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Două momente semnificative.
Alaltăerl s’a depărtat din Bra

șov pentru timp mai îndelungat fos
tul fișpan al comitatului nostru, Mau
rer. Inainto de plecare a fost visitat 
de deputațiunile Maghiarilor din loc, 
aceea a casinei maghiare și deputa- 
țiunea din sînul Maghiarilor brașo
veni în frunte cu comitetul lor ese- 
cotiv, cari șl-au luat remas bun dela 
densul.

D6că înregistrăm acâsta la acest 
loc, o facem pentru-că sărbătorirea 
fostului fișpan de cătră Maghiarii 
brașoveni concade de astă-dată cu 
serbarea restabilirei păcei și a uni- 
rei între cele două grupuri ale po
porului săsesc din loc, cari în tim
pul fișpăniei d-lui Maurer multă 
vreme au fost desbinate și astfel 
i-s’a ușurat une-ori fostului fișpan 
de-a figura, cum a figurat ca mare 
promovător al nisuințelor șoviniste 
maghiare în Brașov, pentru care 
merit mai ales a fost sărbătorit de 
cătră maghiarimea de aici.

Sub regimul Banffy, fostul fiș
pan se depărtase tot mai mult de 
chiemarea sa adevărată ca stând în 
fruntea unui comitat locuit în pre
ponderant mare de Sași și Români, 
și lăsat să fiă dus cu totul de cu
rentul șovinismului, încuibat aici 
prin agitațiunile continue ale celor 
dela comitetul esecutiv maghiar în 
direcția maghiarisării său, cum cfic 
ei, a cucerirei Brașovului în favorul 
elementului maghiar și al ideii de 
stat național maghiar.

Nu numai odată s’au iscat din 
causa acăsta conflicte aspre cu Sașii 
și Românii în comitat, la comună, 
precum și în viața socială, și numai 
de curend, in vara anului acestuia, 
Sașii s’au vădut amenințați de ași 
perde posițiunea de pănă acuma la 
alegerile comunale chiar în cercul 
întâii! electoral al orașului.

Aceste și alte atacuri amenin- 
țătore din partea Maghiarilor aliațl 
cu mosaicul elementelor venetice, 
cari tot-deuna au format zestrea gu
vernamentală, i-au cumințit pe Sași, 
pe așa numiții „vercji" și „negrii", 
și încet încet a prins rădăcină la ei 
convingerea, că numai în strînsă 
uniră și înțelegere îșl pot apăra 
cu succes interesele naționale ame
nințate.

La acâsta nu puțin a contribuit 
tocmai atitudinea politică din anii 
din urmă a fișpanului demisionat, 
care, în loc să fi potolit pasiunile 
șoviniste. le nutria și le încuragia 
printr’o purtare părtinitore. Din causa 
acăsta a ajuns în conflict și cu Sașii 
și cu Românii și cu legile esistente 
pe cari nu le respecta când era 
vorba de dreptul de limbă etc. al 
acestora.

Concade deci în mod semnifi
cativ depărtarea de aici a lui Mau
rer cu proclamarea uniunei între 
Sașii „verfli" și „negrii" și salutul 
călduros de adio, ce i-l’a dat Ma
ghiarii, este la rendul seu destul de 
elocuent spre a ilustra, că ceea-ce 
a urmărit el dimpreună cu agitatorii 
politici maghiari din loc, a avut 

tocmai ținta contrară, de a desbina 
și a slăbi ce nu este maghiar.

Reacțiunea, ce a produs’o în sî
nul Sașilor conlucrarea fostului fiș
pan cu comitetul esecutiv al Maghia
rilor din Brașov, aduse cu sine resta
bilirea uniunei și a bunei înțelegeri 
săsescl.

Noi am anunțat cei dintâi, că 
cele două foi ale grupurilor săsesci 
de pănă acum vor fusiona și că 
aceste grupuri se vor uni, formând 
în viitor o singură partidă săsăscă. 
Am întîmpinat înainte cu simpatiă 
nisuințele de unire ale Sașilor, căci, 
am c|is, astfel ei vor contrasta cu 
mai mult succes uueltirilor de des 
naționalisare și printr’asta causa na
ționalităților asuprite va pută numai 
câștiga.

Sașii din Brașov serbeză de 
astă-dată un Crăciun vesel, căci — 
cum cji.ce organul lor — el este 
tot-odată o serbare de pace pentru 
poporul săsesc. Și bine accentuăză 
același organ cjicend, că prin faptul 
acestei împăcări și uniri, n’a învins 
partida „vercjilor" și nici partida 
„moderaților", ci a învins poporul 
săsesc.

Tăria unui popor și fericirea lui 
nu este condiționată atât de rapor
turile lui esteriore, cât mai mult .de 
ceea-ce se petrece în interiorul lui, 
de pacea, mulțumirea și legătura sa 
interidră.

Esemplul dat de concetățenii 
noștri sași este înălțător și vrednic de 
imitat. Tot-odată servesce de învă
țătură și adversarilor esistenței na
ționale a poporelor nemaghiarp, că 
cu cât se vor svîrcoli mai tare în 
amenințarea acestor popore, cu atât 
le vor găsi mai mult decise și strînse 
la un loc în lupta de apărare.

Noul „Reischrath" austriac, pe oum 
se vorbesoe în cercurile guvernamentale 
din Budapesta, se va întruni numai pe Ia 
finele lui Ianuarie 1901. Guvernul austriac 
sperâză, că cel puțin în primele luni nu se 
va face obstrucțiune în „Reichsrath" și 
astfel va fi dată posibilitatea de a-se alege 
delegețiunea și oomisiunea pentru cvotă, 
prin ceea-ce s’ar fgaranta resolvarea neîm- 
pedecată a afacerilor comune. Delegațunile 
se vor pute întruni deja în Martie, așa că 
deja delegațiunea dietei ungare actuale va 
vota cheltuelile comune pe 1901.

Dieta croată și „statul maghiar". 
Intr’una din ședințele din urmă dieta cro
ată a decretat, că pentru ea nu esistă „stat 
maghiar*^ oi numai țări aparținătăre coronei 
sfântului Ștefan.

4Etă oum s’a petrecut lucrul: 
j

Era în discuțiune un proiect de lege, 
în oare se afla espresiunea „stat maghiar*. 
Deputatul Jilovici a propus, ca din punctul 
de vedere al dreptului public în Croația, 
espresiunea amintită să fiă înlocuită cu 
„țările aparținetdre coronei Sf. Ștefan* De
putatul Mazzura nu s’a mulțumit cu atât. 
El a. propus chiar să se dică „regatul-ungaro- 
croato-slavon*, său „comunitatea de stat croato- 
ungară*. La votare însă s’a primit propu- 

; nerea deputatului Jilovici, adecă s’a decretat 
că Ungaria este numai regat, âr nu și stat.

Șoviniștil dela pressa maghiară sunt 
cătrăniți foc din causa acâsta și dau gu
vernului din Peșta se înțelâgă, că ar fi bine, 
dâoă ar face pe cei diu Agram să simtă, 
că-s datori a reounâsoe „statul maghiar*, 
oum trebue s’o reounosoă și oei din Viena 
căci nu se pote admite, după ei, oă ar 
esista „numai un regat ungar, oare aparține 
țârilor oordnei Sf. Ștefan, având autonomia 
provincială". Fiind acesta o oestiune de 
titlu, gazetele șoviniste ungurescl cred, oă 
ea va fi clarificată în curend față ou Cro
ația.

Se prăpădesc Secuii.
Țipetul acesta îșl face adeseori loo 

prin ooldnele foilor din Peșta, cu anume 
scop, de a atrage atențiunea guvernului 
asupra pretențioșilor Sâcui, ca sâ le vină 
în ajutor și sâ păstreze acest „tesaur" pen
tru „clădirea statului maghiar unitar".

De ourend fdia lui Bartha („Magyar- 
orszag"), însu-șl Sâcuitt, a publicat un ar- 
tioul, oare se începe așa: „Din lumea Car- 
paților dela Ciuo vin soiri alarmante: nu-i 
muncă, nu-i pane, poporul sâoueso flămeS- 
tjesoa". O fi! Apoi oontinuă a spune, că ro
iuri întregi de Sâcui năvălesc spre răsărit 
și mlatjă-cji în România: unii se reîntorc, 
oei mai mulțl râmân însâ acolo, pierduțl 
fiind pentru maghiarism, se desnaționalisâză, 
ori se demoralisâză. In oei din urmă patru 
ani 13.693 Secui și-au luat rămas bun pe 
vecie dela patria lor, din oausă căn’au putut 
să-și câștige aiol ni ol pânea de tdte cjilele, 
âr oa să oerșesoă nu vor, deși cerșitorl au 
ajuns sâ fiă în adevâratul înțâles al cuvân
tului, fiind-că n’au asigurată niol mămăliga 
dilei de mâne.

După-ce istorisesoe acestea, autorul 
articulului arată, oă Sâcuiul din Ciucul su
perior s’a desbrăcat ou totul de ființa lui 
mai de demult. Nu se mai găsesce la el 
energiă, singur „pălinca" îi mai ține sufle
tul în 6se; grija vieții i-a ars aripile su
fletului și miseria i-a topit de tot umorul etc.

Și asta o fi !
Nu va înțelege nimeni de ce scriitorul 

artioulului din „Magarorszag" pune în le
gătură miseria în oare cjice, oă se sbat Sâ- 
cuii ou pretinsa lucrare de subminare a na
ționalităților. Etă oe sorie el: „Numai orbul 
nu vede, oă din partea naționalit.ățior se 
oontinuă lucrarea de subminare în oontra 
esistenței nostre de stat. Luorâză în contra 
ndstră cu puterea banului, cu puterea re
ligiei și... ou arma presei".

Vorbele aoeste arunoate pe hârtiă fără 
pic de soootință n’au niol un rost. Asta o vede 
și scriitorul lor din foia ungurescă, de aceea 
recurge la apucătura, ârășl puțin norocosă, 
de a învinui tot naționalitățile și pe condu
cătorii acestora, pentru-oă proprietarii unguri 
îșl pierd moșiile, pe cari le oumpâră „băncile 
valahe"! Apoi „țăranii valahi", oarl mai 
înainte priveau cu încredere la Maghiari, 
acum s’au înstrăinat, ba adeseori se pârtă 
chiar ou porniri ostile; și Sâouiul, al cărui 
tată n’a vorbit nici-odată deoât unguresoe, 
adl se mărturisesoe de „Valah" și vorbesoe 
demonstrativ românesoe.

Dăr și asta e o oausă, oă se prăpă
desc Sâouii? Intr’adevâr, minunată logică!

După rătăoirile acestea, scriitorul ar
tioulului din fâia lui Bartha revine ia idei 
mai sănâtose. Etă ce spune el: „Un mare 
perioul pentru maghiarism este imigrarea stră
inilor galițienl. Potopul acesta, năvălind peste 
Carpații nordici, a acoperit cu valurile sale 

comitat de comitat și acum înghite terito
riul comitatului Solnoc-Dăbâca. Am umblat 
dela Ungvar pănă la Deșiîi. Am vătjut pă
durile culcate, câmpurile, grădinile nimi- 
oite, pe cari noii lor propietarl au ridicat 
fabrice de oțet și spirt și câroiume; am 
văflut pe locuitorii străvechi devenițl cer
șitorl... Pe piața Deșului artioulii de hran ă 
puii, ouele, fruotele, nu le mai pdte cum
păra omul, deoât dela străini cu caftan (Ji
dovi). E de temut, oă dăcă curentul acesta 
se va estinde mai departe, are să se rupă lan
țul, ce Ugă enclavele maghiarismului, — și 
atunci suntem pierduțt*.

I-o credem pe cuvânt „îngrijatului" 
autor al artioulului din „Magarorszag". Pu
hoiul jidovismului amenință în modul oei 
mai primejdios pe Maghiaro-Sâoui, aici sâ 
caute ei buba tuturor relelor sociale, aiol 
sâ înoâpă ei luorarea de îndreptare și sa- 
nare pănă mai e timp.

Pote oă atunci și Secuii vor duce o 
lume mai bună, 6r șoviniști gazetari dela 
prassa maghiară nu vor mai căuta isvorul 
primejdiei în pretinsa lucrare de submi
nare a naționalităților cutropite și perse
cutate de oei-oe au dat mâna ou jido- 
vismul agresiv.

Suspendarea directorului Onițiu.
Jirașov, 11 (24) Decemvrie 1900.

Ceea-ce se părea înoă săptămânile 
treoute imposibil este acum fapt împlinit. 
La propunerea Eforiei școlare au decis de- 
legațiunile șoolare, oum se soie, ou mare 
majoritate de voturi suspendarea d-lui Vir
gil Onițiu din postul de director al șcdle- 
lor ndstre medii, 6r Eforia școlară a ese- 
cutatat brevi mânu acest oonolus, așa înoât 
din 1-ma Decemvrie v. a. c. este instituit 
ca direotor ad interim d-1 profesor Gheorghe 
Chelariu.

In Gestiunea acâsta mai are cuvântul 
Ven. Consistoriu archidiecesan, ca for che
mat a delibera asupra conduselor delega- 
țiunii șoolare și asupra recursurilor presen- 
tate oontra acestora și contra măsurilor 
luate de Eforiă în urma lor.

Așteptăm cu înoredere conclusul Ven. 
Consistoriu, oare de sigur va fi la adăpos
tul preocupării, ou care s’a tranșat aiol afaoe- 
rea. Din acest motiv nici nu voim se ne 
pronunțăm în meritul afacerei, oa nu 
cum-va aoâsta sâ fiă privit oa o in
gerință neadmisibilă în cercul de oompe- 
tență al Veneratului Consistoriu archidie- 
oesan din Sibiiu.

Publicul este în drept însâ a aștepta 
sâ fiă informat și sâ i-se dea lămuririle de 
lipsă despre oele petrecute în Brașov, căol 
cestiunea suspendării d-lui Onițiu este ur
mărită cu interes viu de tdte păturile pu- 
blioului român. Și acâsta ou atât mai mult, 
cu cât neoundsoerea dieposițiilor legale dis
ciplinare a dat loo multor apreoiărl false 
a întregei afaceri.

Deja când s’a adus prima scire în 
„Gaz. Trans." despre suspendarea d-lui 
Onițiu s’a fiis, oă acâstă procedură stă în 
flagrantă oontradicere cu disposițiunile re
gulamentelor în vigdre. VoiO oăuta dâr da 
astă-dată a proba, oă în adevăr așa este.

Disposițiunile disoiplinare referitdre la 
corpul profesoral și directorul șcâlelor 
medii sunt ouprinse în „Regulamentul pen
tru procedura judecătorăscă în căușele disci
plinare în Metropotia gr. or. română", votat 
de Congresul național bisericesc în ședința 
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din 24 Iunie 1886 sub N-rul 184 și tipărit 
la Sibiiu în același an în editura Metro- 
poliei.

§-ul 4 al acestui regulament dispune:
„Cercetarea disciplinară e îndreptățit 

a-o ordona:
a) contra persĂnelor de manipulaț'.une 

presidiul oficiului respectiv;
V) contra altor persĂne, oarl stau sub 

jurisdicțiunea consistoriului eparohial, îd 
cas de urgență Episcopul, respective loc
țiitorul lui, — în alte oasurl consistoriul 
eparchial;

c) contra asesorilor și funcționarilor 
aplicați la ooncept lângă consistoriul me
tropolitan, în cas de urgență Metropolitul, 
în alte oasurl consistoriul metropolitan.11

Nu înoape îndoială, că oorpul profe
soral și directorul șcĂlelor medii cad sub 
disposițiuuile lit. b) a aoestui §, și prin ur
mare organul îndreptățit de-a ordona cer
cetarea disciplinară este în cas de urgență 
D-l Archiepiscop, 6r în alte cașuri consistoriul 
archidiecesan.

Er § 11 al acestui Regulament dis
pune:

„De odată cu investigarea prealabilă 
său în decursul acesteia, în cașuri grave, 
adecă când este pericul pentru biserică, șcdlă 
seu averea aeestora, se pote ordona suspen
darea înoulpatului dela ofioiu și beneficiu.

Contra decisiunei de suspendare se 
pĂte recurge numai „extra dominium.*

Evident, oă disposițiuuile aoestui § 
se referă la dreptul „organelor îndreptățite 
a ordona îuvestigațiuneau preourn se pote 
vedâ aoĂsta și din întroduoerea § lui 8 și 
cari în sensul §-lui 4 sunt „în cas de ur
gență episoopul, resp. locțiitorul lui, âr în 
alte oasurl consistoriul eparohial*.

Din tote acestea resultă, că nici Efo- 
ria școlară niol delegațiunile școlare nu au 
dreptul de a ordona cercetare disoiplinară 
contra profesorilor și direotorului dela șc6- 
lele medii, ou atât mai puțin pot aduce 
concluse de suspendare.

Eforia școlară a depășit deci com- 
petința sa când a propus delegaținnilor 
școlare suspendarea d-lui Onițiu din postnl 
de director.

Delegațiunile școlare au depășit com
petența lor oând au hotărît suspendarea 
d-lui Onițiu, și

Eforia șoolară a eseoutat un conclus 
nevalid oând pe basa hotărîrei delegațiunilor 
a suspendat de fapt pe d-l Onițiu din pos
tul de director, oăcl aoĂsta o pută faoe 
numai la ordinul d-lui Arohiepisoop seu a 
Ven. Consistoriu.

Nelegalitatea acestei procederl este 
ou atât mai patentă, ou oât oontra d-lui 
Onițiu nu s’a ordonat nici pană astăcți cer
cetare disciplinară — și suspendarea din 
oficiu și benefioiu este în genere eschisă 
fără cercetare disoiplinară și nu esistă nici 
motivul legal al acestei suspendări: „peri
odul pentru biserioă, șoĂlă său averea 
aoestora* precum oiroumsorie forte lămurit 
§ 11 al RegulameDtui oitat.

Presupunerea publicului, că organele 
administrative soolare nu s’au condus în 
hotărîrile lor de disposițiunile Regulamen
tului, oi au fost influințate mai mult de 
patimă, nu pare deol nebasată.

DĂr prooedura arbitrară a Eforiei soo
lare nu s’a restrîns la atât, oi a reținut di
rectorului Onițiu și benefioiul de director, 
ce-i compete între tdte împrejurările, con
form conclusului delegațiunilor școlare din 
9 Septemvrie v. 1897 aprobat de Ven. 
Consistoriu în 18 Martie 1899 sub n-rul 
1618 scol.

Teostul acestui oonclus (publ. în Anua
rul XXXV al gimnastului pro anul scol. 
1898/99 pag. 145) este următorul:

„Remuuerațiunea pentru director după 
defiuitivisare formâză parte integrantă din 
salariul directorilor definitivi și le oompete 
între tote împrejurările : și la cas de oon- 
cediare și de demisionare și de pensio
nare*.

Cu tote aoeste reține din 1-ma De
cemvrie înodce Eforia soolară și suma aoĂsta 
din salariul d-lui V. Onițiu.

Ne reținem de-ooamdată — din mo
tivele mai sus atinse — dela orl-oe co
mentare a procederei organelor administra

tive școlare în cestiunea de față așteptând 
ou încredere, oa Ven. Consistoriu archidie
cesan, ca for competent, să resĂlve conform 
dreptății gravul inoident dela gimnasiul 
nostru și să pună capăt nedreptăților, cari s’au 
făptuit aici atât în paguba șcĂlelor cât și 
a valorosului direotor de păn’ acum V. 
Onițiu.

X — y.

SOIRILE Dl LEI.
— 12(25) Decemvrie

Instalarea noilor fișpani. Foile un- 
guresol aduo soirea, că instalarea celor doi 
fișpanl de ourend numiți, contele Stefan 
Lazar (Brașov) și Ladislau Beldi (Ternava- 
mare) se va face în prima jumătate a lui 
Ianuarie viitor.

Pentru masa studenților români 
din Brașov, au mai intrat 20 corone 
dela ddmna Eugenia I. Paraschiv din S.- 
Sebeș în loo de cununi treoătore pe mor
mintele: cumnatei d-sale Maria D. Gră
dinar și a vărului ei Romul I. Petric. Pri- 
mĂscă piĂsa donatdre oele mai vii mulță- 
mite. — Admmistr. fondului.

De Anul-Nou. La oassa „Asooia- 
țiunii pentru literatura română și cultura 
poporului român* au intrat pentru fondul 
Casei naționale următorele contribuirl în 
scopul rescumpărării felicitărilor de Anul- 
Nou : 1) Dr. Cornel Diaoonovich, prim se
cretar al Asoc., Sibiiu oor. 5; 2) Dr. Ilie 
Beu, medic oor. 5; 3) Nicolau Togan,
preot cor. 2; 4) Dr. Liviu LemĂuyi, ad
vocat oor. 5. Total cor. 17. — Dr. C. Dia- 
oonovich.

Conferență publică. Duminecă, 17 
Deoemvrie v. d. a. se va trata în aula uni
versității a treia oonferință din titlul gene
ral „'Nevoile poporului român11,—de cătră d-l 
Dr. Thiron : „Alcoolismul la sate, și nevoia 
de a se lua mijloce de apărare energică în 
potriva aoestui flagel, oe aduce sărăcia, 
boia, delicte și orime; micșorarea avuției 
generale și a poporațiunei.* — Intrarea gra
tuită.

închiderea Anului Sfânt. Erl s’au 
început la Vatican și în t6te biserioile din 
Roma, marile serbări religiose pentru în- 
ohiderea Anului Sfânt, oare se va faoe acjl, 
în de Crăciunul gregorian.*

Rutenii spre Brasilia. Emigrarea 
Rutenilor în Brasilia a luat în timpul din 
urmă proporțiunl fdrte mari. Din Mara
mureș i-se scrie lui „Bud. Hirlap*, că nu 
este comună rutenă din care 10—50—100 
familii să nu-șl părăsĂscă casa și vatra stră
bună, mergând spre Brasilia. DĂcă îi în- 
trĂbă oineva, de ce plĂoă, ei răspund, oă 
„mai bine să lasă să li-se taie capetele, de- 
oât să rămână aiol“.

Regina Margareta în Roma. Erl 
diminĂță a fost așteptată în Rom» văduva 
Regină Margareta, oare dela asasinarea 
Regelui Umberto vine de prima oră în 
capitala Italiei. Primirea văduvei Regine, 
s’a deois a nu fi oficială, totuși va fi gran- 
didsă. S’a format în aoest soop un comitet 
monstru de domne, sub preșidenția prin- 
oesei Sonnino, comitet, din care fac parte 
tote oategoriile sooiale, adecă princese, 
marchize, contese, baronese, soțiile func
ționarilor de tote gradele, negustoresc, lu- 
orătore și spălătorese. Acest comitet imens 
de dĂmne va saluta pe văduva Regină în 
piața Termini, unde se vor mai afla și nu- 
mărdse delegațiunl ale asooiațiunilor din 
Roma. înaintea palatului Piombino, unde 
va lua reședința, văduva Regină va fi în
tâmpinată de elevele tuturor școlilor de 
fete, cari vor arunca înaintea Reginei flori.

Închiderea Universității din Nea- 
pole Din Neapole se teUgratĂză, că stu
denții de acolo au provoo»t disordine 
grave, din causă că Senatul universitar 
n’a aprobat ținerea unui nou esamen pen
tru studenții eăduțl la esamenul anterior. 
Disordinele având un oaracter forte ame
nințător, ministerul instruoțiunei a dispus 
închiderea universităței.

Celebra vilă Borghese din Roma 
va fi dedicată memoriei regretatului rege 
Umberto I. In ea se va ridica o statuă a 
defunotului rege și în palat se vor strînge 
museele Burgheze și Bonoompagni. Chel- 
tuelile necesare vor fi susținute de statul 
italian, comuna Roma și regele Victor 
Emanuel III, și anume: Statul va cumpăra 
pe lângă oele două musee, și vila; oomuna 
Roma va susține oheltuelile palatului; er 
Casa regală va ridica monumentul regelui 
Umberto.

Un episcop acusat de prădare. 
Duminecă a sosit în Roma episoopul din 
Peking, Monseniorul Favier. El a fost ohe- 
mat rad audiendum verbum* de cătră Papa 
Leon XIII, spre a-se desculpa de aousațiile 
ce i-s’au adus, oă ar fi făcut o pradă bo
gată cu ocasiunea desvastărilor chinesescl.

Arestarea majorului Cnignet. In 
Paris a fost arestat cjilele trecute majorul 
Cuignet, ofițer în disponibilitate, el fu ares
tat din ordinul ministrului de răsboiîi, ge
neralul AdrĂ, și transportat la Mont-Va- 
lĂrien. Causa arestării este, oă a publicat 
prin (jiare un document secret din dosarul 
Dreyfus, adecă telegrama cifrată a colone
lului Panizzardi, pe oând acesta era atașat 
militar italian la Paris, telegramă adresată 
ministrului de răsboiu al [taliei în afacerea 
Dreyfus. O notă oficiosă spune, că majorul 
Cuignet este vinovat de nesupunere nevoind 
să răspundă ministrului de răsboiu, gene
ralului AndrĂ.El va apare înaintea tribuna
lului disciplinar, fiind-că a publicat proto
colul seoret și depeșa colonelului italian 
Panizzardi. Sâmbătă după prân4 s’a făout 
perchiziție la domioiliui lui și s’au seoues- 
trat numărose hârtii. El a rugat pe na
ționalistul Menard să-1 apere. Va fi urmărit 
și interpretul Cinq, care a tradus depeșa 
Panizzardi.

Petrecerile aranjate de oficerT. In 
notița ce am publicat’o în nr. de erl al 
foiei nĂstre este a se întregi ast-fel: Cele 
trei petreceri aranjate de casina militară 
din loo în sala de conoerte vor fi : Luni 31 
Dec. n. 1900: tombolă ou oonoert și dans. 
Sâmbătă, 19fLan. n. 1901 : serată dansantă 
ou ootillon și Marți '19 Februarie 1901 : se
rată dansantă (eventual cu producțiune â 
la Ronacher).

Ciuma siberică. Diarul ruseso „No- 
wosti* anunță, oă în guvernamentul Sara
tov a isbuonit oiuma siberică, secerând 
deja multe vieți. Mai multe oasurl de 
mdrte au fost în satul Andreiewka, Bae- 
teorologii' ruși sosiți la (Saratov au con
statat în adevăr, oă aoĂsta bolă este ciuma 
siberică. Guvernul a luat oele mai severe 
măsuri de apărare.

Vârstă ca ’n povești. „Deșteptării* 
i-se oomunieă, că în comuna Podiș lângă 
Baoău (România) trăesoe un venerabil 
moșnĂg eu numele Iacob Bibilic. E bătrân 
ca vremea. Are 130 de ani și încă e destul 
de voinic și isteț. Acest moșnĂg, uitat de 
mdrte, îșl aduce încă fĂrte bine aminte de 
măcelul Fanarioților de pe vremea princi
pelui Alexandru Ipsilanti. Și multe alte 
întâmplări, trecute in domeniul istoriei uni
versale și acoperite cu praful uitării, trăesc 
încă afli în viua memoriă a bătrânului 
Bibilic.

Comisiiinile permanente de super- 
arbitrare vor funcționa în decursul anului 
1091 în următorele localități: Arad, Neu- 
sohl, Brașov, Budapesta, Dobrițin, Erlau, 
Biserica Albă, Fiume, Albe-Inlia, Cașo-ia, 
Glușiti, Gomorn, Sibiiu, Oradea-mare, Oincl- 
biseriol, Pojun, Oedenborg, Szatmâr-N^met.i, 
Seghedin, Stuhlweissenburg, Timișora, Es- 
seg, Karlstadt, Otocsacz, Petrovaradi-, și 
Agram și adecă (cu esoepțiunea comisiunei 
din Stuhlweissenburg și Otocsacz) în di 
lele următdre: 11 Ianuarie, 11 Februarie, 
2 Martie, 10 Aprilie, 10 Maifi, 10 Iunie, 3 
August, 11 și 24 Ootomvrie, 11 Noemvrie, 
și 6 Decemvrie.

Furtună. Joia trecută a fost o 
furtună violentă în Anglia și Irlanda, în 
urma oăreia multe case au fost demo'ate și 
mulțl omeni omorîțl.

Aniversarea întronării Khedivului. 
Piarele din Londra anunță, că în curând 
serbâudu se în Egipet aniversarea întro
nării Khedivului Abbas Hilmi-pașa, aoesta 
va grația pe Arabi-pașa, oare se află in
ternat în insula Ceylon. Arabi-pașa a fost 
ministru de răsboiu în 1882, oând el însuși 
a provocat și încurajat revoluția egipte
nilor în contra străinilor, și în special în 
oontra Englesilor, revoluțiă, oare a produs 
bombardarea Alexandriei, de cătră Englesl. 
Englitera, în a cărei posesiune se află in
sula Ceylon, va permite întĂroerea lui 
Arabi-pașa în Egipet.

Manifestații socialiste în Buda
pesta. In Budapesta s’a ținut Duminecă 
după amĂcjl o întrunire socialistă, la care 
au participat 5000 de lucrători. SĂra gru
puri de sute de lucrători fără muncă au 
străbătut stradele principale ale orașului, 
cerând pâne și lucru. înainte de ainâcjl 
s’au format mai multe comitete spre a îm
părți pâne lucrătorilor fără muncă. Se 
proiectâză o mare manifestația de munoă.

Regenerarea poporului român.
Conferență d-lui JDr. V. Băb&ș, ținută 
la Ateneul Bomân, Duminecă 26 Noeni- 

vrie v. 1900.

Românii s’au născut din popdre pri
mitive.

Poporele primitive, departe de-a fi 
trăit oa noi astăcjl, într’un mediu mai su
fletesc și o atmosferă morală din oele mai 
stricate, duceau o viață simplă, curată, 
cumpătată și din acestă causă, pe lângă 
faptul, că organismul, oonstituția lor fisică 
era din cele mai puternioe, dĂr ele mai 
posedau și însușirile cele mai frumose.

Virtutea și eroismul vechilor Romani 
sunt cunoscute de lumea întregă !

Când însă Romanii îșl sohimbară fe
lul de viață în lux și [destrăbălări, aceste 
oalitățl dispărură și ou densele însu-șl atot
puternicul stat roman.

Epoca decadenței imperiului roman 
atrase după sine și degenerarea fisică a 
poporului din timpul împăraților Domițian, 
Traian și Aurelian:

Noi suntem urmașii lor. Am regenerat, 
pent.ru-că în vinele nostre mai curge vigu
rosul și caldul sânge dacic. Apoi am de
generat și în urmă am avut Ărășl epoci de 
regenerare.

Astăcjl — oonstat cu destul regret — 
ne aflăm într’o stare de degenerare acută 
— îndeosebi talpa țării este aprdpe totă în 
acest hal trist.

Cine este vinovatul? Voiti spune.
Numai stratele nĂstre superiore sunt 

vinovate de degenerarea fisioă a țăranului!
DĂcă am faoe o paralelă, proporțio

nal cu populația, între numărul născuților 
din celelalte țări cu aoela al nostru, vom 
oonstata, că natalitatea la nui întrece în 
număr pe celelalte, în schimb însă acestea 
au o mortalitate mai mică.

De pil lă: la noi se nasc pe an 274.000. 
copii, în Suedia 150.000. Mortalitatea însă 
la noi e de 30 la sută, pe când în Suedia 
de 10 și 5 la.sută. Dâcă am face și statistica 
Frauciei, resultaî.ul ar fi, că ea sa află pe 
panta degenerărei. Tot asemenea oonstatări 
vom face, când am paralelisa cu noi Ger- 
mauia. Austria, Elveția etc.

DĂr, ce e de mirat din tote aoestea, 
este cresoerea spăimentătore a elementului 
evreeso din tote țările, și în special dela 
noi. In adevăr mortalitatea mică și natali
tatea uriașă a acestui element, a pus pe 
gânduri pe toți marii cugetători europeni. 
La noi Evreii au 6 natalitate cu mult mai 
superiĂră nouă, Ăr mortalitate pe jumătate. 
Vă puteți închipui, ce desestru amenință 
țâra nostră........ In nici o țĂră din lume
nu s’a vădut o natalitate așa de enormă 
oa la Evreii din România. Pe timp ce 
mica ndsfră populația descresce și degene
rezi continuu, Evreii se înmulțesc oa ni
sipul.

Se nasce întrebarea: De ce Evreii 
cresc și noi desorescem ?

Etă din ce causă:
In Talmudul lor ei cred de o miie 

de-orl mai mult, ca noi în Evanghelii. In 
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acest Talmud se ouprind, înafară de pagine 
de ordine pur religibsă, și regulamente de 
ordine sanitară, de care ei fac mare cas, 
neabătându-se un moment deia îndatoririle, 
oe li se cer în acâstă din urmă, privință.

Pentru-ce guvernele române nu întro- 
duo în oolibile țăranilor legile și regulele 
nâstre sanitare ? Pentru oe nu se îngrijesc 
să caute un „modus vivendt* și pentru ame
liorarea sanitară a bietului țăran român?

Pentru-că, d-lor, interesele de familiă, 
interesele personale, sunt mai presus de 
guvernanții noștri decât interesele patriei! 
Guvernele ndstre, — nu soiu oum se face, 
der e stabilit, dau o preferință deosebită 
străinilor și veneticilor pripășiți la noi în 
țâră! Orașele n’au o tendință remarcabilă 
de orescere, oi toomai contrariu. La sate e 
și mai rău ! Față de alte țări, România 
este în degenerare, din punot de vedere 
național. Sunt și localități, unde natalita 
tea e mai mare și mortalitatea mai mioă. 
Der, acestea sunt forte puține.

Mă întreb aoum: Pentru-ce degene- 
răză rassa ndstră? N’avem noi un sol des
tul de fertil? Nu alimentăm și alte țări 
din produsele nostre naționale ? Pentru-ce 
atuuol țăranul nostru mdre de fdme ?

P6te ar face oine-va obiecția, că să- 
tânul nostru e leneș și din aoăstă causă....

Nu, nu admit d-lor, să afirme cine-va 
acest neadevăr, și să susțină, că țăranul ro
mân nu pote regenera. El presintă cali
tăți mari de desvoltare, tocmai prin faptul, 
că e munoitor și răbdător peste fire. Causa 
însă, că el degenerâză, o găsim tot în stra
iele superiore, cari nu-i dau prilegiul unei 
frumose regenerări. Probă e, că țăranul 
român sufere de nisce bdle îngrozitdre — 
cari nu se găseso în nici un stat oivilisat 
în proporție așa de întinsă ca la noi.

Tuberoulosa, sifilisul, lepra, pelagra, 
rod organismul sătănului nostru.

Ce fac guvernele pentru ameliorarea 
situațiunei? Nimic, absolut nimic! Ar tre
bui, ca situațiunea lor economică să fiă re
pede îndreptată, oa să putem trăi ca națiă. 
Pentru-ca să ajungem la o îmbunătățire & 
sortei acestora — ni-ar trebui înainte de 
tdte un ministru al sănătăței publice.

Crearea unui asemenea portofoliu va 
aduoe cele mai prețiose servicii țării. Un 
ministru al sănătății publice ar fi o inova
ținne demnă de totă lauda. Adăugați și
faptul
ar fi

că puterea lui în materiă sanitară 
destul de mare, ca să potă realisa 

acea mare operă, care se numesce regene. 
trarea poporului român.

AstădI, un simplu director de serviciu 
sanitar, ce pote să faoă?

Cu tdtă bunăvoința, oe ar ave pentru 
aducerea la îndeplinire a „Regenerărei" și 
cu totă competința lui în materiă medicală, 
nu s’ar pută opune relei voințe și incom- 
petinței unui ministru, care în majoritatea 
cașurilor refusă a aproba reformele său ino- 
vațiunile, ce un șef al serviciului sanitar 
ar voi să facă în interesul higienei și sa
lubrității publice.

Din acestă causă un asemenea minis
tru al sănătății publice, se impune. El e 
stăpân pe voința și faptele sale. O oondițiă 
să se cără însă unui asemenea ministru: 
•să fiă un om de soiință și o mână de fier! 
Numai astfel realisarea idealului nostru na
tional s’ar pută îndeplini.

Avem — din păcate — o lege a in- 
strucțiunei publice, relativ la higiena oe 
trebue să învețe copiii la șoălă, forte de- 
fectuăsă. Nu mai insist asupra ei, sunt con
vins, oă d-1 ministru al instruoțiunei pu- 
publioe o va reotifioa într’un sens mai 
•practic...

Trec, domnilor, acum la un alt punot 
al oonferenței mele. E vorba încă de o 
causă, oare provdcă mortalitatea la copii.

Acăsta este mdșa — nu însă despre 
mășa învățată, oare a făout ăre-șl cari studii 
speciale în arta mamoșiei, este vorba; ci 
de mășele empirice, cari din lipsa unei se- 
ridse practice chirurgicale, omdră în majo
ritatea cașurilor, și pe mamă și pe copil.

O altă causă, care provocă mortalita
tea la noi, în număr mare, este și credința 
seu mai bine <jis superstiția unora dintre 
Români, în .babe, lăcurî, vrăji etc.

Se scie, oă băla, oare seoeră mai cu 
sămă copiii la noi în țără, este difteria. 
Acăsta, d-lor, este una din bălele oele mai 
curiose. Dăcă copilul difterio este căutat 
în prima <ji a manifestărei aoestei maladii, 
oopilul scapă. Soapă cjio, nu prin babe, oi 
prin injecțiunile subcutanee cu serum anti- 
difteritic. Dăoă copilul atins de difterie, 
se negligăză 3—4 (jile după pronunțarea 
ei, atunci orl-ce ajutor devine aprope im
posibil.

La noi, cașurile mortalității copiilor 
din oausa difteriei sunt din nenorocire forte 
multe. Mărturiseso, d-lor, oă anul treout, 
oând am fost la congresul internațional me
dical din Paris, ml-a fost rușine, oând oon- 
frații mei îmi arătau ou satisfacție „statis
tice admirabile14, relative la mioa mortali
tate a copiilor.

Eu am fost singurul desacord, în con
certul celorlalți colegi!

Sunt convins, oă crearea mai multor 
sanatorii infantile ar fi de-o utilitate remar
cabilă în statul nostru.

Vorba e, de unde luăm banii? Guver
nele nu dau pentru asemenea instituții. Efo
ria cheltuesee anual o sumă de bani. Dăr 
pentru oine credeți? Pentru noi? Ferăsoă 
Dumnezeu! CăutațI și cercetați spitalele 
Eforiei și veți oonstata „de visuu, că ele 
sunt pline numai de străiul.

într’un asemenea oas nenorocit, ar 
trebui să intervină caritatea publioă, iniția
tiva privată. Dăr avem esemple, că atunci, 
oând caritatea publică intervine să creeze 
o instituția similară ou Soc. Maternă „Lea
gănul", se dă importanță mai mare luxului, 
decât sănătății copilașilor!

„Sistem nenorooit!" „Lux ce ne o- 
moră!"

Intre bălele, cari submioeză națiunea 
română sunt prinoipale următorele : „Mala
ria, Sifilisul și Alcoolismul".

Cum se păte preveni „Malaria?"
Etă oum se păte preveni acestă fio- 

răsă maladie: Se iau pur și simplu mici 
dose de sulfat de chinină. Țăranii mor de 
malarie cu sutele și trebue să fac aici o 
constatare regretabilă: că fărte mulțl din 
medicii de plasă administrăză pacientului 
cantități mari de chinină și din aoăstă causă 
îi provăoă neapărat mărtea. ■

Inoă o causă, care contribue ja dege
nerarea sătenilor româr I, este și proprieta
rul de moșie.

Țăranul e victima lui, prjtru-că în 
timp de nevoi când are trebuință de po
rumb, el îl cumpără dela proprietar, care 
îi vinde porumbul cel mai prost, fiind-oă 
cel bun îl vinde în Anglia, ca să servăsoă 
de mâncare porcilor !

Natural, că sătănul mâncând din aoel 
porumb stricat, se îmbolnăvesce și more în 
urmă de „Pelagră".

Ar trebui să se oreieze legi speciale 
pentru pedepsirea aspră a acestor proprie
tari, cari îșl bat joc de sufletul nenoroci
tului săten!

Cine ar pută însă să vie cu asemenea 
rigorăse măsuri, decât numai un „ministru", 
după cum am c|ls — „sanitar, mână de 
fier!“

Ca sfîrșit fac următorea suposiție: 
Păte că s’ar întâmpla să întrebe cineva... 
Cine a autorisat pe D-rul Babeș să vor- 
bâsoă așa?...

Eu le-ași răspunde: Iubirea mea ne
mărginită pentru patriă !

Ea mă învită, cum să susțin interesele 
nâmului meu !

VARSETATE-
Albii „civilisezd* China! E ceva 

ne mai închipuit, ce au făcut Albii în China : 
prădile s’ar pută încă înțelege, oăcl soim, 
că lăcomia omenăscă e fără de margini; 
der măcelurile de omeni nearmați, de fe
mei și copii? dăr nimicirea satelor și ora
șelor? dăr mai ales nimioirea lucrurilor de 
artă și mai pe sus de tăte nimioirea bi
bliotecilor?

Tătarii când au năvălit în Europa 
încă au avut atâta pricepere, că au păstrat 
ou sfințenia manuscriptele jefuite din Eu
ropa, așa oă le-au putut afla aouma Rușii 
la Mukden ; dăr Albii s’au mulțumit aouma 

ou nimicirea cărților chinezesol, care um
pleau 23 de săli ale universității Hau-Lin 
din Peking! Erau 12,000 de sorierl și per- 
derea pentru istoria culturei și a soiinței e 
peste putință de caloulat.

Catalogul acelei biblioteci ne arată, că 
erau patru despărțiri; 1) oărțl sfinte și 
cărți clasice; 2) scrieri istorice; 3) sorierl 
speciale despre soiințe și meserii și 4) scrieri 
literare.

Dintre oărțile clasice numărăm pe ur- 
mătorele : I. Ta-hio (învățătura cea mare), 
Sorierea lui Confucius (567—594 înain. de 
Chr.), prelucrare de urmașii lui. Ideia fun
damentală a luorărei e: „Legea învățătu- 
rei celei mari său a filosofiei practice de a 
desvolta prinoipiul strălucit al rațiunei și 
a-1 aduce Ia lumină și de a pune țelul ome- 
nirei în desăvârșire". II. Ciung-Iung său ca
lea de mijloo neschimbătdre. De un școlar 
al lui ^Confucius. Cartea vorbesoe despre 
purtarea înțelepților și amintesoe scrie
rile stoicilor romani. III. Lun iu, său con
vorbiri filosofice, convorbirile lui Confucius 
ou școlarii săi. IV. Cartea filosofului leng- 
tze, cuprinde sfaturi pentru tote împrejură
rile vieții și sat.irisarea vițiilor.

Cărți sfinte. I 1-King său oartea schim
burilor. Vorbesoe de arta precjicerei viito
rului. Sunt adause 1450 ^de comentare. II, 
Șu-Ring, său cartea istoriei. Confuoius arată 
întâmplările istoriei pănă la veoul 8-lea 
în. de Christos și adaugă documente în
semnate. III. Și-Ring, seu cartea versurilor. 
O colecțiă de cântece populare adunate de 
Confucius. IV. Li-Ri său cartea riturilor. 
Păstrată numai în fragmente. V. Clun-lin, 
seu cartea primăverei și a tămnei. Tot 
odată lucrare istorică a lui Confucius, ou- 
prinde cronica patriei sale Șang-tung dela 
720 îu. de Christos.

Cărțile de oăpeteniă istorice se află 
în partea a doua, și anume 24 despre felu
ritele dinastii pănă la dinastia Mansu, pe 
lângă cronici și memorii, 130 de cărți ou- 
prindând documente istorioe ale Chinei și 
ale țărilor vecine. E începută de Se-me- 
nang (1050 după Chr.) și merge păuă la 
5000 în. de Chr. și urmată de Ma-tuanlin 
(1300 după Chr.) unul din oei mai ageri în- 
vățațl ai Chinei. Pentru etnologie și istoria 
cr.lturei e cartea acesta de o valore ne
spusă.

A treia parte cuprinde sorierl despre 
morala, edueațiă, învățătură, arta răsboiu- 
liî.i, dreptul penal, cresoerea vermilor de 
mătase, astronomiă, matematică, arta pre- 
(jicerei, pictură, arta scrierei, musica, tra
gerea cu aroul, baterea banilor, faoerea cer- 
nelei, pregătirea ceaiului și despre alte lu
cruri multe. Pe lângă asta mai erau enci
clopedii ilustrate, descrieri de popăre, scrieri 
budhiste, scrieri despre secta Tao, scrieri 
despre mitologia.

Nu se scie, ce a scăpat din acăstă co- 
moră adunată în curs de 2500 de ani de 
învățații Chinei.

ULTIME SCIKL
Londra, 24 Decemvrie. Lord Kit 

chener telegrafâză din Pretoria cu data 
de 22 1. c.: Pecât îmi pot face o opi- 
niune asupra situațiunei, cred, că 
înaintarea Burilor în Capland este 
zădărnicită. Burii nu întâmpină mare 
sprijin în Capland. Dewett se află 
aprâpe de Senegal. French raportâză, 
că în ultimele done Țile s’a întâlnit 
spre sud de Magalies cu comandele 
lui Beyr și Delarey și urmăresce pe 
inimic, care a îndurat mari pierderi. 
Comandantul Kreuze cu alțî Buri au 
fost prinși.

5S â Si & SC.
Efttnirea țigărilor de lux. — Din 

Cuba vine o veste veselă pentru sărmanii 
bogațl, cari trebuiau să plătesoă atât de 
scump țigările de havana, de când cu răs- 
boiul ispano-american. Recolta de tutun din 
Cuba, care tocmai a venit pe piață, se 
spune, oă e una din cele mai bogate din 
câte au existat vre-odată, și se mai spune 
că ohiar calitatea — oa urmare a necul- 

tivării terenurilor timp de mai mulțl ani 
— e esoepțional de bună. Față de o re
coltă bună de 400.000 baloturi marfă me
die, s’au obținut de data asta 510.000 balo
turi de)marfă de prima calitate. Valârea aoes
tei recolte e evaluată la''cifra de 17.125,000 
dolari. Cea mai mare parte diu aoâstă re
coltă să esportâză în Europa. In Statele- 
Unite se fumeză, din causa taxei vamale 
prea ridioate, țigările de Havana oele mai 
scumpe și mai prăste. Mărcile fine sunt de 
trei ori mai soumpe oa în Austria și Ger
mania. In Amerioa se face un trafic fdrte 
însemnat ou țigări fabricate acolo din tu
tun de (Havana, țdâr, deși au fost aduși 
chiar luorătorl speciali din Cuba, totuși ți
gările produse pe aoăstă cale diferă în mod 
esențial de veritabilele Havane. In tot oa
șul, fabricanții de dinoooe și de dinoolo de 
Ocean vor trebui să renunțe la prețurile 
din timpul răsboiului, și ou timpul pdte să 
ajungem, ca fumătorilor de trabucuri să le 
dea mâna a fuma havane.

Omul cel mai bogat din Aus
tralia. De present se ține în orașul Bris
bane (Australia) pertractarea în “afacerea 
rămasului arohimilionarului lames Tyson. 
Acest bogat a dus o viață, în asămănare 
cu milionele lui multe oe le-a avut, forte 
simplă. El îșl făcea budgetul lunar iârna- 
va>a cu 300 fl. și în tâtă viața lui numai 
odată s’a întâmplat să cheltuâsoă 500 fl. 
într’o lună, luoru oe nu și-l’a putut ierta căt 
a trăit. S’a întâmplat uneori, că a dăruit 
câte o sumă mai mică și pentru scopuri 
de bine-faoere, aoesta însă se făoea tot
deauna pe numele unui amic al său, de- 
orece el nu voia, ca lumea să-i ounâsoă 
„dărnioia", ca se nu fiă ast-fel molestat cu 
rugărl. Spre norocirea lui, lumea într’atâta îl 
cunbsoea sgâroenia, încât nimănui nu-i tre
cea prin minte să-l roge de vr'un ajutor.

Literatură.
Viața și operile lui Audreiu Mu- 

reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașifi. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa- 
randial din Blașih.

*

Antropomorfisme și Antiantro ■ 
pomorftsme în limba română de Nicolae 
Sulică. In limba nbstră scrierile de felul 
acesta sunt rare și scrierea acâsta a d-lui 
profesor la gimnasiul român din loc Ni o 
Sulică se distinge nu numai prin conținu
tul său bogat și sistematic, prelucrat după 
stricta metodă sciențifică, ci și prin limba- 
giu său scris la înțelesul tuturor. Autorul 
e cunoscut și din scrierile sale folklorice- 
filologice de pănă aoum. Cartea ce anun
țăm acum, se pdte procura dela Tipografia 
A. Mureșianu cu 40 or. său 80 bani (plus 
5 bani porto).

„Pe pragul mormântului*. Sub 
acest titlu a apărut la tipografia „Au
rora" din Gherla nisce versuri funebrale 
de preotul George Simu. Aceste versuri de 
jale, pe care autorul le dedică memoriei 
unui binefăcător al său, sunt frumose și 
potrivite cu deosebire pentru preoți, în
vățători și cântăreții dela sate. Ele sunt 
clasificate, după cum spune însuși autorul 
în precuvântare, „în partea I, care cuprinde 
cele mai multe versuri pentru popor, pen 
cru acel popor, care aprope singur îșl sus
ține preoțimea și învățătorimea sa", er par
tea II. ou prinde versuri de jale pentru căr
turari. Acestă cărticică, oupr ndend 118 
pagine, costă numai 25 cr. plus 3 or. porto 
și se pote procura și dela Tipografia „A. 
Mureșianu".

*
Pilde și sfaturi pentru popor 

Sub acest titlu a eșit de sub tipar în Ti
pografia „Aurora" din Gherla o nouă carte 
scrisă de d-1 Ioan Pop Reteganu, cunoscutul 
nostru 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 oa o carte fdrte de folos și de petre- 
oere pentru popor.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian II. Pop.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
«lin SBra.șwv, 

se pot procura următorele cărți:

Pentru pregătirea bucatelor se 
atrage atențiunea familiilor române asupra 
folositdrei oărțl întitulate: „Bucată>Asa na
țională1*, carte de bucate a bucătăriei ro- 
mâue, francase, germane, și ungare. E ti
părită la Brașov de răposatul librar I. C. 
Hintescu și la compunerea ei și-au dat con- 
oursul și unele dame distinse și harnice ro
mâne de pe atunci. Pănă adl cartea a ră
mas cea mai bună și bogată în felul său. 
Felul bucatelor sunt înșirate tote în ordine 
alfabetică după numele lor. Sunt în număr 
de vre-o 1620, âr cartea conține peste 700 
pag. format mare cuart. Limbagiul e ușor, 
așa oă mi-i Român oare să nu 1 pricepft. 
Costă numai cor. 1 60 plus 40 bani spuse 
poștale.

Scrieri economice.
Pentru economii de vite este de 

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

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

PARTEA II. „Fitotechnia“ seu „cul
tura specială a plantelor11 cu 611 pag. și 
202 fig. 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. 90 pag. Form. 8° costă 25 cr.

3 cr. porto).
„Stupăritul*, întocmit cu deosebire 

pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, de 
Const. Dimian, preot în Brețcu. O carte de 
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 
dtn comit. Sibiiului. Prețul franoat 40 cr.

Grădina de legume, de Ioan 1. 
Eegruțiu, profesor în BlașiU. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dincoce e sin
gura scriere mai bună în acestă materiă. 
Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

Noțiuni de Economia Vitelor, pre- 
țidsa scriere economică a d lui I. St. Fur
tuna, edițiunea a treia ou 137 ilustrațiunl 
și 224 pag. Opul acesta nu se ocupă nu
mai cu vitele, oi ou tot oe privesoe bună 
gospodăriă, începând dela boi, cai, oi, capre, 
porci, măgari, și așa pe rând pănă la cel 
din urmă puifl de găină, gâscă, curcă, rață, 
ba merge chiar pănă la ouă arătând și aces 
tea .cum se păstrezi, cari sur.t mai bune 
etcAcest op economic scris cu multă ou- 
noscință de causă și forte bogat în cuprins, 
& fost premiat de Societatea centrală de 
agricultură din România și e aprobat de 
miDisteriul român al cultelor și instruoțiu- 
nei publice pentru seolele și pentru bibloite- 
cile poporale. Cu 2 cor. plus 10 bani porto.)

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

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

Instrucțiuni populare despre da- 
torințele și drepturile purtătorului de dare 
edate de Wilhelm Niemandz, au. 1900. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto. Pentru 
orientare spunem, că acâstă carte e un în
dreptar de o trebuință nespus de mare pen
tru toți câți au afaceri cu dările. Cine are 
cartea, n’are lipsă să alerge la diferite oa- 
surl pe la câți și mai câți pentru sfaturi, 
căci cartea-i povățuesoe mai bine.

„Călindarul Plugarului0 
jpe anul comun iSOfl, 

se pâte proenră dela Tipografia A Mureșianu 
«lin USrașov.

„Călindarul Plugarului'* îutră în anul 
al IX-lea, cuprindând : In partea calendaris
tică: Cronologia anului 1901, Regentul anu
lui; Sărbătorile și alte dile schimbător©; 
Calculul sărbătorilor mai mari; Posturile 
etc. Urmeză partea strict calendaristică: 
cele 12 luni ale anului cu sfaturi pentru 
plugari și semnele de timp după calenda
rul de 100 de ani.

Urmeză Genealogia domnitorilor; Ta
xele telegramelor și poștale; Competințe 
de' timbru și taxe; Scala timbrelor; apoi 
Târgurile din Ardeal, Bănat și Țâra ungu- 
rescă după datele oficios© îndreptate și pu
blicate de ministrul de comerciîl.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese: Cântec (poesiă de Gr. Coșbuc); Osta
șilor Români (P. Dulfu)'; Dorobanțul (G. 
Coșbuc); Crainicul primăverei (Sân-Petrea- 
nul); Testamentul lui Moș-Cârlig, schiță de 
I. C. Panțu; o frumosă Poveste de pe vre
mea când Mântuitorul Christos umbla pe 
pământ; Cuvinte înțelepte ș. a.

In partea economică: Lucrarea pămân
tului ; Crescerea vitelor; Hrana vitelor; 
Grijile de avut la hrănirea vitelor; Hrana 
țăranului și crescerea caprelor; Puterea de 
nutrire a pomelor.

Economia casnică: Prăsirea curcilor; 
Clocirea și crescerea puilor de găină; Con
servarea ouălor. Urmeză felurite povețe tot 
din sfera economiei casnice.

In fine o interesantă istorisire despre 
Ciudățeniile trăsnetului.

De astă-dată „Călindarul Plugarului11 
cuprinde ilustrațiunile : edificiul gimnasiului 
român din Brașov și sala festivă a acestui 
gimnasiu.

Călindarul costă 25 crucerl său 50 de 
bani esemplarul, (-ț- 5 bani porto postai.) 
Vendetorilor se dă rabat cuvenit.

Din 24 Deoemvre. n. 1900.

Renta ung. de aur 4%........................ 117.05
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 119 80
Impr. căii, fer, ung. înargint. 4’/2n/0 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . . 91 90
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.75
Impr. ung. cu premii..................... 166.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.—
Renta de argint austr.............................98.65
Renta de hârtie austr.............................98.40
Renta de aur austr................................ 117.55
LosurI din 1860..................................... 135. —
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.95
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 676.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 671.50
NapoleondorI..........................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista.....................................
Paris vista..........................................
Rente de corone austr. 4% • • •
Note italiene......................................

19.13
117.65
240.10

95.75
98.60
90.70

Cliiff-Offlse 18, Briita-Kial, Loiita si,

Pastilele-Hămatin 
contra anemiei și deb lități corporale, 

al e 
Farmacistului A. Thierry, 

sunt mijlocul cel mai bun pentru de- 
laturarea lipsei de sânge, a galbină- 
rei și a bolelor împreunate cu acestea. 
Nu trebuesc folosite vinuri grele fe- 
ruginose, ce irită nervi stomacului, ci 
pastilele nostre, care se pot ușor asi
mila. Fie-care cutie trebue se porte 
subscrierea a producentului. O cutie 

franco cu posta 4 corone.
Trimite după asignarea prețului:

Ajotlieker k Thierry’s Baisam-FaM
in PregTadn bei Robitscli-Sauerbrnnn.

—

Cursul piâEțeâ Brașov.
Din 25 Deoemvre. 1900.

Bancnota rom. Oump. 18.70 Vend.
Argint român. Oump. 18.30 Vând. 
Napoleond’orl. Cump. 19.— Vând.

18.80
18.40
19.10

Galbeni Oump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Oump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/n

11.30 
127.
58.50
10.74

100.-

Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vend. 
Vând.

11.40
128.—

101.—
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!

|| Fondată 1867. || || Fondată 1867. ||

Erezii L. HELMBOLB
(Proprietar: VICIOS EBIMBOIB.) 
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Strada ZNzEilxail
Deposit mare:

: nr 24, (cașa proprie).

Deposit mare:
8

obiecte de
EsseSe de togodam

de ciasornice elvețiane

K$l e t a I j Nickel

Articole de tacâmuri de argint.
ATELIER de ^EPARATWRI.

fin lucrate.

C11Tn -«a <5.e oloiecte vechi de anr, 
U 4AJ» A A 0 arg-ixit și petri scumpe.

Au sosit prtspet 
HALVA din Constantinopol, 
Diferite SrâzrxzetuLxi. pentru 

ă bani bucata.
prospet, Cașcaval ie Elveția forte fin.

— Prețui ieftine, serviciu cu atențiune la — 
R. E. Ferneugel Strada Hirscher

Podiși Eoăî&aș ior1 Bir. hsm—4
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Prețul abonamentului este 
Pentru Austro- Ungaria: 

trei luni , ...
șese luni. ,..................... . .
un an................................................

Pentru Komânia și străinătate: 
trei luni, 
șese luni
un an . . ...

3
6

12

ti.
â.
fi.

X 
X
X
X
X2
X 
X
X

X
M
X
M
M 
M
§
X 
X nK

Pe
Pe
Pe

Abonamente Ia nuiwele cu dak de
Pentru Austro-Unguria:

Pe
Pe
Pe

an
șese 
trei

X

io
20
40

fr.

ir.
fr.

-J.

X
X

Dwkecă.

X 
x

2
1luni .

luni .
Pentru Rcmihiiia și străiniMate:

an ...........................  8
șese luni........................... , 4
trei luni................................ 2

I

ti. 
li.

50 cr.

franci, 
tranci.
franci 
r e p e d e prin

Pe
Pe
Pe 

Abonamentele se fac mai ușor și mai
mandate postate.

Domnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
a srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

i „gazetei Transilvaniei".
w a srwe aaresa lămurit și a ; 
§ Admimstrațwm

^XKXXXXXXXXXXXX'

M
X
K
K
M
X
M

X 
M 
X
X

„Gazeta Transilvaniei “ cu numerul ălO fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Dhiren și la Eremias Hepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


