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Observări la planul Secuilor.
Abia a eșit din gădce geniala 

propunere a și mai genialilor Secui 
din Sepsi-St.-Georgiu pentru delătu- 
rarea legei naționalităților, și pressa 
estremă șoviniată a și început sg o 
laude în tdte tonurile, făcend'propa
gandă pentru ea sub devisa: jos cu 
oportunismul de pănă acum !

Ar fi vreme perdută se ne 
ocupăm de cele ce le înșiră aceste 
foi pătimașe. Voim se înregistăm înse 
altă voce, ce nu vine din acea ta
bără și judecă nepreocupat pasul în
treprins deșoviniștii din Treiscaune.

înțelegem aici foia națională să- 
sgscă din Sibiiu „Sieb. d. Tageblatt“, 
care face în numeral seu de astădî 
unele observări potrivite relativ la 
campania, ce au întreprins’o cei din 
S.-Sân-Georgiu, hotărînd a se apela la 
tdte comitatele din Transilvania și 
Ungaria pentru ca se le sprijinbscă 
propunerea din cestiune.

F6ia sibiiană nu crede, că va avâ 
succes campania, ce are de scop crea
rea unei noue legi prin care limba 
maghiară se fiă declarată ca limbă 
oficială absolută, deși orașul în care 
s’a plămădit, e representat în dietă 
de Gustav Beksics. Nu crede, pentru- 
că acdstă lege ar fi adusă prea tim
puriu, ceea-ce s’ar opune metodei 
practicate pănă acum în manuarea 
legei de naționalitate.

Fără îndoială, legea de națio
nalitate deja când s’a adus, a fost 
destinată de creatorii ei spre peire 
mai curend sâu mai târcjiu. N’a fost, 
4ice „Sieb. D. Tagbl.“, un fel de 
contract între Maghiari și celelalte 
naționalități; dovadă, că atunci, când 
s’a adus, toți Nemaghiarii i-au făcut 
cea mai energică oposițiă. Era o lege 
de transițiă, pănă ce popdrele Un
gariei se vor deda cu ideia hege
moniei maghiare. Ea nici că a fost 
cugetată și intenționată, ca o ade
vărată împăcare cu Nemaghiarii. 

Sașii au cunoscut acăsta dela înce
put cu totă claritatea. Pe când era 
încă proiect, Fr. Gebbel a travestit 
titlul acestei legi nemerit astfel: 
„Proiect de lege asupra esclusivei 
îndreptățiri a limbei maghiare și asu
pra tolerărei vremelnice a tuturor 
celorlalte limbi ale țerii“.

Legea de naționalitate, cjice fdia 
sibiiană mai departe, a fost menită 
dela nascerea sa să moră cu încetul. 
Este semnificativ, că pentru legea 
de naționalitate nu s’a edat o ordo
nanță de esecutare. O lege de o 
astfel de importanță nu s’a pus în 
viață așa cum e usul chiar față cu 
cea mai mică și neînsemnată crea- 
țiune legislatorică! De fapt, ea nici 
n’a întrat în viață în tdte părțile 
Ungariei și nu pretutindenea în tdtă 
estinderea ei. încetul cu încetul înse 
a fost restrîns și paralisat para
graf de paragraf, prin legi mai târ
zie, der mai cu sămă prin disposi- 
țiuni ilegale ale miniștrilor, sdu ale 
domnilor mai mititei și prin simpla 
neobservare a disposițiunilor ei in
comode. Ceea-ce a rămas acum din 
legea de naționalitate nu sunt, de
cât nisce triste sfărîmături, pe care 
numai de tot greu se pote țină omul 
de-asupra apei.

Spune apoi, că pe lângă tdte 
acestea legea mai are să facă un 
serviciu față cu străinătatea, ca 
să-i presente, vec}I Domne, pe stă- 
pănitorl ca fdrte liberali față cu Ne
maghiarii.

Arată mai departe cum în pro
cesul de sfărîmare a legei de națio
nalitate acdsta a fost în timpul mai 
nou esploatată în contra sa însă-și, 
încercându-se a omorî cu §. 1, care 
stabilesce ca regulă limba oficială 
maghiară, disposițiunile celorlalți pa
ragraf!, cari însămnă escepțiunea 
dela. acăstă regulă. Geniul lui Banfty, 
cum se pare, a dat mai mult curs 
acestei interpretări rabuliste, deși 
nici mai înainte nu era cu totul ne
cunoscută.

Amintitul proces, cjice „S. D. T.“, 
nu s’a sfîrșit încă, și de aceea a nu
mit planul celor din Săcuime prea 
timpuriu și crede, că în cercurile 
guvernului încă nu-i vor da vent; 
în Budapesta se crede, că încă n’a 
sosit timpul pantru cassarea legei de 
naționalitate...

D6r, fiice fdia sibiiană, pote gre
șesc socotdla și isteții practician! din 
Budapesta. Pote, că nu va sosi nici
odată timpul, când li-se va pută lua 
Nemaghiarilor și resturile legei de 
naționalitate.

„Noi Sașii, cpce „S. D. T.“, cei 
mai puțin pretențioși între popdrele 
nemaghiare cu consciință națională, 
după ce ani îndelungați ne-am ni- 
suit de a dobândi o schimbare mai 
favorabilă a legei de naționalitate 
(programul național din Mediaș dela 
1872 pretinde acăsta încă în punct 
5), ne-am împăcat deja de două de
cenii cu ea și stăm astădî pe punc
tul de a vedâ în legea de naționa
litate, după cum dice programul 
nostru național dela 1890, „măsura 
cea mai minimală de libertate și de 
îndreptățire, ce se cuvine naționali
tăților nemaghiare din acăstă țără“. 
Tdte celelalte naționalități trec și 
acuma încă cu dorințele lor peste 
legea dela 1868“.

Am ținut să redăm aceste es- 
punerl și observări ale foiei săsesc! 
sibiiene, nu fiind-că ar conține ceva 
nou, ce n’am fi constatat și noi de 
atâtea ori, ci fijnd-c.ă vin tocmai din 
partea aceea, care, cum mărturisesc 
răndurile citate, a umblat mai mult 
să se acomodeze situațiunei create 
prin legea din anul 1868, și fiind
că acele espuneri și observări for- 
măză un comentar mai mult la 
enunciațiunile cunoscute ale depu
tatului sas Melzer în cestiunea na
ționalităților, la cari ne-am reservat 
a reveni.

Congresul național-bisericesc.
(Raport special al „Gaz. Trans.“)

Sibiiu, 3 Ootomvrie v.

Ședința lll-a, Marți in 16/X 1900.

Comisiunea financiară.
Raportorul Dr. loan Mihu espuse ra

portul consistoriului metropolitan, ca senat 
epitropesc, și constată, oă atât înoassările 
oât și cheltuelile sunt basate ’pe doou- 
mente și în conformitate cu conclusele 
luate. Administrarea fondurilor și funda- 
țiunilor s’a făcut cu oea mai mare corec
titudine și tdte sunt în prosperare.

Soootelile se aprdbă, budgetul se vo- 
tâză, âr oonsistoriului i-se dă absolutoriul 
pe periodul treout.

Dep. Part. Cosma ar dori să soie, oă 
oe ooupațiune are așa numitul fisc metro
politan, pentru-că de fapt nu luorâză ni
mica, âr remunerația de 400 cor. — fiă 
cât de mică, — e o mare risipă. Să se sis
teze remunerația.

Leont. Simonescu spune, că de agen
dele fisoului să țin oausele disciplinare; 
tot fîsoul are datorința a ne representa bi
serica în cause de prooes.

Episcopul Popea și arch. Musta vor
besc oontra propunerii dep. Cosma, prin 
oare s’ar sista o instituțiune normată în 
statutul organic.

La votare, propunerea dep. Cosma 
cade.

Cu privire la oonolusul, ca fiă-oare 
eparchiă să-și înființeze fond pentru aco
perirea speselor, ce le are ou deputății 
oongresuall, majoritatea oomisiunei propune 
luarea la ounosoință.

Minoritatea representată prin membrul 
Tr. Barzu (jioe, oă propunerea acâsta nu e 
justă, întruoât învdlvă o nedreptate față 
de eparohia Caransebeșului.

Tr. Barzu pretinde, oa spesele depu- 
taților oongresuall să se repartiseze pe 
eparohii în proporția ou numărul sufletelor.

Dieoesa Caransebeșului e mai înde
părtată și mai mioă, prin urmare e nejust, 
oa ea în proporția egală să contribue la 
spese, pe când dâoă e vorbă de împăr
țirea „colacilor*, ea tot-dâuna e sourtată.

I. Cav. Pușcariu: Dăcă deși sunteți 
mai puțini, totuși Vă place să aveți aoelaș 
drept oa și noi, adecă voi ou suflete numai 
pe jumătate, să trimiteți aici 30 de depu- 
tatl, ca și noi, atunci poftim și plătiți, oa 
și noi. Ddoă Vi-se par’ prea mari spesele,

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Părerea unui străin
asupra cestiunei israelite în România.

(Urmare.)

Să nu se crâdă, oă aptitudinea de a purta 
o coronă și de a întemeia un tron pentru 
secule. este răspândită; familiile domnit'dre 
ale Europei au eșit din selecțiune; cei mai 
mulțl dintre membrii lor nu se disting în 
alt mod, dâr arta de a întări un tron, oare 
să fie în același timp un oentru de oristalisare 
pentru o viață națională dăinuitdre, au moște
nit-o ; în schimb monarohii improvisațl — 
ohiar de ar avă geniul unui Napoleon — 
nu isbuteso mai nici odată. Și înoă o do
vadă de instinotul politic, oare predice Ro
mâniei un mare viitor: în oongresul dela 
Berlin avea rolul preponderant un evreu; 
ou acea credință oătră propriul popor^ oare 
oaraoterisăză în mod onorabil pe evreu, 
evreul engles se folosi repede de prilejul, 
oe i-se oferea de a întinde mâna în țări 
depărtate consângenilor săi: el interveni în 

afacerile interiore ale Românilor și le smulse 
promisiunea așa numitei emancipări a Evrei
lor; România trebuia să oedeze forței; dâr 
îndată ridică ziduri de apărare, întru cât 
aoâsta mai era ou putință, și scăpă astfel 
dintr’o primejdia de mdrte națiunea în for
mațiune. Nici un om nu pdte fi profet; 
ajunge un singur pas greșit..., și ceea oe 
a clădit înțelepciunea și oonsecvența mul
tor generațiunl, este perdutpent.ru tot-deuna. 
Totuși de acdsta sunt sigur: dâoă statul 
român va merge mai departe pe același 
drum oa pănă acum, atunci îl așteptă un 
viitor mare, forte mare.

El are în sine aool „material“ de ne
definit, din care — ou mare răbdare și 
stăruință — se construesoe ofputere de pri
mul rang.

Cum vedeți, iubirea mea pentru Ro
mânia nu-i drbă, și merge mână în mână 
cu stima și admirațiunea. Orl-oe om, prioe- 
put și fără părtinire, ori-ce om oare nu 
trăesoe din frase de înfrățire omenăscă, ci 
se mulțămesce și cu speranța unei Europe 
civilisate, care se pdte căpăta numai prin 
muncă seriosă și prevedere, — un astfel de 

om trebue se iubdscă România si să pue 
mari așteptări pe acdstă națiune; nici nu 
pdte alt-fel.

O nouă dovabă a unui sănătos ins- 
tino politic o găseso acum în faptul, că 
d-vdstre, prea onorate domn, n’a-țl conceput 
cestionarul d-vdstre într’un mod universal; 
d-vdstre nu puneți una din acele cestiunl 
de principiu, asupra oăreia Constituanta a 
perdut atâta timp și ou care a perdut și 
puțina pricepere politică pe oare o avea, 
oi întrebați: „Ați sfătuit pe Români să 
acorde Evreilor depline drepturi oivile 
și politice ?“ Pe Români! așa dâr întreba
rea d-vdstre va fi rău înțelâsă de toți aceia, 
oarl răspund ou generalități și cari nu țin 
sdmă de împrejurările speoiale ale Româ
niei, și anume în momentul de față. Căol 
— spre a da numai un esemplu — e ohiar 
oopilăreso luoru a deduce că, dedre-ce o 
măsură politică oum este aceea a aoordării 
drepturilor la Evrei, nu produce nici un rău 
mai adânc și mai durabil într’o țâră ca 
Anglia, a cărei familia regală stă pe tron 
de nouă sute de ani, a oărei legislația ao- 
tuală îșl are rădăcina într’un treout tot așa 

de depărtat și care s’a desvoltat neîntrerupt 
în aodstă lungă epocă, într’o țâră în oare 

I tradițiunea e așa de puternică, în oât lu- 
orurile nouă trebue să se potrivâsoă cu ve- 
ohile forme spre a fi primite, este, <jio, ri- 
dioul, a deduce oa aoeeașl măsură trebue 
consiliată și statului român. Chiar ddoă 
proporția Evreilor în ambele state ar fi 
aoeeașl, deducerea ar fi ou totul nelogioă.

Abia în anul 1723, adecă mai mult 
oa cinci sute de ani după întemeierea re
gatului engles, și abia după o consolidare 
durabilă a proprietății rurale, poporul en
gles a acordat Evreilor dreptul de a oum- 
păra proprietăți. Cine soie, ddoă Anglia de 
astădî — una din puterile lumei — s’ar fi 
format în alte oondițiunl? Nu ored, că la 
începutul evului mediu Evreii erau în An
glia fdrte numeroși și dăcă desohidețl car
tea celebrului economist, profesorul Cun
ninghan The growth of English industry and 
commerce during the early and middle ages 
(ediția 3-a, 1896, p. 199 și următdrele), veți 
vedea, oă acești Evrei, oărora pană la anul 
1290 le era deschis orl-oe oomeroiii și ori 
oe meșteșug, și contra cărora nu domnea 

perdutpent.ru
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renunțați la drepturile, oe vi-le causâză. 
Trimiteți și deputațl numai pe jumătate, 
în raport cu numărul sufletelor. învoiala e 
făcută!

Se primesce propunerea oomisiunei.

Comisiunea organisătore.
Referent: Aug. Hamsea. Adresa de 

oondolență oătră Augusta oasă domnitâre, 
din inoidentul trist al răpunerii Impără- 
tesii și Reginei nâstre, — se alătură la 
protocol.

Membrii oongresului ’șl manifestâză 
pietatea față de oondeputații repausațl, le- 
roteiu Beleș și Ioan Bran de Lemenyi, — 
prin sculare.

La reconstruirea oonsistoriului metro
politan oomisia propune, âr congresul ho- 
tăresoe: Membrii'să proclamă din nou aleși, 
având a se intregi senatul bisericesc cu 
doi membri ordinari, ambii din diecesa 
Aradului, în senatul epitropesc din arohi- 
dieoesă un asesor ordinar și unul suplent 
și în senatul școlar unul suplent, tot din 
archidiecesă.

Comisiunea propune, âr congresul de
cide, ca consistoriul metropolitan și pe mai 
departe să insiste pentru a avâ un repre- 
sentant în ministeriul țării, — pentru tre
buințele nâstre biserioescl.

Ședința să încheie, âr cea proximă se 
enunță pe mâne după săvîrșirea paras
tasului.

Parastasul solemn.
Conform hotărîrei luate în ședința de 

Marți, astăzi la ârele 9 a. m. s’a oficiat 
în bisericuța catedrală un parastas întru 
memoria Arehiepisoopului și Metropolitului 
Miron Romanul.

Actul dumnecjseso a fost îndeplinit 
prin însuși Ex. Sa Metropolitul, încunjurat 
de arohimandriții Dr. 11. Pușcariu și Filaret 
Musta, apoi protopresbiterii-asesorl Za- 
harie Boiu și loan Papiu. Ca diaconi au 
funcționat tînărul călugăr și secretar con
sistorial Dr. Ilie Crisiea și archiv. consis. 
Dumitru Câmpean.

Actul a fost îndeplinit ou cea mai 
mare solemnitate. Cântările funebrale au 
fost esecutate de corul seminarial sub con
ducerea prof. Dim. Cunțan.

Biseriouța a fost literalmente plină. 
Au luat parte aprâpe toți deputății con
gresului, preoum și partea cea mai mare a 
inteligenței sibiene.

Ședința IV-a, Mercurl în 17/ÎL a. m.

Dela biserică deputății grupuri gru
puri s’au îndreptat spre sala oomitetului, 
ud de se țin ședințele.

La pârele 10 președintele deschide 
protocolul ședinței anteriâre, după miol 
modificări, se autentioă.

Deputatul Teod. cav. de Seracin, — 
cere concediu. I-se acordă.

Urmâză la ordinea flilei referada Co
misiunei bisericescl. Referent Dr. Liviu Le
menyi.

Raportul oonsistorului metropolitan 
fiind tipărit și împărțit între membrii con
gresului, să primesce ca basă pentru deș- 
baterea speoială.

De remaroat sunt punctele prin cari 
consistoriul metropolitan să însăroinâză a 
lucra și mai departe ou zel pentru com
punerea unei statistice comparative a tuturor 
preoților din metropoliă. Să reguleze mai 
departe titlul de „paroch administrator*, 
oare titulatură în organismul biserieei 

încă niol un prejudițiu, se ocupau esolusiv 
cu cămătăria și ou alte afaoerl neourate. 
Repețitelă înoercărl ale guvernului, de a 
îndrepta pe Evrei la adoptarea meseriilor 
mai cinstite, nu isbutiră (p. 203). Și astfel 
oompară Cunnigham oolonia evreâscă de 
atunci ou „un burete, care suge tâtă bogăția 
națiunei în formațiune*.

Tot așa s’a întâmplat atunol cu Dobilimea 
francesă; tâte proprietățile sale erau în 
sec. XIII amanetate Evreilor (vedl Andrâ 
Râville: Les Paysans au Moyen âge, 1896, 
p. 3). Ce a apărat pe aoeste națiuni de o 
complectă desnaționafisare deja în acest 
prim început a) esistenței lor ca state? 
Numai olausa, care esoludea pe Evrei dela 
proprietatea rurală. Fără aoăstă măsură ar 
fi fost încă din secuiul XIII tot pământul 
Angliei și Franței (afară de domeniile sta
tului) în posesiunea Evreilor, și familiile, 
cari au făcut istoria nostră, ar fi trebuit 
să-și câștige esistența ca iobagi la cămă
tarii originari din Palestina! ȘAcea măsură 
însă nu fu de ajuns pentru a pune stavilă 
influenței disolvante a marei oolonii evree 

nâstre nu are loc, și să se nisuâsoă a 
mioșora, eventual a sista ou totul cursu
rile de „moraliști14, adecă olericl cu pregă
tire estra-ordinară.

O discuțiă mai viuă și mai animată 
să încinge asupra memoriului preoților mi
litari.

E ounosout, oă preoții militari au îna
intat congresului un memoriu, în oare să 
plâng de situația lor nu tocmai favorabilă 
în oorpul armatei.

Comisiunea luând sub esaminare nu
mitul memoriu află în mare parte justificate 
gravaminele lor, și în oonseouență îndrumă 
consistoriul metropolitan, cala timpul opor
tun să intervină cu remonstrațiă la înaltul 
guvern, după oum a mai făcut’o și la anul 
1886.

Dr. Ios. Gali ia cuvântul și face pre- 
țiâse oonstatărl ou privire la afacerile mi
litare. Reounâsoe, că în timpul mai nou 
s’au făcut însemnate îmbunătățiri clerului 
nostru,“dâr cu tâte aoeste plângerile cuprinse 
în memoriul preoților militari le află pe 
deplin justificate. In urmare care, ca Con
sistoriul metropolitan nu la timpul „oportun14, 
oi imediat să stărue la guvern pentru sana- 
rea aoelora.

Pavel Rotar iu insistă pe lângă o de
plină egalitate și organisație în oorpul ar
matei, deâre-oe capelanii noștri sunt pri
viți numai ca nisoe funcționari, și preste 
tot în armată nu suntem oonsiderațl ca bi
serică autonomă.

Romul Ciorogariu pretinde înmulțirea 
capelanilor în oonglăsuire cu numărul nos
tru și respectarea sărbătorilor nâstre. Remons
trațiă să se facă fără amânare.

Nio. Oncu, pe lângă cele espuse de 
anti vorbitorul său, mai cere, ca să avem 
representantul nostru în guvernul militar.

Dr. Brădean propune:
1) Pe lângă capelanii noștri militari 

să se oreeze un post de cantor ou rangul 
de sub-locotenent;

2) Să se esopereze încă un post de pro
topop.

3) Să se alâgă preoți militari însurațl;
4) Să se respeoteze sărbătorile, și
6) Să se esprime d-lui Dr. Ios. Gali 

mulțămită protocolară pentru interesul, ce 
tot-dâuna a dovedit pentru biserica nostră.

Tot la obieotul acesta și în sfera idei
lor espuse mai vorbeso deputății: Iosif 
Goldiș, Nicol. Popea, V. ~Mangra, Simeon 
Dămian, âr dep. Vasile Dămian îșl esprimă 
dorința, ca tâte propunerile vorbitorilor eă 
se predă comisiunei bisericesol, care apoi 
studiându-le să vină într’o ședință ulteriâră 
cu o nouă propunere.

Inoheindu-se disouția, ref. comisiei, 
Dr. L. Lemenyi constată, oă toți vorbitorii 
sunt de perfeot aoord cu comisia în intențiune. 
Și unii, și alții reounoso gravaminele și 
voesc îndreptarea lor. Vorbitorii speoifică 
numai însărcinarea pe care comisia a dat’o 
oonsistoriului metropolitan.

Mai este o deosebire între vorbitori 
și comisie în oeea-oe priveaoe cuvântul 
„oportun*. Deosebirea însă e la apa
rență, sâu cel mult în oohii acelora, cari 
sub cuvintele „la timpul oportun* înțeleg o 
trăgănare ad calendas graecas. Comisia e 
învoită a șterge ou totul din propunerea 
ouvântul aoesta.

După deslușirele aceste se procede la 
votare, al oărei resultat a fost, eătâte con- 
tra-propuuerile auoăcjut, enunțându-se ca 
conclus propunerea comisiunei.

*

din Anglia, și astfel Englesii practici ca 
tot-dâuna, să hotftrîră se ia nisce măsuri 
radioale; isgoniră pe toți Evreii din țâră.

Dela anul 1290 pănă la anul 1657 
n’au esistat Evrei în Anglia; ou alte cu
vinte în tot timpul consolidării națiunii, 
dela Eduard I cel mare (primul adevărat 
rege național și întemeietor al adevăratului 
parlament) pănă după mortea marelui șir 
de domnitori, care începe cu Henrio VIII, 
culminăză ou Elisabeta și se sferșesoe ou 
Cronwell și cu politioa lui transmarină ou 
vederi așa de profunde. Aoest fapt are o 
influență durabilă pănă în cjiua de astăcjl, 
căci pe când în vremea isgonirii erau în 
Anglia 16000 de Evrei /veijl Green: His
tory of the English people, oartea III, cap 
4) ceea ce — după aprecierile cele mai 
demne de crezare asupra numărului popu- 
lațiunei de atunol — însemna cel puțin 
l°/0, dâr probabil 2°/0 din populația totală, 
n’avem îd Anglia de astă-cjl (după Yewish 
Year-Book pentru anul 1898) niol I/4% de 
evrei. Dâr în vremea aoâsta poporul en- 
gles s’a întărit în tâte direcțiunile și ast

Comisiunea organisătâre prin raportorul 
său Augustin Hamsea, referâză asupra con
clusului luat în sinodul archidiecesan ou 
privire la noua arondare a protopresbite- 
ratelor. Comisiunea propune, âr congresul 
enunță ca conclus, oă protopresbiteratele 
Avrig și Geoagiu să desființâză succesive, 
âr comunele aparținătâre aoestor două tracte 
se alătură la traotele Făgăraș-Sibiiu și Deva- 
Orăștie.

Protopopiatele Solnoc și Cetatede p&tră 
se contopeso într’un singur tract, cu nu
mele acestui din urmă. Se decretâză înfi
ințarea unui nou traot, al Hunedârei, cu 
sediul în orașul ou acest nume, și în fine 
oongresul deolară de oentre pentru traotul 
Treisoaunelor orășelul Vâlcele (Elopatak), 
âr pentru Unguraș, Hida.

*
Comisia școlară prin referentul ei Dr. 

D. P. Barcianu spune, oă s’a făout tot po
sibilul pentru oultivarea grădinilor școlare. 
In archidiecesă și în diecesa Caransebeșu
lui sunt, profesori specialiști pentru cate
drele de economiă, la Arad de asemenea în 
curând se va crea catedra acesta.

Conclusul privitor la alcătuirea unui 
plan de învățământ uniform nu s’a putut ese- 
outa. Având în vedere, oă soiința pedago
gică începe a-șl cristalisa și sistemisa prin- 
cipiile sale, pentru realisarea conclusului 
pomenit propune, âr congresul primesoe, 
ca fie care eparchiă eă esmită 1 sâu 2 băr
bați speoialiștl, cari împreună cu președin
tele cons, metropolitan să formeze o an
chetă, din sfătuirile căreia să resulte pla
nul uniform de învățământ. Fie-care epar
chiă pârtă spesele esmisului său.

Cu aceste ședința se încheiă anun- 
țându-se cea proximă pe Joi la 10 ore.

Rap. — Rip.

In cestiunea bulgară.
Reproducem după „Politische Gorrespondenz* 

textul nouei note pe care ministrul președinte și 
ministru de esterne al Bulgariei, d. Ivancioff, a 
adresat-o la 27 Septemvrie (9 Octomvre) agentului 
român diplomatic la Sofia. Etă cuprinsul acestei 
note :

Ministrul bulgar face sunosout agen
tului diplomatic român, că procesul Tscho- 
lakow Karadschow va avâ loo înaintea tri
bunalului din Sofia la 6/19 Octomvrie și 
că în ourând va urma procesul în oontra 
lui Murdjew, oăol procurorul a înaintat 
deja actul de acusare președintelui tribu
nalului.

Astfel stând lucrurile, ministrul îșl 
esprimă speranțe, că guvernul regal român 
va reounâsoe, oă autoritățile prinoiare nu-șl 
vor părăsi zelul lor din momentul ce au 
putut să prooedeze pe cale legală în oontra 
celor învinovățiți.

Just’ția bulgară îșl va îndeplini și 
mai departe datoria, îndată-oe va primi 
dela autoritățile române, pe calea obicinuită, 
dovecjl de vinovăția în contra supușilor 
bulgari și locuitori în Bulgaria, cari ar fi 
considerați ca oomplicl în asasinarea pro
fesorului Mihăileanu.

Ministrul deolară, că pentru densul e 
penibil, oa o oestiune, care oade esolusiv în 
competința autorităților judioiare, a deve
nit din ce în oe mai mult o oestiune po- 

fel Evreul n’a mai putut să prindă teren 
în aceeași măsură ca mai înainte — deși 
tâte ușile îi sunt desohise.

Dâcă dâr, oum am spus, proporțiunea 
Evreilor în Anglia și în România ar fi 
aceeași astădl, totuși învățăturile istoriei 
nu îndreptățesc afirmațiunea, că fiind-că 
în Anglia evreii pot fi proprietari de pă
mânt de un seoul și jumătate, și de vr’o 
50 ani sunt în tote privințele cetățeni cu 
aceleași drepturi, de aceea se pâte consilia 
aoest lucru și României. Numai un sofist 
sâu un ignorant pâte trage astfel de con
dușii. Oăol istoria — ale oărei învățături 
sunt greu de descifrat, însă prin aoâsta nu 
de desprețuit — pare că arată mai mult 
contrariul. Dâoă România ar voi să ia ca 
pildă esemplul înfloritorului stat al An
gliei, ar trebui fără întârziere să alunge 
pe toți Evreii și să-i primâsoă din nou abia 
după trei sâu patru secule, dupa-oe națiu
nea se va fi întărit înafară și înăuntru 
și-și va fi consolidat într’un mod durabil 
proprietatea.

(Va urma.) 

litioă, în urma amenințării, că guvernul re
gal român va prooeda la o espulsare în 
massă a Bulgarilor, oarl locueso în Ro
mânia.

Guvernul român are negreșit dreptul 
absolut de a espulsa pe toți supușii bulgari 
a oăror petrecere pe teritoriul român i-s’ar 
părea o primejdiă pentru liniștea și ordinea 
publioă; el n’are să dea în privința aoâsta 
nici o lămuire și guvernul bulgar nu s’a 
gândit niol-odată să i-o oâră.

Decât, trebue să ee pună întrebarea, 
dâoă toți Bulgarii fără esoepție, dintre oarl 
mulțl looueso în România de 4eoe până la 
două-cjeol de ani, îșl văd acolo paclniol de 
afacerile lor și niol-odată n’au luat parte 
la agitațiuni politice — dâoă șiaoestiavor 
fi espulsațl, oa și oei asupra cărora apasă 
bănuială pentru oele doue asasinate eăvîr- 
șite pe teritoriu român ?

Și având în vedere tradiționalele re- 
lațiunl bune dintre cele două popore, ar fi 
greu de înțeles espulsarea grădinarilor bul
gari, munoitorl paclniol, sîrguitorl, oarl se 
duo în fie-oare an ou miile în România. 
Afaoerea, oare preooupă aoum pe amândouă 
guvernele nu îndreptățesoe ast-fel de mă
suri și în privința despăgubirilor bănesol, 
pe cari le-ar reolama Bulgarii espulsațl, 
guvernul bulgar trebue să-și reserveze tâte 
drepturile.

Guvernul bulgar speră totuși, oă es- 
pulsările în massă, oarl ating susceptibili
tățile naționale și ațîță pasiunile poporului, 
vor lua sfîrșit, și atrage atenția guvernului 
român asupra faptului vrednic de a fi ți
nut în sâmă, că în Bulgaria nu s’au făcut 
represalii în contra supușilor români și că 
nici nu este intenția de a-se faoe; oă Ro
mânii îșl văd și aoum ca și mai înainte 
liber de afaoerile lor în Bulgaria și de ase
menea oă nici unul dintre Românii impli
cați în afaoerile la ordinea n’au fost
molestați în nici un ohip.

Din România.
Senatul a. luat în discuțiune în ședința 

sa de erl proieotul de lege relativ la oe- 
darea venitului monopolului hârtiei de ți
garetă.

Camera a luat în discuțiune proiectul 
relativ la impositul pe țuică.

*
Proieotul de lege pentru înourajarea 

industriei fructelor uscate, împreună ou es- 
punerea de motive, a fost întoomit de d-1 
ministru de domenii.

Proieotul va fi depus în actuala sesiune 
extra-ordinară, fiind în legătură cu legea 
impositului pe țuioă.

*
La ministerul instrucțiunei publice se 

studiază cestiunea transformării a 500 de 
școle rurale în șoâle de oătun, pentru eco- 
nomiă.

In urma acestei măsuri, va avâ loo o 
mare mișoare în personalul corpului didao- 
tio primar rural.

*
Indivizii Alexandru Ion Dumitresou 

supus austro ungar, Iordan Teodor Lesitch- 
koff supus bulgar, Pop Ianos supus austro- 
ungar, Bojiu Anghel, bulgar din Macedo
nia, Stefan Nenoff supus bulgar, au fost 
espulsațl din țâră.

*
' D-1 Barbu Delavranoea, primarul Bu- 

curescilor, îșl dă totă silința pentru a face, 
oa lucrările pentru aducerea apei în Buou- 
rescl să fie terminate pănă în Noemvrie. 
D-1 Primar a inspectat alaltăerl lucrările, 
oe se fao la Bîcu.

D-1 D. Butoulescu va pleca cjilele aces
tea la Sinaia, unde va fi primitîn audiență 
de M. S. Regele. D-1 Butoulescu va espune 
Suveranului decisiunea luată de oomitetul 
Sooietății Brazda pentru a-i faoe o gran- 
diâsă primire la sosirea în Buourescl.

*

Un număr însemnat de țuicarl țărani 
din Muscel, Dâmbovița și Argeș s’au pre- 
sentat la Cameră și oum întâlneau un de
putat, îl rugau să intervină în favârea lor.
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O delegațiune compusă, din oâte 3 
țuicarl din oele trei județe s’au presentat 
erl d-lui B. Carp, primului ministru și mi
nistru de finanțe. D 1 Carp i-a primit forte 
bine și s’a întreținut mai mult timp cu ei, 
arătându-)e, că oeea ce a fost de modificat 
în lege, s’a modificat.

A făcut încă ceva mai mult, a scă- 
cjut taxa dela 8 bani la 5 bani și a dat 
voie proprietarilor să fabrice țuica ou ca- 
zanele lor — bine înțeles sub controlul 
Statului.

Delegația, în urmă s’a dus și a comu
nicat celorlalți țuicarl răspunsul d-lui prim- 
ministru.

Slavii și Germanii în Balcani.
„Newe Freie Presseu scrie următârele: 
Un redactor al fliarului „Nowoje Wrem- 

jau a avut deunăzi, la Oonstantinopol, un 
interview ou exarchul bulgar Iosif și cu 
ministrul plenipotențiar șerb Mi jato vi ol asu
pra situațiunei în Macedonia și asupra ati- 
tudinei puterilor în Peninsula balcanică.

Esarohul a denunțat pe Germania, oă 
luorâză în BaloanI în contra situației pe 
oare o are Rusia, și a făout apel la „Rusia 
slavă", ca să se opună primejdiei germane.

Rusia — a di3 esarohul — să ia Ma
rea Neagră, Serbii și Croații Marea Adria- 
tioă, Ar Bulgarii Marea Egee.

Ministrul plenipotențiar șerb Mijato- 
viol, spre a dovedi solidaritatea slavă, a 
declarat redactorului (jiarului rus, oă M a 
dobândit în Oonstantinopol convingerea, oă 
mai curând său mai târcjiu toți Slavii se 
vor uni și vor forma o confederația sub 
oonducerea supremă a Rusiei.

Oeea-ce e mai interesant este, că du
rele ruse se folosesc de aceste interviewurl, 
spre a-șl manifesta tendințele lor pan- 
elaviste.

Astfel „Rossija“ declară, oă pansla
vismul și pangermanismul au să se aștepte 
de sigur la o nouă luptă, unul contra ce
luilalt. Aoâstă luptă va avă loo, căci pan
slavismul și pangermanismul se esclud și 
va trebui să se hotărască odată unde înoe- 
tâză Apusul și unde începe Orientul.

— 5 <18) Octomvrie,

„Scliăsbui’g“ și „Mediasch“. In oon- 
gregația. oomitatului Târnavei-marI, ținută 
alaltăerl în Sighișâra, majoritatea ooverși- 
târe a membrilor a aprobat oonelusele ora 
șelor săsescl Sighișora. și Mediaș, ca numele 
oficial ale acestor două orașe să fiă Schds- 
burg și Mediasch. Votul majorității congre
gației a fost primit cu aplause.

Kossutliiștii și căsătoria moșteni
torului de tron. In sinul stângei estreme 
se fao pregătiri seriâse pentru o violentă 
combatere a inarticulării în lege a căsă
toriei moștenitorului de tron, arcbiducele 
Franciso Ferdinand. Kossuthiștii sunt de 
părere, oă proiectul acesta de lege nu s’ar 
potrivi de loo ou legile și moravurile ma
ghiare, Ungurii (adecă kossuthiștii) neou- 
noscând oăsătorii morganatice, âr legea de 
casă a dinastiei nefiind și ea cunoscută le
gislature! maghiare. Drept aoeea membrii 
partidei, asigură „Egyetertes“, sunt deoișl 
unanim a lupta ou oea mai mare energiă 
oontra proiectului.

Congregația comitatului Târnavei- 
micî s’a ținut flilele acestea în Dicio-St - 
Martin sub presidenția fișpanului Sandor 
Janos. Ca de obiceiiî în adunările acestui 
comitat, și de rândul acesta tote au mere 
pe sprâncână. Adunarea a votat unanim o 
adresă de recunosoință ministrului de agri
cultură Daranyi pentru aotivitatea ea eoo- 
nomioă. S’a ales un nou solgăbirău în per 
sâna lui Fink Janos. In fine s’a deois, ca 
ministrul Wlassios să fiă rugat a sprijini 
mai ou efeot oausa învățământului din co
mitat, adeoă să aducă jertfe mai mari pen
tru înființarea de șoâle poporale de stat.

înmormântarea regretatului dirigent 
al musicei orășenescl Anton Brandner s’a 
făcut erl după amiacjl luând parte un pu
blic număros din tote clasele societății bra

șovene. In fruntea conductului mergea mu 
sioa orășenâsoă și musioa militară din loc. 
Carul funebru era acoperit de cununi. La 
mormânt a oântat corul Reuniuuei de oân 
țări săsesol „Es giebt ein Wiederseheu. 
(Este o revedere) de Seidl, âr instrumen
tarea făoută de însu-șl răposatul. După-oe 
a înoetat corul a ținut o vorbire mișoătâre 
d-1 Friderio Jekel, președintele sooietății 
filarmonioe, aducând mulțămită lui A. Brand- 
ner, care a întemeiat aoâstă societate 
și a adus’o la perfeoțiunea de astăd' 
fiind în tot timpul sufletul ei; șl a es- 
primat recunoscința și în numele reu- 
niunei de cântări săsesol (Mănnergesang- 
verein) al căreia dirigent a fost timp în
delungat răposatul, — oare oa dirigent, 
compositor și dascăl mult talentat, aotiv și 
zelos, a fost în deours de 30 de ani o po- 
dâbă a orașului nostru. Odihnâscă în pace!

Comunitatea israelită din Brașov 
șl-a olădit o splendidă sinagogă în Strada 
Orfanilor din orașul interior al Brașovului. 
Erl au făout ultima rugăciune în vechiul 
looal de rugăoiunl. Odiniâră Evreii din loo 
îșl făceau rugăciunile într’o oasă mioă și 
soundă asounsă după zidul cetății dinspre 
Tâmpa. Cel dintâiii Evreu s’a stabilit în 
Brașov numai pe la anii 1820. Aoesta a 
fost Lâbel Aron. El a fundat aici o 
familia, oare înmulțindu-se și ramificându-se 
a ajuns la un număr de peste opt-fleol 
de membri, dintre cari unii s’au răspândit 
în diferite părți ale Ardealului, mai ales în 
Târgul Murășului, unde din aceeași familiă 
răsări semânța renumitului bogătan Baruoh. 
Dela 1820 pănă astăcjl Evreii s’au înmulțit 
în Brașov în număr fârte considerabil, mai 
ales de vre-o 15 ani înoâoe, așa oă astăcjl 
din scunda oasă de rugăoiunl a răsărit splen
dida sinagogă, de oare vorbim și care de
notă mai învederat oa ori și oe, cât de 
mult s’a sporit și oe mari progrese a 
făcut dela 1820 seminția israelită îd acest 
oraș.

Se apropie ierna. După timpul fru
mos și oălduros, ce l’am avut în ținutul 
Brașovului, a urmat de oâte-va cjile un 
timp ploios și rece. Locurile mai ridicate, 
ca de esemplu Postovarul, sunt aooperite 
de zăpadă."-Erl au oădutșiîn oraș fulgi de 
zăpadă.

Pazmaneul din Viena va fi încurând 
dărîmat. In locul lui se va ridica un alt 
palat pompos ou trei etagii și îndată după 
deschidere vor fi primiți 46 alumni oleriol.

Pentru cei ce trec în România. Se 
atrage atențiunea acelor persâne, oarl merg 
pentru mai mult timp în România, oa să 
se îngrijâsoă la timp de paspârte pe-un an, 
deâre-oe după nouele măsuri luate în Ro
mânia, toți străinii, cari treo ou certificate 
pe 15 cjile Ș’ petreo mai mult timp, după 
espirarea terminului vor fi dațl peste gra
niță afară din România.

In contra colorilor naționale un
guresc!, scriu foile șoviniste, B’ar fi pe
trecut un „fapt punibil“ din partea umft 
loootenent dela un regiment al armatei co
mune staționat în Budapesta. Faptul „pu- 
nibil“ să se fi petrecut astfel: Locotenen
tul ou numele Rudolf Flora, a luat căp- 
tușa'a ehipiului unui tînăr voluntar dela 
trupa de tren, — oare faoe praxă farma
ceutică în spitalul militar Nr. 17,—cu colorile 
naționale maghiare și i-le-a arunoat în față 
«jicând, că „lui nu-i pasă, de-ar purta co- 
lâre valahă ori musoălâscă, dâr'î;ol6rea ma
ghiară nu o va suferi14. „Cașul aoesta“,mai 
spun foile unguresol, „a produs mare sen- 
sațiă și publicul cere, ca loootenentul, care 
a oomis ofensa, să fiă tras în judecată și 
să se pedepsâscă „ese»»pZar“. Că faima răs
pândită de foile șoviniste este adevărată ori 
nu, încă nu e constatat. La tâtă întâmplarea 
nu se potrivesce a face imputări în ase
menea cașuri chiar acele foi, oarl fiilnio 
agită pentru oonfisoarea oolorilor românescl 
și batjocurirea lor.

O licitațiune interesantă a fost săp
tămâna trecută în Londra. Colectorul de 
rarități Stevens a pus în licitațiune mulțime 
de luorurl, ce i-au ajuns la mână din Tras- 
vaal. Așa d. e. s’a licitat un cilindru al pre

ședintelui Krilger, oare l’a folosit timp de 
40 de ani și care s’a vândut ou 300 fi.; 
Bpoi un cibuc al lui Kruger, vândut ou 
110 fi. și o fotografia a lui Kriiger provă- 
tjută ou iscălitura lui, al cărei preț a fost 
30 fi. Tot atunol s’a vândut prin licitațiă 
orologiul lui Joubert, oare l’a purtat pe tot 
timpul asediului dela Ladysmith și care s’a 
vândut ou 90 fi. S’au mai vândut 6 stin
darde bure, luate ca pradă de Englesî. Mai 
interesantă a fost o eșarpă pregătită de 
femeile bure, și care era încărcată cu me
dalii luate dela ofițeri englesî. Asta s’a 
vândut cu 30 fi.

Antisemitism în armata francesă. 
De curând a fost numit măestru de oălăriă 
la școla din Fontainebleau căpitanul Cob
lenz, un israelit. Tovarășii lui l’au pus la 
oarantină, nevenind de loo în contact cu 
dânsul. Naționaliștii pretind, oă acâsta e 
dintr’o causă delicată, pentru nisoe afaceri 
din trecut ale acelui ofițer. Ministrul de 
răsboih, generalul Andre, a învitat pe ge
neralul Perboyare, directorul aoelei șoâle, 
să i indice șâse ofițeri, pe cari să-i pedep- 
sâscă mutându-i spre a da un esemplu. Ge
neralul Perboyare a refusat să facă acâsta. 
Atunol ministrul de răsboiti l’a pus în dis
ponibilitate și a ales șâse dintre oficerii, 
pe oare i-a trimis pe la regimentul lor.

Iiitiiiipinare.
Arad, 13 Octomvrie.

La corespondența apărută în Nr. 194 al 
„Gaz. Trans.“ din a. c, primim o întimpinare din 
partea d-lui profesor loan Petran, căreia îi dăm 
loc din cuvent în cuvânt în tâtă partea ei, ce se ține 
strîns de obiect. Etă, ce răspunde d-1 Petran :

Onorată Redacțiune ! Drept răspuns la 
corespondența anonimădin numărul 194/1900 
al „Gazetei Transilvaniei14, Vă rog să bine
voiți a publica în cJiaruL ce-1 redactați, ur
mătârele :

....încât mă privesoe pe mine, cores
pondentul orbit de patimă susține neade
văruri. Venerabilul Consistoriîî sub presi- 
diul I. P. S. Sale, actualului nostru Metro
polis pe basa calificațiunii mele, încă în 
anul 1896 m’a definitivat în postul de pro
fesor preparandial. Dela 1891 neîntrerupt 
am fost ales asesor oonsistorial. 1. P. S. 
Sa d nu! Metropolit aotual m’a distins cu 
brâu roșu; în Ianuarie 1898 m’a numit oa- 
tichet substitut la liceul reg. din loc și în 
același timp m’a însărcinat și ou îndepli
nirea funoțiunilor preoțesol la ostașii noștr 
din garnisâna din loc. Atestatele date de 
organele competente dovedesc, că în de
curs de 12 ani, de oând sunt în servioiul 
bisericii și al șcâlei, după modestele mele 
puteri am corăspuus ohemării mele. — Ca 
și mai bine să se vacjă, cum se schimbă 
părerile âmenilor pătimași și preooupațl, 
void cita numai câte-va pasagii din o dare 
de sâmă a redacțiunii „Biserioa și Șcâla“ 
din 1897 (pag. 285.)

„D nul Petreanu n’a lucrat sub pre
siunea și la îndemnul ambițiunilor, cari 
gură an, dâr fapta departe stă de dâușii, 
oi condus de adevăratul bine și progres al 
învățământului nostru secundar s’a pus pe 
lucru și ne-a dat o carte, care ea singură 
îl pune în rândul celor ce reforme ar pută 
să facă în acest mult negbgeat învățământ 
al șcâlei nostre secundare. Nu facem prin 
acâsta elogii persânei, ci acoentuăm vred
niciile muncii, care ne îndreptățesce să 
sperăm, că om tînăr fiind încă, dela au
torul aotualei opere mult putem să așteptăm 
îu viitorul carierei, ce cu atâta demnitate 
o seie representa între membrii didacticei 
nâstre“.

E de notat, că pe acel timp redac
torul organului ofic. al dieoesei nâstre era 
P. 0. Sa d nul Aug. Hamsea.

Dâr tempora mutantur!
Ven. Consistoritt diecesan, în urma 

stărilor insuportabile dela șoâla nâstră su- 
periâră de /fetițe, în 18 (31) Martie a. c. 
m’a numit direotor provisoriti al aoestei 
șoâle, post, după oare n’am umblat și de 
oare din causa multelor mele ocupațiunl la 
finea anului școlar treout, am și abcjis; ab- 
cjicerea însă nu mi-s’a primit. Nu aflu de 
bine a insista asupra motivelor, cari l’au 
îndemnat pe Ven. Consistorih, ca să-mi 
înoredințeze mie oonducerea acestei școle. 
Corespondentul anonim toomai pe mine nu 

mă află destoinio și oalifioat pentru acest 
post. Gestiunea, dâcă un profesor prepa
randial definitiv pâte fi aplioat ca director 
la o șoâlă superioră de fetițe, o las la apre- 
țiare onoratului publio.

La tot oașul e oeva ciudat, oum nu
mai acum, sub era nouă, vin „neamurile14 
să arate, oă superioritatea dieoesană nu ar 
fi oondusă de adevăratele interese ale 
aoesteișcdle; âr mai înainte, când în fruntea 
ei stătea o învățătâre slab oalificată chiar și 
pentru șoâlele elementare, nime nu outeza 
să-și ridice vooea !

In treout șoola acâsta n’a fost reou- 
nosoută de organele statului drept șcâlă 
superiâră de fetițe, deâreoe nicl-una dintre 
învățătâre nu avea califioația oorăspun- 
flătâre. Postul de direotor ani de-arendul 
nu s’a îndeplinit, oi agendele de direotor 
și de direotâră le provedea o simplă învă
țătâre. Elevele erau grupate în 2 deepăr- 
țăminte: într’unul oele de cl. V și VI și 
preparandistele de cursul I și II; âr în oe- 
lalalt oele de ol. VII—VIII și preparan
distele de o. III și IV. Protoool de exibit 
și matrioule nu era. La internat nu era 
guvernantă. Ore de oonversațiă nu se ți
neau, deâre-ce nu era cine să le țină. Or
dinea și ourățenia din internat lăsau mult 
de dorit. E fapt, oă în internat s’au ivit 
oasurl de bâle infeoțiâse urîte....

Acum postul de direotâră îl ooupă 
d-șâra Maria Ciobanu, profesâră calificată 
pentru șcâle civile, o pereână, al oărei 
nume e destulă garanțiă, și oare la tot 
oașul e mai ohemată a sta în fruntea in
ternatului, decât antecesâra sa. La șoâlă 
s’au introdus mai multe îmbunătățiri. S’a 
arangiat a treia sală de învățământ, âr pe 
viitor vor fi 4. Sunt angajați profesorii 
prepar. Ceontea și Dr. Pipoș. La internat 
se observă disciplină, ordine și curățeniă.

Cu stipendii diecesane s’au trimis la 
pedagogiul superior din Budapesta 2 învă
țătâre spre a se califica pentru șcâlele oi- 
vile. Și sperăm, că nu peste mult timp 
șoâla nâstră se va strămuta într’un edifioiu 
nou, oorăspuntjător. Peste tot tendința B, 
S. Sale și a tuturor âmenilor de bine e, 
oa aoâstă șcâlă oât mai curând să ajungă 
la nivelul reoerut.

Afirmarea, că eu un an de c|ile, oSct 
am stat în Șirea, n’așl fi predicat nici
odată, este lipsită de orl-ce temeiîl.

Eu n’am făcut și nu fac temenele ni- 
măruia. Tot-dâuna am fost oonsoiu de mine. 
Stimez pe tot omul după vrednicia sa. 
Lingușirea nicl-oiind nu ml-a fost însu
șirea...

loan Petran.

ULTIMA SCIRI.
Bucurescî, 17 Octomvrie. Erî s’a 

publicat rechisitoriul definitiv în afa
cerea asasinării lui Fitowski și Mi- 
hăileanu și a complotului contra M. 
S. Regelui Carol. — Ordonanța ju
decătorului de instrucția, cât și de- 
cisiunea de punere sub acusațiă, nu 
vor fi trimise la Sofia înainte de ce 
jurații nu-șî vor fi dat verdictul în 
procesul ucigașului Dumitroff.

Colonia, 18 Octomvrie. „Gazeta 
de Colonia14 anunță, că împăratul 
Wilhelm a numit pe contele de 
Bulow cancelar imperial, ministru- 
președinte prusian și ministru al 
afacerilor esteridre.

NECROLOG. Mihail Blidariu, pa- 
roch gr. or. român în Prilipeț, asesor con
sistorial și deputat sinodal, după suferință 
grea și îndelungată a răposat Marți în 26 
Sept. (9 Oct.) în al 64-lea an al vieții și al 
43-lea al oăsătoriei. II jelesce întristat,a-i 
soțiă Ancuța Blidariu n. Tatucu și un nu
măr mare de rudenii.

Proprietar: Dr. Aurei Murașianu. 

Redactor responsabil: DregoMu fâwor.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din ISrașov, 

se pot procura urmâtârele cărți:

Scrieri economice.
Pentru economii de vite este de 

neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia sdu cultura generală și specială a 
Vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superioră din Bucurescl. 
„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 4a, 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. „Fitotechnia“ seu „cul
tura specială a plantelor“ 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 viteior“ etc. scrisă de loan 
Georgescu. Form. 8° 90 pag. costă 25 cr. 
( -f- 3 cr. porto).

^Stupăritul*, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Const. Dimian, preot în Brețcu. O carte 
de 164 pag. format mare 8°. Prețul 80 cr. 
(cu posta 85 cr.)

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

Grădina de legume, de loan I. 
Negruțiu, profesor în JBlașiU. 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 soriere mai bună în acestă mate- 
riă. Costă 25 cr, (plus 3 cr. porto).

Vinuri din p6me, de Gr. Halip. 
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 ave 
gust bun etc. Prețul 20, (cu poșta 23 cr.)

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, d'i 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. (-]- porto 10).

*
Cărți pentru comercianțl

și funcționari de bancă:
Idei fundamentale in economia 

politică de loan Socaciu, vechio profesor 
la scolele corn. 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 
cjile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit. Prețul 40 cr. 
-|- 3 cr. porto.)

„Curs complet de corespondența 
comercială** de 1. C. Panțu. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în

comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 1 fi. 60 cr.

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

Al doilea capitol din contabilita
tea daplă, de I C. Panțu. Acăstă nouă 
broșură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(-|- 10 bani porto).

Cursul ia bursa din Viena.
Din 17 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 113.55
Renta de corone ung. 4°/0- • • • 90.05
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • H9.10 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2°/0 98.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.—
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.—
Impr. ung. cu premii..................... 163.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.— 
Renta de argint austr............................... 96.60
Renta de hârtie austr............................... 96.50
Renta de aur austr.................................114.—
LosurI din 1860..................................... 131.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.94
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 616.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 646.— 
Napoleondorî...............................................19.25
Mărci imperiale germane .... VlSTU/i 
London vista.................................... 241.55
Paris vista...........................................96.15’/2
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.25
Note italiene...........................................90.25

Cursul pieței Brașov.
Din 18 Octomvre n. 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.04 Vend. 19.06 
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 18.90 
Napoleond’orî. Cump. 19.20 Vend. 19.26 
Galbeni Cump. 11.30 Vend. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.70 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.50

De închiriat.
In comuna ZerneștI, strada 

principală, și apropo de fabrica 
de celulosă, va sc cfică la locul 
cel mai bun, este de închiriat 
cu I Novembre un

local de prăvăliă, 
zidire nduă. — Locuința constă 
din 3 odăi, o pivniță spațibsă 
și pod mare.

Amănunte se pot primi dela 
cârclumarul Daradics Elek, 
și dela proprietarul casei 
în Ze’neștî. i_i

Schimbare de local.
că Filiala de Co- 
permuta-o în stra-

Am ondre a aduce la cunoscință, 
fetăl’ie din Strada Hirscher, voi 
da Vămei (casele parochiale) și Sâmbătă în 20 Octomvre va fi X 
deschiderea. )

Voi remâue credincios principiului meu: a lucra din cel X 
mai bun material brut, cu lucrători cualificați, cele mai esce- ) 
lente producte. X

Se vor 8 e r vi:

C
eifeeb cu

Oeai rusesc, Pănisore,

Chocoladă-Cafâ (Suchard.)
Colecția jurnalelor am mărit’o cu jurnale noue: unguresc!, 

nemțesc! și românesc!.
ide rog de o cercetare numerose,

*

X

9?

<
Cu totă stima

Gr- Seidel-

LoteriaCASEI NAȚIONALE."
Românilor din Transilvania).
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Total 219 câștiguri

Tragerea
irevocabil la 20 Octomvre n. c. '“Wl

Un bilet de loterie i coronă, ieșea
Bilete de loterie se pot comanda cu mandat postai la

Biroul Asociațiunei în Sibiiu (Nagy-Szeben) 
■— Strada IVI o a* i i n r. 8. -

Pentru România; deposit general la C. STERIU & C-ie
IB u cures ei, Streda. Hipscani nr. 19.
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presența unui notar public și unui comisar politic
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A. Mureșianu
Brașov, ITergwl finului Wr. 3®.

Acest stabiliment este prove<Jut 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 
U comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
gini I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- 
maîidele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUBEȘIANU, Brașov.

€

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST2^r

FOI PERIODICE.
BILETE DE VTSITĂ

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

AWUIWÎJBSi.
9

TUTE.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Cornpturl, Adrese,
Circulare, Scrisori.

Cou/veA/le, in Iotă măvi/mea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE. 

prețurI-curentF și diverse
BILETE DE M0RMENTARI.

se primesc în biuroul

€

<î

-A. I s.
Prenumerațiunile ia Gazeta Transilvaniei se potfi face și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiese 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abon^ză din nou s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și s6 arate și posta ultim L
Administra?. „Gaz. Trans/

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


