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Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Octomvrie st. v. 1900

se deschide nou abonament, la care 
Invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 corâne; pe șâse luni 12corone: 
pe trei luni 6 corâne; pe o lună. 2 
corăne.

Pentru România si străinătate.
5

pe un an 40 franci, pe șâse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

Elevii români la școlele maghiare.
(S.) In tote șcâlele unguresc! 

din Transilvania, Bănat și Tera un- 
gurâscă se comit abusurî față de 
elevii români. Din timpurile cele 
mai vechi și pănă adi Românul, mic 
și mare, a fost obiect de esperi- 
mentare pentru volniciile „patrio- 
ților" născuți. In tbte oficiile pu
blice, în institutele de învețăment, 
chiar și în cele confesionale, dâcă, 
firesce, sunt neromâne, ba și de 
cătră „patrioții" particulari se fac 
încercări, cari de cari mai cutezate 
de a împedeca pe Român de-a se 
folosi de limba sa maternă, de a’și 
cultiva datinele sale și de a se des- 
volta amesurat firei sale românesci. 
In timpul cel mai nou s’a întâmplat 
se ni-se Joprâscă sub pretexte de 
nimic chiar balurile și concertele.

Este acâsta ură de rassă? Seu 
mâncărime de a-și arăta puterea de 

„stăpâni", pretinsa dominațiune ? Ori 
e suprematiă?

Cine scie?! Fapt incontestabil 
înse este și remâne, că acâsta in
gerință neiertată, acestă volniciă re- 
voltătore — ce o vec|i în viața so
cială, în totă golătatea și prostia ei 
(jilnic, când ești espus a fi interpelat 
de ori-ce tras împins, de ce nu scii 
și vorbesc!, sâu de ce nu sciu și vor
besc copii tei maghiaresce — se 
pote observa și la tote școlele ma
ghiare. Abstrăgend dela faptul, că 
pe elevii nemaghiari îi silesc mo
ralmente a lua parte la reuniunile 
și cercurile lor, unde nu numai, că 
aud declamându-se și tratându-se 
teme revoltătbre pentru simțul lor 
național, dâr prin tot felul de pre
siuni sunt constrînși a declama și a 
trata și ei de aceste, dâcă nu vor 
se trâcă în ochii învățătorilor și con- 
școlarilor lor de trădători de patriă, 
— acești elevi mai sunt siliți a face 
și eserciții religibse streine ritului și 
religiunei lor, seu cel puțin împe- 
decați de a-ș! esercita ei ritul lor 
propriu.

In școlele reformate îi silesc și 
pe greco-oriental! a lua parte Dumi
necile diminâța la cântări și eser
ciții religidse premergetore serviciu
lui divin, a’și cumpăra cărți de cân
tări reformate, ba în unele scoli a 
frecventa chiar și biserica reformată.

Școlele romano-catolice consi
deră și tratâză pe elevii greco-uniți 
în privința religiunei întru tâte chiar 
ca și pe ai lor. Dispun de ei în pri
vința esercițiilor religibse, fără re- 
servă: îi duc în totă diminâța îna
inte de prelegeri la biserica romano- 
catolică, în Dumineci erăși tot acolo 
și la exhortația rom. cat. și numai 
după aceea îi lasă — dâr nu-i con- 
strînge nimeni — se mârgă la bise
rica greco-unită; îi silesc a-și cum
păra ,.rosarie“, cărți de cântări rom.- 
cat. și a face în septemâna mare 
esercițiile și a asculta exhortațiunile 
cele lungi romano-catolice.

Cu ce drept proced astfel ro- 
mano-catolicii? Ore ar tolera ei, ca 
greco-uniții se facă asemenea cu elevii 
lor? Nici pomenire! Și ce lipsă este, 
ce folos pbte resulta pentru elevi în- 
și-și și pentru biserica română unită 
din acesta usurpare a drepturilor 
sale? Nici o lipsă, nici un folos, ci 
mare daună, căci elevii uniți devin 
prin acele prea multe eserciții reli- 
giâse apatici, reci, indiferenți, ba 
chiar ostili în privința religionară, 
ajung a nu cunbsce ritul lor propriu 
și nu se însuflețesc de loc pentru 
biserica lor propria românâscă.

Pe cât seim noi, ministrul in- 
strucțiunei publice a dat ordinațiuni 
esacte relativ la respectarea sărbă
torilor diferitelor confesiuni în șcâle. 
Aceste ordinațiuni nu s’au putut da 
fără de scirea și consultarea capilor 
tuturor bisericelor. Ordinațiunile a- 
ceste se și observâză pănă acum ici 
și colo, dâr dâcă nu vom veghia și 
mai departe asupra observării lor 
stricte, acjl mâne se vor da uitării 
și ârăși ne vom afla în fața abusu- 
rilor și volniciilor celor vechi, cari 
numai nouă ne strică.

Este dâr o supremă necesitate 
ca archiereii noștri să impună preo
ților, protopopilor și mai marilor 
acestora stricta datorință de-a ve
ghia cu scumpătate, ca în privința 
esercițiilor religiâse și a frecuentării 
bisericei să nu dispună nici o con
fesiune streină de elevii români 
greco-uniți sâu greco-orientali, ci sin
gur numai autoritatea bisericâscă 
competentă, âr cașurile de abusurî 
și volnicii din partea autorităților 
școlare maghiare să le aducă fără 
întârefiare la cunoscința respective
lor guverne diecesane. Aceste să in
tervină apoi în cașuri concrete cu 
tâtă energia pentru neamânata de- 
lăturare a acelor abusurî și volnicii.

Nebuniă ori mișeliă?
De vre-o săptămână maghiaro- 

semiții dela „Egyetertâs" au fost 
apucați de bâla furiei, strigă ca muș- 
cațl de viperă și stau să nebunâscă 
pentru-că au aflat, că la nunta fiicei 
judelui de Curiă, d-1 loan Mezei, Eca- 
terina, care s’a cununat, cu d-1 
advocat Dr. Eugen Pătăceanu din 
Turda, naș fiind d-1 Iosif Pop jude 
de Curiă eu soția, care nuntă s’a ți
nut în Budapesta, s’a vorbit și s’a 
cântat românesce. Dâr cum să se fi 
conversat și cântat la o nuntă ro- 
mânâscă, chinezesce?

Dăr Boxerii dela „Egyetârtâs" 
au aflat un cârlig într’o notiță fugi
tivă, ce a publicat’o „Tribuna" des
pre acea nuntă românâscă și în care 
s’a <]is între altele: „La casa d-1 ui 
Mezei, unde s’a ținut și ospățul, nun
tașii au fost întâmpinați cu „Deș- 
tâptă-te Române!"

Atâta li-a trebuit năimiților 
dela „Egy.—es“, ca să încâpă o cam- 
paniă strașnică cu articole de fond, 
care de care mai fulminante, în con
tra celor doi jucjl de naționalitate 
română dela Curiă, în contra Ro
mânilor în genere pentru-că mai cu- 
tâză să-și petrâcă românesce la nun
țile lor și, bine înțeles, și contra di- 
recțiunei politice a ministrului-preșe- 
dinte Szell, care „tolerâză" astfel 
de lucruri în „statul național unitar 
maghiar", lăsat lui moștenire de 
Banffy.

Cum se pâte, ca un jude de 
Curiă și Român fiind să asculte un 
cântec național românesc fără de-a 
chema în ajutor poliția și fără a 
protesta în public? Așa se întrâbă 
și pretind cei dela „Egy—âs“ ; așa 
au pretins și dela judii Mezei și Pop 
să-și justifice în public atitudinea lor 
la nunta românâscă.

In cele din urmă, după atâtea 
svârcoliri și țipete în contra celor 
doi funcționari români dela Curiă, 
vine d-1 Ioan Mezei, socrul mic, și

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

0 întorsătură neașteptată.
(Din englesesce.)

Bill era de profesiune tâlhar. Era un 
ometeu trunchios, care soiea să stea față 
și oând ajungea luorul la bătaiă. Prietinul 
și complicele său, Jim, era alt om. Un ade
vărat domnișor ștrengărel și polecra îi era 
„gentleman". Regulat lucrau împreună. Jim 
inventa planurile și Bill le eseouta.

Jim îmbrăcat elegant, o’un guler înalt 
alb, ședea pe pat în odaia lui Bill, și 
ținând în dinți un capăt de țigară, pe când 
Bill ședea pe un soăunel cu trei picidre, 
fumând dintr’un oiubuo negru tutunul de 
matroz. De-odată sare ’n sus, lovesoe una 
ou pumnul în aer și ou ton apăsat (fi06 :

— „Jim, rău să ’nvârte râta, nu-i 
câștig".

— „Ai multă dreptate", răspunse Jim 
filosofând.

— „Luorurile merg de tot prea rău".
— „Hm ! Nu ai vr’o ideă, oare ne-ar 

pută scote din noroiil?

Jim se arunoă de-alungul pe pat, îșl 
înohise ochii de jumătate și rămase așa 
oâtva timp, cufundat în gânduri.

— „ErI m’am preumblat în ținutul Cla- 
pham și am văcjut o casă nouă minunată. 
Mai, că nu ored să nu fiă bani acolo".

— „A cui e casa?" întrebă Bill.
— ,A unui mare neguțător ou numele 

Bancum".
— „Are familiă?" întrebă mai de

parte Bill.
— „Nu. Și am mai soirioit, că el are 

obioeiul să ia masa așa pe la 7 și jumă
tate âre sera. Eu 410, oă mai bine ar fi, 
dâcă l’am visita pe la ârele 8".

— „Pe la opt?"
— „Se ’nțelege, nu putem merge în 

hainele acestea". Și luând geamantanul, oe 
s’afla lângă el, Jim continuă astei: „îmbră
cămintea, de oare vom ave lipsă, se află 
aici în geamantanul acesta".

Deschicjend apoi geamantanul ce-1 adu
sese cu sine, soâte două uniforme de poli
țist nouă nouțe.

Bill le privesce înmărmurit.
— „Acâsta e a ta", d’se Jim. „Una 

însă, după cum vetjl, e o uniformă de in

spector de poliția; aoâsta o voiii îmbrăca-o 
eu. Acum ascultă bine oe-țl spun: Pe la 
ârele șâpte și jumătate vom întră la Ban- 
oum. De bună sâmă, oă-1 vom întâlni în 
sufrageriă. Eu îl voiiî deolara, oă e priso- 
nierul meu. El va oere să ne legitimăm și 
eu îi voiiî arăta legitimația".

Pioend aoestea,Jim soose un bilet de 
legitimația, falsifioat ou multă dibăoiă.

„De sigur, oă va faoe gură, se va în
furia și va țipa. Eu însă ou de acestea 
nu-mi void bate capul, oi pe tine te void 
pune să-l păzesol, âr eu void face perohi- 
sițiă domioiliară. Pe servitori îi void ohema 
într’o odaiă, unde îi void încuia. După 
acâsta void răsooli totă casa și, firesce, tot 
oe void afla de valore, void pune la bu
zunar. Ce cjicl la ideia acâsta?"

Bill se soărpină în oap, oa și când 
ar fi avut oeva de observat. Lui Jim, se 
vede, că puțin i-a păsat de oe va dies soțul 
său, căol sărind în sus (fise:

„Peste o oră mă void reîntâroe, atunci 
vom pleca la drum. Pănă atunci îmbraoă-țl 
uniforma...“

Orologiul arăta șâpte âre și jumătate, 
când Jim suna clopoțelul dela pârta lui 

Mr. Banoum. Servitorul se retrase spăriat, 
oând văcju înaintea lui un inspeotor de po
liția însoțit de un polițist de rând. Gân- 
găvind răspunse la întrebările lui Jim:

„Domnul e acasă, îi voiu anunța, că-1 
căutațl.

Sufrageria era toomai în față ou ușa 
dela anticameră și oând servitorul o des- 
ohise, ca să anunțe pe visitatorl, Bill și 
Jim observară oeva deosebit. Mister Ban
cum a devenit galben ca oâra, din ochii lui 
se putea vedâ, oă l’a ouprins o spaimă mare 
și din mâua lui tremurândă îi aluneca 
oeva. Sări de pe soaun, apoi âr se așecjâ 
și (jis0 oătră servitor, oare înoă nu oo'nduse 
înăuntru pe visitatorl:

„Las’ să între numai, lasă-i să vină— 
i am așteptat!“

— „Ce-o fi asta?" dise Bill înoet 
cătră soțul său.

„Ne-a așteptat! răspunse Jim. Trebue 
să fim cu preoauțiune!“

Și ambii întrarâ la Mr. Bancum.
„îmi pare fârte rău, d-le“, se adresa 

Jim cătră el cu o ourtoasiă unică în feliul 
ei, „mi-se impune trista datorință să Vă 
arestez." 
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declară într’o scrisâre adresată re- 
dacțiunii lui „Egy.-es“, că nuntașii 
la sosirea lor din biserică în casa 
sa n’au tost întâmpinați cu „Deș
teptă te Române“, fiind-că nu era 
nimeni acolo, cari se-i întâmpine, că 
prin urmare scirea amintită a fost 
în punctul acesta eronată. Tot aceeași 
declară și ginerele, advocatul Dr. Pă- 
tăceanu, mai adăugând, că au fost 
de față și câțl-va ospețl maghiari la 
nuntă și că delicateța față cu ei n’a 
permis deci, ca se se vorbâscă și 
cânte esclusiv numai românesce.

E ffirte dureros, că fimenii se 
ved asfel prin ațîțărl și amenințări 
sistematice aduși acolo, în „libera11 
Ungariă, ca se se justifice în public 
despre aceea, cum și-au petrecut la 
o nuntă.

Dâr credeți, că boxerii dela 
„Egy-es" se mulțămesc cu atâta? 
Quod non. Acum pretind dela amin- 
tiții judi sS facă proces de pressă 
„Tribunei" pentru notița amintită, 
prin care dânșii ca jucfl ai Curiei 
reg. unguresc! ar fi fost „calumniați*.

Rămâne numai, că după obi
ceiul genuin asiatic se le câră să-și 
spintece burta, ca Bă dovedâscă, că 
sunt credincioși supuși ai statului 
și ai tronului. Dâr nu le vor crede 
nici de-și vor pune sufletul în palmă.

Din România.
Proiectele ce vor fi presentate Camerelor.

Unele (fiare au anunțat, scrie „Tim
pul11, și au discutat fel de fel proieote 
de legi, pe oare le atribue guvernului, 
și care ar fi să fie discutate și] vo
tate în sesiunea estraordinară a parlamen
tului, oe se deschide Luni.

Suntem acum în măsură să anunțăm, 
că în sesiunea estraordinară a corpurilor 
legiuitfire guvernul va propune trei proiecte 
de legi financiare, care trebue să ia ființă 
înainte de 1 Octomvrie.

Primul proiect de lege va fi o ratifi
care a unei convențiunl intervenită între 
Stat si Disconto Gesellschaft, prin acostă 
casă avansfiză ministerul financelor 15 mi- 
lifine de lei rambursabile prin anuități în 
timp de 12 ani, prelevate asupra venituri
lor monopolului hârtiei de țigară, înființat 
anul acesta pe când era ministru de finauțe 
d-1 Take Ionesou.

Un alt proieot al guvernului este 
acela al unui imposit de 6 bani la gradul 
de țuică.

In proiectul guvernului se prevede în
ființarea de destilerii, oare vor funcționa au- 
torisate de guvern și care vor fi obligate 
să destileze orl-oe cantitate de boștină li- 
s’ar aduoe de oătră proprietarii de livetfl de 
prune, pe un preț stabilit, aoesta bine în

„Da, da" răspunse Mr. Bancum, „în
țeleg luorul pe deplin. D-vfistră venițl dela 
direcțiunea poliției din Sootland-yard ?“ 

„Firesoe", răspunse Jim.
Bill era pe aci să-l bufnfiscă rîsul; 

trebuia să șl încordeze tfite forțele ca să 
nu rîdă. — „Și oe s’ar întâmpla", oontinuâ 
Mr. Bancum, tremurând nervos, „dfică 
d-vfistră v’ațl reîntfiroe fără mine la Scot- 
land-yard și acolo ați spune, că nu m’ațl 
aflat acasă; o’un ouvent, oe ar fi, dfică 
ml-ațl da o di amânare?"

Jim tăou un moment; aofistă între
bare îl surprinse și pe el.

„încât ne privesee pe noi, nu ni s’ar 
întâmpla nimic", — răspunse în fine Jim.

— „Așa-dfiră", continui Mr. Bancum, 
„să sfârșim în grabă. Ce doriți pentru bu
năvoința d-vfistră? Ce dicl: 500 lire ster- 
linge d-tale, fir jumătate omului acestuia 
oinstit? Primeeol, d-le inspector?"

„Iml pare ffirte rău!" răspunse Jim, 
„risioul e prea mare".

„Atunol 800, o miiă d-tale și 500 
omului ?

Jim primi of’ertul.
„Și d-vfistră veți spune în Scotland- 

țeles pentru oașul oând destileriile nu s’ar 
înțelege pentru a cumpăra boștina.

Funcționarea destileriilor se ’va face 
sub controlul guvernului, oare va stabili 

I condițiunile teohnioe ale distilării.
Al treilea și ultimul proieot are de 

scop de a regula o proporționalitate, ceea 
oe nu este astăcfi, a impositului personal 
pentru locuitorii dela orașe.

Proporționalitatea acestui imposit va 
fi în raport cu chiria locuințelor. Acfistă 
modificare va fi forte ușfiră, câlculându-se 
oă nu va spori veniturile cu mai mult de 
1.500,000 de lei.

Guvernul nu va mai presenta nici un 
alt proiect.

*
Etă programa pentru deschiderea se

siune! extraordinare a Corpurilor legiuitfire, 
la 25 Septemvrie 1900:

La firele ll’/j diminfița, d-nii sena
tori și d-nii deputațl se vor aduna în bi
serica Sântei Mitropolii spre a asista la 
Te-Deum.

La firele 12, d-nii senatori și d-nii 
deputațl se vor întruni în sala ședințelor 
Adunărei deputaților.

D 1 președinte al consiliului, în nu
mele M. S. Regelui, va da cetire Mesa- 
giului regal de deschidere a sesiunei.

*

Cetim în „Constit." : țliarele oposiției 
reproduc după unele (jiare străine soirea 
falsă, oă d-1 Nioolae Mișu, energioul nostru 
agent diplomatio dela Sofia, va fi reehiămat 
și o comentfiză în diferite chipuri. Nu cre
dem trebuincios de a mai desminți o astfel 
de scire, care este o simplă năseooire.

*
Unele (fiare — (fi00 „Timpul" — au 

anunțat, oă la ministerul de esterne ar fi 
sosit o notă auslro-rusă în cestiunea inoiden- 
tului diplomatio dintre noi și Bulgaria, fir 
„L’Independance Roumaine" a și comen- 
tat’o, bine înțeles într’un mod defavorabil.

După cât seim, nici o notă în sensul 
aceleia de care vorbesc (fiarele nu s’a pri
mit la ministerul de'esterne.

*

Misiunea italiană.
Vineri la amiatfl a sosit în BuourescI 

misiunea italiană compusă din d-nii gene
ral Parravicino, adjutant regal, maior Pal- 
lieri și locotenent Gonello, însărcinată de a 
notifica Regelui Carol uroarea pe tronul 
Italiei a Regelui Viotor Emanuel al 111-lea.

La gara de nord misiunea regală ita
liană a fost primită de Ex. Sa marchizul 
Beoaria d’Iuoissa, ministru plenipotențiar 
al Italiei, cu d-1 Baroli, secretar, și perso
nalul legațiunei, d-1 Al. G. Floresou, secre
tarul general al ministerul afacerilor străine, 
d-1 Al. Catargiu, ministrul român la Roma, 
d-1 prefect al poliției capitalei, d-1 colo
nel Averescu, eto.

D-1 colonel Averescu, directorul șcfi- 
lei superifire de răsboiîî, a fost atașat pe 

yard", oontinuâ Mr. Banoum, numărând 
banonotele în palma lui Jim, „oă atunol, 
când ați venit să mă prindeți, eu deja ou 
24 de fire mai ’nainte părăsisem Londra".

„Așa vom faoe", (fise Jim.
„Atunci Dumnezeu ou voi", (fise Mr., 

Banoum.
Un moment mai târ(fiu inspectorul 

și polițistul deghișațl se aflau deja pe 
stradă și de jumătate spăriațl, priveau ou 
mirare unul la altul.

„Acum", (fise Jim, treifinduse încet 
din amețfilă, „ce (fiol la acestea? Eu în- 
su’ml nu mai sciu oe sunt, fată ori fecior.." 

„Pentru-ce draou a făcut’o acesta?" 
întreba Bill.

Iu (fiua următfire sciură pentru ce.
In foile de sfira se publicase soirea, 

oă Bancum, cunosoutul neguțător, a de- 
fraudat o sumă colosală și a dispărut,

„Acum înțelegi ?“ întreba Jim, când 
împreună cu Bill consumau nisoe stridii, 
„înțelegi, de ce a fost așa darnic Mr. Ban
oum ?“

Bill nu răbpunse nimic, ci goli pănă 
la fund păharul ou vinul spumegător. 

lângă persona șefului misiunei regale ita
liano, d-1 general adjutant regal Parravicino.

Membrii mieiunei regale italiane au 
desoins la hotel Boulevard. După amiecfl 
au visitat diferitele așezăminte din capitală.

D-1 general Lahovari, ministrul de 
râsboifi, a dat Sâmbătă un dejun în onfirea 
d-lui general Parravicino, șeful misiunei 
italiene,

Misiunea italiană a plecat Dumineoă 
diminfița la Sinaia pentru a se presenta 
M. S. Regelui.

*
Cetim în „Timpul" :
Soirile unor (fiare străine, reproduse 

și de unele (fiare din capitală, în privința 
desooperirei la Neuwied a unui complot in 
contra vieței Iubitei Nostre Suverane sunt 
pure inventiuni.

Afară de aoesta data întfiroerei M.. S. 
Reginei în țfiră era mai dinainte stabilită și 
n’a fost bruscă ori provocată de complotul 
imaginat de cfiarele străine amatfire deșoiri 
sensaționale.

*
Căpitanul din infanteria japonesă Mu- 

sataro Tuoada va mai sta câteva (file în 
BuourescI.

El a fost la Berlin atașat la un re
giment de infanterie timp de trei ani, unde 
a urmat oursurl particulare asupra statului 
major, căci în institutul german pentru stat- 
major nu se primesc străini.

Musataro Fucada va merge din Bu- 
curescl la Constantinopole, fir de aci la To
kio și pe urmă în China, unde va faoe 
parte din statul major al trupelor japonese.

*
MM. LL. Regele și Regina vor ră

mâne la Sinaia pănă la începutul lunei 
viitfire. Deși data strămutării reședinței 
Curței în oapitală nu este înoă fixată, pro
babil, că Suveranii vor sosi în Capitală la 
3 — 6 Ootomvrie v.

*

Se anunță pentru săptămâna viitfire 
sosirea la Sinaia a Ducelui și Duoesei de 
Saxa Meiningen, oarl vor rămânfi fispeții 
Regelui și Reginei două săptămâni.

D-1 Al. Marghiloman, ministrul afa- 
oerilor străine, șl-a întârziat sosirea în țfiră 
ou două (file.

D-1 Marghiloman este așteptat în 
capitală Duminecă la amfifl,

In Octomvrie, espiând terminul de 
doi ani, pe cât sunt aleși rectorii Univer
sităților din Bucuresol și Iași, o nouă ale
gere se va face la oele două Universități.

*
Gimnasiul „Mircea-Vodă dm Constanța 

a fost transformat în liceu, prin înființarea 
clasei a 5-a.

Profesorii s’au oferit să predea gratuit 
cursurile clasei a 5-a.

*
In Brăila a sosit în (fiua de 18 Sep

temvrie un număr de vre-o 42 de Turci, 
bărbați femei și copii, emigrați din Șiștov, 
unde n’au mai putut suferi perseouțiunile 
bulgărescl.

*
Ministerul domeniilor având în vedere, 

oă din causa Peronosporei (manei) strugurii 
nu sunt încă copțl, sfătuesce pe toți oul- 
tivatorii de vii, oa în interesul lor să nu 
oulfigă strugurii decât mai târ(fiu anul 
aoesta, oăol oulegându-i în asemenea stare, 
s’ar hazarda a obține vinul de o oalitate 
cu totul inferifiră.

*
MercurI, 13 curent, pe vaporul „Turnu- 

Severin" s’a încărcat de oătră cunoscuta 
casă a d-lui „Verona fiiu" din Galați 306 
rîmătorl și 152 vite cu destinația pentru 
Italia. D-nii Verona au închiriat tote cu- 
vertele servioiului maritim român pentru 
esportarea de vite și rîmătorl. Acest co- 
merciă aduce mari folfise țării.

De asemenea vaporul „Constanța" în 
cursul săptămânei viitfire se va înoăroa cu 
un număr de vite și apoi când vor sosi 
vapfirele S. M. R. se vor înoăroa și aoestea 
în continuu.

Casa d-lui Verona fiu e ounoscută oa 
unioa casă mare din țfiră care se ocupă cu 
transportul de vite și rîmătorl. Deja anul 

treout ea a esportat un număr însemnat de 
vite în străinătate.

Scolele de stat, scole jidovesc!.
Un amic al ffiiei nostre ne co

munică următorul cas caracteristic:
In (filele aoeste a multelor și marilor 

sărbători jidovesol, într’o diminfiță m’am în
tâlnit cu una dintre învățătfirăle scfilei de 
stat din orășelul C., care îmbrăcată în haine 
de serbătore cu copiii de scfilă cu tot, îi 
ducea pe aceștia din urmă ou sine la preum
blare. 0 întreb ce sărbătfire școlară este, 
deorece nu sciam să fiă vr’o sărbătore creș
tină. „Nu e nici o sărbătfire", ’ml răspunse 
ea, dfir fiind-că elevii noștri în majoritate 
preponderantă sunt Jidovi, și din causa săr
bătorilor lor jidovesci nu vin la scfilă, nu 
putem ține prelegeri, oi suntem siliți a ave 
ferii (vacanțe)".

fită înțelepciune de stat la in
strucțiunea publică ungurăscă! Scfi- 
lele confesionale îndesuite de elev! 
abia o mai pot duce din causa să
răciei cu învățătorii lor cu tot, ăr 
statul susține scoli de lux numai 
pentru Jidovi. Și ministrul Wlassics 
preliminăză mereu la milifine în bud
get pentru asemeni scoli de lux!

Vor obiecta șoviniștii perciunați, 
de ce nu folosesc și Nemaghiarii sco
lele de stat maghiare. Der în care 
dintre aceste scfile se observă acea 
disposițiă a legii de instrucțiune, după 
care tot elevul s6-și ia instrucțiunea în 
limba sa maternă, § 68, pentru a că
reia neobservare ministrul într’o țfiră 
în adevăr {constituțională și într’un 
stat de drept ar fi tras la strictă 
răspundere, er nu aplaudat ca mi
nistrul Wlasics în Țfiră ungurfiscă!

Ca esemplu pentru preoți.
Dăm loc împărtășirilor, ce ni-le 

comunică mai jos d-1 preot Hărșian 
din Chimitelnicul de Câmpiă. Ele 
vor pute servi ca un bun esemplu 
preoți mei nfistre și încă în două di
recțiuni: de-o parte le va da un prea 
salutar esemplu de bărbățiă și con
stanță cu care trebue se lupte un 
preot român pentru emanciparea și 
buna conducere a credincioșilor săi, 
er de altă parte ca un frumos și în- 
suflețitor tip de imitare în ceea-ce 
privesee modul, cum trebue să-și 
împlinăscă preoțimea nfistră dato- 
rința sfântă în operarea dreptului nos
tru de limbă.

Etă împărtășirea, ce ni-se face:
Chimitelnicul de Câmpiă, 7 Oot. 1900.

Onorată Redaoțiune! După oum VS 
raportasem la timpul său, îu comuna nfis- 
tră Chimitelnicul de Câmpiă încă în 18 Mar
tie a. c. se formase o reuniune de oum- 
pătare, oa mijloc de apârare contra alcoho- 
lului jidovesc. Lucrurile au mers forte bine 
și frumos timp de douâ luni și jumâtate, 
după care timp unii din aloooliștii cei mai 
pasionați în urma machinațiuuilor îndrăs- 
nețe și astute ale crișmarilor ovrei, au 
început a frânge promisiunile făcute pe cu
vântul de onfire și, în modul aoesta, după 
espirarea a 3 luni pe cât se prinsese aprfipe 
întreg poporul, firășl s’au dat cu toții la 
beute.

Da, căci Jidanii vfir]ându-șl amenin
țate veniturile enorme, traiul bun și viața 
comfidă au început încă dela formarea în- 
soțirei a intimida pe omeni cu oâte numai 
li-a 9ubministrat mintea lor de șarlatani; 
mai pe urmă vâcjând, oă cu de aoelea nu 
pot face mare trfibă, au început a-le da gra
tis vinars jârte bun, a li-1 amesteca prin vin, 
numai și numai sfi-șl pfită ajunge scopul, 
și așa pe lâDgă tfită stăruința oelor ce puse
sem la cale acest lucru salutar mai departe 
nu l’a putut duce ou poporul, oa adeoă să 
se obțină dela vinars. Și fiind-că acesta se 
întâmplă mai ou sfimă Dumineoă și în săr
bători și ffirte de multe-orl chiar și în tim
pul serviciului divin, folosindu-mâ de în- 
dereptarul de Gavrilă Alusiu din Babța, 
unde între alte mai multe povețe bune, ce 
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se dau, la pagina 45 am dat de §. 74 din 
art. de lege 40,—1879, care dispune închi
derea cu desăvârșire a orișmelor de dimi- 
nâța până sera după înserat. Și astfel în 
18 Maiîl a. o. am adresat fisolgăbirăului din 
Ludoș, Felfoldi Bella, următorea ofioiâsă 
în limba română:

Nr. 55-1900.
„Speotate D-le Propretore ! In comuna 

Chimitelnioul de Câmpiă s’a pus basă încă 
în 18 Martie a. o. la o reuniune de cum
pătare față cu beuturile spirtuâse, oarl aduc 
atâta nefericire asupra omenimei și a pa
triei comune. Dintre oei întrațl în acâstă 
reuniune unii mai debili de caraoter au 
frânt promisiunea făcută, căci crîșmarii: 
Hirseh Ioszef, Hirsch Herman și mai mult 
ca toți Hirsch Adolf înfrică pe âmenl cu 
câte numai soiu și îi îndâmnă la beut. 
Dumineca și în serbătorî, nici odată nu 
sunt încuiate orișmele, după cum pretinde 
§. 74 al art. de lege 40 din 1879, așa în
cât 8’au dat multe cașuri triste, că unii 
beutori au petreout în orîșmă, reținuți de 
crîșmarii jidani chiar și în timpul s. bise
rici. Deci în înțelesul §. din art. de lege 
44 din 1879 Vă rog a impune numiților 
crîșmari, ea în Dumineci și sărbători să 
nu mai vândă beutură pănă după înserat.

Chimitelnic, 18 Maifi 1900.
Ou stimă:

Teodor Hărșian,
paroch gr. cat.

La acestea d 1 propretor Felfoldi Bâlla 
îmi răspunde în modul următor (răspunsul 
las să urmeze tradus pe românesoe)j:

Nr. 1850—1900.
Onoratului preot gr. cat.

Chimitelnioul de Câmpiă.
Cu provocare la scrisorea d vostre nr. 

55—900 am onârea a Vi-1 retrimite ou ru 
garea, ca să binevoiți său a-1 trimite în 
traducere maghiara, seu întreg rescriptul 
mă rog a mijlooi să mi se trimită pe un- 
guresoe, dedreoe în M. Ludoș nu avem in
terpret.

M. Ludoș, 19 Mai 1900.
Felfoldi Bella,

protopretor.
Lucru firesc, că eu nu am împlinit 

nici una din pretensiunile d-lui propretor, 
ci simplaminte m’am pus la masă și tot 
în limba română sub Nr. oficios în modul 
următor am scris d-lui Vioe-Oomite în 
Turda :

Nr. 59—1900.
Mult. onor, d-le Vice-Corniței

In 18 Maiîî a. o.subNr. 55 al acestui 
oficiu am rugat pe d-1 Propretore din Ludoș 
Felfoldi Bâlla,(]ca spre a pută souti mai cu 
succes pe poporul româneso din Chimitel- 
nicul de Oâmpiă de miseriă și de demorali- 
sare, la cari ajunge văfiend cu ooh’I prin 
consumarea în măsură forte mare a alco- 
holului, să impună crâșmarilor din loc, ca 
Dumineca și în sărbători în înțelesul §. 74 
din art. de lege 40 din 1879 să nu mai 
veufiă beuturl pănă după însărat. La acăsta 
sus numitul domn prin oficiăsa de sub nr. 
1890—900 aci aclusă îmi răspunde într’un 
mod, ce vatămă adâno art. de lege 44 din 
1868, pr’n care oficielor parochiale li-se ga- 
rantăză oorăspunderea cu ofioiele civile ale 
statului ungar în limba oficiâsă a biserice- 
lor, ce representă.

Deol prin acăsta din oficiu vin a Vă 
ruga, oa pe d-1 pro-pretore din Ludoș: Felfoldi 
Bălla să aveți bunătate a-1 aduce la reson 
și a-1 face atent la §. 12 art. de lege 44 
din 168, în oare espres se fi’ce, că nu 
oficiile parochiale eto. etc. sunt datăre a 
traduce ori concipia în limba statului scri
sorile de corespondență din limba maternă, 
ci înși-șl funcționarii statului, cari nu sciu, 
durere, ori nu vreu a sci și alte limbi, de 
cât cea maghiară, sunt datori a-șl țină 
tălmaci.

Tot asemenea Vă rog a-i ordona, ca 
cererea cuprinsă în ofieiosa mea de sub 
nr. 55 aci alăturată să ml o resolveze în 
sensul cuprins în legile statului, a cărui 
pâne o mănâncă între alțl mulțl și d-sa de 
un frumos șir de ani. — Căci nu de mult 
și destul de lămurit s’a esprimat noul se
cretar de stat Iuliu Gainer: „Nu pole fi bine- 
ouventată o administrațiune, nici în minis- 
teriu, nici în municipii, niol în comune, dăeă 
aceia, cari administrăză puterea publică, 
nu sunt pătrunși de cugetul, că ei nu sunt 
stăpânii, ci slujitorii afacerilor publice și a 
poporațiunei țărei".

Oficiul parochial gr. cat. din Chi- 
mitelnicul de Câmpie la 25 Maifl 1900.

Teodor Harsianu,
paroch gr. cat

Și ce să vefil D-le Redactor?! Pe la 
mijlooul lui Septemvre a. o. atistiea co
munală din loc oapătă o ordinațiune dela 
pomenitul propretore, în oare espres se fiice, 
că la cererea mea mai mult crîșmele din Chi
mitelnic nu-i iertat sb stea deschise dela 7 bre 
a. m. pănă după 2 6re p. m..

Neoăs și o adevărată rabiare a cuprins 
din nou pre toți peroiunații din loo. Eu 
însă am acea mângâiere sufletăscă, că-mi 
pot petrece ou privirea pe poporul, ce mi-se 
adună la s. biserică, Dumineoile și în serbă- 
torl, cum îșl oontinuă fie-oare calea cătră 
casă, ăr nu umple câroiumele, ea pănă aci și 
mai pe urmă amețiți de alcohol, mulțl abia 
ajungeau în fiiua următore ori chiar a doua 
fii aoasă.

Da, căci perciunații aoum nu mai în- 
drăsneso a trage pe popor aprdpe cu forța 
să între în orîșme. Controla preste îndepli
nirea acestei ordinațiunl o fac și o voii! 
face în persână, pănă când se va convinge 
întreg poporul, că pdte trăi și fără vinar
sul jidovesc.

Fapta destul de oorăspunfiătâre legei a 
d-lui vice-oomite din Turda Dr. Beteg Miklos 
nu are lipsă de nici un comentar, căci se 
comentâză însa-șl pe sine.

Teodor Hărșianu, 
paroch gr. cat.

— 25 Septemvrie v.

Preferirea serbătorilor jidovesc!. 
Organul Reuniunii economioe române din 
din Orăștiă, „Bunul Eoonom", comunică 
următorul oas caracteristic : Comanda divi- 
siei dă honvefil din ClușiQ. a trimis amin
titei reuniuni române însciințarea, că în 8 
Octomvrie va fi în Sibiiu licitațiă peutru 
liferare de pâne și ovăs pentru honvefiimea 
din Ardeal, cerând ca acâstă însciințare să 
se comunice cercurilor din sînul reuniunei. 
După ' două săptămâni aceeași comandă 
honvefiâscă însciințâ Reuniunea, că deăre-ce 
cțilele de 8 Octomvrie („Sucot I") și 9 Oc
tomvrie („Suoot II") sunt de sărbători
jidovești, lioițația se amână dela 8 pe 10 Oc
tomvrie. — Etă pănă unde a ajuns jidovis 
mul în acâstă nenorocită țâră! Pe când 
fiilele de sărbătore ale Românilor, cetățeni 
băștinași ai acestei țări sunt în fârte multe 
cașuri conturbate prin oine scie câte po
runci, citațiunl la pertractări, oa martori 
eto., pe atunol sărbătorile Jidanilor se 
respeotă, pdte mai mult și decât ale creș
tinilor. Bravo „patrioților", că departe ați 
ajuns ou patria vostră „maghiară!"

Ex-regele Milan în Ardeal. Din 
Borgoprund se telegrafâză, că alaltăerl a 
sosit acolo ex-regele Milan însoțit de oon- 
tele Zichy. La gară a fost întâmpinat de 
mai mulțl, dâr fiind-oă el a călătorit in- 
oognito, nu i-s’a făout primire ofioiosă. Mi
lan a fost încuartirat în oasele farmacistu
lui Waohsmann. Se fiice, că ex-regele Mi
lan va petrece acolo mai multe săptămâni, 
cu care ooasiune se vor aranja vânători de 
urși.

Advocații slovaci : Matei Dula, Paul 
Mudron și Andrei Ilalasi din Turoț-St.- 
Mărtin, în urma ounoscutei pedepse ce 
li-s’a dat prin sentința Curiei, au fost sus
pendați dela eseroiarea ofioiului advocațial, 
și anume Dula pănă în 24 Martie 1901, âr. 
Mudron și Halasa pănă la 24 Martie 1900.

Cununia. D 1 Valeria P. Maior ab
solvent de teologia și d-ra Silvia Pop, fiica 
d lui paroch I. Pop din Visuia de Câmpiă, 
se vor ouuuna Duminecă în 14 Oct. n. o.

Un omor crâncen. Ni-se scrie din 
Mureș-Ludoș: Iu nâptea de 3 pe 4 Oc
tomvrie, ou ocasiunea târgului de țâră de 
aici s’a întâmplat o crimă din cele mai 
oribile. Nisce pungași, de-a căror urmă nu 
s’a putut da încă, în drumul țării și abia 
la U/j chilometru dela casarma de gen- 
darml, au omorît, tăindu-i grumazul, pentru 
bani pe locuitorul român din Dateș cu nu
mele Mihail Căpușan. In urma nenorocitu
lui, care era văduv, au rămas 5 orfani. Aci 
ar fi trebuit să-și arate gendarmii istețimea, 
nu a ne păzi și împiedeca convenirile nos- 
tre cele inofensive !

Societatea „Alexi Șincai" a teolo
gilor români din seminarul din Gherla, s’a 
constituit pentru anul școlar curent astfel: 
președ, Iuliu Morar cl. IV; seoret. I. Tar- 
ția cl. III ; v.-preș. G. Mesaroș ol. IV ; 
bibliot. Viet. Criste ol. III; oassar T. Ohe- 
rebețiu cl. III; controlor Cir. Dumbrava 
ol. IV; notar I. Farcașiu ol. II ; archivar 
Viot. Stețiu cl. II.

Stipendii. Din partea oomunității de 
avere a fostului regiment confiniar româno- 
banatio Nr. 13 se vor destribui pe anul 
școlar 1900—1901 la elevi ai institutelor 
de pedagogiă, ai șoâlelor medii, ai șoâlelor 
militare și ai altor șoole de speoialitate, 
asemenea și la ucenicii aplicați la meserii 
și industriă, — ajutâre în bani. Ajutorele 
se vor oonferi numai la fii săraol ai „împă- 
duriților", însă diligențl, ou progres bun în 
studii și cu purtare bună. Petițiile tim
brate îd regulă sunt a-se adresa comitetu
lui comunității de avere pănă la 20 Oc
tomvrie 1900.

Situația în China.
Se scrie din Berlin, oă după părerile 

ce domneso acolo despre situațiunea în 
China, aoâsta pare afil mai puțin pronunță- 
târe. Depeșile, oe soseso din China, nutresc 
numai bănuiala, oă împărătâsa văduvă și 
consiliarii ei n’au alta de gând ou pașii lor 
de prevenire, decât de a ține puterile în 
loo și a oâștiga timp, pănă oe sevasăvîrși 
retragerea curții chinesesol în interiorul 
imperiului.

O impresiune forte neplăcută mai face, 
oă întoroerea împăratului la Peking se face 
dependentă de aceea, oa guvernul engles 
să-i garanteze siguranța.

De altă parte se constată eu mulțu
mire, că oabinetele au aflat în fine un te
ren comun pe basa propunerilor germane 
și francese.

*

Congresul internațional pentru pace 
atribue turburările din China următorelor 
împrejurări: 1) că unii misionari, în loc 
să-și vadă de obligațiunile lor religiose, 
prioinuesc mereu conflicte diplomatice; 2) 
că europenii stabiliți în China provâcă 
adeseori pe indigeni; 3) că rivalitatea 
între puterile europene stirnesce mereu in
trigi ; 4/ că au avut loc anexări neîndrep
tățite ; 5) oă intențiunea cinică a autocrației 
apusene este de a usurpa bogățiile țârei.

Congresul, în urma acestora, este de 
părere, că politioa viitâre trebue să tindă 
la renunțarea formală a protectoratului 
religios și favorisarea unui guvern pro
gresiv al indigenilor, care ar fi capabil să 
facă reforme iuterne pentru un comerciu 
european oinstit și pentru o adevărată ci- 
vilisațiă.

*
Sacrificiile de cspirațiune, pe cari îm

păratul Chinei le-a ordonat în onorea ba
ronului Ketteler, sunt în mod evident sa
crificiile, cari se obiclnuesc în China spre 
a oelebra onorea defuncților, și constau în 
ofertă de mâncare și beutură; acest sa- 
crifioiu simbolisâză un banchet în onârea 
defunotului. Beutură ar trebui să fiă viu, 
dâr adesea se întrabuințâză apa, care în 
oeremoniă e numită vin. Acâstă beutură a 
înțeles’o împeratul Germaniei sub „jertfă 
de libațiune" (Trankopfer.)

Dâcă legațiunea chinesă la Berlin ar 
voi să celebreze un saenfioiu funebru, s’ar 
găsi încurcată, căci nu are la dispositia ei 
un preot. Ar fi însă cu putință ca să se 
facă să vină într’adius din China un preot 
chines.

Literatură.
Din Beiuș primim următorul op soolar 

acum apărut de sub tipar: „Istoria Na- 
turală^ în usul claselor inferiâre ale șcâ- 
lelor medii după Dr. Szterenyi Hugo, bo
tanica tradusă de Vasile Dumbravă, zoologia 
tradusă de Victor Borlan. Tom. I pentru 
cl. I cu 113 ilustrațiunl. Prețul 2 cor. 40 
bani.

NECROLOG. Ecatherina Ranionți- 
anu năso. Nicolaeviciu, care după o lungă 
suferință, în al șâselea an al fericitei sale 
căsătorii și-a dat sufletul în mânile Creato
rului în 30 Sept 1900. Pe răposata o jăleso 
Remus G. Ramonțianu, farmaoist oa soț; 
Al. P. Ramonțian, George și Iuliana Nioo- 
laevicl ca părinți și alte rudenii.

ULTIME SUIRI.
Viena, 8 Octomvrie. Consiliul co

mun de miniștri a ajuns în cestiunea 
căilor ferate pentru Bosnia la o de
plină înțelegere în principiu.

Peking, 8 Octomvrie. Trupele ja
poneze au început a se retrage de 
aici.

O 9 SC.

Cum îșl află paserile căletâre 
cuibul lor cel vechiu? Oum-că pasările 
vin îndărăt la cuibul lor s’a dovedit prin 
esperiențe. Așa, la 6 Iunie 1893 Storey în 
Anglia a prins două rândunele pe casă și 
li-a pus la picior câte un inel cu însem
nare de dânsul. La 20 Iunie 1894 s’au re
întors amândouă la cuib. S’a mai luat sâma- 
că barzele când vin ârăși la noi sboră și 
fac rote la înălțime un timp, apoi se în- 
drâptă la ouibul lor de anul trecut, se așâfiă 
în el și îșl arată bucuria clămpănind cu 
ciocul. Când nu se reîntârnă însă-șl păsă, 
rile bătrâne la cuib, vin și le iau în stă
pânire urmașii. In 1736 a abservat astro
nomul Maupertuis un cuib de șoimi călă
tori pe o colină în Finlanda. De-atunol și 
pănă la 1855 în fiă-oare an clocea în ace
lași cuib o șoimâică de acestea. O fi fost 
tot aoeea ori nisce urmașe ale ei, nu se 
scie, deore-oe Maupertuis n’o fi prins și în
semnat pe oea dela 1736. Dâr având în 
vedere, că dela 1736 pănă la 1855 sunt 
119 ani, e de crefiut, că era o urmașă, fiioă 
ori nepotă chiar. K. Mbbius crede, că pă
sările îșl află cuibul vechili ajutându-se de 
vedere. In adevăr, o pasăre, sburând la o 
înălțime de 100 de metri, vede o bucată 
de pământ cu o rafiă de 40 de ohilometri, 
âr dela 200 de metri, cea mai mare înăl
țime pănă la care se urcă pasările de obi- 
ceiîi, vede de jur împrejur un cerc ou rafia 
de 54 de ohilometri. Icâna pământului ou 
păduri, dealuri, ape, sate se întipăresce 
fârte viu și esact în creerii lor, și dela 
înălțime deosibeso looul de unde au plecat, 
Tot văfiul le călăuzesce și în călătoriile 
lor, căci și atunol li-se desfășoră harta cu 
oea mai mare preoisiune și deci se pot 
orienta.

Un negustor de spirit. — Aoum 
cât.e-va luni, un negustor oare vindea în
tr’un sat din Prusia fotografiile oelor trei 
din urmă împărați ai Germaniei, adresa 
mulțimei aoest mio „logos'4:

— Priviți nobile dame și gentili domni 
portretele! lui Wilhelmf I-iG, Frederic al II-lea 
și Wilhelm al IlI-lea, aotualul nostru su
veran.

„Wjlhelm l-iii va trăi în memoria 
mulțimei prin diotonul său familiar : „N’am 
timpul să mă plictisesc". Fraza caracteris
tică a lui Frederio al II-lea va fi tot-dâuua 
„Deprindeți-vă să suferițl, fără să vă plân
geți".

„Cât despre ilustrul nostru stăpân 
actual, pe oare îl cunâscețl ou toții, e de 
un humor trecător și are devisa: „Augusto 
fă ml bagajele!“

Adus înaintea tribunalelor și condam
nat de ele pentru crimă de „lesa-majestate", 
negustorul, odată cu pedâpsa espiată, și-a 
reluat veohea-i preooupațiă.

Și continuă să debiteze acel logos 
umoristio pe oare l’a modificat în ceea oe 
privesce pe Wilhelm al II-lea în următorul 
său mod :

„Cât despre grațiosul nostru stăpân 
actual are și el o devisă, dâr mi-s’a luat 
dreptul de a-o v’o spune".

Ar fi greu să găsescl un alt negustor 
precupeț, care să aibă mai mult spirit ca 
prusaoul, eroul celor de mai sus.

Proprietar: Or. Aure! Mureșianu.

Redactor responsabil: Qrego iu
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Abonamente
la

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

Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
din ISrașov, 

se pot procura următorele cărți:
Cărți pentru comerciant?

și funcționari de bancă:

Idei fundamentale in economia 
politică de loan Socaciu, vechia profesor 
la scolele com. r. din Brașov. Prețul 65 cr.

Procent, Promit, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
dile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit. Prețul 40 cr. 
-|- 3 cr. porto.)

„Curs complet de corespondența 
comercială™ de !. <■ < >.( . Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiuni, 
recoman'ațiuni și acreditive: scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiuni cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 1 fi. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea du- 
plă de 1. C. Panțu, prof, la școla comerc 
superidră din loc. Tractezi principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, p6te ori 
și cine să învețe ținerea socotelelor în eco
nomia proprie și în afacerile comerciale. 
Prețul 50 cr. -j- 5 cr. porto.

Al doilea capitol din contabilita
tea dnplă, de I. C. Panțu. Acâstă nouă 
broșură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 

10 bani porto).

Scrieri economice.

Noțiuni de Economia Vitelor, 
prețibsa scriere econotnioă a d-lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia ou 137 ilustra- 
țiunl și 224 pag. Opul acesta nu se ocupă 
numai ou vitele, oi ou tot ce privesoe o 
bună gospodăria, începând dela boi, cai, 
oi, capre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă puiO de găină, gâscă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrâză, oari 
sunt mai bune etc. Acest op economio soris 
cu multă cunoscință de oausă și forte bo
gat în cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de ministerial român al cultelor 
și instruoțiunei publice pentru seole e și 
pentru biblotecile poporale. Se pot© procura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu14 cu 2 cor. 
(plus 10 bani porto.)

Pentru economii de vite este de 
neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia său cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la șcdla superioră din Bucuresci. 
„Zootechnia* este partea a treia din ^Ma
nual de agricultură* al d-lui Maior, care a 
fost atât de călduros aprețiat din partea 
întregei presse române și premiat și din 
partea Academiei Române; ea cuprinde 
779 pag. format mare 4°, cu 225 figuri și 
costă 8 cor. (cu posta recom. 8 cor. 50 b.)

PARTEA I. a Manualului: Agro- 
logia seu „Agricultura generală* 524 pag. 
Prețul â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 b.)

PARTEA II. „Fitotechniau seu „cul- 
tnra specială a pielitelor11 cu 611 pag. și 202 
figuri. Pr. 8 cor., (cu posta rec. 8 cor. 50 b.)

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

rStupăritul*, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începâtorl și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Const. Dimian, preot în Brețcu. O carte 
de 154 pag. format mare 8°. Prețul 80 cr. 
(cu posta 85 cr.)

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Simu. Cu mai multe ilustrațiuni in text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comit. Sibiiului. Prețul francat 40 cr.

Grădina de legume, de Ioan I. 
Negruțiu, profesor în Blașiu. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e

de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dincoce e 
singura scriere mai bună în acestă mate- 
riă. Costă 25 cr. (plus 3 or. porto).

Vinuri din pome, de Gr. Balip. 
prof. Este o carte de 96 pagine, în care se 
dau esplicații și învățături amănunțite asu
pra modului, cum este a-se face tot feliul 
de vin și must din felurite pome; cum 
este a-se manipula vinul pentru a avâ 
gust bun ttc. Prețul 20, (cu poșta 23 cr.)

Însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vânzare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeinssen. Edițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. costă 80 cr. (4- porto 10).

Cărți cu prețuri reduse.
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vând cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumâiate, de 
cum s’uu vândut pănă acum.

1) Lascar V'oreseu, O iconă a Mol
dovei. din 1851 de Vilhelm de Kotz<bue. 
E cunosctvă acestă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura uostră, 
Conțiim 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 c r., cum s’a 
vândut pănă acum, este aeji numai 2 cor. 
(4- 30 bai I porto.)

2) Poesii de Veronica Miele, regretata 
uostră poetă. Conține 144 pag. In loo de 3 
cor., se vinde numai cu l cor. 50 b. (4~ 10 b. 
porto).

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

4) Instrucțiunea gimnasticei în sco 
lele de băeți și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de l). lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la șcbla normală de in
stitutori din Bucuresci. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-]- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

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

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

7) „ Vrei s6 te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (4~ 5 b. porto).

Nr. 8345 - 1900.

PUBLICAȚIUNE
în causa inducerii dărilor din 

acest an.
Fiind că tâte soiurile de dare 

pe anul curent sunt deja fixate și 
prescrise, de aceea în puterea emi
sului Direcțiunei reg. financiare din 
loc Nr. 308—900, provocăm pe p. t. 
contribuențî de dare a se prerenta 
în termin de 8 dile adecă dela 3 Oc
tomvre pănă la 10 Octomvre 1900 în 
localul perceptoratului orășenesc adu
când câlele de dare ci sine spre a 
li-ae induce într’easele datoria dă
rilor.

Brașov, în 29 Sept. 1900. 
(iios.8—3), Perceptoratul orășenesc.

Mnongidri 
(lnserținni și reclame) 

sastfai a se adresa subscrisei 
i«SmisB5s4ratiunî. In cașul pu. 
Mscării tmui anssirecm mai mult 
ale odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face rnai de multe-ori.

Admi. îstr. -Gazetei Trans/

a

<-D

Cursul Ba bursa din Viena.
Din 6 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................113.85
Renta de corone ung. 4%. . . . 90.70
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 120 50
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4*/2% 99.90
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 89.80
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii........................ 163.25
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.—
Renta de argint austr.........................97.—
Renta de hârtie austr............................. 96.70
Renta de aur austr....................................114.75
Losuri din 1860..................................... 131.60
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.60
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 660.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 640.50
Napoleondorî.......................................... 19.26l/2
Mărci imperiale germane . . . 118.27*/2
London vista........................................ 242.—
Paris vista...................................... 96.27 */2
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.20
Note italiene.......................................90.—

Cursul pieței Brasov.
Din 7 Octomvre n. 1900.

Bancnota rom. Oump. 
Argint român. Oump. 
Napoleond’ori. Oump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Oump. 
Mărci germane Oump. 
Lire turcescl Oump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

19.04 Vând.
18.08 Vând.
19.26 Vând.
11.30 Vând.

127.— Vând.
58.50 Vând.
10.72 Vând.

100.— Vând.

19.08
18.90
19.30
11.40

101.-

©
A

• • «««**• * * * 0 • • • e
o î □

Ua espostția din Paris 1900
0 preiniați □
O cu medalia de aur cea mare □
O successorii Julius Miiller o
0 Tartler & Schreiber 0

o «a deposilarî principali. o

o Fritz Hasenmayer,
Ernst Jekelius,

ca 
<

sit O
O Bede Antal *-» CD O

Rudolt Stmgl ”O o
1

Recomandă On. public din o

o Brasov o

0 VIOTLE ie ABDEAL O

□ veritabile, naturale și curate □

o ale lui o
JOSEF B. TEUTSCHo liferantul curții c. reg.

o Dopurile semnate IBT marca de control. 0
(1116,1-3.)

0 0 0 •

„Gazeta Transilvaniei “ 
cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciur eu și 
la Eremîas Nepoții.

UJT pentru Ceai
(T h e e fe i e f)

îxx cil pxospet,

în Lăptăria centrală din 
Brașov, Strada de mijloc ÎTr. 33.
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A. Mureșkinu ISrașov, Mergui finului Wr. 3®.
Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 

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

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ Șl DIDACTICE

ST2ATTTTE.

FOI PmODICE.
BILETE UF VISITĂ

DIFERITE FORMATE.FR05E.AME_ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov. 
iAOCSVSV:
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî 

BILJLÎTTTTBi.
7

Corupturi, Adrese,
Circulare, Scrisori.

Couve/id'e, in iotă mai/imea-
mW «WZÂL1, 

INDUSTRIALE, de H0TELURÎ 
și RESTAURANTE.PREȚURl-CURENTl( și diverse 

BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 
se primesc în biuroul

o

v-

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


