunl. De se va trata 
de reînoirea pactului, Austria va fi 
ărășl cea scurtată; de se va cere 
desvoltarea marinei, pentru noi atât 
de importantă, și față cu multe alte 
cestiunî ale politicei esteriore, pre
tutindeni va predomni influența Un
gariei, pe când noi suntem condam
nați a ceda. Privind lucrul mai de- 
aprăpe, vedem pretutindeni cărta 
germano-cehică, ce o esploateză Un
garia fărte prudent și în mare mă
sură și care cărtă e considerată pre
tutindeni de cel mai mare pericul 
pentru stat. Cu tăte acestea nu se 
întâmplă nimic pentru o dreptă apla
nare a acestei certe și vina o pbrtă 
mai ales guvernul de față.

„Pănă-ce erau în vigore ordo
nanțele de limbă Germanii cjiceau, 
că nu e posibilă o înțelegere, dâcă 
nu vor fi mai întâiu desființate. S’a 
găsit un guvern, care se le casseze 
în modul cel mai radical. Și ce s’a 
întâmplat?“ întrâbă Kaizl. „Departe 
de a fi gata la o împăciuire echita
bilă, partidele învingetore ale stângei 
germane văd în desființare numai 
semnalul pentru cuceriri nouă și-șî 
măresc postulatele, precum: limba 
de stat germană, împărțirea admi
nistrativă a Boemiei, despărțirea 
Bucovinei, Galiției și Dalmației de 
celelalte țări și întărirea supremației 
germane în Austria".

Fostul ministru de finanțe afirmă 
mai departe, că morala celei mai re
cente istorii a Austriei este, că nu 
se pote guverna contra Germanilor, 
dăr nici contra Boemilor. De aceea 
crede, că e cu neputință ca statul 
se resboâscă pentru durată poporul 
boem, care după Germani este cel 
mai puternic în Austria. Susține, că 
cârta pentru ordonanțele de limbă 
a fost unei părți mari dintre Ger

mani numai un pretext spre a-și 
acoperi aspirațiunile lor esagerate. 
Recunăsce de altă parte, că Cehii 
au făcut și greșeli, mai ales vrând 
să lupte de odată în mai multe părți. 
Der față cu forța majoră, aceste gre
șeli, cjice> sunt de însemnătate se
cundară.

In fine declară Dr. Kaizl, că 
Cehii vor persevera și vor opune re- 
sistența lor energică desvoltării os
tile lor. Aceea, cum va fi resistența, 
nu e pentru Cehi o cestiune princi- 
piară. Cu limba de stat nu esistă 
pentru noi nici un fel de transac- 
țiune și aici n’ar pute ajuta nici 
octroarea cea mai sfruntată. Fără 
limbă a statului, cestiunea limbelor 
nu e greu de resolvat. Lozinca Ce
hilor, esclamă Kaizl, este și rămâne 
deplina egală îndreptățire.

Am schițat aici în liniamente 
generale vorbirea bărbatului de stat 
ceh, care vedem, că a produs un 
mare resens în tabăra germană și 
care indică clar și limpede ho- 
tărîrea conducerei naționale a Ce
hilor, de a nu ceda, și pentru-că ea 
face lumină asupra situațiunei pro
vocate de conflictul național dintre 
Cehi și Germani.

Cestiunea fiumană. Organul semi- 
oficios al guvernului unguresc precisăză 
astfel punctul de privire al guvernului în 
oestiunea fiumană.:

Fiurne, ca separatum adnexum corpus 
sacrae regni coronae, aparține teriotorial- 
minte Ungariei. Orl-ce afacere administra
tivă, orl-ce cestiune așa-dâr se ține de ad
ministrarea guvernului central unguresc și 
de competința dietei ungare. De aici ur- 
mâză, că fie-oare lege a Ungariei este va
labilă la fel pentru tote părțile țării, așă- 
der și pentru Fiume. Nu s’au întâmplat 
pănă acum tractărl și pactărl în sensul 
arătat de diferitele 4lare- Ministru-preșe- 
dinte a asoultat numai părerile membrilor 
vechei partide liberale fiutnane, precum și 
pe aderenții așa numitei partide autono
miste. Aceste convorbiri au avut numai ca
racter informativ.

Noul cabinet bulgar.
Seim, că in Bulgaria s’a format un 

nou cabinet tot sub presidenția lui Ivanciov. 
De-odată cu acâsta s’a pus capăt luptei 

dintre Ivanoiov și Radoslafoff, luptă, ce s’a 
sfirșit cu cădere» celui din urmă.

Crisa ministerială bulgară, spune o te
legramă din Sofia, a fost provocată de fostul 
ministru de interne Radoslafoff, care șl-a dat 
tâte silințele a submina posiția colegului său, 
pentru-casă ajungă el ministru-președinte. De 
fapt prinoipele Ferdinand însărcinase mai 
întâii! pe Radoslafoff ou compunerea cabi
netului, el însă dovedindu-se incapabil pen
tru îndeplinirea acestei probleme, a renun
țat la mandatul, ce i-s’a fost dat. In urma 
aoâsta principele a învitat din nou pe Ivan
oiov să formeze oab’^etul, oeea-ce el a și 
făout îndată, așa că în 10 1. o. a putut să 
presenteze lista cabinetului spre aprobare. 
Radoslafoff nu mai face parte din al doilea 
cabinet Ivanciov, din contră a rămas în 
el adversarul lui Radoslafoff, generalul Pa- 
prikov, tot ca ministru de răsboiO.

O telegramă, ce o primesce din Sofia 
„ Wiener Allg. Zeitungu cjice, că neînțelege
rile dintre principe și Radoslafoff’ vor dis- 
părâ în curând, și că oonfliotul delăturat 
va aduce după sine o nouă schimbare. 
Anume, Sobrania, în care Radoslafoff are 
un partid însemnat, va fi disolvată și în 
fruntea guvernului va veni generalul Petroff, 
adecă în Bulgaria are să urmeze totuși un 
guvern militar.

*

Vorbind despre noul ministeriu bulgar, 
d irul „La Roumanieu 4'c0:

„Noul ministeriu îl cunâscem. D-nul 
Ivanciov va rămână întot-dâuna Ivanciov; 
nu vedem alături ou el nici doi bmenl, al 
oăror present să pătă să ne dea un mini
mum de garanță.

„Un lucru ne oonsolâză. Noul oabinet 
Ivanoiov are un caraoter esențial proviso- 
ric; tâtă lumea o soie, neesoeptând niol 
chiar pe Ivanciov însuși. II vedem deci 
fără plăcere revenind, oum îl vom vedâ fără 
regrete mergând. Se asigură, că Sobrania 
va fi imediat disolvată. Dela nouelealegeri 
se aștâptă o schimbare de lucruri chiar în 
Bulgaria. Noi rămânem în oredința, că în 
prinoipatul veoin sunt mulți omeni paclnicl, 
oarl se îngrozesc de asasinate și fug de 
certă și scandaluri. Acest sentiment nu pdte 
lipsi, de a-se manifesta la timpul său în 
cjiua- și în ora dată... Intr’o 41 vora &vă 
ooasiuue, de a-ne buoura de constituirea 
unui ministeriu bulgar. Acesta 4’ înoă n’a 
sosit; dâr noi o așteptăm cu oonfiență ne- 
perturbabilă. Statul vecin are o reservă de 
bărbați de stat, cari nu paotâză cu omeni 
ca Sarafoff. Acești bărbați vor avă cuvân
tul cel din urmă. De ce să-i designăm? 
Lumea-i ounosoe"...

*

Caraoteristio este, oă „Neue Freie 
Presseu judeoă schimbarea de cabinet în 
Bulgaria cu totul altfel. Ea 4i°e, că acest 
schimb de oabinet este tot-odată și un 
schimb de sistem, pe care prințul Ferdinand 
l’a avut în vedere mai de mult. Radoslafoff 
a eșit din cabinet, pe când Paprikov, oare 
nu se putea înțelege cu ei și de aoeea a 
fost dimisionat, a primit din nou porto
foliul de răsboiti. Petroff a primit porto
foliul de interne, Ivanoiov e numai ou nu
mele în fruntea cabinetului, care înoă îșl 
primesoe signatura prin Petroff, unul din 
oei mai capabili bărbați ai Bulgariei. Pe- 
troff a fost omul de încredere al princi
pelui, pănă oând s’a sulevat cestiunea re
chemării ofițerilor emigrați în Rusia. Prin
oipele a voit să facă pe voia Rusiei, âr 
Petroff s’a opus. Dâoă aoum Petroff a fost 
însăroinat cu importantul portofoliu de in
terne, aoâsta — 4loe „N. fr. Pesse" — este 
o dovadă, că principele s’a împăoat ârășl 
ou el. La spatele lui Petroff, care e ge
neral în reservă și ca âspe la manevrele 
austriaco a fost atras atențiunea chiar a 
șefului statului major, general br. Beck, 
stă armata bulgară, care oinstesoe în el 
pe cel mai harnic ofițer. El va faoe ale
gerile și va îngriji, ca să se compuuă o 
Sobraniă, ascultătdre. Se începe dâr în 
Bulgaria încheie „Neue fr. Presse", o 
epocă a regimului curat personal, oare se 
razimă pe armată.

Căletoria Ini Kruger.
După o telegramă din Paris guvernul 

ruseso a comunioat lui Kriiger, că nu-I re
comandă a visita, Petersburgul, fiind-oă boia 
Țarului îl face imposibil de a-1 pută primi.

*
Kriiger se va depărta înourând din 

Haga și se va stabili într’o vilă de lângă Har
lem, oare i-a pus’o la disposițiă un ban
cher din Amsterdam.

*
Kriiger a primit alaltăerl dpeutațiunea 

alianței pangermane, al oărui conducător 
profesorul JPasse, i-a predat o oorână.

*
In deoursul unei convorbiri, oe a avut’o 

Kriiger și Dr. Leyds cu ministru-președinte 
și ministru de esterne olandes, Kriiger a 
accentuat din nou, că scopul oălătoriei sale 
este de a mijloci un tribunal de arbitri. 
In răspunsul lor miniștrii olaudeBi au aooen- 
tuat, că guvernul Olandei trebue să aibă 
un rol pasiv și oă inițiativa n’o pot lua 
decât marile puteri.

*

piarul „Times* a publioat de ourând 
unele destăinuiri sensaționale privitâre la 
atitudinea guvernului francos in conflictul din
tre Anglia si Transvaal. Destăinuirile sunt 
publioate în formă de sorisâre, adresată aces
tui 4iar ȘÎ semnate „Dintre culise".

Ele Bunt menite a esplica presiunea 
mare a lui Kriiger asupra guvernului fran
cos, pentru a-i smulge promisiunea de in
tervenție, în cașul când Germania s’ar de- 
oide să ia inițiativa propunerii unui arbi- 
tragiu între Anglia și republioile sud-afri- 
oane.

Autorul destăinuirilor spune, că la 9 
Ootomvrie 1899 s’a întâlnit la Bruxelles cu 
dr. Leyds, oare în 4iua precedentă fusese 
pe ascuns la Paris. De aci doctorul Leyds 
a trimis o depeșă ou oheia oficială francesă 
consulului francos la Pretoria, oare a în- 
mânat-o lui Reitz. Conținutul depeșil era 
următorul: D-l Declasse consideră orl-ce tră- 
gănare mai departe in predarea ultimatului ca 
o greșală din cele mai mari fl că Transvaa- 
lul păte s& fiă sigur de sprijinul moral fl ma
terial al Franciei.

Pănă acum sprijinul moral s’a măr
ginit la o încurajare oficială, 6r cel mate
rial în faptul, oă oâțl-va FranoesI, între cari 
Villebois-Mareuil, s’au pus de bună voie 
la disposițiă Burilor. Burii n’au înțeles lu- 
orurile ast-fel.

Autorul destăinuirilor spune, că acăstă 
telegramă a fost obiectul tratativelor, ce au 
avut loc în săptămâna treoută între Kriiger 
și guvernul frances. D l Deolassâ a con
testat, oă ar fi fost vorba de alt-ceva, de 
oât de sprijinul moral și material amintit 
mai sus. Punându-i-se însă în vedere oă ar 
mai fi și alte documente, despre cari pănă 
aoum se păstrăză tăcere — guvernul a so
cotit mai înțelept să încheie un oompromis.

Destăinuirile aoestea au fost reproduse 
de „Siăcle" fără nici un comentar.

Creta și Grecia.
încă de astă-vară s’a răspândit svo- 

nul despre o unire a insulei Creta cu 
Grecia. Etă, ce i-se telegrafâză în privința 
aoâsta din Constantinopol 4’aru*u^ „Times* 
ou data de 8 Deoemvrie n:

Agentul diplomatic cretan al Porții 
și doi representanțl otomani în străinătate 
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au făcut ounoscut la Constantinopol, oă în 
Maiil 1901, când espiră terminul guvernării 
principelui Georgie, adunarea națională ore- 
tană va proolama unirea Cretei cu Grecia. 
Cu ocasia călătoriei sale prin Europa, prin
cipele George a deolarat mai multor curți 
europene, oă numai atunol va lua și pe 
mai departe asupră-șl funoția de guvernator, 
dâcă Creta va fi unită ou Grecia. Mai multe 
puteri, între oarl Rusia, aprobă aoest plaD. 
Consiliul de miniștri otoman a deois de a 
adresa o notă circulară tuturor puterilor în 
care arată, că Sultanul vrâ să susțină întru 
tote autonomia Cretei, nu concede însă, ca 
ea se se un iscă cu Grecia.

Dâcă oele ce i-se telegrafâză lui 
„Times11 corăspund adevărului faptic, atunci 
înourend ne putem aștepta la nouă încur
cături din causa Cretei.

8C1RLLE DILEi.
— uO Noenivrie v.

I. P. S. Sa Domnul loan Mețianu, 
arclii epi scop și metropolit, precum ni-se 
scrie din Sibiiu, a binevoit a-se înscrie de 
primul membru jundator la „Reuniunea soda- 
lilor români din Sibiiuu, cu taxa de 100 oor. 
din oarl 60 cor. I. P. S. Sale solvise anul 
trecut când deschisese șirul membrilor 'pe 
viață ai amintitei Reuniuni. Tot I. P. S. 
Sa s’a îndurat a dărui 10 cor. în soopul 
distribuirei darurilor de Crăoiun săracilor 
noștri din Sibiiu, distribuire ce se va face 
in chip sărbătoreso de c)lsa Reuniune în 
ajunul nasoerei Domnului nostru Isus 
Christos.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat dela d-1 profesor 
Andreiil Bârseanu, din inoidentul onomas
ticei sale : 10 corone. — Primescă no
bilul donator cele mai vii mulțămite.

Concertul Reuniunei de gimnastică 
si de cântări din Brasov se va da 
Luni, în 4 (17) Decemvrie a. c. în sala 
Redutei orășenescl ou concursul binevoitor 
al dâmnei Maria Selten-Hesshaimer. înce
putul la 8 ore săra. — Membrii Reuniunei, 
îndreptățiți la bilete de intrare, vor pută 
să-și ridioe biletele în oondițiunile obser
vate la ooncertul din urmă, presentând cu
ponul ouitanței pe 1900, mâne Vineri, în 
1 (14) Decemvrie dela orele 11 — 12 a. m. 
și 2—4 p. m. în cancelaria prof, delagim- 
nasiul român. După aceea vendarea bilete
lor .se va face în librăria Hiemesuh de pe 
Târgul grâului.

Program: 1) H. Huber: „Trei cântece 
sirbescV, pentru cor mixt: a) Plugarul, 
b) ț)is’a-un rege, șl-o regină, c) La joc ; 
2) F. Schubert: Doui cântece pentru tenor 
cu acompaniere de piano : a) La mare, 
b) Posta; 3) G. Dima : Trei colinde pentru 
cor mixt: a) O, ce veste minunată, b) Domne 
Isuse Christose, o) Ligăn verde de mătasă; 
4) Doui piese pentru piano, a) R. Schumann: 
Der Vogel als Prophet, b) A. de Konsky . 

Steluța, melodie românăsoă ou variațiunl; 
5) R. Sohumann: Viața Țiganilor, oor mixt 
cu aoompaniare de piano; 6) G. Dima: 
Două cântece pentru tenor cu aoompaniare 
de piano : a) De ce nu-mi vii, b) Mugur, 
mugurel: 7) R. Weinwurm: Cântece tosca- 
nico pentru soli, oor mixt și aoompaniare 
de p:ano.

înmormântarea rămășițelor pămen- 
tesol ale repausatului episoop Silvestru Bă- 
lănesou, al eparchiei Hușilor s’a făcut Marți 
d. a. Servioiul divin a fost oficiat în bise- 
rioa Sf. George de Metropolitul-Primat, de 
I. P. S. S. Metropolitul Moldovei și Suoe- 
vei, de Episcopii EparohioțI, de membrii 
Sf. Sinod și de un număros cler. După 
săvârșirea serviciului divin și ultima bine
cuvântare, d-1 D. Erbiceanu, profesor la 
facultatea de teologie și membru al Aca
demiei Române, a rostit o caldă cuvântare, 
aduoând prinos de vencrațiune defunotului 
episcop, a cărui viață a fost o pildă de 
adevărată virtute oreștinăscă. Carul fune
bru, acoperit de corăne și urmat de-o mul
țime imensă, s’a îndreptat apoi spre Cimi
tirul Bellu, unde s’a făcut înmormântarea. 
Onorurile militare au fost data de mai 
multe detașamente de trupe, defunctul fiind 
cavaler al ordinelor naționale.

Pod peste Dunăre la Severin. 
„Dreptatea** din Severin scrie: Un amic 
al nostru din Belgrad, oapitala Serbiei, ne 
scrie, oă un oonsorțiîi de bancheri englesi 
e în tratări seriose, ca să ia asupră-i con
struirea drumului de fier, care să lege li
niile sârbe ou oele românescl, printr’un 
pod peste Dunăre. Condiția impusă de gu
vernul sâVb este, ca linia ferată să aibă lăr
gimea normală a liniilor ferate, pentru-ca 
legătura să se p6tă face fără transbordărl.

Armenii ardeleni si recensământul. 
Foile ungurescl scriu, că Armenii din Ar
deal protesteză, ea cu ocasiunea recensă
mântului poporațiunei se fiă considerați ca 
romano-catoliol, fiind-că oaracterul lor con
fesional este armân-catolic, pe oare nioi-o- 
dată nu și-l’au pierdut, deși în lipsa bise
ricilor proprii oeroetâză b’sericele romano- 
oatolice. De altfel o ordonanță a ministru
lui dispune, oă ei trebue să fiă considerați 
de Armeni oatolicl.

Călătoriile Regelui Italiei. După 
cum se anunță din Roma, Regele Victor Ema
nuel s’a deois, ca înainte de-a visita curțile 
europene, să facă un turneu cu regina prin 
Italia întregă. Turneul acesta se va începe 
în Aprilie și se va face în următdrea or
dine: Sioilia, Piemont, Veneția și Tosoana. 
Celelalte provinoii le va visita mai târejiu. 
Părechia regală va fi însoțită în călătoria 
acâsta și de câțl-va miniștri.

Adunarea Universității săsesci a 
fost desohisă Luni în Sibiiu prin oomitele 
Thalmann.

Contele din Ecica în închisoreade 
stat. Contele Felix Harnocourt, mare pro

prietar în Torontal, amicul archiducelui 
Franciso Ferdinand, a avut un duel cu re- 
daotorul dela „Vâgvidek“, advooatul din 
Panciova cavaler Faymann Gyula. Tribu
nalul din Becloherecul-mare a pedepsit pe 
oonte cu 6 cjile închisâre de stat, pedepsă, 
pe care contele șl-o va începe în 28 1. o.

In contra liinbei polone. Din Lem
berg se telegrafâză, oă după o scire a lui 
„Slovo Polskiu din Varșovia, s’a dat un or
din ministerial, prin care se interdice stu
diul limbei polone în școlele private și gu- 
vernorul este autorisat să pedepsâscă cu 6 
luni înohisore pe aceia, cari ealoă aoest 
ordin.

Starea Țarului. O telegramă din 
Livadia, anunță, oă Țarul merge din oe în 
ce spre mai bine. Apetitul îi este bun, pu
terile și-le recâștige di de di, temperatura 
și pulsul e normal.

0 solemnitate amânată. S’a renun
țat de a-se mai celebra a 200-a aniversare 
a monarchiei prusiene, din prioina refusului 
celorlalte state germane de-a figura într’o 
ceremonia esolusiv prusiauă. Autoritățile se 
vor mărgini a da numai o mai mare stră
lucire sărbătdrei anuale a încoronărei, dela 
18 Ianuarie, la care vor fi invitați și re- 
present.anții marilor familii ale Prusiei orien
tale, cari au asistat, aoum două veaourl, 
la sănțiraa primului rege al Prusiei. Se vor 
bate monede cu efigia lui Frederic I și a 
suveranului actual Wilhelm II.

ittortea lui Muraview. O telegramă 
din Kopenhaga cjice : G. Orandes scrie în 
„Politiken**, că în Rusia se scie de tâtă 
lumea, că fostul ministru de esterne Mura
view s’a sinucis. Causa a fost, că Țarul nu 
i-a aprobat politica față de Anglia.

0 confiscare. Din Pilsen se anunță, că 
numărul din urmă al lui „Pilsener Tagblatt** 
a fost oonfisoat, fiind-că a publicat mai 
multe scrisori, oe le trimisese odinidră Bis
marck miresei sale. Scrisorile aoestea ar cu
prinde pasage anti-austriaoe. Dâcă aoâsta 
se va adeveri, atunci rămâne constatat, că 
ura cancelarului de fier în contra Austriei 
a fost mai mare, decât amorul față de mi- 
râsa lui.

Vinurile române. In cursul săptă- 
mânei precedente s’au vândut la intreposi- 
tele primăriei Bucurescl: 20 butâie ou vin 
de Dobrogea, ou 4.35—4.83 decalitrul ; 75 
de butâie ou vin de Odobesol și Panciu, 
ou lei 3.03- 3.30; 105 butâie ou vin din
diferite dealuri, cu lei 2.23—2.95 deca
litrul.

Imperatul Wilhelm a dăruit orașu
lui Paris palatul Germaniei dela esposițiă 
din acel oraș, și consiliul oomunal respec
tiv a primit ou mare mulțumire acest palat, 
oare e unul dintre cele mai frumâse și mai 
solide ale esposiției. Comitetul numit la 
Paris în scop de-a da, menire fiă-căruia din 
palatele, oe se vor oonserva, a hotărît, ca 

în palatul Germaniei să se înființeze un 
museu al oongreselor soiințifice și tot în el 
să se păstreze archivele acestor congrese. 
In pavilionul ungureso dela esposițiă se va 
înființa un museu numit al civilisațiunei. 
In cel american se va stabili un museu al 
educațiunei poporelor. In palatul bosniac 
se va arangia un museu al păcii ; 'în acela 
al Angliei se vor grămădi tote documen
tele relative la istoria și pregătirile tsposi- 
țiunilor universale dela 1889 și 1900. In 
palatul engles va fi un museu de higienă 
și baoteriologie. Astfel, mai totă strada 
Națiunilor dela esposițiă, va esista și de aoi 
înainte. Se vor dărîma palatele câtor-va 
țări, ca fiind prea slab zidite, precum acel 
al Spaniei, al Turciei și altele, și în locul 
lor se vor ridica palate nouă.

Nenorocite. Tn casa unui țăran diu 
Chișineu a esplodat într’o sără din clilele 
trecute lampa cu petrol, aprindAndu-se 
hainele țărancei și a trei copii și oausân- 
du-le rane grave. Doi din copii au și 
murit.

Societatea geografică română
(Din Buletinul ei jubilar.)

Seim, că din inoidentul aniversări' de 
25 de ani împliniți ai Societății geografice 
române s’a publicat număr jubilar al bule
tinului său.

Estragem din aoest buletin jubilar 
unele capitule. Tncepem prin ii reproduce 
discursul, oe l’a rostit președintele și pro
tectorul M. S. Domnitorul Caro! I, pe 
atunci încă Principe al Românie1, în șe
dința solemnă de inaugurare a Siroieiății 
geografica române din 15 (251 lucie 1875.

Ședința de inaugurare s’a ținut în pa
latul Academiei. Sosind la palat Domnit,o- 
torul fu întîmpinat de ministru de culte și 
de biroul Societății. Măria Sa declara șe
dința de deschisă și secretarul general făcu 
apelul nominal, la care răspunseră 31 de 
membri. Apoi se ceti prooesul verbal al 
ultimei ședințe pregătitore, secret, gt-ner. 
înmâna M. Sale statutele definitive ale So
cietății, âr M. S. Domnitorul salută pe mem
bri cu următorea cuvântare:

Domnilor,
Salutând „Societatea Geografică Ro

mână11, a cărei înființare îudepiinesee una 
din vechile Mele dorințe, buouria mea este 
cu atât mai mare, cu cât sunt încredințat, 
că lucrările ei vor fi de un folos nemărgi
nit pentru viitorul țărei, a cărei desvoltare 
economică și politică o urmăresoe Europa 
cu uu interes crescâni. Terenul deschis es- 
ploatărei d-vbstre sciențifice este fârt.e în
tins, și o munoă de deci de ani va fi de 
trebuință pentru a ajunge la esactit.atea 
cunoscințelor neapărate în asemenea între
prinderi. Insă împărțirea d-vostre în sec
țiuni va pune o regulă în lucrări și le va 
simplifica.

Secțiunea matematică și astronomică 
este chemată ase pune în legătură ou acea 
rețea de admirabile ceroetărl soiențifioe, 
oarl au ouprins și au ilustrat întregul nos-
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Amintiri dela Neapole.
Numai de curând a apărut „Schițe și 

amintiri din Italia11, conferințe ținute de 
d-na Smara în Buouresol la Ateneul român, 
apoi în Târgoviște și Rîmnicul Sărat.

Reproducem din aoâstă broșură partea 
privitdre la orașul Neapole.

Nu am să uit, nicl-odată, aceea sâră 
senină din Ootomvrie, petreoută sub caldul 
oer al Italiei. Dela ferestra mea vedeam 
între oer și mare desfășurându se un ză
branic străveziu, în '(care totă oetatea sta 
înfășurată. Și era luug orisontul, frumâsă 
priveliștea, superbă natura. In văsduh, ca 
un oohiil deschis al cerului, se vedea Vul- 
oanul, Din creștetul Vesuviului ca dintr’o 
gură a infernului, eșiau limbi de foo, ce 
par’oă ar fi voit lumea să învăpăieze. Aș
teptam să aud fierberea, clocoții, sgudui- 
turile pământului, s’aud în sfârșit, înfioră- 
târe sgomote și gemete de infern, dâr 
pace. In odaie nu s’aud decât bătăile cea

sornicului, și ascultând bine, p’ale inimei 
mele, oare par’că aoum tremură de atâta 
depărtare, de atâta străinătate. Arunc o 
gândire în spre țâră și în spre ai mei și 
mă întoro în spre geam. Admir marea atât 
de liniștită și cerul limpede azuriii și fru
mos pe oare stelele sclipesc pănă în re
vărsat de zori. — ittă bărcile misteriâse 
cum se leagănă și fug ușore peste unde; 
âtă flăcări sus pe Vesuv, fum pe cer, văl 
albastru așternut peste golf și peste cetate. 
In zadar oero eu admirabilul tablou a vi-’l 
desorie, când nici un penel, fiă el cât de 
măestrit, și tot în stare n’ar fi să redea în
tocmai cum este de mărâță și de fermecă- 
tore, feerica panoramă a vestitului golf al 
Neapolului.

Șiruri de munți, de biseriol, de vile 
și de castele, șiruri de lumini eleotrice, de 
oatarde, de vaporașe, de bărci și de faruri 
reflectate în apă; âr peste tote se văd li
cărind razele blândei lune, singurilo raze 
ce îmi sunt ounosoute aici; ele se restrâng 
scăldându-se în mare ca și umbrele miste- 
riose ale atâtor palate mărețe din jurul 
golfului.

Se scie, că vechiul regat al Neapo
lului, împreună cu Beneventul, aveau o 
populație de 10,400 locuitori și era îm
părțit în 12 provincii, din cari 7 erau în 
Sioilia; fiă oare din aoeste provincii aveau 
limba și portul lor; âtă de ce și pănă atjl 
în acest oraș, se vede atâta varietate de 
costume și o limbă, un dialeot ou totu 
aparte ca în restul Italiei. Aoest regat a 
avut o sortă forte suhimbătâre. E a fost 
mai întâiQ colonisat de Greci, âr în anti- 
citate Italia meridională se Dumia Greeia- 
mare.

Influența oulturei grecești și a artei 
desvoltate aici, încă din timpurile cele mai 
vechi, este dovedită din săpăturile făcuta 
în orașele Osce, Herculanum și Pompei, 
acoperite de lava Vesuviului cătră anul 
63 a. Ohr. și unde s’au desooperit comori 
de artă și de architeqiură, cum uu esistă 
în restul Italiei. După oăderea imperiului 
de Occident, Neapole cătju și el în stă
pânirea Ostrogoților, apoi a Lombarcjilor 
și a împăraților din Orient, cari în luptă 
mereu cu Arabii, sfârșiră prin a-1 oeda 
Normanzilor venițl din nordul Franciei. — 

Dela aoeștia trecu la Spanioli, în urma 
strălucitelor viotorii ale lui Gonzalv de Cor
dova și sub acestă stăpânire stete pănă la 
1713. Fiiip al V-lea oedâ Neapoli și Si
cilia casei Habsburgilor, dâr fiul său Carol 
îl reluă și îl. ținu pănă la 1815 când fii 
luat de Iosif Neapoleon, fratele lui Nea- 
poleon I și Murat cumnatul aoestuia.

Sub Franoisc I și Franoiso al II-lea, 
Neapoli avu o sârte forte sohimbătâre. 
Isbândile lui Garibaldi din 1860, deschise 
Italienilor largă oala oătră Neapoli. La 
G> Sta, Ferdinand fu făcut prisonier, âr în 
c]iua de 13 Noemvrie 1861 Victor Emanuel 
și Garibaldi, fundatorii Italiei, oa și Cavur, 
intrară viotorioșl în acâsta frumâsă oetate.

In Europa nu esistă nici un oraș, 
unde contrastele să fiă mai mărețe și mai 
isbitore oa la Neapoli, atât între locuitori, 
oât și în natura sa bogată și înflori'âre, în 
tote anotimpurile. Vegetația îl transformă 
într’un paradis pământesc oe atrage și în
cântă privirile călătorului, oare are norocul 
să caloe peste aoeste fericite tărîmurl. Ma
lurile petrâse ale mărei sunt ac. perite cu 
ierburi și cu oaotușl uriași, gradinele de 
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tru glob terestru, și observările D-vâstre 
se vor putâ eseouta ou sucoee, îndată-ce 
veți poseda instrumentele trebuinoiâse lor.

Cu deosebită plăoere văd, oă mai 
-mulțl din ofioerii noștri de sta-major au 
sîntrat în Societatea Geografioă și s’au în- 
soris în secțiunea ei matematică. Dela ze
lul și silințele d-lor sunt în drept a aștepta, 
că vor eseouta în mod sistematio ridicarea 
■planului trigonometric al țârei. Lucrările 
de t.riang’ilare, întreprinse anul trecut în 
jn fețele Suoeava, Botoșani și DorohoiG, 
Bunt un început bun, pentru aoâsta să spe
răm, că în ourend harta de stat-maior a 
Moldovei se va termina, și aceea a Vala- 
hiei se va supune unei nouă prelucrări. 
Ele împreună vor forma opera demnă și 
frumâsă a junelui nostru stat-maior.

Mai ușoră este saroina secțiune! fisi- 
cale, ca una oe pote deja dispune de âre- 
care material. Prin deosebitele hărți, oare 
oer o prelucrare mai esaotă și o oompleo- 
tare în detailurl, se pot fixa aproximativ 
relațiunile orografice și hidrografice. Nu 
așa de înaintați suntem în atmosferografiă 
și mai ales în climatologie, căreia i-s’a dat 
pănă acum prea puțină atențiune, deși 
tocmai acâstă parte a sciinței este din oele 
mai importante pentru O țâră, oare atârnă 
aprâpe esclusiv de agricultura ei.

De se făceau mai de timpuriu obser
vări și cercetări nu s’ar fi prădat atâtea 
regiuni întregi din pădurile lor și nu am 
avă așa de des recolte nefavorabile. Deoă 
•nu se vor opri cu tâtă energia tăerile de 
păduri, vom vedâ clima nostră în curând 
periclitată în modul cel mai amenințător. 
Devastarea pădurilor la munte sâoă isvârele 
și produce surpări, devastarea lor la șes 
usuoă câmpiile și preface pământul roditor 
în puștiă.

Nu de mai puțină importanță sunt 
studiile zoologice, botanice și mineralogice, 
oare pot avă oea mai simțită influență asu
pra vieței nâstre economioe naționale. Să 
vă fiă dat a deprinde țâra la ameliorarea, 
raselor noste de animale și a plautelor nâs- 
tre de hrană. Să vă fiă dat a desgropa, 
prin o bună hartă geologică, comorile as
cunse în pânteoile pământului. Gum a fost 
cu putință, că minele nostre de metalurl, 
isvârele nâstre tămăduitâre să ne fiă rămas 
nouă și Europei aprâpe neounosoute? Că 
petroleul nostru, care se pâte măsura ou 
oel pensilvanio, oăol aici ca și acolo este 
în așa grad inflamabil, în oât se aprinde 
la simpla apropiere a unei flăoărl, să nu fi 
făcut înoă pe continent conourență oelui 
american? Este de neapărată trebuință a 
ne gândi serios la eseoutarea unei hărți 
geologice; prin o asemenea lucrare, Socie
tatea Geografică și-ar aședa un adevărat 
monument. Atunci, în scurt timp, sarea 
nostră gemă, despre care nu se soie încă 
dâcă se ține de periodul triassio său este 
-din epoca terțiară, cera de pământ, chili- 
barul nostru cel negru, straturile nostre ou 
oărbuni de pământ, puciâsa văcjută la su

flori, da pini și de ederă, muohila de tran
dafiri, de vii și de sap’nl, tăiațl în formă 
de umbrelă. Nici o zăbrea, niol un zăplaz, 
nici un grilaj nu este gol, oi tâte sunt 
înfășurate în plante uroătâre, îmbetite sus 
pe coperișurile caselor și al vilelor, oeea-ce 
le dă un aspect frumos de mister și de 
poesie. De nenumărate ori am vătjut gar
duri vii de cactuși, de trandafiri, de bambu 
de ortensii, de fioușl și de mandarini.

La noi să fiă așa oeva, le-am jumuli 
pe tâte; gardurile vii de lemn oânesc și 
tot le smulgem.

Pe marginea golfului dela Chiaia și 
pănă la Posilipo nu sell ce să admiri mai în
tâii! : cerul de un senin de cristal, golful 
de un albastru străveziii, vuloanul cu fu
mul său înălțat în nori, oaotușii uriași de 
un verde cenușiu, cari se apropie ou fața 
etâuoelor da val și de vremuri înegrite, 
trandafirii uroătorl răsfirați pe terase și pe 
baloâne, vița bogată întinsă la sore pe 
gratii ne mai sfîrșite și urcată pănă pe 
vîrful copacilor seoularl, oiolaraenele îm- 
bălsămătdre, acâstă flore târZie de tomnă, 
de oolâre trandafirie, ca buzele de feciâră 

prafață și marmura, vor ajunge a fi cu
noscute departe peste granițele României.

Secțiunea etnologică va observa mo
ravurile și datinele, traiul și portul popo
rului nostru din pnnot de vedere sciențifio, 
va pută, prin studiul lor amănunțit, să 
făcă comparație ou alte popâre.

Oeroetările arheologice', oare sunt deja 
începute ou mult zel și cu bun resultat de 
oătră arheologii noștri, ne vor da materia
lul dorit pentru a descrie și a judeca sta
rea oulturei nostre oelei mai vechi.

Cum vedeți, Domnilor, câmpul acti- 
vităței D-vâstre este fârte întins, și timpul 
ce vă mai rămâne în anul acesta, prea 
scurt. Va fi totuși ou putință, prin ajuto
rul lucrărilor de pănă acum, să se alcătu- 
âscă un conspect general asupra faptelor 
geografioe relative la țâra nostră, așa în 
oât să putem fi bine representațl la con
gresul din Paris, oare s’a convocat în 
acest an prin inițiativa Societăței Geo
grafioe franocse, din care suntem mândri a 
face parte.

Fie ca juna nâstră Societate Geogra
fioă să se asooiese într’un mod demn ce
lorlalte societăți instituite în mai tâte ță
rile, și din parte-mi nu mă îndoeso, oă, 
sprijinit pe bărbații noștri de soiință, ea-șl 
va îndeplini misiunea ei, și prin hărți și 
opuri geografioe îngrijite, va scote țâra din 
regiunea necunoscutului.

Situația în China.
Foia rusâseă „Petersburgksija Vjedo- 

mostiti a primit din Vladivostok următârea 
telegramă cu data de 9 1. c.

Din Tien-Cin ni-se scrie, că situația 
politică este estraordinar de dificilă și ne- 
mulțămitâre. Țâra ocupată prin viotoriile 
trupelor rusesol, a voit și a cerut pace, dâr 
majoritatea aliaților a împedecat în tot chipul 
începeraa negocierilor cu Li-Hwng-Ciang.NJv.'- 
dersee a întrat în Peking ca triumfător 
și Germanii au pășit înorecjuțl peste âsele 
soldaților ruși. Ei nepăoiueso poporul chi
nes, care să simte adânc jignit. Răscola s’a 
ridicat din nou și când recolta rea și pus
tiirea va fi urmată de iârna aspră și de 
lipsa de victualii, bande viclene încep din 
nou atacurile în contra urgisiților venetici, 
oa să-i stîrpâscă. In timp ce politica ger
mană produoe răsbunare și pustiire, Chinesii 
încă devin îndîrjițl și ocolesc o resolvare 
pacinică, mai ales, că ohiar și Austriecii și 
Italienii mai puțin interesați în China voeso 
recompense.

Disposiția spiritelor este forte apăsată 
și massele inoonsoiente aliându-se cu tot 
felul de derbedei și soldați indigeni sunt in 
stare a repeta în stil și mai mare asediul. 
Poporațiunea are mulțime de arme ascunse, 
și aliaților — chiar de n’ar isbuoni răscâla 
— le va fi aprâpe imposibil a se susțină pănă 
la primăvară.

In Shanghai isbuenirea din nou a tur- 
burărilor se aștâptă din (Ț în 4b niai a^as 

și oare brăzdâză și împodobesoe grațios 
tâte căile și tâte oâmpurile, pănă căt.ră 
primăvară, sâu âmenii cari merg la muncă 
ori la petrecere, cântând și îmbătându-se 
cu aerul curat oe le înveselește fața și le 
inspiră aoele melodiâse cântece neapolit.ane 
oe, însoțite de mandolină și de șoptirea 
valului, te transpârtă și fără voia ta, devii 
vesel, înoepl a visa a ferioire, a-țl uita .de 
chinuri și de griji pământescl, și a striga 
împreună cu dânșii : „Vidi Napoli, poi 
mori“.

Bisericile, palatele, teatrele, museele, 
grădinele, sunt monumentale și îmi pare 
rău, că asupra lor nu pot stărui aici, în 
acest cadru strîint. Stradele sunt largi, drepte 
și bine pavate cu lavă. Galeria Umberto, 
o minune a Europei, a costat 22,000.000. 
Bolta ei este totă de oristal și în ea sunt 
oafenelele și prăvăliile cele mai luxâse. In 
fie-oare sâră defilâză pe acolo mai multe 
mii de persâne și este un sgomot asurZitor 
deâre-ce de pretutindeni se aud musicî, oân- 
tece și strigăte. Sub acâstă galeriă-pasagii! 
este un teatru de varietăți colosal. Aici 
este instalată și redacția celui mai răspân

dâoă spoliatorii cei atât de urgisiți în ochii 
Chinesilor vor merge spre sud. Vice regii 
din valea Yangtse nu-șl plătesc mai mult 
trupele. In Ilanlcau amenință perioulul. Rîu- 
rile scad tot mai mult și canonierele ru- 
sesel nu pot fi trimese aoolo. Lunile De
cemvrie și Ianuarie pot aduce surprinderi gro
zave puterilor in Extremul Orient. Chinesii 
visăză, că înainte de anul nou al lor îșl vor 
trage sima cu străinii în mod nemilos.

Așa descrie foia rusâsoă situnțiunea 
în China.

Resboiu! din Africa sudică.

„Evening Standard1* din Londra pu
blică soirea, că după informațiuniie mai 
nouă, trupele generalului engles Knox stau 
înoă în luptă cu trupele lui Dewett. Causa 
întârzierii soirilor este, că nu se pâte sta
bili o legătură telegrafică ou generalul Knox. 
Trupele lui se luptă într’una și pe lângă 
aoâsta teatrul luptei se schimbă mereu.

*

Ministrul engles de răsboiO ’Brodnck 
a oerut dela parlamentul engles un credit 
suplimentar de 16 miliâne funțl sterlingl. 
In motivarea proieotului ministrul Zice, oă 
speranțele, oe s’au pus ou ocasia stabilirei 
ultimului budget, nu s’au realisat. Pănă la 
31 Martie trebue să se aștepte fie-oine la 
oheltuelî, cari nu stau îndărătul oelor din 
actualul an financiar.

Vorbind despre situația din Afrioa- 
sudică ministrul dise, oă îd urma luptelor 
de guerillă, ostilitățile pot să dureze încă mult 
timp. De present guvernul nu se pâte lipsi 
de serviciul, ce-1 aduo trupele de voluntari 
în Africa sudioă. Lupta — sfirși ministrul 
— trebue continuată cu tâtă energia, căci po
litica acâste mai curând va orea în țâră 
raporturi paclnioe.

ULTIM SCLRL
Csrrălițl, 12 Decemvrie. Aici 

s’a făcut afiî alegerea celor dintâiu 
doi deputați pentru „Reichsrath“. 
Curia a cincia a ales pe Rutânul 
Pilvuleak, în cercul sudic a reușit Iso- 
pescul

Praga, 12 Decemvrie. Acj! s’a 
deschis dieta. Cehii tineri au propus 
inarticularea declarațiunei archidu- 
celui Francisc Ferdinand. Pașak a 
interpelat asupra actualelor raporturi 
de limbă în Boemia.

Haga, 12 Decemvrie. Este lipsită 
de ori ce basă soirea, că Țarul Ni- 
colae ar fi făcut cunoscut lui Krii- 
ger prin telegramă, că nu-1 va primi.

Capetown, 12 Decemvrie. Lord 
Roberts a călătorit în Anglia, unde 
se fac mari pregătiri pentru primi
rea lui.

dit Zlar Matino“ dîrigiat de cunoscuta 
soriitâreM. Serao, ou oare m’am întreținut 
mult despre serbarea dela Roma și despre 
soriitârele nâstre.

Biserioile le-am visitat din fugă; cea 
mai interesantă este catedrala S. Gânaro, 
în piața ou același nume și unde se află 
și statua Sf. Gânaro, ridicată în memoria 
teribilei erupțiunl a Vesuviului din 1631 ; ea 
este făoută de Finelli.

Sf. Martino remaroabilă prin olădirea 
și prin situația ei, pe cea mai mare înăl
țime și cu oea mai piotorâscă vedere și 
prin vechimea ei, căci ea datâză dela anul 
1325 și e zidită de duoele Carol de Oala 
brius. Posilipo este partea oea mai fru
mâsă a orașului după Chiaia; numele său 
vine dela Vedius Pollion Posilipon (sans- 
souoi, fără grije). Aoolo sunt cele mai 
multe vile și cele mai frumâse grădini de 
petreoere, cari tâte răsună Zhnio de chiote 
și de cânteoe de mandoline : oa Mareohiaro, 
Solemio și I. Bersaglieri.

19 I K S 05.
0 crimă îngrozitdre. Țilele trecute 

s’a descoperit la Paris o orimă fiorâsă, oare 
a produs mare emoțiune. In 4 n. o. dimi- 
nâța mergând un copil la șoâlă, a zărit 
sub o soară de pâtră din strada „Platriâ- 
res“ un paohet voluminos. Copilul curios 
desface pachetul și în el dă de un cap de 
om jupuit, de două mâni și două pioiâre. 
Pachetul a fost trimis la seoția polițienâscă, 
care a început oeroetările. Fiind-că capul 
era tare mutilat, nu s’a putut stabili iden
titatea. Un vecin spune, că el a vădut pe 
ferâstră în presâra cjilei de 4 Decemvrie, 
oă șâse indiviZl stăteau de vorbă toomai 
în locul, unde s’a aflat pachetul și oă unul 
din ei avea pe umeri un asemenea pachet, 
pe oare l’a recunoscut, oă e aoela, oare s’a 
deBooperit a doua Zi- Când șeful siguran
ței făcea aceste cercetări, sosesoe un agent, 
oare îi anunța, că o asemenea descoperite 
s’a făcut în strada „Faubourg-Saint-Denis11. 
Pe la 8 âre dim. îngrijitârea casei Nr. 205 
din acea stradă.,se duse să deschidă porta, 
oând vădu lipit de pârtă un paohet volu
minos. Iugrijitârea a așteptat pănă a sosit 
un eergent, care desfăcu pachetul și găsi 
în el un trunohiî! de om, care a fost apoi 
dus la secția. S’a constatat, că trunchiul 
din strada Faubourg-Saint-Denis și mem
brele din strada „Platiâres“ au aparținut 
aceluiași individ. Identitatea însă e greu de 
a fi stabilită. La institutul medioo-legal a 
isbutit să reconstituiâscă cadavrul, care pre' 
sintă un aspect îngrozitor. Viotima este un 
tînăr de 18 ani, al cărui cadavru a fost 
aruncat la două extremități ale Parisului. 
Poliția a arestat pe un măcelar, de care 
se crede, că el ar fi autorul îngrozi1 orei 
crime, oare emoționâză întrâga capitală.

încă o serbare centenară. Ți arul 
„Bote vom Gardasseu sorie, că Zilele acestea 
s’a serbat prin o esposițiă în Milano jubi
leul de o sută de ani decând a fost adusă 
în Italia „georgina“ și de present acâstă 
flâre lățită in tâtă Europa. „Georgina“ îșl 
are originea în Mexico și oei din tâifi, cari 
au adus aoâstă plantă în Europa la 1790 
au fost călătorii spanioli Sooino și Cervan
tes. Ambii acești scrutători naturaliștl au 
oreZut, oă în acâstă plantă au descoperit 
un mijloc de alimentare pentru om. Ei au 
susținut, oă rădăoinile plantei sunt bune de 
mâncare și fiind-oă îu acei ani Spania era 
bântuită de fomete, locuitorii din Madrid 
au început cu diligință a cultiva georgina. 
Resultatul munoei și a ostenelei lor însă a 
fost cont-ar așteptărilor: georgina era q 
flore de grădină și nici deeum nu era buu& 
pentru mânoăre. In 1800 georgina a fjst 
ajuns la Paris și Milano și de aci s’a lățit 
în tâtă Italia AstăZl se află aprope îu gră
dina fie-oărui Italian. In Germania sofl 
acâstă flâre numai prin anii 1812. Georgina 
are mai multe mii de variante. La indi
genii din Mexico încă și ast^Z’ rădăcinile 
georginei servesc oa nutremânt, pe când la 
noi nici animalele nu le mănâncă. Pentru 
aoâsta însă la noi în Europa înfloresc* îu 
oele mai frumâse și mai varii colori, pe- 
când în patria ei nu se desvâltă și nuînflo- 
reșce ast-fel.

Literatură.
„Carte de cântece pentru tinerimea 

școlară adunate și aranjate de Ioan Darin*. 
A apărut numai acum și conține: hore, mar
șuri (școlastice și eroice) elegii, imnuri, 
cântece religiose și alte multe soiuri alese 
din cele maifrumose și de cei mai vestiți po
eți ai noștri; așa că ele și pentru tinerimee 
aZultă și popor în genere dau o pet ecere 
frumosă. Constă din peste .168 pag. și se 
vinde cu 50 bani (25 cr.) plus 9 bani taxa da 
postă.

1. Efect sigur vindecător. Toți aceia, carlsu 
fer de nemistuire seu stomacul nu funcționâză re
gulat ceea ce causâză const.ipație. durere de cap, 
lipsă de ape'it sâu alte bole, pot conta la vindtca-e 
sigură prin folos’rea cunoscutelor prafuri seidlitz ale 
lui Moli. Cutii originale a 2 cor. se pot căpâta dil- 
nic prin postă dela farmacistul A. Moli liferantul 
curții din Viena Tuclilauben 9. In farmaciile din 
provinciă să se ceră preparatul A. Moli provâclut 
cu marca de contravenție și subscriere.

Proprietar: Dr. Aurei Mureștam- 
Redactor responsabil: drege-iu If r.
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,J:Călind.aruI Plugarului11.
Pilele acestea a eșit de sub tipar 

„ Călindarul Plugarului* pe anul comun 1901, 
anul IX, cuprin4end: In partea calendaris
tică: Cronologia anului 1901, Regentul anu
lui ; Sărbătorile și alte dile schimbătore; 
Calculul sărbătorilor mai mari; Posturile 
etc. Urmeză partea strict calendaristică: 
cele 12 luni ale anului cu sfaturi pentru 
plugari și semnele de timp după calenda
rul de 100 de ani.

Urmeză Genealogia domnitorilor; Ta
xele telegramelor și poștale; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor, apoi 
Târgurile din Ardeal, Bănat și Țâra ungu- 
rescă după datele oficiose îndreptate și pu
blicate de ministrul de comerciîi.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese: Cântec (poesiă de G. Coșbuc); Doro
banțul (G. Coșbuo); Crainicul primăverei 
(Sânpetreanul); Testamentul lui Moș-Cârlig, 
schiță de I. C. Panțu; o frumosă Poveste 
de pe vremea când Mântuitorul Christos 
umbla pe păment; Cuvinte înțelepte ș. a.

In partea economică: Lucrarea pămân
tului; Crescerea vitelor; Hrana vitelor; 
Grijile de avut la hrănirea vitelor; Hrana 
țăranului și crescerea caprelor; Puterea de 
nutrire a pomelor.

Economia casnică: Prăsirea curcilor; 
Clocirea și crescerea puilor de găină; Con
servarea ouălor. Urmeză felurite povețe tot 
din sfera economiei casnice.

In fine o interesantă istorisire despre 
Ciudățeniile trăsnetului.

De astă-dată „Călindarul Plugarului" 
cuprinde ilustrațiunile: edificiul gimnasiului 
român din Brașov și sala festivă a acestui 
gimnasiu.

Călindarul se pote procura dela Ti
pografia A. Mureșianu, Brașov, pe prețul de 
25 crucerl său 50 bani esemplarul, fără 
porto postai.

CupsmI Ha btsrsa dăn

Din 12 Deoemvre. n. 1900.
Renta ung. de aur 4%........................117.15
Renta de corone ung. 4%. . . . 28.92
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 119.80

Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2°/o 99.50 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . • . . 91 35 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50 
Impr. ung. cu premii........................ 167.25
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.65 
Renta de argint austr..............................98.50
Renta de hârtie austr.............................. 98.05
Renta de aur austr................................. 118.35
Losuri din 1860..................................... 135.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.91
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 678.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 671.50
Napoleondori...............................................19.16
Mărci imperiale germane . . . 117.60
London vista............................................ 210.25
Paris vista............................................... 95.75
Rente de corone austr. 4% • • • 98.45
Note italiene...........................................90.65

Cursul pieței Brașov.
Din 13 Decemvre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/ft

10.70 Vend. —.—
100.— Vend. 101.—

18.70 Vend. 18.76
18.56 Vend. 18.62
19.12 Vend. 19.16
11.20 Vend. 11.30
23.52 Vend. 23.60
21.49 Vend. 21.54

PI veritabilă englesă omada pentni 
conservarea pelei și s au unul „Borai" 

al Doctorului Sosâf Sia-segl
libere de ori-ce 
substanțe oprite 
seu stricăcidse. 

Oferă cel mai 
bun mijloc de

Before . curățire a pielei.

Un burcănel de pomadă cu un săpun Borax 
se trimi.te pentru 3 corone 30 Oier, 
după primirea prețului.

Chief-Office 48, Brixton-Road, London sw.
Asignațiile poștale să se adreseze la:

Ajotheta A. Thierry’s saisan-rawt
în Pregratla bei Roliitscli-Sauerbruun.

Cumpărătorilor en gros li-se dă rabat oonv.

A

X

Prafiirile-Seidlitz ale lui Moli
Veri tablie numai, deeă fiăcare eutlă este prove<|ută cu marea de 

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

tăților celor mai cerbicbse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încdce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorăscă.

FB*anzbranntwein și sare a lui HioSL 
l/orâ'tollîlpa mimQi dâcă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu VUnidUIIU lllimdl, plumbul lui A. Moli.

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

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

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

Trimiterea principală prin 
Farmacistul A.

c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, TuchlauDeu 9
Comande din provinciă se efectueză țjîlnic prin rambursă poștală.

La deposite să se căra anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL.

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

„GAZETA THAHSILVAHIEP 
Prețul abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni. 
șese luni.
un an

Pentru Bomânia și străinătate:
trei luni. . ...........................................
șese luni ...
un an . . . ...........................

<XXXXA
§
X
X

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fi.
11.
fi.

g
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X
X
X
X
X
X

Pe
Pe
Pe
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Pesti’u Ansiro-Ungaria:

Pe
Pe
Pe

X x

an . . ,
șese luni . 
trei luni .

Pentru România și străinătate:
an...................................... ’ .... 8
șese luni . ........................... .4
trei luni

>

10
20
40

fr.
fr. 
fr.

2
1

fi. -
fi. -

50 Cir.

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede prin 
mandate poștale.

Domnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
a srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

„Gazetei Transilvaniei44.

franci,
franci.

2 franci.

A. Mureșianu | fiirssșovș Tergwl Irnalm W. 3®. Șg
Acest stabiliment este prove<Jut cu cele mai S 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot § 
felul de caractere de litere din cele mai moderne (5< , 
este pus în posițiune de a putd esecuta ori-ce (g 
comande cu promptitudine și acurateța, precum: țj
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g Âdministrațîunea

<xxxxxxxxxxxxxx:
Pl Bears a și sosiră a trenurilor Os stat rog. ang. ta Braso?

Valabil din 1 Octonivre st. n. 1900.

Plecarea trenurilor din Brașov
Reia Brașov ia Budapesta :

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

Beta Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
III. Trenul accel. la ora 2'19 min. p. m. 

(ce vine pe la Clușiu).

Dela Brașov Ia Kezdi Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5-19 min. dim. 

(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
6ra 3'20 min. noptea.

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

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

Dela Brașov Ia Zernesci(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-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5-19 min. dim. 

II. Trenul mixt la 6ra 8 50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3 15 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persone la 6ra 8 dim.
II. Tr. accel. peste Ulușiii la 6. 2'9 m. p. m. 

III. Trenul mixt la ora 10'25 min. sera.
Dela Bucuresci la Brașov:

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

III Trenul mixt, la ora 5.— min. dim.
(ca: e circulă numai Vinerea dela Predeal'.

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

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

II. Trenul de pers, la 6ra 1'51 m. p. m. 
III. Trenul mixt, la ora 6'48 m. sera 

(are legătură cu Ciuc-Sereda).

t Dela Zernescî la Brașov (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 7'2 min. dim.

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

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

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

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori, 

în Iotă mâzimea.
«iernii,

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREpI-CURENȚE ȘI DIVERSE
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 
se primesc în biuroul

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-AJZ/TT'T’ZEj.

FOI PERIODICE.
BILETE 1)E VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME_ELESA1TTE.

BILETE DE 10G0DHĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale se primesc în biuronl 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 

U giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


