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„Gazeta" ese în fiă-oarecți 
Abonamente jentin Austro-Ungaria. 
Pe un anu 12 fi., pe ș6se luni 

6 fl., pe trei luni 3 11. 
N-rii de Duminecă 2 II. pe anu.

Pentru. România și străinătate: 
Pe ună ană 40 franoi,pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. ooleotori.

Abonamentnlu jantru Brasovu: 
a administrațiunn, piața mare, 
Târgulu Inului Nr. 80 etagiulu 
I.: pe unu ană 10 11., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulă în oasă: Pe ună ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe troi luni 
3 fl. Ună esemplară 5 or. v. a. 
său 16 bani. At&tu abonamen
tele oătă și inserțiunil e suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 81. Brașovt, Mercur^ 14 (26) Aprilie 1893.

Brașovu, 13 Aprilie v.
Amâ cpsu revista de eri,

vorbindii de uneltirile de germa- 
nisare în Bucovina, că guvernuld 
austriacG părtinesce unde numai 
pdte pe Germani, decă nu altfeliu 
prin protegearea limbei germane.

Ună casu de curendă întâm
plată în capitala Boemiei servesce 
ca viuă ilustrare pentru afirmarea 
de mai susă și totodată ne arată 
situațiunea actuală politică dincolo 
de Laita ca fdrte puțină îmbucu- 
rătbre.

Eată casulă amintită :
Intr’o ședință, ce a ținut’o 4^ 

lele trecute secțiunea germană a 
consiliului școlară alu țerii—scimă 
că esistă o secțiune germană și alta 
cehică — representanța orașului 
Praga a fostă vehementă atacată 
sub cuvântă, că ar fi dușmănbsă 
și reu voitbr° față cu instrucțiu
nea germană și ar suprime școlile 
germane. Membrulă consiliului 
școlară, care representă comuna 
Praga, s’a încercată se o ia în a- 
perare contra aceloră acusațiunl, 
der nu l’au lăsată se vorbescă.

Atunci repi esentanța orășe- 
nescă hotăresce se s’adreseze gu
vernatorului c. r. ală Bc emiei 
conte Thun cu o espunere a si- 
tuațiunei șcbleloru din Praga, în 
care se documenteză cu cifre, că 
învinuirile acele nu suntă fundate 
și că Praga face încă mai multă, 
decâtă ar fi datdre după lege, pen
tru instrucțiunea germană. Tot
odată s’a protestată energică în 
contra faptului, că representan- 
tulă comunei a fostă scurtată și 
mărginită în libertatea cuvântului 
tocmai atunci, când avea datoria 
sb ia în apărare adeverulă față cu 
acusațiunile nedrepte ridicate în 
consiliulă școlară ală țării.

Guvernatorulă însă a retrimisă 
imediată promemoria, ce i-a adre- 
sat’o representanța orășănescă, 
fără de a-o resolva în modă ofi
cială. Acesta a produsă mare iri- 
tațiune în Praga și îndată a și

fostă interpelată guvernatorulă în 
dietă asupra procederei sale

Guvernatorulă a respunsă, că 
represer tanța prașului n’ar ave 
dreptul u de a supune criticei de- 
cursulă desbateriloru consiliului 
școlară alu țerii. Elu îșl termină 
discursulă seu cu o dojenire, care 
a produsă mare nemulțămire în 
sînulă Cehiloru. Guvernatorulă es- 
primâ adecă speranța, că comuna 
Praga va dovedi în viitoru, că 
imputările acele au fostă nebasate 
și că va sprijini cu bunăvoință 
causa înaintării șcdleloră germane.

O adevărată furtună s’a ridi
cată în contra guvernatorului, că
ruia i s’a imputată, că vre se 
readucă vremile, când birocratis- 
mulă atotputernică privea la ce
tățeni numai ca la nisce supuși, 
cari n’au drepturi, ci numai da
torii ; bunăbră cum se întâmplă 
de ordinară a4î cu noi Românii 
sub regimulă de „modelă44 un- 
gurescă.

„Prin aceea, că nu le place 
critica dovedescă numai, că n’au 
consciința curată44... „Guvernato
rulă părtinesce pe Germani, bine 
sciindă, că ei suntă aceia, cari ger- 
maniseză cu ajutorulă Schulverein- 
ului ajutorată dela Berlină44... Așa 
vorbescă representanții cehi, așa 
scriu diarele cehice.

Ne putemă face acuma o ideă 
cum stau lucrurile cu germani- 
sarea în Bucovina, decă și Boemii 
se plângă în contra ei atâtă de 
amară.

Atitudinea guvernatorului Thun 
mai este înse ună semnă, că gu- 
vernulă Taaife n’are de cugetă a 
păși pe cărări mai conciliante și 
că începe a se răzima pe partida 
germană, introducândă în regimă 
spiritulă birocratismului vechiu 
austriacă.

Foile boeme se plângă pbte 
cu dreptu cuvântă, că guvernulă 
este încuragiată în direcția acesta 
de aristocrațimea boemă, care 
crede compatibilă cu interesele ei 
a susține o astfelă de stare de

lucruri și nu vre se dea mâna sin
ceră cu partidele naționale cehice 
pentru a crea o situațiune clară 
și mulțămitbre în Boemia. Deși 
aristocrații boemi au declarată, că 
fiu mergu- cu guvernulă, totuși ei de 
taptă înclină mai multă spre elă 
și îlă sprijinescă umbră la umeră 
cu conservatorii-clericali.

CRONICA POLITICA.
— 13 (25) Aprilie.

NoulO atao asupra școlelor oonfesionale 
a deșteptată îngrijiri seridse nu numai 
la noi Românii, ci și la oatolioii unguri. 
Astfelă fdia „Magyar Allam14 scrie ună 
artioulă fdrte temeinioă contra proiec
tului de lege despre salarisarea înveță- 
toriloru, în care, după ce arată, oă gu
vernulă, pentru ună preță de 50 fl., vre 
s6 se îngereze în afaoerile șodleloră con
fesionale, 4ice următorele: „In contra 
acestoră planuri rău ascunse, în oontra 
aoestoră disposițiunl, noi oatolioii protes 
tămă, atâtă în numele biserioei, oâtă și 
ală statului, ale oărui oerourl de dreptă 
și putere noi le respectămă. Protestămă 
în numele statului, la ale oărui interese 
și autoritate mereu se provdoă minis- 
trulă oonte Csaky, și pe oarl și noi le 
respeotămă totă așa, oa și elă. Protes
tămă, pentruoă nu oredemă, că ar fi în 
interesulă statului, oă și-a mări autori
tatea și și-ar valora puterea prin aoeea, 
oă va oumpăra pe sema sa drepturi și 
influență prin baul. Deoă compete sta
tului, în modă fireeoă, oa în virtutea oer- 
oului său de dreptă, să se amestece în 
afacerile șcdleloră confesionale, atunol 
poftesoă a o faoe acesta față ou tote 
șodlele; ddcă nu-i oompete, atuucl nu 
cumpere ou bani astfelă de drepturi, fi
indcă statulă nu este ună tergoveță, oum 
credă agenții lui politici.... Protestămă 
în interesulă religiunei nostre, oare tot- 
deuna a p&4ită eduoațiunea și șoola, ca 
lumina oohiloră săi...“

«
Pe 4'ua de 22 Aprilie c. a fostă 

convocată o conferență de delegați ai di- 
feriteloră partide autonomiste în Praga. 
Se tratdză aici de importanta cestiune, 
ddcă Cehii tineri se voră pute înțelege

ou marii proprietari și cu Cehii bătrâni 
asupra unei viitdre prooederl comune ? 
„Vaterland44 sorie, că deși în împreju
rările de față speranțele într’ună resul- 
tată grabnioă și îmbuourătoră ală aces
toră traotărl nu potă fi mari, totuși nu 
pdte fi esoohisă a priori posibilitatea, oa 
Cehii tineri, față ou învederată sterilitate 
a procederei loră unilaterale de pănă a- 
ouma, să răspundă la prevenire cu pre
venire.

Din discursulu
rostită de P. S. Sa Episcopulă Ioană Po
pea la deschiderea Sinodului din Caranse- 

beșu,
...Nu se pdte tăgădui, domniloră, oă 

de ună timpă înodoe mereu se ivescă 
nisce porniri neobicinuite și nejustifioa- 
bile, oarl oontinuu țină lumea în miș- 
oare și umplu inimile de oele mai se- 
riose îngrijiri. A nesoooti aceste porniri 
și a nu ține contă de aoeste mișcări 
generale, ar înesmna a avă oohl și a nu 
vede, a ave urechi și a nu au4i, a ave 
minte și a nu prioepe cele oe se petreoă 
jură împrejurulă nostru, mai alesă când 
aoelea se vădă a fi îndreptate și în oon
tra bisericei ndstre și autonomiei ei, 
oâștigate ou multe osteneli și saorifioii.

„O astfelă de pornire durerdsă și de 
totă asupritdre pentru noi, este și pro- 
ieotulă de lege ală regimului pentru 
îmbunătățirea salariiloră învățătoresol, 
care proiectă, cum se soie, în anulă tre- 
oută a formată obiectă de pertraotare 
aici în sinodulă nostru dieoesană, adu- 
cendu-8e conolusulă, oa în oontra lui să 
se așternă o representațiune la dieta 
țărei pentru reieptare. Aoestă represen
tațiune înoă de multă s’a făcută și îna
intată în numele sinodului la oasa able- 
gațiloră, ddr fără folosă, oăol aceea, oum 
se aude, nu s’a aflată vrednică a se lua 
în oonsiderațiune din partea comisiunei 
dietale respective. Mâne, poimâne, dom
niloră, proiectulă din oestiune se va 
pertraota în plenulă dietii, și fiindă elă, 
cum se 4i°e, deja întregă primită în co- 
misiune, primită va fi de sigură și în 
plenă, și astfelă devenindă lege, fără 
înduielă ne va nimioi autonomia ndstră 
școlară, pentru oare atâtă amă luptată și 
asudată.

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“ ostenelă 100.000 de dolari (o jumătate 
de milionă). D. Berger refusâ 4io®nda> 
oă densulă nu lucreză decâtă pentru 
Franoia.

La exposiția de Chioago totulă va 
fi colosala, așa d. e. Pescăriile d-lui 
Cobb, în oare va fi ună aquarium de 
dimensiuni... americane, prin aoestă aqua
rium trece o galeriâ de stiolă grdsă, în 
care se va pute plimba publioulă, ca 
în fundulft mării, și va pute admira 
producțiunile oceanioe la dreptă, la stânga, 
d’asupra oapului, cum și sub picidrele 
sale. S’a mai proiectată a se aduoe în 
acesta basinO și o balenă vie-, spre a-o 
aduce va trebui ca aoesta cetaceu să 
faoă o oălătoriă în trena-expresa de 24 
ore, distanță care desparte oceanulh de 
Chicago! Ddr ce este imposibila unui 
yankee ?

Una alta ouiu (wn clou, cum îi 
Francesii) va fi esposiția specială a Fe
meiloră. Inițiativa aoestei esposițiunl se 
datoresce d-nei Potter Palmer, soția unui 
archi-milionară din Chicago. Ecă oâte-

va artioole din programulă aoestei espo
sițiunl a femeiloră :

A arăta lucrările femeii în cele mai 
variate aplicațiunl — a publioa o statis- 
tioă de proporția lucrului femeesoă în 
totalulă produoțiunii umanității — a ex
pune partea femeii în operile filantro
pice și caritabile, preoum și aoelea ale 
reformei sooiale — a organisa o publi
citate pentru exposiția femeiloră prin in- 
termediulă presei femenine — a aduna 
produoțiunile literare ale femeii.

ScițI, oă America este țera unde se 
luoreză mai multă pentru emanciparea 
sexului slabă; de aoeea esposiția, a oărei 
inițiativă a luat’o d-na Potter Palmer a 
găsită ună resunetfi între tote clasele fru
mosului Bexă amerioană, pănă și la fe
meile negre.

Der ouiulă, pironulă esposiției, va fi 
negreșită partea reservată eleotrioității: 
Unulă din portalele palatului va fi de
corată ou ună felă de mozaică oompusă 
de 6000 de lumini multicolore și mișoă- 
tdre, a oărui desemnă va fi sohimbătoră,

întoomai oa într’ună celeidosoopă. Va 
mai fi o lampă ou projecțiune de o așa 
putere, înoâtă va pute lumina forte bine 
ună banchetă seu ună bală la o dis
tanță de 80 de ohilometri. Ună teatro- 
phonă monstru, oare va oorăspunde ou 0 
conoavitate răsunătdre în tavanulă unei 
săli, va permite publioului să audă ună 
concertă dată la New-York seu la Bos
ton, adecă la o depărtare de 1500 chi- 
lometri, și aoesta fără ajutorulă aceloră 
urechelniți inoomode, cari se întrebuin
țau pănă aoum.

Ar fi prea lungă și obositoră a vă 
întreține mai multă despre minunile es
posiției dela Chicago — ar orede oine- 
va oă citesoe ună romană a lui Jules 
Verne—și ou tdte aoeste, acest roman va 
fi o realitate peste puține 4ile — la l-iu 
Maiu. ■

Voiu sfîrși dândă câte-va cifre, cari 
voră pune mai în reliefa mărirea aoestei 
întreprinderi.

Acesta mare iarmarocă (tergă) mo-

Esposiția dela Chicago. 
Din raportulă d-lui Goerge Ioană Laho- 
vari cătră adunarea generală a societății 
geografice române din 13/25 Martie 1893.

(Fine.)
După paradă, începură speech' urile 

fdrte lungi, fdrte numărdse, și pe oarl 
bine înțeleșii nimenea nu le putea aucji, 
niol înțelege ; unulă din oratori din gre- 
șală atinse ună bumbii electrică și ime
diată o orchestră, compusă de 5000 de 
executanțl, începu a cânta, astfelă că le 
fu imposibilă oratoriloră a’șl mai conti
nua discursurile. Aci putemă cfioe: a 
quelque chose, malheur est bon.

Zidirile esposiției suntă înșirate pe 
malurile laoului Michigan și suntă în di
mensiuni oolosale. La începută Ameri
canii se adresaseră la d. Georges Ber
ger rugându’lă a primi dânsulă să or- 
ganiseze Exposiția (precum făcuse la 
Parish la 1889) și îi oferea pentru aodstă


