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De sub oblăduirea dualistă.
Voim se aruncăm ac|I erășî o 

privire asupra situațiunei interiore 
din „fericita11 împerăfiă dualistă. 
Incai despre dualism și sortea lui 
presentă și viitore nu mai e vorba. 
Ne aflăm ârăși într’o pausă, care nu 
seim prin ce se va întrerupe, prin 
vr’un allegro vivace al musicei Cehilor 
obstructioniști, ori printr’un concert 
cu capacele de pupitre al orchestrei 
lui Wolf și soți.

De-ocamdată în partea de din
colo a monarchiei se sevîrșesc ale
gerile așa numipilor electori în mod 
destul de viu, ba în unele țerl, ca în 
Bucovina de esemplu, chiar în mod 
forte volnic și violent, precum s’a 
putut ved6 din cele ce am raportat 
în numărul de eri.

Nu de găba se elice, că Ungurii 
au învățat mult dela absolutismul 
nemțesc. Maestri lui din Austria șî-au 
ales între altele și mica Bucovină | 
pentru a dovedi, că cel puțin pănă 
afli n’au rămas îndărătul discipulilor 
lor unguri. Trist și rușinos lucru, că 
constituțiunea decembristă și para
graful ei nouă-spre-tțece, care garan- 
tăză egala îndreptățire a naționali
tăților din țările representate în 
„Reichsrath4, se calcă și se violeză 
astfel, pentru a satisface pofta de răs- 
bunare a regimului Bourguiguon față 
cu Românii naționaliști

Ne bucurăm, că acest despotism 
neiertat intîmpină energică resistență 
din partea oposiției naționale române. 
Lupta acăsta, deși neegală și grea 
de tot, va aduce totuși mari folăse 
în viitor causei Românilor bucovineni. 
Numai să persevereze în luptă cei-ce 
apără drepturile poporului.

In partea de dinedee urmâză în 
dietă desbaterea generală asupra 
budgetului. Politicianii unguri de 
tăte nuanțele, caută ași desfășura 
încă odată, înainte de a-se închide 
porțile acestei diete, înțelepciunea 
lor de stat, care culminăză mai ade
seori în încercarea de a constata în

mod rabulist stări de lucruri, ce co- 
răspund mai mult închipuirei și în- 
gâmfărei șoviniste decât realități.

Intre vechii parlamentari se mai 
strecură și câte unul dintre deputății 
tineri de mari speranțe ca Roland 
Hegediis, fiiul ministrului de co- 
merciti, care și de astă-dată a păr
tinit causa funcționarilor, și în ce 
privesce reforma dărilor a vorbit 
de-o schimbare a sistemului electo
ral în favorul acelora, cari prin amin
tita reformă — fiind scutiți dedare 
— nu vor atinge censul electoral. 
El 4ise între altele, că pentru func
ționari ar trebui se se întroducăvo- 
tul secret ca să se potă mișca mai 
liber. Oei din stânga estremă au. 
aplaudat viu acest postulat, așa că 
printr’asta au provocat declararea, că 
nimeni nu se gândesce în serios la 
introducerea votului secret general, 
contra căruia pledăză interesele de 
supremațiă maghiară.

Intr’aceea deputății se bucură 
de distinsa onăre a fi învitați de-a- 
rendul la prânz la palat. Numai de 
curend a fost agrăit, la cercul ce 
s’a ținut după masă, între alții și | 
deputatul George Serb, care dăcă 
n’a serbat, pănă acum, va serba în- 
curend jubileul său de două-c|eci-și- 
cincl de ani ca deputat guverna
mental. Majestatea Sa i-a pus acestui 
deputat de origine română o între
bare privitore la afacerile financiare. 
Serb de mult este unul din membrii 
cei mai activi în comisiunea finan
ciară a dietei și așa n’a putut fi 
surprins de întrebările monarchului. 
Nu credem însă, că ar fi fost tot 
așa, dăcă monarchul l’ar fi întrebat 
de pildă per analogiam : cum le mai 
merge Românilor? întrebarea însă 
nu i s’a pus, și așa a scăpat de orl-ce 
încurcătură.

Ca un moment mai nou de dis- 
tracțiă putem se cităm faptul, că re- 
presentațiunea comitatului Treiscaune 
pentru modificarea legii naționalită
ților a fost resolvată într’un mod 
deosebit de consiliul comunal din

Pojun și de congregațiunea comita
tului Timiș. Adunarea din Timișdra 
a declarat, că crede, că a sosit tim
pul se se modifice legea naționali
tăților, der e de părere să se încre
dințeze guvernului și Corpurilor le- 
giuităre acăstă afacere. Consiliul co
munal din Pojun la rândul său a 
trecut la ordinea cjilei peste acea 
representațiune a Săcuilor.

Este semnificativ, că Șvabii pe 
cale de a-se maghiarisa din Pojun 
au dovedit de astădată mai mult 
bun simț, decât Maghiarii din Hod- 
mezovasarhely și șoviniștii maghiari 
și maghiaroni din comitatul Timi
șului.

Cât despre Românii din Timiș 
nu seim, dăcă au luat parte la con
gregația de Sâmbătă și ce atitudine 
au avut în afacerea representațiunei 
Săcuilor din Treiscaune, ostilă națio
nalităților.

Cehii si cabinetul Koerber. Or- 
ganul partidei Cehilor tineri „Norodny 
Listyu publică un artioul vehement în oon- 
tra cabinetului Koerber cjicend, că în acest 
cabinet par’că ar ședea numai representanțl 
de ai obstrucțiunei germane. F6ia cehică 
deolară apoi, oă pănă când Cehii nu vor 
fi altfel tratați și pănă oând nu se va sa
tisface pretensiunilor lor, ei nu vor ceda o 
iotă din atitudinea, oe au observat’o în tre
cut. Articulul acesta s’a publioat în vede
rea călătoriei monarchului din Budapesta 
la Viena, unde ministru-președinte Koer
ber va raporta împăratului despre situațiu- 
nea politică interioră.

Trecere la greco-uniți. Din Viena 
anunță „Ostdeutsche Rundsohau14, că pe 
lângă comuna San-Giuseppe lângă Triest 
au mai trecut și alte comune la greoo- 
unițl, cu scop de a introduce în locul li- 
turgiei latine cea vechiă slavă. Astfel au 
treout locuitorii satelor Hismanja și Log de 
lângă Triest din episcopia Triest-Oapo’Dis- 
tria la confensiunea greoo-unită. Aceste 
două comune au fost alipite la episoopia 
Krizevaq (Croația) și episcopul Drohobeozky 

a adresat din incidentul aoesta o pastorală 
oătră noii credincioși.

Amintiții loouitorl țărani, oarl au fost 
rugat pe Papa să le dea voiă să-și schimbe 
ritul, n’au mai voit să aparțină paroohiei 
Dolina și au mai cerut oa liturgia să fiă 
cetită în limba slavă. După multă esitare 
Roma a trebuit să cedeze, dedreoe din 
partea petenților s’a pus în vedere, că dăoă 
oererea lor nu va fi resolvată în mod fa
vorabil, vor trece în massă la confesiunea 
grooo-ortodoxă. Sunt semne, oă în viitorul 
cel mai apropiat aoest esemplu va fi imitat 
în Istria și în împrejurimea Triestului.

Inter wiev cu regele Serbiei. Re- 
daotorul <fiarului „Orient14 a interwievat pe 
regele Alexandru al Serbiei, oare a deola- 
rat, oă s’a căsătorit cu regina Dragina ur
mând impulsul inimei lui. Regele Alexan
dru a mai spus, că el ține la Austria, că 
nu e rusofii, dăr ține la Rusia, Țarul fiindu-i 
naș și protectorul Serbiei. Regele Serbiei e 
e mirat de oe oontele Goluohowski, canoela- 
rul Austro-Ungariei, sprijină pe ex-regele 
Milan.

Incidentul dela gimnasîul din Brașov
Brașov, 20 Noemvrie v. 1900.

Intr’unul din numerii dela finea lui 
Octomvrie a. o. Redaoțiunea „Gazetei14 s’a 
pronunțat, că nu va publioa polemii în Ges
tiunea dimisiunei directorului V. Onițiîi și 
oă nu va întră de-ooamdată în amănuntele 
acestei oestiunl, ci va lăsa autorităților 
competente judecarea motivelor, care au 
provocat aodstă dimisiune, reservându-șl 
a se pronunța în acestă delioată afaoere 
la timpul său.

înțeleg reserva, oe șl-a impus-o onor, 
redaoțiune față ou natura gingașă a afaoe- 
rei, despre care e vorba, dăr ou tdte aces
tea în vederea direcțiunei, oe au luat-o lu
crurile în săptămânile din urmă, ored, că 
nu ar fi consult a nu reveni la aoăstă ces- 
tiune, de6re-ce, cu tâtă încrederea, oe o 
avem în organele ndstre superidre șoolare- 
biserioescl, ușor ne-am pută trezi, —în lipsa 
unei orientări pe deplin esaote a celor oom- 
petențl — cu o soluțiune, oare ar pută fi

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Curier Parisian.
I. Esposițiă din 1900.

III.
înainte de a sfîrși, să spunem cum a 

fost România representată la esposițiă. Aici 
sunt mai „tare14, o mărturisesc. Oând ești 
deja puțin parisian, e mișcător cum îșl 
aduo aminte de tine dmenl, pe cari de-abia 
i-ai văcjut. Câte rude adevărate și de oca- 
sie — nu-i nimic mai ușor, decât să te gă- 
eescl rudă, dăcă vrăi — vin să te răge să-i 
conduci prin esposițiă. Și trebue să faci pe 
Ciceronele de voie de nevoie. Și apoi Ro
mânul are o calitate, care se preface în 
defect mai de multe-orl. In străinătate îi 
place să fiă patriot mare. Cum eu am avut 
de a face tot cu astfel de Români patrioțl, 
a trebuit să le arăt tot ce era româneso 
în esposițiă, să fug trei chilometri dela pa
latele industriei la palatul pescăriei și al 
pădurilor, să mă întorc la bele-arte, să ajung 
ărăși la agricultură etc. etc. Cine crede, că 

e o plăoere acest lucru, se înșală. Dăr 
rudele mele nu credeau nimica, ele voiau 
să vadă.

„Bine nene, dăr n’ai să mai ajungi 
să vetjl esposițiă, dăcă cauți numai secțiile 
românescl. N’ai venit dăr’ la Paris să vec|l 
Români!“

Aș 1 Inzadar totă oratoria. Pe oând 
credeam, oă s’a săturat de alergat, ruda se 
oprea : „Stai frate, n’am vădut încă secția 
productelor ohemice14.

„Ce ai să vedl: nisce luminări,'sper- 
manțetă și parafină!14

„N’aiideiă cum îmi plaoe mie ohimia.14 
Ce să faol ? Hai la chimia română!

Un Franțuz rătăcit trece prin oolțul ăsta. 
Ruda se repede la el. „Pardon Monsieur, 
c’est ici la section roumaine pour les pro- 
duits chimiques?14 „A, je ne sais pas, moi14 
și plăcă grăbit. Ruda indignată de indife
rența și „mojicia14 Franțuzului, se grăbesce 
să-i mai spună: „Mais ils ontreșu le grand 
prix!14

Le grand prix!, Etă vorbele, cari îl 
mișcau pănă la lacrimi. Când descoperea 
câte o tăbliță cu „grand prix14 ochii i-se 

umezeau de emoție. „Brava Alexandresoule, 
bine te purtașl!14 Apoi întoroându-se oătră 
mine „El îmi faoe ghetele la Bucuresol14. 
Când erau ămenl împrejur îl aucjiam nu
mai esclamând: „Tiens, encore un grand 
prix!14 Fața îi strălucea ca unsă cu vase
lină oând se întorcea spre oei din jur ou 
vorbele „Mais ils sont braves les Rouma- 
ins!“ Nu pot să uit o scenă nostimă. Odată 
aurirăm ca răspuns la esolamația asta : „Le 
petit peuple a fait beauooup de progres14. 
Ruda atât aștepta și începu să laude pe 
Români, „după oât a putut vedă din mo
dul oum s’au presentat la esposițiă14. Strei
nul era pe deplin de acord și lăuda și el 
din răsputeri pe acest popor „despre care 
a aucfit cutare și cutare lucru.14 La despăr
țire îșl strînseră mâna și se presentară:

„Negreanu!“
„Elefterescu !“
Tablou!
Un singur luoru nu-i plăcea rudei. Un

gurii erau pretutindeni forte bine repre- 
sentațl. „Sunt bine și ei 1“ îmi dicea ruda 
mâhnită. Eu, ca să aluDg norul de pe frun
tea lui: „Der nu s Unguri ăștia, nu vecjl 

Kohu și Silberstein, sunt Jidani!“ „Jidaaanl14 
repetă el cu un zîmbet în oolții gurii și 
apoi adăugă: „Hehei, de n’ar fi fost orisa 
la noi, ar fi fost România mai bine decât 
ei!“ „Maaai!“ cflceam eu la rândul meu ou 
aoelași zîmbet semnifioativ.

Dăr se (JiO0> că omul în năcaz e mai 
deștept. Așa și eu. Dela un timp mă plic
tisisem prea din oale afară să văd tot ace
leași lucruri și-mi băteam oapul să găseso 
vre-un mijloc de înțărcare. Si l’am găsit. 
Făceam oe făceam și pe la vremea mesii 
treceam pe lângă restaurantul românesc. 
„Ce bine i așetjat, nene, tot pe lângă el tre
bue să treol!14 observa ruda, „nu-i mirare 
că face așa treburi bune!“ Eu îl lăudam, 
îi spuneam — dealt-fel adevărul — că res
taurantul român e reounosout oa looul de 
întâlnire al elitei franțuzescl și a higliefe- 
ului străin. Ruda cam soia, oă-i soump, dăr 
la urmă tot n’a putut resista și am intrat. 
Am mânoat minunat, am văcjut într’adâvăr 
o societate distinsă, mai ou sdmă EngleșI 
bogațl și — ruda a plătit pentru o singură 
oină cât plătesc eu abonamentul pe o lună 
la masă în cartier.
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mai sur prin Zâtâre, deoât însă-șl dimisiunea 
d-lui Onițiu din postul de director, și care 
ar putâ produce ohiar desbinărl regretabile. 
De altă parte publioul oetitor așteptă ou 
tot dreptul să fie informat despre stadiul, 
în care a ajuns o afaoere, oare, față ou nu
mărul restrîns al școlelor medii românesol 
din Transilvania și Ungaria și în special 
în vederea însemnătății deosebite a gim- 
nasiului nostru din Brașov, trebue să-1 in
tereseze în oea mai mare măsură.

De aoeea sper, să nu voiti abusa 
de bunătatea onor, redacțiunl și nu void 
trece peste marginile, ce și le-a fixat în 
afaoerea, despre oare e vorba, deoă o rog, 
să binevoiasoă a da în oolânele cjiarului său 
următârelor reflexiunl, în oarl mă void sili 
să espun luorurile în mod oalm și obiectiv.

I.
Dnpă-oum se soie, confliotul între d-1 

direotor gimnasial V. Onițid și între Eforia 
șoâlelor nâstre centrale de aici a fost pro- 
vooat în urma neînvintării d-lui direotor la 
ședință Eforiei din 14 August a. c., în oare 
ședința s’a făout întregirea catedrelor va
cante la gimnasiu și la oelelalte șoâle îm
preunate ou densul.

„Ei bine", — va tjioe oineva, neounos- 
oând pe deplin împrejurările, — „oe lucru 
mare este, ca directorul unei șooll să nu fie 
chemat la o ședință a oorporațlunei, care 
administrâză aoâstă școli? Direotorul are 
să’șl vacjă de dascălii și de școlarii lui și să 
nu se amestece în administrații"!"

Așa ar fi, dâcă la ședința aoeea nu 
s’ar fi tractat ohiar despre întregirea pos
turilor de profesori, luoru care stă în oea 
mai strînsă legătură ou învățământul și 
dela care atîrnă în prima linie progresul 
său regresul unei școli, oăol este ounosout, 
oă dasoălul este sufletul unei școli; dela el 
depinde, oa învățământul să’șl ajungă în 
adevăr scopul său, său să fie numai o per- 
dere de vreme.

„Da“, ni se va obiecta, „pâte să fie 
așa, după-oum dicl d-ta. Dâr Regulamentul 
afacerilor interne al corpurilor administra
tive dela șcâlele oentrale române din Bra
șov, aprobat în Ianuarie anul acesta și de 
Ven. Uonsistoriu arohidieoesan, nu obligă 
pe biuroul Eforiei a-1 ohema pe directorul 
gimnasiului la ședințele Eforiei, oi lasă la 
apreoiarea președintelui aoestei corporațiunl 
să-l învite numai oănd va afla de bine și 
de lipsă.

Așa este, voiîî răspunde. Regulamen
tul cel nou al corpurilor administrative, 
abătându-se dela praxa urmată la șcdlele 
nâstre timp de 40 de ani, dă drept preșe
dintelui Eforiei a-1 chema pe directorul la 
ședințe, numai când se traotâză de afaceri 
școlare și când află de consult a-1 chema. 
Dâr pentru Dumnecjeu, când este mai de 
lipsă, oa un director șoolar să-și spună 
părerea sa, deoât atunol, când se traotâză 
de angajarea puterilor didaotice, de prove- 
darea șcâlei ou munoitorii de lipsă, dela a

„Cam soump!“
„Dâr bun!"
Dialog laoonio. Dâr l’am înțărcat.
A doua <ji oând i-am pomenit de es- 

posițiă, ml-a spus: „La urmă par’că tot te 
plictisește, tot esposiție și esposiție. De 
altfel am văfiut aprâpe tot“... și nelăsân- 
du-mă să protestez „hai să mai vedem și 
Parisul. Ce 4>ol deoă am merge la Luvru?"

Am acceptat ferioit. La Luvru însă 
vedeam, oă caută mereu oeva. „Cloșoa ou 
puii®. L’am dus și a văcjut’o. Pută s’o 
caute de nu i-o arătam, oăcl era ascuusă 
într’un ungheț între tesaurile franțuzesol. 
După oe a văZut’o, Luvru nu-1 mai interesa 
și am trebuit să pleoăm la anexa din Vin- 
oennes ca să vedem petrolurile românesol. 
Lucrurile românesol nu să epuisaseră încă. 
Ba la un teatru de varietăți sărbătorita 
javaneză Sahareshade, pe când juca mai 
sălbatic jocurile ei naționale din Java, 
ruda îmi dădfi un ghiont. „Asta ce oântă 
ăia în orohestră, nu-i serba popilor?" Era 
într’adevăr „serba popilor". Altă-dată la 
Montmartre. Era târg. Am intrat într’o 
menageriă. Intre îmblânzitori cel mai 

oăror oapabilitate atârnă tot viitorul șoolei! 
— In privința aoâsta bătrânii noștri, înte
meietorii șoâlelor nâstre, oei ou puțină 
carte, dâr cu atât mai multă inimă și tot
odată cu judecată sănătâsă, aveau oa totului 
tot alte vederi.

După-cum am amintit mai sus, ei nu 
numai că nu eschideau pe direotorul gim
nasiului din sfaturile lor, dâr simțiau chiar 
necesitatea, ca el să fiă tot-dâuna împreună 
ou dânșii și să-ilumineze în tâte Gestiunile, 
în oare nu ar fi fost pe deplin orientați.

Din causa aoâsta dela 1860 încâoe 
directorii de pe vremuri ai gimnasiului 
au fost tot-dâuna invitați la ședințele 
Eforiei, înzestrându-se în tote afacerile ou 
vot consultativ, la oas când nu erau aleși 
oa membri actuali ai Eferiei, luoru, oare 
se întâmpla forte des. Eforii de odiniâră 
ai șoâlelor nâstre nu se mulțămiau a avâ 
numai un raport în scris al directorului în 
diferitele oestiunl șoolare, oi simțiau tre
buința, oa direotorul să fiă de față in per- 
s6nă la consultări, ca astfel să-și pâtă 
spune tot-dâuna ouvântul său și hotărîrile 
Eforiei să corăspuDdă în adevăr intereselor 
învățământului.

Și dâoă luorul acesta era de lipsă 
atunci, oând șoolele oonfesionale medii se 
eonduoeau fără o ingerință mai însemnată 
din partea statului, astătjl, oând relațiunile 
aoestor șoâle sunt cu mult mai complicate, 
când pe basa art. de lege XXX din 1888 
organele statului controlâză cu ochi de 
Argus tâte mișcările aoestor școli, consfă
tuirea între administrația șoolară și între 
acela, oare e responsabil în prima liniă 
pentru bunul mers al șcâlei, să fiă mai 
puțin neoesară? — Evident, oă în § 40 
din Regulamentul amintit mai sus s’a stre
curat o greșâlă fârte regretabilă, oare ar 
trebui delăturată cât mai ourând, și că biu
roul onor. Eforii n’a 'purces conform ade
văratelor interese ale învățământului, oând 
a întrelăsat a-1 învita pe directorul gimna
siului la ședința din 14 August, a. o.*)

*) lîjtă și textul paragrafului, dspre oare 
e vorba: „Directorii șoolarl și administra
torul băilor, dâoă nu sunt membri, pot fi 
invitați la ședințele Eforiei ori de oâte ori 
află de bine președintele Eforiei ai oon- 
ohema și, oând se traotâză afaoerl șoolare 
ori ale băilor (1). Aoeștia au numai vot 
consultativ, tot asemenea și funcționarii 
nemembri ai Eforiei".

distins se numia Juliano. „Ăsta-i Român 
nene" Z'O0 ruda și cum a eșit din colivia 
leilor se repede la el. „Je vous fâlioite. 
Vos prestations sont vraiment merveilleuses. 
Vous âtes roumain n’est-oe pas?" „Non, 
monsieur, mais je parte un peu l’espag- 
nole!" Același răspuns enigmatio ni-l’a mai 
dat de altfel și frumâsa franțuzâică costu
mată românesce, care vindea tutunuri ro
mânesol în esposițiă.

In oomparațiă cu statele vecine — 
vorba rudei, România s’a presentat destul 
de bine la esposițiă. Pavilionul ei a fost 
frumos și a dovedit încă odată măestria 
arohitectului ei: Fourmigă. De sigur că 
tot oe s’a putut face pe locul ingrat, care 
i-a fost destinat, s’a făout. Interiorul, deși 
oeva prea încărcat de obieote de tote soiu
rile, une-orl de puțină valâre, a fost aranjat 
ou mult bun gust și a dat dovadă de pro
gresele enorme pe cari le face statul român. 
De câte-orl l’am visitat era plin de lume.

(Va urma).

„Dâr," rni-se va obieota mai departe, 
„între oonourențl era și o rudeniă a direc
torului Onițiu, oumnatul său Dr. Valeriu 
Branisoe, și prin urmare toomai din mo
tivul aoesta nu era ou oale, oa direotorul 
să fiă de față la ședință".

OrI-și-cine pote vedâ fără greutate ne
temeinicia aoestei obiecțiunl. Toomai fiind- 
oă între oonourențl era și o rudă a direc
torului și fiind-oă Eforia avea de gând a 
nu alege pe aoâstă rudă, Dr.-ul Valeriu 
Branisoe, deși singurul concurent cualifioat 
pe deplin pentru oatedra, ce trebuia între
gită, — toomai din aoest motiv directorul, 

oare recomandase în scris alegerea d-iui 
V. Branisoe, trebuia anume chemat la șe
dință, ca astfel Eforia să aibă ocasiune a-i 
arăta motivele, din oare nu află de bine a 
urma reoomandărei sale și a alege la postul 
vacant o altă persână deoât oea propusă 
de dânsul. In ohipul aoesta, convingându-se 
direotorul de temeinioia argumentelor aduse 
în oontra alegerei candidatului reoomandat 
de densul, buna înțelegere între densul și 
între Eforie nu ar fi putut fi conturbată și 
luorurile ar fi urmat și mai departe în mod 
normal și liniștit. — Este un luoru ele
mentar, oă la decisiunea definitivă asupra 
persânei, oe avea să fiă alâsă oa profesor, 
în oașul de față direotorul ar fi trebuit 
să se depărteze din ședință. A insista mai 
mult asupra aoestui punct ar însemna, că 
în sooietatea nâstră regulele bunei cu
viințe încă n’au obținut dreptul de ce
tățean.

Astfel, în urma ședinței de alegere 
din 14 August s’a născut o controversă 
neplăcută între directorul gimnasial, care 
se ținâ disconsiderat în drepturile împreu
nate ou oficiul său și între Eforia școlară, 
care se ținea îndreptățită în prooedura sa, 
provooându-se la disposițiunile §-lui 40 din 
Regulamentul amintit mai sus.

Cine era chemat să aplaneze aoâstă 
oontroversă ? — De bună sâmă nimenea 
altul, decât Vener. Consistoriu arohidieoesan. 
Consistoriul era autoritatea ohemată a ju- 
deoa în aoâstă cestiune, el care este așecjat 
peste partide și oare nu pote avâ alt-ceva 
în vedere, deoât uumai bunul mers al ins- 
tituțiunilor oulturale, oorotite sub soutul 
biserioei.

Deoisiunea în afacerea, despre oare e 
vorba, se impunea de sine. Evident, că 
Eforia nu procedase destul de corect în șe
dința de alegere din 14 August, deși §.40 
din Regulamentul des amintit o sousa păuă 
la âre-oare punot. Forma prooedurei din 
aoâstă ședință era justifioată, dâr fondul ei 
nu era în aoord cu adevăratele interese ale 
șoolei și ou buna înțelegere, ce trebue să 
domnâscă între conducătorii aceluiași in
stitut.

Luorul aoesta trebuia oonstatat din 
partea autorității superiâre oonfesionale și 
greșâla cuprinsă în §. 40 al Regulamantului 
afaoerilor interne ale oorpurilor adminis
trative trebuia oorâsă, restabilindu-se din 
nou praxa observată la șoâlele române din 
Brașov timp de 40 ani și care a susținut 
atâta vreme bunele relațiunl între directorii 
gimnasiului și între Eforia școlară. O ase
menea resoluțiune drâptă și hotărîtă ar fi , 
trebuit să mulțămâsoă ambele părți. în
deosebi Eforia șoolară nu s’ar fi putut 
simți în niol un oas jignită în autoritatea 
sa, deâre-oe, cum am amintit mai sus, for
mal era aooperită prin disposițiunile §. 40 
și în fine: errare humanum est.

Dâr durere ! hotărîrea Ven. Consistoriu 
din 12 Ootomvrie a. o. nu este concepută 
ou resoluțiunea și francheța, oe se aștâptă 
ou tot dreptul dela un for superior, oi este 
ținută în termeni echivoci și neclari, așa 
încât oeea-oe concede într’un pasagiti, mo
difică sâu revâcă în pasagiui următor.

îndeosebi n’a putut satisface în niol 
un chip dreptele așteptări ale directorului 
Onițiu îndrumarea dată Eforiei, oa pe viitor 
să învite pe direotorul șoâlelor medii la 
tâte șediuțele, în oare se vor traota oes- 
tipnl de învățământ. E ounosout, oă Eforia, 
oa corp administrativ, nu are menirea a-se 
ooupa ou oonduoerea învățământului, oi 
aoâsta este reservată oonferenței profesorale 
și Consistoriului. Eforia se ocupă eu oes
tiunl școlare, oare pot influința asupra în
vățământului, dâr nu cu afaceri proprii de 
instruoțiune și astfel dreptul, care se dă 
directorului prin hotărîrea consistorială, 
este ou totului tot ilusoriu.

In chipul aoesta direotorul Onițiu, vă- 
cjând în decisiunea consistorială din 12 Oo
tomvrie o desavuare indireotă a sa, a tre
buit să tragă consecințele situațiuuei, în 
oare era adus, înaintându-șl Ven. Consis
toriu abcjioerea sa dela postul de direotor, 
pe care abcjioere o pusese încă mai înainte 
în perspectivă la oas, când afacerea s’ar re- 
solva în defavorul său.

Prooedura directorului Onițiu a fost 
aprobată și de oonferența profesorală ținută 
în 20 Ootomvrie, oare reouuoscând meri
tele dânsului pentru șoâlă, ceru, oa Consis
toriul să nu-i primâscă abcjioerea, ci să’l 
susțină și mai departe în postul de direo
tor, delăturând inoonvenientele ouprinse în 
§. 40 al Regulamentului afaoerilor interne, 
care provocase tâtă neînțelegerea.

De-odată ou abcjioerea sa d-1 Onițiu 
înaintâ Vener. Consistoriu și o dare de 
sâmă a situațiunei, în oare lasă șoâla la re
tragerea sa, un tablou, în care se arată în 
oolorl vii mai multe simptâme mgrijitâre, 
pe care densul le-a observat la oonduoerea 
administrației școlare și pe care oredea, oă 
nu trebue să le lase ncdesooperite față cu 
autoritatea supremă șoolară, ohemată a su- 
praveghia asupra institutelor de învățământ 
conduse de densul păuă aoum.

Ven. Consistoriu nu află de bine a-se 
pronunța direct asupra decisiunei înaintate 
și asupra oererei oorpului profesoral, ci, 
retrimise directorului dimisiunea, ca să o 
transpună, conform Regulamentului citat 
de repețite ori mai sus, spre decidere mai 
întâii! organelor administrative șoolare. 
De-odată cu actul de dimisiune al direo- 
torului se transpuse Eforiei școlare și pro
tocolul oonferenței profesorale și pe basa 
acestuia se ceru și se obținu din partea 
Eforiei și darea de sâmă a directorului în 
privința defectelor observate de densul la 
administrația șcâlei.

Aoum luorurile întrară într’o fașă ou 
totul nouă. Fooul, oare mai ’nainte se putea 
stinge cu ușurință de cei ohemat-I, luă di
mensiuni ou mult mai mari.

Guvernul și naționalitățile.
Gestiunea naționalițăților este de mult 

pentru guvernele s ungurescl călcâiul lui 
Achille. Pe tema aoâsta ele au fost și sunt 
mereu combătute din tabăra kossuthiștilor 
în și afară de dietă. Singur Banffy a fost 
încât va cruțat, ba uneori ohiar lăudat pen
tru violențele și volnioiile lui, pentru tero
rismul infernal și pentru legionul de in
sulte și ilegalități săvîrșite în oontra națio
nalităților nemaghiare.

Acum când alegerile dietale bat așa 
Zicând la ușă, adversarii lui Szell mișoă tâte 
pi< trileși inventâză fel defel de apuoăturl 
pentru a-l discredita și presenta înaintea co
naționalilor săi oa om, care n’are energia 
suficientă niol voința firmă de a oontinua 
opera de distrugere a lui Banffy și de a 
culca naționalitățile la pământ. Nu mai de 
curând faimosul șovinist Komjathy a de
butat ârășl în camera din Peșta contra po
liticei lui Szell pentru atitudinea manifes
tată în oestiunea naționalităților, și a de
plâns vremile de sub Banffy.

Față ou învinuirile de felul acesta se 
ridică aoum pressa guvernamentală ungu- 
râscă, arătând succesele dobândite păuă 
aoum de Coloman Szell și presentându-1 
pe aoesta ca pe omul, oare nu ’numai oă 
n’a făout nimio în'favornl consolidării „uni
tății statului maghiar" și a „ideii de stat", 
dâr în multe privințe a întrecut pe Banffy. 
Szell, Z'o aceste foi, a lucrat oa un artist, 
în totă liniștea fără alaiti și fără sgomot, 
și a ajuns așa de departe, înoât omul tre
bue să să minuneze de suooesele, oe le-a 
dobândit.

In privința aoâsta publioă „Magyar 
Hirlap*  un artioul, în care înșiră rând pe 
rând meritele și succesele lui Coloman 
Szell pe terenul politicei de naționalitate, 
înainte de tâte spune fâia guvernamentală, 
că s’a îmbunătățit în mod surprinZător ati
tudinea naționalităților față ou „statul ma
ghiar" de când politioa duriției (a lui 
Banffy) a fost îulocuită ou politioa „oonoi- 
liațiunei" (a lui Szell). „Agitațiunea română 
este mai domâlă... numărul împrumuturi
lor date de băncile naționalităților s’a îm
puținat, dâr s’au urcat simțitor împrumutu
rile date de bănoile maghiare; numărâse 
împrumuturi române au fost convertite și 
prin aoâsta în multe ținuturi unde „Albina" 
eseroita egemoniă esolusivă, s’a întărit in
fluența maghiară". Tot așa și la Slovaol.
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„Magyar Hirlap“ continuând spune, 
oă în comitatele loouite de naționalități 
s’au proieotat înființarea de șcdle de stat, 
spre care soop s’au votat miliâne ministru
lui de culte și instrucțiune publică. Apoi 
continuă:

„învinuirea de lipsa de energie este 
absurdă. Nici-odată guvern unguresc n'a lu
crat cu mai multă energiă in scopul consoli
dării ideii de stat maghiar ca guvernul ac
tual. Disolvarea congresului național sâr
besc, și a adunărilor slovace și sârbesc!; 
reglementarea muncipiului Brașov ; atitu
dinea oblă și franci^ pe lângă respectarea 
legii (??), nu mai au lipsă de esplioăr! și 
sunt o strălucită dovadă a oontrariului în
vinuirilor.

„Este așa-dâr în faptele guvernului 
oonsciință de sine, este energiă pe terenul 
politicei de naționalitate, și când vedem 
aoeetea e imposibil a pretinde sanare re- 
pentină"... ■

Așa-dâr Coloman Szell, după mărturi
sirile lui „Magyar Hirlap“, este cel mai 
străluoit representant al politicei șoviniste 
maghiare, în energiă e neîntreout, în „suo- 
oeseu e neajuns de nimeni și Ungurii n’au 
decât să dormă liniștiți, oă va soi el să re
glementeze naționalitățile și să le faoă im
posibile.

Am relevat acestea pentru-oa să se 
vadă cum înoâroă adversarii de mdrte ai 
poporelor nemaghiare să-și facă socotâla 
pe pielea ndstră și oum sciu ei să agite 
și să se combată împrumutat pe tema 
acâste, când e vorba de ași câștiga popu
laritate.

Misiunea lui Kriiger.
Din Berlin se telegrafâză, că diferi

tele grupuri din parlamentul central s’au 
sfătuit, dâoă n’ar fi recomandabil, să fiă 
interpelat cancelarul german pentru atitu
dinea manifestată față de Kriiger.

*
O telegramă din Haga vestesoe, oă 

hotărîrea împăratului de a nu
primi pe Kriiger, a făout o fbrte rea im- 
presiune, fiind-oă de aiol se deduoe, oă 
Burii nu pot spera nimic dela Europa. Ele
mentele mai oalme olandese recunosc, că 
Olanda nu pdte să înoâpă răsboid ou An
glia pentru Transvaal.

*

Din Paris se telegrafâză, că după 
„Patrie", ministrul de esterne Delcassă a 
însăroinat pe ambasadorul frances din Berna 
să-ș! dea silința a îndupleoa pe Elveția, de 
a pune oestiunea intervenirei între Anglia 
și Transvaal.

Mesagiul lui Mac-Kinley.
Președintele Statelor-Unite Mac-Kinley 

a adresat congresului un mesagitt, în oare 
se ocupă amănunțit cu cestiunea chinesă.

După-oe laudă atitudinea vice-regilor 
din provinciile sudioe, apoi energia consu
lilor și a comandanților de oorăbii, se pro- 
v6oă la nota circulară americană din 3 
Iulie, oare oircumsorie atitudinea Americei. 
Politica Americei este, oa teritoriul Chinei 
și guvernarea ei să rămână intacte, drepturile 
puterilor să fiă apărate și comeroiul să fiă 
garantat în egală măsură și nepărtinitor 
pentru lumea întrâgă. America a primit 
propunerea Rusiei, oa în Peking să fiă res
tabilită puterea împăratului.

Mao-Kinley cere pedepsirea esem- 
plară a oriminalilor vinovațl, oa oondițiă 
principală. Drept despăgubire să se dea 
garanții mai mar! drepturilor străinilor. Me- 
sagiul părtinesoe apoi'propunerea rusâsoă, ca 
cestiunea despăgubirilor să fiă încredințată 
unui tribunal arbitrai.

După tote aoeste mesagiul 4'8e, 
raporturile Americei ou Francia sunt amicale 
față ou Germania dominâză bunăvoința; 
raporturile cu Anglia sunt constant bune.

— 23 Noemvrie v.

Hirotoniri. I. P. S. Sa d-l arohie- 
piscop și Metropolit loan Mețianu a hiro
tonit întru presbiterl, în 21 Noemvrie v. 
pe diaoonul Ioaohim Triff, âr erl pe Aleo- 
sandru Vlad, ales paroch în Mag, traotul 
protopresbiterial al Săliștei.

Nou custode de coronă. In 4 1. o. 
s’a ținut o ședință estra-ordinară în Camera 
din Pesta. S’au adunat număroșl membrii 
din oele două oamere pentru-ca să alegă 
un nou custode al Cordnei în looul răposa
tului Szlavy. Candidați erau: contele Bela 
Szechenyi, br. Samuel losika, br. Geza Pod- 
maniczky și Franciso Karap. Majoritatea 
voturilor a întrunit’o oontele Bela Szechenyi, 
oare și fu deolarat ales.

Starea Țarului. Din Livadia se te- 
legrafeză, oă Țarul merge constant spre 
bine, așa că a putut chiar să stea oâte-va 
6re pe un fotei. Poterile și le-recapătă însă 
ou anevoie din causa nutrirei slabe. Medicii 
nu cred, că Țarul îș! va reveni în curând 
așa de tare, ca să pdtă schimba olima. De 
aceea el va rămână încă mult timp în Li
vadia. O soire din Petersburg dice, oă Ța
rul ar fi căpătat boia din răoâlă, ' fiind-oă 
el nu suferea să i-se înobidă ferâstra. Puțin 
înainte de îmbolnăvire Țarul a primit pe 
ministrul de interne, care s’a mirat, că fe- 
râstra dela odaia de lucru este deschisă, 
pe oând în odaiă era frig forte simțit. — 
Cum poți Majestate să lucrezi într’o odaiă 
atât de reoe? întrebă ministrul. — Crecjl 
D-ta, răspunse Țarul, oă aici e frig? — 
Grozav de frig. — Dâoă ești așa de sim
țitor, cjise Țarul, să închidem ferâstra. Pe 
mine nu mă supără de loo frigul, d6r’ soi, 
oă eu și iârna lucrez ou ferâstra deschisă. 
— Ministrul dădu din cap ou mirare. în
dată după acâsta Țarul s’a îmbolnăvit.

Coloman Tisza împlinesce acjl, 6 
Deoemvrie, 70 de ani. O deputațiune de 50 
de membri a partidei liberale din Bihor va 
merge la Budapesta, ca să-l felioite.

Condamn ații bulgari. Marți d-nii 
Ciocârdia, procuror general, Miclesou, prim 
proouror și I. Th. Floresou, jude instructor 
au fost din nou la penitenciarul Văcăresol 
pentru a lua ultimele deolarații ale condam- 
naților în procesul asasinilor bulgari. Toți 
deținuții din acâstă afaoere au fost astăcjl 
espediațl la localitățile, unde au fost desti
nați să-și faoă pedepsele.

Greva măcelarilor din Viena.Marți 
măcelarii din Viena au boiootat pe negus
torii de vite, din care oausă a fost o com
pletă lipsă de carne. Se soie, că prețu 
oărnei s’a urcat, acâsta din oausa negus
torilor de vite, cari se opun la întroduoerea 
de oarne și vite din România. La întruni
rea ținută Marți de măoelarl, și la oare a 
asistat și primarul Lueger, măoelarii au 
cerut să se favoriseze importul oărnei din 
România. Greva măcelarilor vienesl a în- 
oetat numai în urma promisiunilor prima
rului, oă va împlini încurând oererile lor.

Proces pentru corona Bulgariei. 
Din Mîinchen se telegrafâză, oă prințesa 
Clementina, mama prințului Bulgariei, oo- 
mandase o corbnă pentru fiiul ei. Desem- 
nul a fost făcut de-un piotor din acel oraș, 
care nefiind plătit, a tras în judecată pe 
prințul Ferdinand. Prințul a oerut amâna
rea oonfecțiunei coronei și plății desemnu- 
lui, din causa situației politice.

Plecarea generalului Roberts. Ț)ia- 
rele engiese confirmă în mod oficial, oă 
lordul Roberts va pleca din Africa de Sud 
la 11 Decemvrie st. n. Țiiarele de oposițiă 
spun, că nemilosul Kitohener rămâind co
mandantul suprem, în loo oa să mioșoreze 
în Africa de Sud numărul dușmanilor con
tra Angliei, va face oa ei să orâscă și mai 
mult.

Tifon pustiitor. Am fost 'amintit 
despre viforul grozav, care a bântuit pe la 
mijlocul lui Noemvrie în insulele Filipine. 
Aoum numai soseso amănunte despre pus
tiirile oe le-a făout. In insula Gnam a ni- 
mioit 1000 de oase. Tifonul a dus ou sine 

coperișele caselor și le-a aruncat în mare, 
âr păreții i-au ruinat. Orașele Terraffow și 
Indraian au fost ou totul pustiite, prefă- 
oându-le o ruină colosală sub oare zac sute 
de cadavre. Pe locuitori voiau să-i trans- 

iporte pe corăbii din insulă, dâr acâsta a 
fost imposibil, fiind-oă de-alungul țărmilor 
marea era grozav de agitată. Sămănăturile 
și plantațiunile fură nimicite ou desăvârșire. 
Femeile și copiii plâng de desperare, că 
n’au oe mânoa, âr bărbații zac bolnavi de 
oboselile avute în lupta grozavă ou acâstă 
nenorooire.

Procesul între veduva Henry și 
Reinach. Luni Curtea ou jurați ai Senei 
a început judeoarea prooesului intentat de 
văduva colonelului Henry contra lui Rei- 
naoh. Sala Curțe'i era plină de notabilită
țile din procesul Dreyfus, oitate ca să de- 
pue oa martori. Reinaoh a renunțat de-a 
mai cita ca martor pe Dreyfus. Procurorul 
a susținut, că Curtea ou jurați e incompe
tentă a judeoa acâstă afacere. Advooatul 
Labori, în numele lui Reinaoh, susține con
trariul, căol el voesce să se faoă lumină 
deplină. Curtea se declară oompetinte de-a 
judeca procesul. Atunci procurorul face re- 
ours la casație. Prin urmare procesul a fost 
amânat.

Esundarea Tibrului. Din Roma se 
aeunță, că Tibrul a esundat așa de mult 
încât apa a aooperit părțile mai espuse ale 
orașului.

Un polițist curagios. In săptămâna 
trecută, oând președintele Kriiger a întrat 
în Paris, s’a petreout următârea soenă pe 
una din stradele capitalei francese : Când 
publioul aolama mai cu entusiasm pe Krii- 
ger, un cal s’a speriat și a luat’o de-a 
dreptul spre public. Visitiul piercjându-șl 
consoiința, a scăpat frânele din mână. In 
momentul oel mai critio, un polițist, care 
sta în colțul stradei, s’a aruncat în gâtul 
calului speriat, voind astfel să-l liniștâsoă. 
Calul a tîrît câțl-va pași pe polițist, dâr 
după aceea fără putere a oă(jut jos. Poli
țistului i s’a frânt un picior. In acea di pe 
stradele Parisului i-s’au făout mari ovațiunl 
polițistului. Pe locul oatastrofei s’a presen- 
tat șeful poliției, oare a deoorat pe bravul 
polițist ou crucea de aur pentru merite.

Descoperirea unei mine de aur. 
Din New-York se telegrafâză, oă într’o stradă 
principală a orașului Helene, în Montana, 
s’a descoperit un important strat aurifer. 
Se (Jice, că la oonstruirea clubului acelui 
oraș, antreprenorul a plătit oheltuelile de 
oonstrucțiune ou aurul scos din săparea 
temeliei. E probabil, că aoolo se află o 
bogată mină de aur.

O fabrică arsă. Din Odessa se tele
grafâză, că alaltăerl un incendiu a nimicit 
acolo o fabrioă mare de spirt. Fooul a is- 
buonit săra după opt bre și în câte-va mi
nute întreg edificiul era ouprins de flaoărl. 
Lumina focului străbătea pănă la o dis
tanță de mai multe mile. De stins, niol 
vorbă nu putea fi. Soldații și pompierii se 
silesc a scăpa de foo marele magazin de 
aloool al statului, oare se află în apropiere.

6) Succes vindecător durabil. Durerile de 
reumatism, crucea spinărei și alte părți ale cor
pului se vindecă cu efect sigur folosindu-se spir
tul și sarea A. Moli. Prețul UDei sticle 1 Cor. 80 fii. 
Se trimite dilnic cu rambursă poștală de farma
cistul și liferantul curții c. s. r. A. Moli Viena 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincii să se 
oeră Spirtul A. Moli, provăcțut cu marca de con
travenția și subscriere.

Convocare.
On. Dâmne ale Reuniunei femeilor ro

mâne pentru ajutorarea văduvelor sărace 
din Brașov și Săcele, sunt rugate a lua parte 
la adunarea generală, oe se va ținâ in cțtua 
S-tului Andreiu, în 30 Nov. v. (13 Deo. n.) 
a. o. la 3 fire după prâncj în sala festivă a 
gimnasiului român din loo.

Brașov, 23 Nov. 1900.

Otilia Bidu, Dr. 1. Blaga,
v. președintă, secretar.

ULTIME SCIRL
Viena, 5 Decemvrie. Cercurile 

normative politice de aici alăturân- 
du-se la punctul de vederi al Ger
maniei față cu Kriiger, acesta a re
nunțat la plănuita sa căletoriă în 
Viena și Budapesta.

Sofia, 5 Decemvrie. Cabinetul a 
dimisionat. Se fac încercări pentru 
formarea unui cabinet de coaliț:ă.

Londra, 5 Decemvrie. Din pro
vinciile sudice ale Chinei sosesc scirî 
despre o nouă rescblă. Resculații au 
adunat o mare cantitate de pulvere 
de pușcă în Quanglung — Tot mai 
mult se respândesce scirea, că curtea 
se va reîntbrce în Peking. — Tra
tările de pace în Peking au fost 
deschise Sâmbătă.

sh i ii ii s 15.
Cum își sciu 6menii ajuta. La 

curtea din Viena erau doi preoți predioa- 
torl: unul dintre ei era renumitul Abra
ham a Santa Clara. Ei predicau pe rând. 
Odată Abraham, ghemuit cum era și om 
ou mult duh, vrea 8ă-șl bată joo de oolegul 
său, să-l aduoă în înouroătură. Abraham 
nu-șl pregătea niol-odată predioa, el vorbea 
exabrupto. Colegul său însă era greu la 
oap, îșl compunea predioa și o învăța pe 
dinafară cu multă greutate. Se pregătise 
și de astă-dată preotul. Abraham îi găsesoe 
manuscrisul, îl oetesce și — cum avea me
morie fenomenală dintr’odată învăța predioa.

Vine sărbătorea. Rândul nu era a lui 
Abraham, el însă să rogă de oolegul său 
să i dea voie să predice și el. Colegul să 
învoiesoe. Abraham oa 6spe se sue la 
amvon și înoepe să predice. Colegul său 
făoea fețe asoultâudu-1; era predioa lui. 
Vine aoum rândul bietului păcălit să pre
dice. Ce să spună? El nu era în stare să 
împroviseze niol (jeoe vorbe. De-odat& 
îi veni o ideie: — Iubit popor! Părintele 
Abraham a spus o predioă atât de frumosă 
încât nu ne-arn săturat asoultându-o. E atât 
de admirabilă, înoât eu nu mă pot răbda 
să nu vi o spun a doua oră. Si el spuse 
a doua âră predioa. Lumea s’a mirat oe-i 
drept, dăr situațiunea preotului era salvată

O statuă vechiă. pilele aoeste s’a 
desgropat în Pompei o statuă minunată de 
metal, oare representă un bărbat tînăr de
semnând. Se cjioe, oă acâsta e cea mai fru- 
mâsă statuă din câte s’au aflat pănă aoum 
în Pompei.

Literatură.
Noțiuni de Economia Pitelor, 

prețiâsa scriere eoonomioă a d-lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia ou 137 i lustra- 
țiunl și 224 pag. Opul acesta nu se ooupă 
numai ou vitele, oi ou tot oe privesoe o 
bună gospodăriă, începând dela boi, oai, 
oi, oapre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă puifl de găină, gâsoă. 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea oum se păstrâză, oarl 
sunt mai bune eto. Acest op economio scris 
cu multă cunoscință de causă și fârte bo
gat în cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de ministeriul român al oultelor 
și instrucțiunei publice pentru soolele și 
pentru biblote/ile poporale. Se pote prooura 
și dela Tipog/afia „A. Mureșianu" ou 2 oor. 
plus 10 bani' porto.)

*
Pentru pregătirea bucatelor si 

atrage atențiunea familiilor române asupra 
folositdrei cărți întitulate: „Bucătărăsa na
țională^, carte de buoate a bucătăriei ro
mâne, francese, germane, și ungare. E ti
părită la Brașov de răposatul librar I. C. 
Hintescu și la compunerea ei și-au dat oon- 
oursul și unele dame distinse și harnice 
române de pe atunci. Pănă acjl oartea a rămas 
oea mai bună și bogată în felul său. Fe
lul bucatelor sunt înșirate tote în ordine 
alfabetică după numele lor. Sunt în număr 
de vre-o 1620, âr oartea conține peste 700 
pag. format mare ouart. Limbagiul e ușor, 
așa oă nu-i româu oare să nu 1 prioepă. 
Costă numai oor. 1.60 plus 40 bani spese 
poștale.

Proprietar: Dr. Aure! fâursșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu fâutor.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din KBrașoV' 

se pot procura urmâtârele cărți %

Cărți de rugăciuni și predici.
Anghira Mântui/rei, cărticea de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăersa 
sufletâscă. Ediț. IV corectată. Gherla. Prețul 
unui es. în păreți tari colorați . . 35 or.
(+ 6 cr. porto.)

mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 334 pag. Legată costă 50 cr, 
(-{- 5 or. po.rto).

micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Legată 
costă 22 cr. (-|- 3 cr. porto).

Carte derugăciuni, cereri și laude 
întru onorea Preacuratei Fecidre Maria, 
pentru folosul și mângăiarea sufletelor. 
Prețul legat 20 cr. (-|- 3 cr. porto).

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, Vul. I. de Em. Elef- 
teresu, cunoscut atât de bine în cercurile 
românescl din numSrosele sale scrieri. Are 
250 pag. Prețul (4 lei). . . 1 fl. 50 cr.

De același autor a apărut Vol. II. cu 
„Predici ocasionale șifunebrale'*,  care 
se estinde pe 220 pag. și conține predici 
multe pentru cununii, și diferite ocasiunl 
(la sânțirea de biserici, la instalări de pa- 
rochl, la preseutarea pentru prima-oră a 
preotului în parochii etc. et.) Peț. 1 fl. 70 cr.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Curentăm bisericesci pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular /(".oi Eapiui Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul (în 
loc de 2 fl.) prin postă . . 1 fl. 60 cr.

Curentăm funebrali și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de H-piu, Conțin vre-o 400 pag.
Prețul 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predie pentru Duminecile de 
peste an, ompuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christe. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici goentru Dumineci de Ius
tin Pupfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
Format mare de 500 pag. Prețul 2 fl. 20 cr. 
(prin postă recomandat 2 fl. 35 cr.)

„Carte de JEiugăciuni, cereri și 
laude'1 spre folosul și mângâierea sufle
telor oreștinesci. Conține 201 pag.

Prețul: legat, simplu....................80 b.
„ leg. în pânză ... 1 cor. 60 b. 
„ „în piele și aurit 3 cor. 20 b.
„ „în catitea cu cop

oii și cu cruce 7 cor. — b.
„Pomenirea Prea on. brâu, al 

Preasântei de Dumne4eu născătore, scosă 
din antologion seu mineiii și tipărită cu li
tere11. Pag. 16. Prețul 20 bani.

Scrieri economice.
Pentru economii de rite 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 școla superioră din Bucurescl. 
„Zooteckniau este partea a treia din „Ma
nual de agricultural 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 ș 
costă 8 cor. (cu posta recom. 8 cor. 50 b.

PARTEA I. a Manualului: Agro- 
logia său „Agricultura generală11 524 pag. 
Prețul â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 b.)

PARTEA II. rFitotechnia“ seu „cul
tura specială a plantelor11 cu 611 pag. și 202 
figuri. Pr. 8 cor., (cu posta rec. 8 cor. 50 b.)

„Cartea Plugarilor* 1 său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor11 etc. scrisă de loan 
Georgescu. Form. 8° 90 pag. costă 25 cr. 
( 3 cr. porto).

„StupărituV, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Const. Dimian, preot în Brețcu. 0 carte 
de 154 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 franoat 40 cr.

Grădina de legume, de Ioan I. 
Negruțiu, profesor în Blașiii. 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 acăstă mate
ria. Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

Vinuri din pâme, 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 avă 
gust bun etc. Prețul 20, (cu poșta 23 cr.)

Însoțirile de credit împreunate eu 
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 Pr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. costă 80 cr. (-]- porto 10).

*
Pilde și sfaturi pentru popor. 

Sub acest titul a eșit de sub tipar în Ti
pografia „Aurora11 din Gherla o nouă carte 
scrisă de d-1 Ioan Pop Reieganu, cunoscutul 
Dostru scriitor poporal. Cartea conține 160 
pag. în format 8° și conține vre-o 24 de 
scrieri, cari cuprind diferite învățături pen
tru trebuințele țăranilor noștri O recoman
dăm ca o carte fărte de folos și de petră- 
cere pentru popor.

*
„Carte de cântece pentru tinerimea 

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

Cursui ia bursa din Vîena.
Din 5 Decemvre. n. 1900.

Renta ung. de aur 4%................... H6.—
Renta de corone ung. 4%. • • • 91.80
Impr. căii. fer. ung. în aur 472% • 119.50
Impr. căii, fer, ung. înargint. 4V2% 99.70
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75
Bonuri rurale ungare 4% .... 91 30
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii......................167.50
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.—
Renta de argint austr........................... 98.55
Renta de hârtie austr............................98.25
Renta de aur austr.............................. 117.—
Losuri din 1860.................................. 135.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.94
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 677.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 673.25 
Napoleondorî........................................... 19.16
Mărci imperiale germane . . . 117.5772
London vista.................................. 240.25
Paris vista...........................................95.70
Rente de corone austr. 4% • • • 98.50
Note italiene....................................... 90.70

Cursul pieței Brașov.
Din 1 Decemvre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.84 
Argint român. Cump. 18.64 
Napoleond’orî. Cump. 19.10 
Galbeni ■ Cump. 11.20 
Ruble RusescI Cump. 127..— 
Mărci germane Cump. 117.60 
Lire turcescl Cump. 10.70 
Scris, fonc. Albina 5% 100.—

Nr. 18294-1900.

Vend. 18.90
Vend. 18.72
Vend. 19.16
Vend. 11.30

Vend. 117.68
Vend. —.—
Vend. 101.—

PUBLICAȚIUNE
Mercur! în 12 Decemvrie 1900 

la 10 ore a. m. se va țină în localul 
oficiului economic al orașului Bra
șov, licitațiune cu oferte în scris 
spre a da cu arendă locurile de pe 
piațele publice orășenesc! pentru așe
zarea stâlpilor și tablelor pentru anun- 
ciuri pe timpul dela 1 Ianuarie 1901 
pănă la 31 Decemvrie 1915.

Amatorii de asemenea intreprise 
au pănă la 5ra sus indicată, a-și sub- 
șterne la oficiul economic orășenesc 
ofertele în scris, sigilate și proveefute 
drept vadiu cu suma de lO°/0 din 
arenda anuală ce va oferio ; ofertele 
au să conțină declarațiunea, că ofe- 
rentul cunosce condițiunile de oferte 
și ale contractului și că se supune 
acelora fără nici o reservă.

Condițiunile ofertelor și ale con
tractului fie-care le pdte Jua în ve

dere păna la termenul ficsat în lo
calul oficiului în decursul Orelor de 
funcțiuue.

Brașov, în 27 Noemvre 1900.
1180,2-2 Magistratul orășenesc.

Nr. 95—1900.

Publicare de licitațiune.
Subscrisul senat bisericesc escrie 

prin acesta licitațiune publică, pen
tru edificarea bisericei din parochia 
Rebra-mare (Nagy-Rebra) comitatul 
Bistrița-Năsăud, pe basa planului și 
devisului de apese, aprobat de Prea 
Ven. Consist, Eppesc al Gherlei, cu 
clausula de dtto 18 Iulie 1899, sub

O

o

o

o

O

o

o

o

o

O

Nro- 6190, pe tjîua de 16 Decemvrie 
1900 st n. la 10 ore a. m.

Licitațiunea va fi verbală și cu 
oferte închise cari vor fi a se așterne 
la adresa senatului bisericesc, pro- 
vedute cu vadiul legal, pănă la datul 
licitărei.

Planul și devisul de spese, pre
cum și condițiuuilc de licitațiune se 
pot vedd io cancelaria oficiului pa
rochial gr. cat. Rebra-mare, pănă la 
fiiua de licitare.

Prețul de strigare se sta.toresce 
cu 30,570 corone, e

Din ședința ținută la 12 Nev. 1900.
Președintele: Notariul:

Onisim Rotariu, Constantin Suciu, 
preot local gr. cat. 1050,o—3

o o o
-= DESCHIDERE =-

de CAFENEA și RESTAURANT 
W în Villa Kertsck

Sâmbătă în 8 Decemvre n. Î9D0 voîu deschide 
în „Villa Kertsch“ sub firma :

CAFFE  ÎI & RESTAURANT 
BULEVARD"

o

o

o
Din incidentul

mare CONCERT militar.
Subscrisul îmi

blic, că sus numitul local, după cerințele de față, este de pri
mul rang și e aranjat fbrte elegant, bine încălcjit, ventilat și 
stă la disposițiă tote diarele.

Sa» Rlestaurant se vend peste tot beutnrl bune, cu 
deosebire bere „SBrelier’s BIofTbrîiw44 și de Miinchen, 
care se servesc On. public cu cea mai modernă inhalațiune, 
cu ajutorul condensitățiî aerului,

—------- 1 pe lângă prețurile cele mai moderate |——
Angajându-mî și un bucătar-șef, care a lucrat în cele ■ 

mai mari stabilimente ale țării, sunt în plăcuta posițiă a sa
tisface pe deplin cerințelor On. public. — Mai iau asupra-mi 
aranjarea de mese pentru nunte și banchete. q

Rugându-me de o cercetare numerosă, semnez
cu totâ stima

EVL Lebovits
#O<=—O==O

acesta se va da și un

iau voie a aduce la cunoscința P. T. pu- o

o

o

1-3

=o

Prafurile-Seidlitz ale lui Moli
Veritabile numai, <leeă flăeare eutiă este prove<țută eu marea de 

’Ș aperare a Iui A. Moli și eu subscrierea sa.
\ Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu-
țf tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 

mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
A a celor mai diferite bâle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
£ cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.— 
J Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

5 Frsnzbranntwein și a lui ftioBII.
'j V4-"ihîlsi KiirrîQ: decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire si cu 
£ VUI lldUIIU IIUHldl, plumbul lui A. Moli,
K Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de-
7 osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
•X Prețul unei sticle originale piumbate, Cordne 1.80.

8

Săpun de copii a lui Moli. '
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cui- j 

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulți.' Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca ' 
de aperare A. Moli.____________________________ ________________________________ (

Trimiterea principală prin i
Farmacistul A.

c. și r. fumisor al curții imperiala Viena, Tnchlaiilien 9
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursă poștală.

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

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

xjoomGOGoeooîXJOi^xx^xxxMxxxxxxx^

8

$
T7" I S-

Prenumerațiunile ia Gazeta Transilvaniei se potii face și reîno 
ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.

Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 
ca espedarea se li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se aboneză din noa s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurit și arate și posta ultimi. AdmînîStraț. „SSZ. TrafîS.“


