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Crisă ministerială în Bulgaria.
Miercuri cabinetul bulgar și-a 

dat dimisiunea. Soirea achsta o con
firmă „Agenția bulgarău adaugend, 
că tot-odată a fost amânată și acum 
se face încercarea de a forma un 
cabinet de coalițiune cu Sobrania 
de față, adecă fără ca ea se fiâ di- 
solvată.

Ceea-ce se prevedea mai de 
mult, s’a întâmplat acum. D-nii 
I vanei off și Radoslavoff au găsit, în 
fine, și au recunoscut ei înșiși, că 
ministeriul de față nu se mai pdte sus- 
ținâ. De mult s’au ivit neînțelegeri 
în sînul cabinetului, dintre cari aceea 
ce a adus după sine retragerea mi
nistrului de comerciu Nacevici, în 
legătură cu conflictul romano-bulgar, 
nici n’a tost singura.

Tdte aceste neînțelegeri vor 
fi contribuit la crisa ministerială de 
față, dâr trebue se fiă un motiv mai 
decisiv chiar, ce a provocat’o tocmai 
acum. Care este acest motiv nu se 
spune încă.

Una din căușele interne ale ne
înțelegerilor a privit cestiunea ati- 
tudinei guvernului față cu țeranii, 
cari s’au resvretit în contra incassă- 
rilor nouei cTecitielT. Paprikov, mi
nistru de resboiu, omul de încredere 
al principelui nu era mulțămit cu 
măsurile aspre luate de guvern față 
cu țeranii. De aceea șl-a fost și dat 
demisiunea, după o cârtă înfocată 
cu colegul seu dela interne Rados- 
lafoff; dâr conducea resortul seu mai 
departe pănă la numirea succeso
rului.

Se înțelege, că afacerile interne 
bulgare pe noi ne intereseză mai 
puțin. Ceea-ce am voi se seim este, 
dâcă schimbarea guvernului din Bul
garia nu țîntesce tot-odată și la re
stabilirea bunelor raporturi cu Ro
mânia atât de mult sdruncinate în 
urma uneltirilor comitetului mace
donean. A sosit momentul, în care 
guvernul bulgar, primind din partea 
guvernului român dovecjile cerute 

în afacerea conflictului, trebue se ia 
o decisiune și se dea la rândul seu 
însuși dovecfî despre lealitatea sa și 
despre capacitatea sa, de a înțelege 
îndatoririle, ce i-le impune păstrarea 
ordinei și a dreptăței în raporturile 
sale internaționale.

Se anunță din Sofia, că acolo 
domnesce părerea în cercurile poli
tice, că formarea unui cabinet de 
coalițiune n’are prospecte. Ce cabi
net se va forma atunci și care va 
fi atitudinea lui în cestiunea aplicării 
justiției pentru a delătura încordările 
dintre Bulgaria și România?

Acâsta este ce ne interesâză 
mai mult și despre acâsta ne va da 
probabil lămuriri viitorea compunere 
a ministeriului bulgar și programul, 
cu care acesta se va presenta înain
tea Sobraniei. picem probabil, fiind
că stările caotice interidre din Bul
garia pretind cea mai mare precau- 
țiune la judecarea situațiunei de- 
acolo.

Indemnity în loc de budget. Mi
nistru ungureso de finanțe a presentat alal- 
tăerl camerei ungare un proiect de lege, 
prin care cere încuviințarea, ca în cele 
dintâiîi trei luni ale anului viitor necesită
țile de stat să fiă provăcjute pe basa bud
getului din anul precedent. Camera va des- 
bate înourând proiectul.

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

II.

Acum nu mai era vorba de ohemarea 
seu nechemarea directorului la ședințele 
Eforiei, ci actul de dimisiune al directoru
lui și cele ouprinse într’âosul înoepură a 
forma materia de cârtă și de iritațiune.

„Cum“, începură a întreba oei-ce se 
simțiau atinși prin aserțiunile ouprinse în 
acest act, „nu i-a ajuns direotorului remon- 
strarea făoută în urma nechemărei sale la 
ședința din 14 August, și aouma ridică 
chiar acuse în contra direcțiune!, ce se ur- 
mâză de un timp înedoe la administrația 

șcdlei? — Dâr oine-i dă direotorului drep
tul a se amesteca în afacerile administra
tive ale șcdlei?.... Aoăsta-i răsvrătire, 
narchiă și prin urmare trebue pedepsită !“ 

Am avut ocasiune a ceti actul de di
misiune al direotorului OnițiO adresat Ven. 
Consistoriu și trebue să constat, oă în el 
se cuprind afirmări destul de grave, oare, 
dâcă s’ar adeveri, ar trebui să pună pe 
gânduri pe orl-și ce amio adevărat al șod- 
lelor române din Brașov și ar reclama din 
partea celor oompetențl cea mai grabnică 
sanare a relelor; dâr totodată trebue să re- 
ounoso, oă actul, despre care e vorba, este 
de natură intimă, adresat de conduoetorul 
unui institut oătră forul superior în mo
mentul retragerei sale din post și oă în ac
tul aoesta se vorbesoe numai de ourente și 
direcțiuni stricăoiose, se indică diferite 
simptome îngrijitore, și nu se amintesc cu 
un singur cuvânt nici persdne, nici oorpo- 
rațiunl.

Era, după a mea părere, chiar dato
ria șefului unui institut de învățământ, să 
arate superiorilor săi, la repășirea din pos
tul ocupat de 6 ani și mai bine, situațiunea 
în oare lasă institutul în momentul retra
gerei sale, și să le atragă atențiunea asupra 
relelor, ce le-ar fi observat în decursul ao- 
tivitățil sale, ca ast-fel să se pdtă lua la 
timp măsurile necesare pentru curmarea 
aoestor rele.

Și asupra unui asemenea aot de na
tură cu totul subieotivă e natural, că nu
mai forul superior este în drept a-se pro
nunța, numai el este chemat a aprecia va- 
ldrea aserțiunilor ouprinse într’ânsul și a 
oonstata, dâcă autorul lui a văcjut luorurile 
destul de ooreot, său nu. Ori și ce altă 
judecată, și mai cu sâmă din partea ace
lora, cari se ored atinși prin arătările cu
prinse într’un asemenea aot, nu are loo, 
de dre-ce cu greu pdte fi lipsită de orl-și 
ce peocupațiune.

Și ou tdte aoestea oe se întâmplă ?— 
In ședința de Vineri 17 Noemvre v. Eforia 
șoolară se ooupă ou cestiunea abejicerii 
d-lui V. OnițiQ din postul de director și 
pornind dela actul său de dimisiune înain
tat Ven. Consistoriu, nu se mulțămesce 
a-se pronunța asupra primirei său neprimi- 
rei dimisiunei, oi, după oum se împărtășesoe 

din isvor demn de oredință, decide a pro
pune delegațiunilor școlare, oe se vor oon- 
ohema în ourend, oererea unei ceroetări 
din partea Ven. Consistoriu față ou oele 
ouprinse în actul de dimisiune al directo
rului și pănă la pronunțarea sentinței sus
pendarea d-lui V. Onițiu din postul de di
rector, lipsirea dânsului de beneficiile îm
preunate ou acest post, precum și numirea 
unui direotor interima.l

D-l V. Onițiu suspendat din postul 
de direotor?... Pentru oe?

Pontru-că a reolamat restituirea di
reotorului gimnasial în drepturile, pe oarl 
le-a avut timp de 40 ani înainte de intra
rea în vigdre a Regulamentului pentru afa- 
oerile interne ale'îcorpurilor administrative, 
luorat în pripă ârna trecută? Său dâră pen- 
tru-oă a avut curajul de a desvălit forului 
său superior ranele, de oare oredea, că su
fere șodla oondusă de dânsul?

Au dâră era mai bine, oa față ou 
aceste rane dânsul să rămână ou totul ne
păsător și să lase răul, oe-1 observase, să 
se oontinue mai departe, ca astfel nu oum- 
va să supere pe cine-va și să se espună 
a-șl pierde benefioiile, oe i-s’ar fi ouvenit 
și după retragerea din directorat?

Lăsăm să răspundă la aoâstă întrebare 
oetitorul nepreocupat. Noi vom oonstata 
numai atâta, că într’o cestiune, în care ne 
simțim înși ne implicați, nu este bine, dâr 
nu este nici drept a-ne face înși-ne jude
cători.

D-l V. Onițiu suspendat ?
Acel Onițiu, oare înainte de aoâsta ou 

3 — 4 luni, la jubileul de 50 de ani al esis- 
tenței gimnasiului, era aplaudat din tdte 
părțile și era întâmpinat ou atâta simpatia ? 
Aoel Onițiu, oare s’a distins așa de mult 
oa profesor, oare a ridicat în timpul de 6 
ani, de când funoționâză oa direotor, așa 
de mult prestigiul șodlelor couduse de dân
sul, care a renunțat dela o parte însem
nată a beneficiilor sale de direotor, oa să 
se pdtă înființa „fondul Coressi“, ou aju
torul oăruia s’au tipărit mai multe manuale 
de valdre pentru șcdlă ? Aoel Onițiu, sub 
conducerea căruia oonferențele profesorale 
ale corpului didaotio dela șodlele medii din 
Brașov au primit o nouă viață și la iniția
tiva oăruia s’au făcut la aoeste șcdle atâ-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Curier parisian.
I. Esposiția din S900.

— Fine —

Etă de altfel în traducere un articul 
iscălit O. de Rezâ și publicat în „Le Mo- 
niteur de 1900, Organe de l’Expositionu. 
Deși nu suntem în tote de aoord ou d-l 
Rezâ, totuși trebue să i dăm mai de multe 
ori dreptate. Etă aoest artioul plin de elo
gii la adresa d-lor Olănescu, comisarul Ro
mâniei, și Formigâ arohiteotul pavilionului.

„Pavilionul României nu-i pe quai 
d’Orsay, între numărul pavilidnelor în linia 
dintâiîi, între aoelea oarl și-au pus frumd- 
sele lor fațade spre rîu. Aoâsta nu-1 împe- 
decă însă, de a fi unul dintre oele mai in
teresante din întrâga serie.

„înainte de tdte comisarul general al 
României, d-l Dimitrie Ollănesou a avut o 
ideiă, pe oare n’o putem aplauda în deajuns 
și oare faoe ondre simțclui său artistio : a 
dat luorarea d-lui Formigâ, măestrul emi

nent care ne dăduse în 1889 oele două 
palate de pe oâmpul lui Marte, atât de in
teresante, atât de „d’avant garde“, înoât 
nici unul dintre palatele din 1900 nu se 
pdte asămăna ou ele, aoele două palate de 
oeramioă și de fier, a căror apariție însemna 
pentru arohiteotură începutul unei ere nouă, 
cu tdte sforțările retrograde ale architec- 
ților de ac}I.

„Prin alegerea aoâsta d-l Dimitrie 
Ollănesou s’a dooumentat mai parisian oa 
mulțl dintre purtătorii de funcții, pe oare-I 
cunosc, și de fapt și e parisian, de dre-oe 
iubesoe Parisul nostru, literatura ea, artele 
sale, monumentele sale, dedre-oe a tradus 
însuși în româneece pe Ruy Bias al lui 
Viotor Hugo. Colaboratorii săi imediațl au 
fost d-nii George Bengesou și George Ste- 
rian. Cel dintâiîi e de ani de bile dspele nos
tru, a fost chiar laureat al aoademiei fran- 
cese; al doilea e elev diplomat al șodlei 
ndstre de Belearte. Niol o mirare deol oă 
au înțeles arta atât de delicată, atât de 
franțuzâsoă a d-lui Formigâ.

„D-l Formigâ nu putea, construind 
palatul României, să se arate atât de re

voluționar ca înainte ou cj000 ani, dedre-oe 
trebuia să se inspire de monumente 
olasioe românesol: de oatedrala dela Argeș, 
de mănăstirea Horezu și de altele.

„Plecă deol în România îndată-ce 
primi însăroinarea. Văcju Argeșul — a că
rui oatedrală s’o amintim în trâcăt, fu re
construită de un Franoes, contele de Noiiy; 
— a copiat cupolele sale îmbrăcate ou 
aramă poleită, campanilele de formă întdrsă, 
oarl sunt de un efeot atât de neașteptat; 
a văcjut mănăstirea Horezului și a împru
mutat templul, a văfiut Iașii și a luat dela 
una dintre biserioile lor aoel brâu-friză, 
care înounjură întreg pavilionul și ale oâ- 
rei foi să inlănțuesc într’un „grecqieu de o 
formă fdrte partioulară; dela biserioa Sta
vropol a luat în sfârșit ferestrile cu fie
răriile oele fdrte frumose. Și din tdte aoeste 
elemente a compus un întreg fără note 
false. A rămas în aranjamentele aoestea de 
motive veohl, artist de un gust sigur, co
lorist delicat. Din tdte înoeroările de po- 
lioromie făcute la esposițiă, pavilionul ro- 
mâneso e cel mai armonios, de-opotrivă cu 
oocheta clădire pe oare aoelașl architect 

a zidit’o la oâțl-va pași pentru restauran
tul românesc și unde lăsând curs mai liber 
inspirației sale, a utilisat atât de frumos 
oeramioa, prea puțin băgată în sâmă de 
constructorii actualei esposiții...

„Interiorul nu e mai puțin reușit deși 
de altfel terenul, *oare  fu conoes României 
e fdrte strîmt și nefavorabil, n’are, de nu 
mă înșel, mai mult de 60 de metrii (? 
Probabil a vrut să spună 6 metrii. — Nota 
traduoătorului.) de lărgime pentru o lun
gime de 5 ori mai mare.

„Intrând dai în oupola oentrală, înaltă 
de 15 metri, de unde o soară cu rampă 
duplă, așeejată în fund, te oonduoe în sta
giul dintâiîi, desohis în formă de loggia. 
Aoâstă hală oentrală, formată de dom e un 
fel de vestibul de ondre, de un efect fdrte 
amplu și oare te surprinde oând îți aduol 
aminte de dimensiunile reale ale planului. 
Patru ooldne bizantine îl susțin, băosite, 
deoorate ou embleme, ridicând prin pro
porțiile lor frumdse, înfățișarea monumen
tală a acestui templu. In fund d-l Formigâ 
voise să pună o oglindă, oare ar fi produs 
o perspeotivă frumdsă. 
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tea iustituțiunl folositâre ? Acel Onițiu în 
fine, la stăruințele căruia s’a putut înființa 
„masa studenților", aoea întocmire filan
tropică, care înlesnesce susținerea la șcâ- 
lele din Brașov a unui număr destul de în
semnat de tineri diligențî, însă lipsiți, din 
tdte părțile țârei ?

Un asemenea bărbat meritat să fiă 
alungat din postul eău ca cel mai nevred
nic slușbaș și lipsit de beneficiile sale în 
semn de pedâpsă!

Ore ce impresiune va face o aseme
nea procedură față de tinerii, cari se pre
pară pentru cariera profesorală și în genere 
față de tinerimea nostră, dela care aștep
tăm să dovedâscă odinidră caracter și băr
băția ?

Ce îmbărbătare va fi o asemenea pro
cedură pentru colegii directorului suspendat 
și oum va îndemna ea pe profesorii cei 
vechi, să persiste și mai departe în pos
turile lor, întrebuințând tdte puterile, de 
oare mai dispun, spre binele și progresul 
șcdlei, în serviciul căreia au încărunțit?

Și în fine ce om de valora și ou 
dre-care simț de demnitate se va mai afla 
îndemnat, să ia asupra sa sarcina de di
rector, după-ce vede, cum a fost tratat un 
director ca Onițiu?

Nu seim, ce decisiune vor lua față 
ou propunerile Eforiei, Delegațiunile școlare, 
a oăror întrunire se aștâptă încurând. In 
ori și ce cas ouvântul ultim în acâstă 
gravă afacere va avă să-l spună Ven. Con- 
sistoriu, și înalt Prea Sânția Sa Arohiepis- 
oopul și Metropolitul, ca supremul inspeotor 
al școlelor române din archidiecesa Tran
silvaniei. Față ou modul îngrijitor în care 
s’au desvoltat lucrurile, se pretinde ou tot 
dreptul, ca forurile ndstre superidre bi- 
sericesol și școlar» să caute a fi la înăl
țimea chemării lor, delăturând conflictul 
printr’o soluțiune drâptă și imparțială. In 
prima liniă se aștâptă dela aceste foruri 
superidre să încerce încă odată, de cum-va 
mai este cu putință, a domoli pe cale pucl- 
nică focul ivit la școlele din Brașov, ale 
cărui urmări nu se pot prevede.

Scriind acestea, ne aducem aminte de 
un oas analog, întâmplat la șoolele nostre 
în an. 1856. Pe timpul acesta fericitul di
rector Gavriil Munteanu ajunsese în dre- 
oare neînțelegere cu Eforia școlară, în frun
tea oăreia se afla înoă mult meritatul pro
topop loan Popasul. Nemulțămit ou posi- 
țiunea sa la gimnasiu, după obținerea drep
tului de publicitate al acestuia, Munteanu 
îșl și înainta dimisiunea ea, hotărît fiind a 
treoe în Moldova, și Eforia școlară, deși re- 
ounoscea, că Munteanu a adus servicii în
semnate șcdlei, totuși într’un moment de 
slăbiciune omenâscă se arătă gata a-i primi 
dimisiunea și și designa pe viitorul direotor.

Lucrurile acestea, care numai în fa
vorul școlelor nu puteau fi, ajunseră la ure
chile lui Șaguna. Marele Archiereu nu în- 
târd'ă un singur moment, oi îndată adresă 
Eforiei școlare o sorisore părintâscă, dâr

„Bunul lui simț de artist l’a învățat să 
renunțe la acest artificiu prea ușor. Și 
acuma armele României cu devisa: „Nihil 
sine deo" despart în patru păretele.

„Mai notez, că în acest pavilion ofi
cial, d-1 Formigâ a mai căutat, pentru cele 
trei oupole, cari îl încunună, un procedeu 
de iluminațiă oaraoteristic: de-a lumina 
domurile pe dinlăuntru, așa că arohitectura, 
colonetele, oordnele lor apar într’un fond 
sombru pe un câmp luminos...

„Esposiția din acest ooohet pavilion 
e fdrte interesantă. Veți vedâ partea con
sacrată a domeniilor regale și vă veți aduce 
pote aminte stând în fața busturilor rege
lui Carol I și a reginei Elisabeta, cari tro- 
nâză la locul de ondre, că aoâstă regină e 
o scriitore de mare talent: „Carmen Sylva". 
Veți vedâ superbele probe de sare, una 
dintre bogățiile țării românesol; veți vedâ 
țesături, carl .au ceva caracteristic în marea 
lor simplicitate.

„Și vă atrag atenția asupra fârte cu- 
riosei esposiții retrospective grupată aici: 
cărți bisericesol ou picturi vechi și bogat 
legate, broderii vechi, poddbe de aur și de 

seriosă, în care o întreba, dâoă s’a gândit 
destul de bine, când a primit ou atâta 
grabă dimisiunea lui Munteanu? Cu oine 
va înlooui Eforia pe acest bărbat meritat, 
care după espre-siunea lui ȘagULa „a dat 
suflet gimnasiului, pe când Eforia cu tdte 
miile ei i-a dat numai trup?" Și în fine 
cum se vor mai îndemna alțl bărbați har
nici a întră în serviciul gimnasiului brașo
vean, când față, cu un bărbat ca Munteanu 
Eforia se arată așa de nepăsătore.

Bunul Arohiereu învitâ pe eforii bra
șoveni să nu întârzie a reveni asupra ho- 
tărîrei luate și să caute a’l îndupleca pe 
directorul Munteanu să rămână și mai de
parte în postul său. Sfatul său părintesc fu 
urmat întocmai și astfel Munteanu ișl urmă 
mai departe funoțiunea sa, aducând ca și 
pănă atunol cu tdtă inima și ou tot devo
tamentul prețidsele sale servicii pe altarul 
sodlelor nostre.

Ore ce s’a întâmplat în anul Domnului 
1856, să nu se mai pdtă întâmpla în 1900? *)  

3^3

*) Am dat loc espunerilor artioulului de 
mai sus, fiind-că au fost făcute cu oalmi- 
tate și obiectivitate și fiind-că, cum accen
tuezi și autorul lui, într’adevăr s’au schim
bat împrejurările dela finea lui Octomvrie 
înooce. Inoidentul, care credeam atunci, 
că-șl va găsi o resolvare grabnioă și firâsoă, 
trece printr’o nouă fu să cu totul neaștep
tată. Se pare, oă animositățile personale 
voesc să covîrșâscă ou totul oonsiderațiu- 
oile principiare ale cestiunei. Se ivesce 
deci necesitatea, de a-se revela și acoen- 
tua aceste din urmă, oa să nu se formeze 
o opiniune greșită asupra unor luorurl, cari 
cu bunăvoință s’ar pută lămuri în 24 de 
ore în mod mulțumitor pentru ambele părți. 
Dealtmintrelea se înțelege de sine, că noi 
vom susțină posiția, ce am luat’o dela în
ceput în aoâsta afacere, de a cumpăni drept 
și nepreocupat și a nu prejudeca hotărîri- 
lor forurilor competente. — Red.

argint și restaurații fârte frumose de mo
numente romane, găsite în România.

„ScițI de altfel, oă România ne-a mai 
trimis și frumosul tesaur a lui Athalaric, 
găsit la Petrdsa. Vi-s’a spus deja, oă din 
preoauțiă s’a oerut pentru el ospitalitatea 
museului dela Luvru, ospitalitate, care i-s’a 
acordat. El completâză într’un mod admi
rabil esposiția archeologioă a României".

Afară de secția artelor frumdse, unde 
n’am reinaroat nici un op mai de semă, în 
tdte secțiile, unde a espus România, juriul 
a recompensat pe esposanțl cu o mulțime 
de mari medalii (grand prix). Și ceea-ce e 
îmbucurător e, că aoeste recompense se re
fereau la lucruri principale, pe de-oparte 
la esposiția domeniului coronei, a minis 
terelor de instrucția, răsboifi etc., pe de 
altă parte la productele, cari formâză bo
găția și viitorul țării, precum : grâne, pe
trol, sare, cărbuni, vin etc. Au fost multe 
state, cari au mai luat atât de multe premii 
ca România, puține le-au luat însă pentru 
obiecte atât de importante. E incontesta
bil, oă România face progrese uimitore. 
Ea a fost și considerată de FranoesI între

Kruger și Țarul. După oum se 
telegrafâză din Bruxella îutre agenția di
plomatică transvaaliană de acolo și între 
Livadia se urmeză tratări, oa Țarul să pri- 
mâscă pe Kruger. Spre scopul acesta Dr. 
Leyds pleca cji'0!0 aoestea la Viena.

„Drepturile^ și „libertățile^ în 
Ungaria.

In ședința de Miercuri a dietei 
din Pesta a ținut deputatul oposi- 
țional Visontai Soma un remarcabil 
discurs, în care a desvelit stările de 
plâns, ce domnesc în Ungaria în 
ceea-ce privesce drepturile și liber
tățile publice și personale.

După o scurtă introducere, în care 
întrdbă pe guvern, cari îi sunt ideile și 
prinoipiile de oare se conduce aoum în 
ajunul alegerilor generale dietale, oratorul 
schițeză deoadența vieții sociale și politice, 
viață, oare nu constă din alt-ceva, decât 
din vânătdre după grațiă, din lingușiri și 

alte ticăloșii, și oare nu este în stare să se 
ridice la nivelul apărării intereselor po
porului. Oine-șl bate capul, de pildă, ou 
sdrtea olasei munoitorilor, cu straturile largi 
ale poporului.

Adevăratul drept al poporului mun
citor este dreptul de liberă întrunire și 
adunare și de libertate a pressei. In pri
vința aoâsta însă suntem într’o adevărată 
stare de asediu, într’o stare escepțională, 
înființată de guvernul trecut și nedesființată 
de guvernul actual. Despre dreptul de în
trunire a dat Perczel la 1898 o ordonanță. 
A revocat’o Coloman Szell? Nu! Coloman 
Tisza încă a înoercat la 1878 să dea o ast
fel de ordonanță, nisuința lui însă s’a frânt 
de oposiția deputaților. Ou ooâsiunea aoeea 
Desider Szilagyi a deolarat în cameră, că 
regularea dreptului de întrunire prin ordo
nanțe ministeriale, este o infamare a con- 
stituțiunei. Perozel însă a impatriat siste
mul de concesiune, creând prin acâsta în 
cercul organelor inferiore acel spirit, care 
face să se reaminteseă pretextele mincindse 
din epooa lui Tisza.

Oratorul cetesce mai multe estrase din 
hotărîrile autorităților din provincia, prin 
cari s’au oprit adunările de popor. Apoi 
oontinuă:

NimeDl nu denâgă statului, guvernu
lui și autorităților dreptul de-a esercita in- 
specțiune la adunări. Au drept de a-șl tri
mite dmenl, oarl se inspecteze adunările, 
pentru a garanta siguranța statului și a 
ordinei sociale. Acesta însă facă-o, fără 
a-se atinge cu mână sacrilegă de cel mai 
sfânt drept într’un stat constituțional, de 
dreptul de întrunire.

întrebă: dâcă îi luăm poporului drep
tul, ce-i dăm în schimb? Dâcă-1 despoiem 
și de dreptul, ce i-1 dă constituția, dâcă 
sguduim în el oredința oătră patriă, față 
de stările publice, față de administrația 
drâptă și nepărtinitore, care trebue să aplice 
în măsură egală legea față de orl-ce olassă; 
dâoă-1 despoiam și espunem milidnele po
porului muncitor din Ungaria ideilor așa- 
(jise internaționale și nepatriotice, atunci 
mai putem noi sta față de el și să-i cjieem: 
pretindem să fiți cetățeni fideli patriei?

Stăm fdrte trist și în ce privesce li
bertatea personală, ț)ilnio cetim sentințe de 
ale Tablelor reg. și de ale Curiei, prin 
cari sunt achitați de pedepse omeni, fiind- 
oă sunt semne vădite, că au făout mărtu
risiri recunosoătore sub influența schin- 
giurilor gendarmeriei. Astfel de sentințe se 
dau la an cu sutele. Cetesce câte-va 
din ele.

Vorbesce apoi despre interzicerea co
lectelor, care încă este un făt monstru al 
lui Perczel și despre alte măsuri medievale 
introduse de guvernul treout și neridioate 
de guvernul actual.

Discursul lui Visontai a fost des aplau
dat din partea oposiției, pe când guver
namentalii tăoeau muloom, par’ că li-ar fi 
fost rușine de ceea-ce se spune în plin 
parlament.

statele mari. Astfel în juriile, oarl s’au ales 
pentruca să judece obiectele espuse în fui
oare secțiă, găsim numele multor Români, 
bună-oră au fost d-1 Mirea juriu în seoția 
„țăsăturilor de lână", d-1 Florescu în secția 
„pielăriilor", d-1 Mânu în secția „marei și 
micei industrii", d-1 Cantacuzino (singurul 
juriu străin) în secția „agrioulturei", d-1 
Obreja la „asistentele publice", d-1 Istrate 
la secția „geniului militar" etc. eto.

Și despre d-1 Gadan, oare dimpreună 
cu d-1 Francovieh, a pictat admirabila 
„stereoramă mișcătore" (singura panoramă, 
care a fost premiată la esposiție) să spune, 
că e Român.

Dâr e vremea să sfîrșeso. De mult 
deja brațe puternice au început să surpe 
cetatea fermecată. Nici o putere nu va putâ 
însă să nimicâscă amintirea ei în sufletul 
celor ce au văcjut’o. A fost ca și când se
colul, care mâre, s’ar fi îmbrăcat odată în 
haine de sărbătore, luându-șl astfel rămas 
bun dela lumea, care se pregătesce să 
primâscă pe urmașul lui.

Paris, Noemvrie 1900.
Sex, Til.

Francia și Anglia.
In ședința dela 4 Decemvrie n. a Se

natului franoes, s'a înoeput desbaterea pro
iectului de lege despre sporirea flotei de 
răsboiil.

Cu ooasiunea aoâsta generalul Mercier 
a ținut un disours fulminant. El s’a decla
rat aderent al ofensivei, atât îu răsboiul ma
ritim, oât și pe continent și a esprimat pă
rerea, că în cas de conflict cu Anglia ar 
fi de dorit, oa Francia să se gândâscă la 
asigurarea debarcării pe țermul contrar al 
oanalului La Manche. Mercier doresoe, ca 
să se oompleteze ou urgență planul de mo- 
bilisare a trupelor pe mare și usoat.

Discursul lui Mercier a produs mare 
neliniște în tdte cercurile politice, deși nu 
i-se pâte atribui o prea mare însemnătate 
politică, piarele fac atent guvernul, să nu 
stea inactiv față eu amenințările lui Mer
cier. „St. James Gazette*  <Uoe) că va fi bine 
de a-se griji în tdte privințele, fiiud-oă nu 
e de loc esohis, ca Francia să aface Anglia. 
Meroier a făcut un mare serviciu Eugle- 
silor prin aceea, că li-a deșteptat trezvia.

„Temps*,  organul ministrului de ea- 
terne, scrie: Nu atârnă dela Mercier, ca 
Anglia să ne tîrasoă într’un oonflict; priu 
vorbirea lui însă a împins oarul Englesilor 
anti-francesl. Dâcă Anglia va avă vr’odată 
răsboiti ou Francia și dâcă acest răsboiil 
ar fi organisat după modul oum a orga.ni- 
sat*  Mercier espediția din Madagascar, 
atunci veoinii noștri EnglesI pot durmi li
niștiți.

Opera română.
După oum seim, stagiuuea operei ro

mâne din Buonresol a fost deschisă la în
ceputul lunei curente cu represent area ope
rei „Petru Ilareș*  compusă de d-1 Candela 
directorul conservatorului din Iași. Piesa a 
fost primită cu căldură de public și a avut 
un succes frumos. Ceea-ce pe noi ne inte- 
resâză însă în deosebi este oă în aoâstă 
operă a debutat pentru prima dră pe soena 
Teatrului Național d-ra Onoria Popovici, 
fiica oiașului nostru (Brașov), în mod forte 
remarcabil. La o săptămână după acâsta, 
oântărâța ndst.ră a avut cel mai strălucit 
suooes în opera „Othello*  de Verdi, piarele 
buoi’.resceue au scris în modul oel mai elo
gios despre debutul d-rei Popovici îu am
bele aoeste opere. „Othello" a fost repre- 
seutat, înainte cu câteva <jbe a doua âră. 
Etă oe ni-se sorie din Buouresel despre 
succesul, cu care s’a dat aoâsta din urmă 
oj eră în genere și în deosebi despre debu
tul d-șorei Onoria Popoviol;

JBitcumscl, Noemvrie 1900.

Optra română câștiga o nouă forță 
prin talentul puternio, real neescamotat — 
ca ai atâtor pseudoartiștl — al d-șorei 
Onoria Popovici, fiica Brașovului, legănul 
atâtor bărbați și femei de valdre ai națiu- 
uei române.

După-ce studiâză și se perfeoționâză 
în școlile vienese,. înarmată cu tâte armele 
soiiuței, răsfățata copilă a muselor se reîn- 
tdrse intre ai săi.

Onâre și recunoscință fiă-cărui artist, 
care nu uită, oă este moralioesce obligat a 
adune serviciile sale artei naținuei sale. D-sa 
este una din primele artiste de valdre, cari 
au înțeles și au urmat acâsta. Din aoest 
punot de vedere d-șora Popoviol merită oea 
mai mare laudă.

Astfel fiind, ușor se pâte înțelege, oă 
pe lângă talant acest fapt încă a contribuit 
volens-nolens la împrejurarea, că direcțiunea 
operei române a ridicat direot la rangul de 
prima-donă a operei din Buouresol pe d-șora 
Popovici, pentru a interpreta roluri, oa al 
Desdemonei din opera „Orhello", poemă de 
Arigo Boito, cu musică de nestorul maes
tru Verdi.

Legile orl-cărei arte oer, ca ori oe 
talent, ca să pâră da pe artistul demn de 
numele eău, trebue să fiă îmbrăcat și aju
tat de o cultură desăvârșită.

Dovada acestui adevăr a dat’o publi
cul în cjiua de Luni, 6 Noemvrie, prin 
aplau9ele sale frenetioe, făcând din Desde- 
mona-Onoria obiectul admirațiunei ssde.

Când poema înoepe, întroduoând ao- 
tul întâifl, cu furtună, plâie, vânt, tunet, 
trăsnet, tablouri caracteristice la genialul 
Shakespeare, părintele tragediei, captivând 
și pregătind astfel spiritul ascultătorului 
pentru furtuna sufletâsoâ, ce urmeză a se 
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deslănțui mai pe urmă în poemă, Desde
mona nâstră oompleoteză tabloul prin vo
cea ei melodiosă. Cu dibăcia maestrului 
stăpân pe arta sa, d-șdra PopovicI soiu să 
țină aoordul între tonul aoi duloe și duios, 
espresie conoretă a liniștei jși fericirei, aci 
năvalnic și sguduitor, espresiă reală a in
dignării și revoltei sufletesol.

Când Jago învârtesce ou multă rafi
nărie cheia meschinăriei, târnosând astfel 
în noroifi oredința și prietinia lui Othello, 
și reușesoe să deștepte în inima acestuia 
sentimentul gelosiei, se produc scene atât 
de dificil de esecutat, înoât trebuesc să fiă 
interpretate de artiștii ou taleutul d-lui 
Eugenio Durot (Othello) și Onoria Popo- 
viol (Desdemona), pentru a pută produce 
efectul dorit.

nAve Maria11 din actul al IV-lea rugă
ciunea ultimă a Desdemonei, și care pre- 
merge desnodămentul fatal, a fost eseoutată 
îo mod etrăluoit, sublim, 6r pietatea ferme- 
eătore, ce timbr&ză acâstă rugăciune pro
curată, oare iese din inimă pentru a pă
trunde în tbte inimile, mi-a adus invo
luntar aminte de ouvintele unui suveran, 
care la o ooasiune quBsi analogă a esola- 
mat „Aoum soiu, oe este dumnedeeso“.

După-ce în fuga condeiului am făcut 
schițarea aoestui important moment al artei 
române, oare prin intrarea d șbrei Onoria 
PopovicI la opera română câștigă un nou 
stâlp puternic, putem ou entusiasm să re- 
ounbscem, oă în sinul poporului român 
sunt artiști de valbre remarcabilă, și oarl 
prin faptul esistenței lor constitueso o măn- 
driă națională, oare trebue menageată, sus
ținută, conservată și păstrată oa un talis
man menit să pice balsam răcoritor și re- 
constituant în inima mult înceroatului și 
prigonitului popor român.

Er ție, Onoria, oare faci onora ope
rei române, îți dmem: stărue și muncesoe 
mereu ou ouragiă, perfecționându-te neîn
cetat. Românismul te va slăvi pe drumul 
gloriei, pe care înoepl să pășesol. Fii în
credințată, că atunci, când vei fi bineme
ritat dela arta română, Românii recunos
cători cu drag îți vor pune pe frunte cu
nuna de lauri, ce au înoeput să-ți împle- 
tâscă.

Brebenel.

SOIRILE D1LE1.
— 24 Noemvrie v.

Disolvarea dietei croate. „Reichs- 
wehru primesce din Agram soirea, că dieta 
croată va fi disolvată de-odată cu dieta 
ungară, deși mandatul ei n’ar espir» atunol.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat următârele cotisa- 
țiunl anuale: Reuniunea femeilor române din 
Brașov: 200 cor. D-l Procopiu Givulescu 
parooh în Ourtiel: 4 cor., Biserica gr. or. 
/rom. din Ourtiel 10 cor. D-l loan Stan, 
proprietar în Feldioră^O cor.—Pritnâscă no
bilii donatori cele mai vii mulțumite pentru 
frumdsele d-arurl. Direcțiunea școlelor medii 
,gr. or. rom.

Corone eterne. Dela un domn, care 
nu voesce să fiă numit, am primit 6 co
rone la fundațiunea iubiților răposați, în 
memoria iubitului și drăgălașului oopil 
Praian Vasilie Pop, drept o corbnă neperi- 
t6re. Subscrisul comitet primind suma de 
mai sus o ohitâză *în  acest mod și arată, 
că s’au adaus la fundațiune. — Brașov 24 
Noemvrie (7 Decemvrie) 1900. Comitetul 
parochial român gr. or. din Cetatea Brașo
vului.

Urcarea dării pe spirtuose în 
Austria. Guvernul austriao a presentat 
tuturor dietelor provinciale un proieot de 
lege, prin care intenționâză a uroa darea 
pe spirtuose pure cu 20 corone la heoto- 
litru. Proiectul dispune, că după raohiul 
lîmportat din Ungaria său din alte pro
vincii înoă trebue să se încasseze noua 
•dare. Puterea legii să estinde pănă la 1909.

La academia de musică și artă 
■dramatică, din Buouresol strada Vestei Nr. 
15, sa mai înființat un curs gratuit de 
musioă orientală (biserioescă) pentru preoți, 
cântăreți și seminariști. Pentru predarea 
aoestui curs a fost numit prea cucernicul 
Econom Stavrofor Const. I. Popescu, doc
tor în teologiă. înscrierile se iao chiar de 
aoum și vor oontinua păuă la finea lui 
.Noemvrie st. v. oând va începe oursul.

Situația agricolă în România. Tim
pul continuă a fi forte favorabil sămănă- 

turilor de tomnă, âr perspectiva pentru 
viitorul an agriool este oum nu se pâte mai 
plină de speranțe pănă aoum. Faoerea cgâ- 
relor de primăvară a fost și ea favorisată 
de timp și dâoă înourend va oădâ zăpadă 
și ârna va fi fără multe viscole, cari să 
deevălâsoă semănăturile, periclitând pe cele 
făcute mai târziu, România de sigur se va 
bucura de frumbse recolte.

Cununia Reginei Wilhelmina. „Ti
mes**  din Londra scrie următbrele: înainte 
de a-se stabili terminul cununiei reginei 
Wilhelmina, trebue să se resolve câte-va 
oestiunl formale. Proiectul de lege despre 
oăsătoriă trebue să fiă mai întâifi primit 
de oorpurile legiuitore, trebuind 6ă se în- 
voescă tot-odată la naturalisarea principelui 
mire și să-i înouviințeze suma, oe are să 
i-se plătâscă din lista oivilă. După-ce se 
vor fi făout tote acestea, va urma oununia 
în catedrala protestantă din Haga.

0 arestare în palatul regal bel
gian. Din Bruxella se anunță, oă poliția â 
arestat alaltăerl în palatul regal pe un in
divid, oare sub pretext, oă vrâ să îndrep- 
teze ceva la oonduotul de gaz, s’a furișat 
în palat. S’a pornit oeroetare oontra lui.

Tâng-Wen-Huan, urzitorul rebeliunii 
contra misionarilor din Paotingfu, a fost 
escortat de o pază germană la Tien-Cin 
pentru a fi eseoutat.

Pedepsirea Curdilor. Ambasadorul 
ruseso din Gonstantinopol a oerut dela 
Portă instituirea unui tribunal separat, oare 
să judece asupra a 20 Curfll, cari au fost 
arestați, pentrti-că la finea lui Septemvrie 
au ataoat consulatul suprem din Erzerum.

De-ale comitetului macedo-bulgar.
piarul „Peninsula Balcanică1* află, că 

în ultimul congres al oomitetului bulgar 
din Sofia, ținut săptămâna trecută, s’au 
luat următorele dicisiunl;

„Orî-ce macedonean, de orl-oe națio
nalitate, care se află stabilit în Bulgaria, 
trebue să plătescă în termin de patru luni 
taxa, ce i-se va cere de Comitet pentru li
berarea Maoedoniei, care taxă variâză între 
100—1,000 fr. Aceste taxe au ajuns pen
tru Macedoneni și mai ales pentru Românii 
din Principatul vecin nisoe adevărate dări 
oficiale. Aoeste imposite trebue să împli- 
nâscă suma de 6,000,000 fr. bani destinați 
pentru revoluția din Macedonia.

„Imediat după terminarea oongresului 
să se organiseze bande, oarl să fie formate 
din omeni fără oăpătâiiî și să pătrundă în 
Macedonia, ca să ia dela Românii de 
acolo, prin orî-ce mijldce vor pute, bani 
în valbre de 1,000,000 de lei. Toți brutarii 
din Bulgaria sunt obligați să platâscă câte 
50 bani de fie-care sao de făină, oe vor 
cumpăra. De asemenea și măoelarii câte 20 
bani de fie-care oap de vită. Nici vânză
torii de fruote n’au putut scăpa fără de 
aoeste taxe, oăol și ei sunt obligați a plăti 
câte 20 baul de fie-care coș de frucre. 
Banii vor fi întrebuințați la cumpărarea de 
muniții de răsboifi, de cari în curând co
mitetul va avă nevoie.

„OrI-ce tînăr maoedonean, de orî-ce 
naționalitate, care se află în Bulgaria dela 
etatea de 17 ani în sus, trebue ca Dumi
necile și sărbătorile să mârgă la locul des
tinat pentru a faoe eseroiții militare sub 
conducerea de oficeri bulgari în activitate, 
cari au fost puși la dispo-iția comitetului 
de însu-șl guvernul bulgar. In tot timnul 
cât va dura instrucția, fie-care trebue să-și 
achite prețul cartușelor, ce a risipit. S’aor
donat de asemenea și stăpânilor, oa în sus-. 
Zisele Zi'0, slugile să fie libere, ca să fie 
instruite.

„Să se organisese în fie-oare oraș, oră
șel și chiar prin sate, nisce societăți, cari 
să fie însărcinate ou strîngere de ciorapi, 
oămășl, haine etc. de oarl comitetul va ave 
trebuință în curând,

„Pană în luna lui Martie 1901 aceste 
disposițiuul trebue să fie împlinite și apoi 
să se procedeze la o răscolă pentru libera
rea Macedoniei1*.

*

Conflictul între cei doi miniștri bul
gari, continuă. In timp ce organul d-lui 
Radoslavoff stabilesce bilanțul averei colo
nelului Paprikoff pentru a-1 acusa de pre- 
varicațiune, organul acestui din urmă răs
punde printr’o destăinuire ou privire la an- 
treprisa podului din Varna, în oare minis

trul Radoslavoff și amioii săi sunt aousațl, 
de a fi făcut operații neourate.

Călătoria lui Kruger în Europa.
Sunt 16 ani de când Președintele re

publicai Transvaal, Kriiger, a fost ârășl 
prin Europa și în timp de 16 ani multe 
s’au schimbat. Când la 1884 Kriiger a 
venit în Europa, era însoțit de generalul 
Smit, ministru de răsboiu, și de ministrul 
du Toit. Iu Germania președintele a fost 
primit de împăratul Wilhelm 1 în pre- 
sența principelui Bismarck. Kriiger a adre
sat următbrea cuvântare cătră împăratul 
german:

„Majestate! Sunt forte vesel de pri
mirea amicală oe ml-a făcut’o Majestatea 
Vostră. Cu atât mai mare buouriă simt, 
oând soiu, oă cea mai mare partea popora- 
țiunei republicei și a Afrioei de sud este 
de origine germană. Și eu mă țin mânnrp> 
oă m’am năsout diu semințiă germană, 
regret însă oă nu pot să mă adresez Ma- 
jestății Vbstre în limba străbunilor mei. 
Sperez și doresc, că relația între Germania 
și întrâga Africa de sud va rămâne ’tot- 
dâuna amioală și că relațiunile oomeroiale 
într’aceste două țări se vor desvolta în fa
vorul lor. O adevărată bucuriă îmi va face, 
dâcă acesta visită va ajuta acestei oause**.

Răspunsul împăratului Wilhelm I a 
fost următorul :

„Mă bucur forte mult, d-le președinte, 
oă în d-ta pot să salut pe representantul 
statului, care în oe privesoe comunitatea 
rassei este încopoiat cu Germania. Tot 
de-auna m’am interesat mult de înflorirea 
și desvolt.area statului d-tale și ou atât mai 
vârtos mă bucur, oă aoum voim să espri- 
măm în formă de învoială relațiunile ami
cale dintre Germania și republioa Trans
vaal. Sunt convins, că acest contaot între 
Germania și Transvaal va potența senti
mentele de amiciția și de înrudire între 
aoeste două națiuni de un sânge. Eu din 
parte-mi încă void ajuta pentru ajungerea 
scopului** .

Acesta s’a întâmplat la 1884. Aoum 
la 1900 Kiiiger vine ârășl în Europa și a 
vieitat chiar și Germania, der astăZl pe 
tronul german stă Wilhelm II, care are 
alte idei, decât antecesorul său.

Actualul împărat al Germaniei nu l’a 
întâmpinat pe Kriiger așa de amicabil, ca 
Vilhelm I, el i-a trimis soirea, că, cu pă
rere de rău, dâr el nu pote să-l primâscă.

Etă oum se schimbă lucrurile în timp 
de 16 ani 1

NECROLOG. Edmund Moller, fost 
prelat papal, abate și membru în consiliul 
de direcțiune al statusului rom. oat. din 
Ardeal, comisar episcopeso la giînnasiul 
româno-catolio din loc și preot oelebrant, 
a răposat erl în al 76-lea an al vieții și al 
52-lea al preoției. înmormântarea i-se va 
face mâne 8 Dec. u. la 3 bre d. a. în ci- 
miterul din Blumăna.

ULTIM SCIM
Budapesta, 6 Decemvrie. In șe

dința de adl a camerei ministru- 
președinte Szell a declarat, că va 
preaenta înourend un proiect de lege 
privitor la dreptul de întrunire.

Haga, 6 Decemvrie. Kriiger este 
așteptat aici pe afli la 3 ore d. a. 
Se crede, că din causa ovațiunilor, 
ce i-se fac pe întreg parcursul, Kru 
ger nu va sosi la timpul fixat. Re
gina Wilhelmina a trimis la fronti
era Olandei un representant al seu, 
care se-1 salute. La gara de aici 
Kriiger e așteptat de un banderiu 
de călăreți care-1 va conduce pănă 
la otel.

Haga, 6 Dec. Președintele Krii- 
ger a fost primit aici cu o estra-or- 
dinară însuflețire.

Londra, 6 Decemvrie. Lord Kit
chener telegrafeză din Bloemfontein, 
că generalul Knox a atacat lângă 
Bethulie-Smithfield armata lui De- 
ivett, isgonindu-o din tote posițiunile 

de luptă. După apusul sorelui Dewett 
s’a retras spre nord.

Londra, 6 Dec. Salisbury a de
clarat în camera lorflilor, că statelor 
bure nu le pdte reda independența.

Sofia, 7. Decemvrie Cu forma
rea noului cabinet a fost însărcinat 
Radoslavoff.

Constantinopol, 6 Decemvrie. Co
mitetul revoluționar a început o ac
țiune din cele mai violente în cotra 
Turciei. In vilaetul Monastir s’au co
mis mai multe asasinate politice. Asa
sinii sunt BulgarJ. Mai mulțî învă
țători bulgari presupuși a avă legă
turi cu comitetul macedo-bulgar și 
cu asasinii, au fost arestați.

Washington, 6 Decemvrie. Ofi
ciul de esterne a primit un raport, 
după care ambasadorii din Peking 
s’au înțeles erl cu privire la planul 
unei convențiuni, pe care-1 vor tri
mite guvernelor lor. Ministrul de 
esterne Hay a autori sat pe ambasa
dorul Conger se subscrie convenția 
în numele Statelor-Unite. Amănun
tele convențiunei nu sunt cunoscute 
încă. Se crede însă, că Statele- 
Unite pretind cea mai aspră pedepsă 
față de corifeii rescolei Chinese.

Convocare.
On. Dbmne ale Reuniunei femeilor ro

mâne pentru ajutorarea văduvelor săraoe 
din Brașov și Săcele, sunt rugate a lua parte 
la adunarea generală, oe se va țină în cțiua 
S tutui Andreiii, în 30 Nov. v. (13 Deo. n.) 
a. o. la 3 bre după prânZ în sala festivă a 
gimnasiului român din loo.

Brașov, 23 Nov. 1900.

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

au a > .
Plante amatbre de musică. Pe 

oum se vede și acâsta trebue să fiă o ba
zaconia amerioană, și de fapt așa și este. 
Un profesor american, I. Teitgen, se Z>oe» 
oă a făout o sensațională descoperire, și 
anume, oă și plautele sunt amatbre de 
musică. Profesorul Teitgen spune, oă a 
făcut încercări ou o plantă, pe care o avea 
un amic al său în casă, și oare s’a arătat 
fbrte amatbre de musică. Oând se cântă 
ou vibra în apropierea ei, planta îșl des 
face frunZele, er când în apropierea ei 
oântă oineva, care nu e prea virtuos în 
musică, la oea mai mică distanță ea îșl 
lasă frunZele în jos. In legătură ou acâsta 
profesorul american a mai constatat, că 
musioa este favorabilă și crescerei și spo- 
rirei plantelor. O sală de concerte Z'°e> ar 
fi locul oel mai potrivit pentru cultivarea, 
plantelor. Profesorul Teitgen a mai făout 
esperiență ou planta, oare cu frunZele ei 
prinde inseotele. El a pus o inseotă pe 
frunZă și aoesta cât oe a simțit’o s’a strîns, 
âr după-oe a înoeput să-i cânte cu pianul 
frunZele s’a desfăcut și inseota a scăpat. 
Planta nu șl-a contras frunZele oât timp a 
cântat la pian.

Literatură.
Pentru pregătirea bucatelor se 

atrage atențiunea familiilor române asupra 
folositorii cărți întitulate; „Bucătăria na
țională^, carte de bucate 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 con
cursul și unele dame distinse și harnice 
române de pe atunci. Pănă aZl cartea a rămas 
cea mai bună și bogată în felul său. Fe
lul bucatelor sunt înșirate tbte în ordioe 
alfabetică după numele lor. Sunt în număr 
de vre-o 1620, âr cartea conține peste 7‘'0 
pa?, format mare ouart. Limbagiul e ușor, 
așa că nu-i român oare să nu 1 prioepâ. 
Costă numai cor. 1.60 plus 40 bani speBe 
poștale.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: ârogoriu ifaior.
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veritabile numai dacă se cumpără clela mine, negre, albe și colorate,
dela 45 cr. pană la 14 fl. 65 cr. metru. — Trimise franco și liberate de vamă. — — Mostre se trimit imediat. —

O' O O MX o O O

G. henneberg Fabricant de mătăsuri Clifaraat al cărți c. si r.) ZURICH.

Dela „Tipografia A. Mureșiami“ 
«Shub SSrașov.

se pot procura următbrele cărți:
Cărți pentru comerciant? 

și funcționari de bancă:
Idei fundamentale în economia 

politica de loan Socanu, vechia profesor 
la scolele corn. r. din Brașov. Prețul 65 cr.

Procent, Promil, Interese .și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
(Jile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit. Prețul 40 cr.

3 cr. porto.)
„Curs complet de corespondența 

comercială" de /. C. Pmnțu. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recoman'iațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 1 fl. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea du- 
plă de 1. C. Panțu, prof, la școla comerc. 
superioră din loc. Tracteză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, pbte 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 duplă, de Z. C. Panțu. Acâstă nouă 
broșură conține : afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(-|- 10 bani porto).

Paris vista...............................................95.70
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.50
Note italiene...........................................90.70

Cursul pieței Brașov.
Din 7 Decemvre 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.84 Vend. 18.90 
Argint român. Cump. 18.64 Vend. 18.72 
Napoleond’orl. Cump. 19.10 Vend. 19.16 
Galbeni Cump. 11.20 Vend. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 117.60 Vend. 117.68 
Lire turcescl Cump. 10.70 Vend. —.— 
Scris, f'onc. Albina 5°/n 100.— Vând. 101.—

o

o

o

o

Cursul Ba bursa din Vîena.
Din 6 Deoemvre. n. 1900.

Renta ung. de aur 4%..................... 116.—
Renta de corone ung. 4%. . . . 91.80
Impr. căii. fer. ung. în aur • 119.50
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4,/2°/0 99.70
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 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
NapoleondorI............................................... 19.16
Mărci imperiale germane . . . 117.57'
London vista. 1........................... 240.25

-= DESCHIDERE =- 
de CAFENEA și RESTAURANT 

în Villa KertscL
Sâmbătă în 8 Decemvre n. I9O vom deschide 

în „Villa Kertsch<s sub firma :

CAFFEE & RESTAURANT 
BULEVARD41.

Din incidentul acesta se va da și un

mare CONCERT militar.
la cunoscința P. T. pu- 

de față, este de pri- 
încălcjit, veutiiat și

o

o

o

o

ii Analisat de autorități medicale
și aplicat în spitalurl cu mare
suoces ca medicament exterior c 

*sr.
$ PjFIHT B

o contra
p- o
CQ

■a 
o REUMATISMULUI O 

o

vindecă iute și sigur ’-i *-<<
cj rH
S’ «S soldină, Rheuma, Ischias și alte. CL 

CD
'/> 
O Efectul în unele cașuri este CD

3'^ extra ordinar, că după o mi< ă Q 
C

cd întrebuințare, încetâză durerile O 
o

ur di
) și la bdle învechite. Q

«3 
'O g

D

.2 aliXLă £». 5 xxxin.vi.te.
© ~ Prețul unei sticle cu instrucția folosire! B ps
S d 1 coronă, calitate mai tare cor. 2.40 -ct-
“•s; Se capătă în t6te farmaciile. K-
j 3 Cu posta cu rambursă sâu după

primirea prețului trimite pro- <1
5 dueâtorul ș
O 

oă WIDDER GYULA,
pj ax o

a © farmacist în S.-A.-UJHELY. 3.
*4 Depou principal în Budapesta : în far- B

macia d-lui Josef v. Torok Kirâly-uctza
Nr. 12, și Egger’s farmacia Naâor VI. Q

Vâczi-Korut 17.— In Brașov: la far-
maciile d-lor Victor Both, farmacia O'»

la „Ursu“, Franz Kclemen, Cari Schus- 9
ter, Friedrich Stenner, Alexina Jeke-
lius. — In Cohalm : farm. Victor Melas.

tot beutmrf bune, eu
Oreher’s AIoirbrllii“ și de Miinchen, 

public cu cea mai modernă inhalaț une,

o

o

Subscrisul îmi iau voie a aduce 
blic, că sus numitul local, după cerințele 
mul rang și e aranjat fbrte elegant, bine 
săă la dăsposiiiă fote diareie.

Sm ISestaurasit se wend peste
deosebire bere
care se servesc On. 
cu ajutorul condensitățil aerului,

— | pe lângă prețurile cele mai moderate. |r—t—
Angajându-mi și un bucătar-șef, care a lucrat în cele 

mai mari stabilimente ale țârii, sunt în plăcuta posițiâ a sa
tisface pe deplin cerințelor On. public. — Mai iau aBupra-ml 
aranjarea de mese pentru nunte și banchete.

Rugâudu-mă de o cercetare numerosă, semnez
cu tdtă stima

Lehovits.

DISTILLERIE FRANQAISE. PR0M0NT0R.

o

„Gazeta Transilvanieia 
cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Cinrcu și 
la Eremias Nepoții.

IXXXX mxxxi ixxxxi

V 68/13 szâm
bvgrh. 1899.

Arveresi hirdetmeny.
Alulirot kikiildOtt bir. vegrehajtb ezennel kozhirre teszi, hogy a 

hosszufalusi kir. jâtâsbirosăg 1899 evi V. 68/12 sz. vhgzese lolytân Dr. 
Lemenyi Jenp figyved âltal kepviselt Negru Virgil telperes rbszere Dr. 
Lemânyi Pompil alperes ellen 2000 kor. —fii. kovetelda s jăr. erejeig 
elrendelt kielegitesi vegrehajtăs folytâa alperestfil lefoglalt ea 1139 frt. 
20 filre becsult ingdsăgokra a hosszufalusi kir. jârâsbirdsăg V. 68/13 
1899. szâmu vegzesăvel a tovâbbi eljârâs vagyis az ârveres elrendeltet- 
ven annak az alap es feliilfoglaltatok kdvetelesei erejeig ia, a mennyi- 
ben azok kielegitbsi jogot nyertek volna, Hosszufaluban alperes lakâsău 
leendd megtartâsăra hatâridoiil 1900 evi Deczember ho 17-ik napjăn del- 
lltân 2 orăja kitiizetik, a mikor birbilag letoglalt tdbbfele hăzibutorok 
6s szerelvenyek, melyek kozdtt 6rt£kesebb fegyverek ea eredeti festme- 
nyek talâlhatbk, keszpânzfizetes mellett a legtdbbet igerfinek, szukseg 
eseceu becșărou aiul iș elfognak adatni.

Egyazersruiud felhivatnak mindazok, kik az elârverezendd ingd- 
sâgok vetelărăbbl a vegrehajtatb kovetelesât megeldzd kielegiteahez 
jogot tartanak, a mennyiben resziikre a foglalăa korăbban eazkozolte- 
tett volna es ez a vegrehajtăsi jegyzokonyvbfil ki nein tfinik, hogy el- 
sdbbaegi jelenteseiket az ârveres megkezdeseig alulirt kikuldottnel irâs- 
ban beadni vagy pedig szdval bejelenteni el ne mulasszăk, mert kuldn- 
ben caak a vetelâr fdlOslegere fognak utaltatni.

A tOrvenyes hatâridâ a hirdetmânynek a birdsăg tâblâjân tdr- 
tent kifiiggesztdset kovetâ naptbl szâmittatik.

Kelt Gsernâtfalu, 1900. 6vi November h6 26-ik napjăn.
Veress Mihâly,

1182 kir. bir. kiildott.
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m 0. B. L0TEBI1 dej STAI
pentru scopuri de binefacere militare

------- «os-------

Acesta Loterie de bani 
unică în Austria legal concesionată, 

eea^ae 18.122 câștiguri în bani gata 
în sumă totală de cordne.

Câștigul principal este

200,000 c°r°ne gata.
Pentru plata câștigurilor ga.iantâză oficiul loteriei c. r.

Tragerea urmeză irevocabil în 13 Decemvre 1900. 
.w Un Sos cosiă 4 corone.

Leșuri sunt de vendare: la despărțământul loteriei de stat în Viena, I. 
Riemergasse nr. 7, în colecturile loteriilor, TraficI, la oficiile de dajilie, poște, 
telegraf, și căi ferate, case de schimb, etc. Cumpărătorilor de losurl se 
planul gratis.

XXXX!
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

X 
X 
X

dosurile se trimit franco. ■

Direcția oficiului loteriilor c, r. 
despărțământul loteriei de stat.
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