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Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Ianuarie st. v. 1901

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

Prețul abonamentului:3
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

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

Pentru România si străinătate:
3

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

Nori de nesiguranță.
In partea de dincolo a monar- 

chiei nostre, în contemplările ce le-au 
.făcut diareic de anul nou, a predom- 
nit pesimismul. Mai ales foile ger
mane din Boemia sunt fdrte nemul- 
țămite cu mersul lucrurilor. Ele ved 
semne rele pentru viitorul „Reichs- 
rath“. Guvernul, prin aceea, că a 
stabilit un provisoriu budgetar pe 
timp de șâse luni, își esprimă neîn
crederea în capacitatea, de lucrare a 
parlamentului.

Cehii fac o esceppiune și văd 
din contră în provisoriul budgetar 
un bun angur pentru ei. Speranța 
lor este, că ministeriul Koerber se 
va retrage încă înainte de deschi
derea parlamentului și că va urma 
un ministeriu Schdnborn, care ar fi 
agreat la Cehi, așa că s’ar pută de
cide se renunțe de dragul lui la 
obstrucțiune.

La 18 Ianuarie st. n., alegerile 
în Austria vor fi terminate și numai 
atunci se va pută cumpăni, din re- 
sultatul lor, situațiunea viitorului par
lament.

încât pentru Unguri ei ved ce
riul turbure și viitorul nesigur, dbrnu 
pe firmamentul politic al lor, ci pe 
cel al Austriei. Ce să-i faci înse? 
Deși aici Austria e considerată ca 
o țâră străină, totuși e prea aprdpe ori- 
sontul ei de cel ce se întinde peste 
globul unguresc, decât ca se nu se 
resimtă aici orl-ce întunecime, ce se 
ivesce dincolo de Laita, Și tote aces
tea se datoresc numai și numai „ma
rilor alcătuiri" ale anului 1867, la 
cari tocmai Ungurii, — cei așa de 
grozavi la părere, cari amenințau 
necontenit cu uniunea personală — 
țin mai mult ca toți ceilalți.

De aceea Szell, pe lângă multa 
vorbăriă ce a făcut’o în discursul 
prin care a răspuns la felicitarea 
de anul a partidei liberale, a vorbit 
forte clar și la înțeles despre situa 
țiunea în Austria, unde „orisontul e 
întunecat de norii nesiguranței" și 
a protestat ca pactul dela 1867 se 
fiă folosit de minoritatea de dincdce 
său de dincolo de Laita pentru sco
puri de partid. Din contră, cjice el, 
pactul trebue se fiă scos din învăl- 
mășala pasiuniior de partid.

Pe basa dela 1867 ministru- 
președinte voesce să clădescă mai 
departe, cum scie el, apărând bu
nurile câștigate ale progresului. 
Acăsta înse, c|ice, numai prin libe
ralism se pote, și face o însuflețită 
apoteosă acestui liberalism reeditând 
ărășl definițiunea politicei liberalis
mului, adecă: „acea politică, care nu 
clasifică după religiune, origine, câș
tig și ocupațiune, ci are în vedere 
numai pe cel ce-și iubesce patria și-i 
servesce cinstit."

Mare meșter al frasei este mi- 
nistru-președinte — acesta o seim mai 
dinainte. Dăr e de tot ciudat și sur
prinzător a-1 vede făcând definițiuni, 
cari se potrivesc cu realitatea lucru
rilor ca pumnul pe ochi.

După-ce a anunțat, că ter- 
minându-se desbaterea budgetară ac
tuala dietă va mai avă se resolve 
un șir de proiecte de lege, primul 
ministî i esclamă: „In anul acesta 
vom sta înaintea judecății națiunei. 
Vom trebui se ne batem cu două 
fronturi. Sperez, că acâsta luptă, 
deși înflăcărată, va fi totuși leală. 
Ce va aduce viitorul, nu se păte 
sci. Nu mă îndoesc însă, că victoria 
va fi a partidei guvernului"...

Cine s’a gândit vr’odată, că 
ar pută fi cu putință ce cei ce dis
pun de fondurile electorale, de ad
ministrația, de gendarmi și de ba
ionetele armatei comune, să fiă bă
tuți la alegerile pentru parlament în 
Ungaria. Așa ceva n’a fost și nu va 
fi, pe câtă vreme va fi .susținută în 
țâră domnia elicelor. Și acăsta sus
ținere se datoresce numai slăbiciu
nilor celor prea concesivi și prea 
paclnici și lipsei de solidaritate 
și de consciință a puterei lor. 
Și între aceștia Românii cu cele
lalte naționalități jăcă rolul cel mai 
însemnat.

In momentul când naționalită
țile tăt9 ar înțelege posiția și che
marea lor pe deplin, n’ar mai pută 
un ministru-președinte liberal să vor- 
băscă fără temere și fără nici o în
doială de victoria sigură a partidei, 
care a adus și aduce tăte relele peste 
acăsta țără.

Garda Tisza-Banffy. In vorbirea 
cu oare a salutat Max Falk pe ministru- 
președinte Szell de anul nou, Falk a <jis, 
oă.dâcă a primit misiunea acăsta onorifică, 
n’a făcut’o „din nenorocire", oi pentru-ca să 
dea o dovadă viuă, că „vechia gardă nici 
n’a murit, nici nu s’a predatu. Vorbele aces
tea au fost întâmpinate cu frenetice aplause 
de efitră tiszaiștl-banffyștl. Foi bine infor
mate maghiare spun, că faptul acesta a 
produs o penibilă impresiă la aderenții lui 
Apponyi, adecă la fosta „partidă națională", 
ba se afirmă chiar, că aceștia au și dat 
espresie nemulțumirii lor, însă Ooloman 
Szell s’a scuzat ou aceea, că el n’a vă- 
dut ÎDainte ttxtulj vorbirii’ lui Falk. De 

altfel s’a remarcat mult absența membrilor 
mai distinși ai fostei „partide naț'onale". 
N’au fost însă de față nici Tiszs tatăl și 
fiiul, âr Banffy a fost representat printr’un 
membru din camera magnaților. Au lipsit 
de asemenea și foștii desidențl, dintre oaii 
numai doi au ținut să facă onoruri lui 
Szell. In cercurile politice din Budapesta 
se comentâză mult împrejurările acestea, 
dâr mai ales faptul, oă Falk flicend vor
bele de mai sus despre „veohia gardă", a 
vrut să dea lui Szell se înțelâgă, oă e avi- 
sat la sprijinul și ajutorul acesteia.

Reducerea parlamentarismului 
in Austria. „Neus Wiener Jornal" publioă 
următbrea soire caraoteristioă pentru stă
rile din Austria: „Inorederea față cu du
rabilitatea noului „Reichsrath" nu e de loo 
tare. In oercurile influente se ocupă deja 
cu ideia, ca la cas când camera austriacă 
ar denega funoțiunea, să se ia în folosință 
pro visor numai camera seniorilor. Acăsta ar 
însemna numai un absolutism provisorio al 
camerei seniorilor. Membrii în aoăsta ca
meră : Dr. Helfert și profesorul Lummarch, 
preoum și deputatul Menzer confirmă, că 
un ast fel de plan este cumpănit din partea 
personagiilor politice fărte sus puse.

Tămâeri de anul nou.
Conform unei vechi tradițiuni 

a partidelor maghiare, alaltăerl în 
Ziua de anul nou gregorian s’au 
făcut obicinuitele salutări și felici
tări. De rândul acesta declarațiunile 
și enunciațiunile politice nu oteră 
nici o importanță. Oratorii de oca- 
sie și-au aruncat privirile în trecut, 
căci bag’ sâmă nu voiau să ridice 
velul de pe icăna viitorului, fiind ea 
parte necunoscută, parte de natură 
a nu prea da speranțe mari de 
bine. In cadrul strîmt al politicei 
militante s’a învîrtit și vorbirea mi
nistrului președinte Szell, ca răspuns 
la discursul de felicitare a pururea 
„liberalului" Max Falk. Dăr se ve
dem, ce s’a Zis și ce s’a vorbit.

Partida liberală guvernamentală a 
schimbat deolarațiunl în trei locuri: la

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Dinir’un jurnal de bord.
(Fragment).*)

Pe mare 6 August.
T6tă nbptea am avut o mare potolită. 

M’a ohinuib dor’ luna plină, ce se ținea de 
noi plutind pe înălțimea albastră, er geana-i 
argintie cădea de obosălă pe-un oehiu ro
tund de geam drept în cabina mea.

In faptul dimineții eram la post pe 
punte. Servioiul obiolnuit de quart: se pune 
pe hartă punctul însemnând looul unde ne 
aflăm la ora anumită.

O diminâță răcorosă; ouprinsul tot e 
plin de fiorii reci ai unei brize ușăre, ne- 
hotArîte, care se jăcă prin rotocolele fumu
lui dela coș, arunoându-ne praf de cărbuni 
în oeaiul, pe oare-1 sorbim ou poftă.

Se sună de spălarea punței. Intr’o clipă 

vaporul întreg e inundat; pompele tote lu- 
crâză ou zor, și apa din gheordele, ce cade 
aruncată, isbesoe puntea udă în lovituri oa 
de ciocan. Er păsările în oușoa din fund de 
sub comandă se ]strîng înspăimântate ou 
penele sburlite și ’nchid ochii cu grăză de 
atâta apărie.

Pe bord, mișcare generală; spriutenl, 
vioi, alărgă marinarii cu mânecile suflecate 
pănă la cot, cu piciorele gole până la ge
nunchi in apa rece și sărată a mărei, ce în- 
roșesoe pielea; grăbiți munoeeo de-a valma.

Eșind din aerul imbîesit dinăuntru la 
lumină în aerul desohis, ce vecinie schim
bător e plin de sănătate, în răcăla apei 
ași bogată ’n viăță e par’oă o renasoere 
îndeplinită în sînul larg al naturei, în mă- 
răța sălbăt.ăcie a mărei.

...Ș' nu soiu cum adesea mă duoe 
gânlu ’n urmă, departe, la pămeutul ou 
orașele lui mari, la furnicarele omenescl, prin 
mahalalele înfundate, acolo unde zao așa de 
înghesuițl atâția solavl moderni — omul- 
unâltă înăbușit în atelierul plin de fum, 
omui-mașină de scris, încătușat de biroul 

plin de praf și de cernâlă — numai aci 
simți cât de tristă-i sorta acelor victime 
ale miseriei mult lăudatei oivilisații.

Se simte încet cum oresce suflarea 
unui vent de vest. Comandantul dă ordin 
a-se desfășura sburătorii, runda și vela-sira- 
iitlut.

...Și navigăm astfel mânați de vent, 
cu pânzele întinse, mereu în golul nesfâr
șit,’oe ne împresbră... mereu cătră Sud-Est, 
spre cercul albastru străluoitor la orisont: 
într’acolo e cbsta Anatoliei; la nopte vom 
ancora în Trebizonda.

Tot echipagiul trece la eserciții pe 
specialități. Șt pe când vasul își urmâză ca
lea legănat din val în va), dmenii toți stau 
la posturile rânduite: ici un grup în jurul 
unui tun, dinebee altul îu jurul busolei; 
unii esecută semnale, alții la manevre stau 
în jurul catargului din proră.

Aci pe puntea asta, sub bolta nes- 
fîrșită a cerului, pe aceste oâte-va scânduri, 
cari te țiu deasupra abisului nepătruns al 
fundului, aci uude sunt strîuse atâtea vieți 

la un loc, oa într’un cuib răsleț, se nimi- 
cesce orl-ce voință, nimeni nu mai trăesce 
pentru sine, ci pentru rolul, pe care-1 are de 
împlinit; e uu fel de contopire totală pen
tru a forma un siDgur suflet, care să dea 
viață acestui corp înaripat, în luptă cu na
tura, aoestei minunate înjghebări de lemne 
și fer, de pânze și frânghii, pe care min
tea omenăscă a născocit’o și a prefăout’o 
în lunga scurgere a vbcurilor.

U legătură fbrte curiosă strÎDge pe 
acești bmenl diferiți, adunați care din că- 
tro, împărtășind aceeași sbrtă în lâgănul 
acesta ou'aripl, care plutesoe rătăcitor între 
ceriti și apă, așa departe dejestul lumei.

...Pe la prând vântul își sohimbă su
flarea, marea e peste tot demontată.

Se sună semnalul de masă; ne scobo- 
rîm în careu.

Masa e așezată ca pentru posturile de 
mare: deasupra în găuri mici sunt puse 
bețișore, cari îinpresoră farfuriile pentru a 
nu fi răsturnate de aplecările vasului.

Ciudată e înfățișarea unei mese luate 
pe timp rău. Acolo altă-dată răsună sgo- 
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clubul liberal, la palatul ministrului-preșe- 
dinie și la presidentul oamerei. Vorbirile 
dela clubul liberal și dela președintele ca
merei conțin simplu declarsțiunl conven
ționale. La club a fost salutat președintele 
acestuia br. Podmaniczky de cătră Franciso 
Korniss. Acesta a făout amintire despre 
„legăturile familiare" între membrii du
hului, la ceea-ce br. Podmaniczky constata, 
că clubul, care împlinesoe 25 de ani din 
viața lui, a lucrat tot-dâuna spre binele 
țării.

Dela olub deputății liberali s’au dus 
la palatul ministrului președinte. Sala de 
primire era ticsită de publio, căci se adu
naseră aici nu numai deputațl, ci și mem
brii din oamera magnaților și înalțl func
ționari, ca să salute pe șeful guvernului. 
De față erau toți miniștri, afară de minis
trul de honvezi Fejervary.

Coloman Szell fu salutat de Max 
Falk. Acesta începu prin a spune, că îm
prejurarea, că el a fost ales să salute pe șeful 
guvernului dovedesce, oă „vechia gardă" 
a partidei nici n’a murit, nici nu s’a predat." 
In partida liberală nu s’a schimbat nimio 
prin evenimentele din urmă. Personalitatea 
lui Coloman Szell în fruntea partidei nu 
însâmuă oonduoător nou, fiind-oă de 33 de 
ani partida are deplină încredere în el. 
Deja dela început, actualul ministru-pre- 
ședinte a dat dovecjl, oă stâgul partidei 
liberale va fi încredințat unor mâni bune 
și tari.

Falk oontinuă spunând, oă politica 
ministrului președinte oorăspunde fidel po- 
litioei partidei liberale, oare culminâză în 
două momente: inviolabilitatea paotului 
dela 1867 și desvoltarea instituțiunilor țării 
în spirit liberal.

Raporturile din Austria, nu se pote 
nega, dau ocasie oposiției de a ataca basa 
de drept publio, der părerea lui Falk este, 
oă susținerea paotului e mai pe sus de 
ori ce îndoială și cel mult aplicarea lui 
practioă p6te fi disputată. — Ce privesoe 
politioa liberală, ea se manifestă în aceea, 
oă legea și dreptul trebue să fiă respectate 
față cu orl-cine. Pe teren constituțional 
politioa liberală este: ne-amesteo în afa- 
oerile interne ale oonfesiunilor, dâr nici 
acesta se nu se amestece în afacerile 
statului.

Falk îșl sfîrși vorbirea esclamând: 
Ave Caesar, morituri te salutant!

Coloman Szell luând cuvântul spre a 
răspunde, mulțumi pentru înorederea, cei-s’a 
esprimat. S’a nisuit — cjise — a corespunde 
cinstit înorederei puse în el. Mărturisesce 
principiile, oe sunt înscrise pe drapelul 
partidei liberale. Declară sărbătoresce, oă 
niol-odată n’ar face ceva, numai pentru-oa 
să rămână în postul acesta, toomai așa oum 
niol-odată n’ar întrelăsa oeva numai pen- 
tru-ca să lase acest post. Consimte pe de
plin cu Falk în oe privesoe susținerea 
basei dela 1867 și desvoltarea instituțiunilor 
în direoțiă liberală. Cu .regret recunosoe, 
oă Austria nu s’a vindecat încă din bâla, 

mot, rîs și veseliă, acum nu se aude de
cât fârte rar câte-o glumă aruncată vre
unuia, ce n’are poftă de mânoare; adesea 
bucatele nu sunt bune, său se aduo prea 
târcjiu ; în tot-dâuna se servesce pra încet. 
Unii abia gustă, alții ÎDghit în sec, âr 
alții se ridică plecând grăbiți... și toți do
resc a termina mai ourend și acâstă datoriă, 
ce au de împlinit.

Vântul se întăresce vădend cu ochii 
și din spre Nord sosesoe o bură de plâie 
rece și dâsă.

Ofițerul de quart se opresoe năcăjit 
din limbarea lui obicinuită, îșl îmbracă man
taua de ploie și strigă respioat și puternio 
pentru a birui glasul urlător al vântului:

— A strînge sburătorul mic... atențiune... 
strîngețll... un scârțăit chinuitor de maoa- 
rale, un tropot candențat de pioiore g61e 
pe puntea udă, un amesteo de răsuflaturi 
adânol întretăiate de îndemnări... vira.... 
încă... vira... și totul se sfîrșesoe în flueră- 
turile ascuțite ale sifliilor...

Numai divisionul de serviciu e pe punte ; 

ce i-a nimicit pacea iuteridră, aoâsta însă 
nu pdte fi o oausă la desfaoerea legătu
rilor ou Austria. Pe câtă vreme basele 
dela 67 nu vor fi total nimicite, nu pdte fi 
vorba de înlăturarea lor. Politica Ungariei 
trebue însă să fiă: Tot-dăuna înainte 1 Nici
odată îndărăt. Tote forțele trebue ouprinse 
și chemate în o tabără. Grupurile singu
ratice nu trebue să mârgă pe căi separate, 
oi toți trebue să aibă unul și aoelașl scop 
Trebue să facem politică de concentrare, 
fiind-oă țâra nu sufere un sistem oelular, 
care aă separeze totul.

Ministru-președinte continuând spune, 
că dieta actuală are încă multe de isprăvit. 
Ea trebue să desbată și voteze proieotul 
de incompatibilitate și legea despre căile 
ferate vicinale. Ou problemele muri ale 
reformei administrației se va ocupa dieta 
viitore.

Făcând alusiune la alegeri Szell cjise: 
„Anul aoesta vom sta înaintea scaunului 
de judecată național ; der nu numai voi 
ca morituri, oi și eu ca moriturus. Ne vom 
oiooni în două linii de luptă. Sper, că 
lupta va fi leala. Apoi: „Că ce va aduce 
viitorul, nu sciu; nu mă îndoesc însă, că 
laurii vor fi ai aoestei partide, fiind-oă în 
prin oi pii 1 e, în programul ei și în luorarea 
de reforme, basată pe acestea, este steua 
viitorului națiunei".

*
Salutări și tămâeri împrumutate s’au 

făcut și în sînul celorlalte partide ma
ghiare. — Mai interesante au fost deolara- 
țiunile, oe s’au făcut din partea conducă
torului partidei poporale, contele I. Zichy. 
El a atacat energie liberalismul și a ao- 
centuat, că partida e gata pentru marea 
fli a alegerilor. Contele Ferdinand Zichy a 
accentuat principiul .statului creștin și a 
declarat, că porțile partidei poporale sunt 
deschisa pentru toți câți vor să între în 
ea, având dorul de a apăra statul creștin.

Incidentul dela gimnasiul din Brașov.
Dela un membru al Eforiei, primim în ces- 

tiunea demisiunei d-nului director gimnasial V. 
Onițiu o întîmpinare, pe care o publicăm mai jos 
întocmai cum am primit’o, pentru a da ocasiune 
și celor dela administrația scolelor a-șl spune cu
vântul cu privire la cele întâmplate în acesta re
gretabilă afacere.

Constatăm din capul locului, că autorul aces
tei întâmpinări pare — dicem „pare“ — forte în- 
•credut în deplina corectitate a procederei sale și 
a colegilor săi din Eforiă și de aceea trece 
preste unele lucruri cu-o ușurință, care nasce bă- 
nuiela, că ne consideră pe noi și publicul nostru 
cetitor destul de naivi a-i crede așa numai pe cu
vânt, fără de nici o dovedire.

De aceea nu-i vom pută rămână datori cu 
răspunsul la critica, ce ici colo o face indirect ș 
atitudinei foiei nostre în acesta afacere.

Brașov, 18 Decemvrie 1900.

Onorată Redacțiune!
împrejurul demisiunii directorului V. 

Onițiu a intrat de câtă-va vreme âre-care 
liniște, ceea-ce dovedesce, că spiritele agi
tate la estrem, la un moment dat, au ajuns 
Ia convingerea, că asemenea afaoerl deli- 

toțl sunt îmbrăeațl în hainele de pldie, fă
cute din pânză grâsă ceruită.

Spre seră vântul turbâză suflând în 
rafale repec}!, âr din văsduhul întunecat se 
sparg norii într’o pldie onmplită.

Me scobor înoet, aplecat, pe scara din 
oasarmă să întru la mine în oabină. Jos, 
mă opresc pentru a recăpăta respirația o 
clipă curmată de mirosul acru înecăcios, 
oare înoinge tot cuprinsul mohorît întu
necat.

Ce înfățișare straniă are spațiul aoesta 
așa de strîmt — abia înroșit de lumina 
slabă a unui felinar legănat; printre obiec
tele de tot. felul îmgrămădite acolo, stau 
atâtea ființe într’o căldură năbușitore, în 
mirosul greu de câtran, care umple aerul 
înohis și stricat.

Dintr’un bord în altul hamacele prinse 
în tavan, umflate ca nisoe saoi plini atâr
nând în jos se ating între ele, legănând 
sbuoiumat trupurile ghemuite ale acelor, 
oarl dorm obosiți seu zac în amoițire.

(Va urma.) 

cate școlare interne nu se traotâză în pu
blicitate oa cestiunl de agitațiune, ci sunt 
lăsate cu încredere la judecata forurilor 
competente, cari în depiină cunoscință de 
causă și cu eonsciință împăcată au să 
aducă un verdit după dreptate și în con
formitate cu demnitatea și ordinea legală, 
ce trebue se domnâseă în O!l-oe organism 
sănătos și legal constituit și condus.

Verdictul acesta, suntem siguri, în 
același timp va oorăspunde și condițiunilor 
de echitate, fără considerațiunl personale 
și fără reserve impuse de cutare său cutare 
împrejurare, eăcl numai luând calea cea 
drâptă se pdte ajunge la bun resultat.

Pănă atunci însă, cred indispensabil 
a atrage atențiunea onoratului publio ce
titor de asupra unor incorectitățl, ce
s’au strecurat — de sigur numai din lipsă 
de orientare și de cunoscință de acte — 
în nisce articull apăruți in „Gazeta Tran
silvaniei" Nr. 260, 261 și 275 din anul 
acesta. Cred de-o datoriă să fac acâstă rec
tificare, ca nu cumva publicul românesc să 
rămână indus în erdre prin informațiunl 
unilaterale și la timpul său din premise 
neesacte, să nu fiă în măsură de a judeca 
limpede și oorect în oausă.

O part9 din onoratul public scie deja, 
âră pentru cei oe n’ar sci, trebue să spu
nem pe scurt de nou, cum s’a iscat întreg 
conflictul.

La 14 August v. a. c. Eforia școlară 
a ales profesori pe anul școlar curent. In
tre candidați a fost și d-1 Dr. V. Branisce. 
Eforia șoolară n’a mai ales pe d-1 Branisce 
de profesor și a treia 6ră, pentru-că în 
două rânduri ales fiind, a părăsit postul 
fără voia forurilor școlare superidre. Acest.ă 
nealegere a îndemnat pe d-1 director V. 
Onițiu să adreseze Eso. Sale Mitropolitului 
in 16 August a. o. un protest fulminant, 
ținut în tonul oel mai agresiv față de Efo
riă și sunând alarma, oă șoola e în mare 
primejdia. Eforia trasă la dare de sâmă s’a 
justificat, arătând în același timp, că de 
ce n’a ales profesor pe Dr. V. Branisce, 
precum și causa de oe n’a învitat pe d-1 
V. Onițiu la acea ședință, și anume: că dân
sul e cumnat cu d-l Dr. V. Branisce.*)  A mai 
declarat Eforia și aceea, că are tdtă înore
derea în d-1 director V. Onițiu, oare a fă
cut frumose servioil șodlelor nostre și oă a 
fost departe de Eforiă chiar și gândul de 
a causa vre-un afront ori nemulțumire d-lui 
V. Onițiu, său de a-i atinge autoritatea și 
a-1 jioni dre cum în demnitatea posițiu- 
nei sale.

*) La 14 August s’au ales înse mai mulțl 
profesori, fost’au și aceștia cumnațl cu d-1 Onițiu ?

— Culegăt.
**) De ce și de când este așa de „firescă" 

publicarea de „neesactitățl" și comentarea „inter- 
vertită11 în foia nostră ? — Culegăt.

Prea Ven. Consistor, luând act de 
acâstă deolarațiune solemnă a Eforiei, în- 
tr’un ordin dă d-lui V. Onițiu oea mai 
mare satisfaoțiune posibilă, dâr dânsul gă- 
sesce în acest ordin tocmai contrariul, se 
crede desavuat și șl dă dimisia la Oonsis- 
tor, înounjurând Eforia și delegațiunile ohe- 
mate în prima liniă a-se pronunța în causă. 
In 19 Octomvrie v. la 2 dre. pune densul 
dimisia la postă, âră la 3 ore p. m. în 
conferență comunică actele de demisiune, îșl 
citesce cuvântul de adio și apoi a doua c|i 
acest ouvânt de adio îl și publioă în „Ga
zeta Transilvaniei1*,  unde apoi s’a publicat — 
firesce neesaot și comentat intervertit **)  — 
și un conolus al conferenței profesorale din 
20 Octomvrie a. o. în acâstă cestiuue.

Prea Ven. Consistor i-a restituit d-lui 
V. Onițiu actul de dimisie și l’a avisat să-l 
înainteze la Eforiă, ca forul prim compe
tent, ceea oe densul a și făout, înaintând 
tdte actele concernente.

In aotul său din 8 Noemvrie d-1 V. 
Onițiu declară: „rog încă odată Oa. Eforie 
„școlară, oa luând aot de declarațiunea mea 
„hotărîtă, că dimisiunea mea este irevoca
bilă, tot.-odată să dispună in urgență de în
locuirea mea intcrimală, — căci atât din 
„motive de ordin mai înalt, cât și din mo- 
„tive pur fisice sanitare, nu mai pot purta 
„mai departe sarcina conducerei afacerilor di 
„recționale nici chiar în mod interimat* .

La 14 Noemvrie Eforia alege o co- 
misiune, care la 17 Notmvrie raportâză 
asupra actelor de demisiune înaintate. Iu 
raportul acelei comision! se constată ca 
transgresiuni disciplinare:

călcarea datorințelor de oficiu, purta 
rea necuviincidcă față de forurile superidre, 
căutarea de ceit13, ațițare și întărît-are la 
neînțelegeri, desconsiderarea ordinelor su
periors, călcarea datorințelor oficiose, pără
sirea nejustificată a oficiului și violarea se
cretului oficial.

In fața acestor grave constatări Eforia 
a decis să propună delegațiunilor școlare: 

„1. Dedre-oe faptele comise și învinuirile 
ridicate nu pot fi trecute cu vederea fără 
a fi dovedite și culpabilitatea pedepsită,— 

Ven. Consistoriu arohidiecesan să fiă rugat 
a introduce de urgență cercetarea discipli
nară în oausă.

„Eră abcjicerea d-lui direotor V. Onițiă 
din postul de director, după faptele comise 
nu pote fi primită, oi se oonsiderâ de o 
suspendare din oficiul da direotor al șco- 
lelor medii, conform § 11 din Regulamentul 
disoiplinar al Metropoliei ndstre, votat la 
1886 de Congresul nostru național bise- 
riceso.

„2. Gerarea afaoerilor direcționale în 
mod interimal să oonorede, în sensul § 13 
din Regulamentul pentrt conducerea afa
cerilor direoționale, d-lui G. Chelnriă diri- 
gentul șodlei reale, cere împreună ou o co- 
misiune compusă din d-nil V. Voina și P. 
Nemeș, va avă să ia în primire archive și 
tdte agendele direoționale în termin de 5 
cjile.

„3. Oficiul de oassă ne aviseză, ca îu 
conformitate cu acest conolus, din l-a De
cemvrie a. c. încolo să sisteze adaosul fie 
funcțiune directorial și diteiința în bani 
de ovartir a d-lni V. Oniț'îi, care rămâue 
cu emoiumentele unui profesor ordinar.

„4. Aoest conclus să se comunice De
legațiunilor școlare spe încuviințare și apoi 
să se înainteze Ven. Consistoriu archidie- 
eesan spre aprobare.

„5. Direcțiunea interimală să fiă invi
tată a Iu» disposițiunl pentru oanhlarea 
regulamentară din partea profesorilor la 
postul de director.

„6. Pentru informarea și liniștirea opi- 
ninnei publice alarmate prin diare, biroul 
să pregătescă și presente la timpul său Efo
riei un proiect de publicațiune11.

Delegațiunile școlare la 27 Noemvrie 
au primit îutocmai aceste propuneri ale 
Eforiei și în sensul §. 32 din Regulamentul 
intern au deois șt esecutarea acestor hotă- 
rîrl, care s’a și făout la 30 Noemvrie din 
partea Eforiei ea organ esecutiv. Dâr chiar 
de nu hotărau delegațiunile esecutarea, 
acâsta se impunea de sine după declara
țiunea oategorică a d-lui Onițiu, că nu mai 
voesce nici măcar interimat se condu/ă școlele, 
căci șcdlele nu puteau rămână fără di
rector.

De present actele se află înaintate 
spre competentă resolvare la Prea Ven. 
Consistoriu.

Din acâstă stare esactă a lucrurilor 
resuliă, că în primul arttcul publicat în 
„Gazeta Transilvaniei" Nr. 260 se ține cont 
numai de-o parte a monedei, nu se scote*  

. la ivâlă adevărata oausă a conflictului, care 
e nealegerea de profesor a d lui Branisce, 
căol a-te provoca la un us, fiă măcar de 
sut<’ de ani, în fața unei legi positive ca 
§. 40 al Regulamentului, nu este niol-de- 
cura admisibil. Nu e admisibil aoestă nici 
din motiv, că de cuprinsul Regulamentului 
§. 42 avea^ ounosoință d-1 Onițiu de mult 
și dâoă-1 jicnia, desigur lua posiție față de 
acel §. cu mult mai înainte și nu numai 
din incidentul nealegerii d-lui Dr. B'anisce.

Referitor la oonolusiunile trase asupra 
ordinului oousistorial din 12 Octomvrie a. c., 
îmi permit numai a reflecta, că ele au pur
ces din sensibilitate și iritațiune esagerată 
și cel interesat pute cu ușurință să eâră 
deslușiri arătânclu-și la necesitate nedume
ririle sale față de Prea Ven. Consistoriu, 
înainte de-a face un pas atât de grav și 
de decisiv, și sunt sigur, că numai deplin 
satisfăout putea fi de răspunsul, ce l’ar fi 
primit, oăol nioî lao-ingură ocasiune și în 
n’cl un chip nimeni n’a voit să atingă pe 
d l Onițiu, ci toți au regretat pripa și iri- 
tațium-a dânsului.

In privința învinuirilor ridicate de d 1 
Onițiu asupia tuturor torurilor și chiar a 
capului biserieei ș’ șcdlelor nostre, precum 
și cu privire la transgresiunile comise ne 
dânsul, Eforia și delegațiunile au cerut cer
cetarea disciplinară în causă, care de sigur 
va face deplină lumină și va dovedi unde 
este seu nu vina.

Mai țmem să constatăm, -că în „Ga
zeta Transilvaniei" Nr. 261 s’a strecurat o 
comparațione de tot nepotrivită a cașului 
ou G. Munt< anu dela 1856, oare de sigur 
fiind prea vecbitl, scriitorul articolului nu
mai prin vis și-l mai reamintesce, dâr care 
n’are nici în clin, nioî în mânecă cu cașul 
de față.

Tn fine revin asupra celor publicate 
în „Gazeta Transilvaniei" Nr. 275. Trei 
sunt mai cu sâmă momentele relevate în 
acest articol, și anume:

1. Oă Eforia și Delegațiunile șoolare 
au fost necompetente a ordona cercetaie 
disciplinară contra d-lui V. Onițiu.

2. Oă Eforia și Delegațiunile școlare 
și-au depășit oompetența lor, decicjând sus
pendarea d-lui V. Onițiu conform §. 11 din 
Regulamentul disciplinar al Metropoliei.

3. Că Eforia școlară a esecutat un 
conclus nevalid și peste acâsta a detras 
d-lui V. Onițiu remunerațiunea pentru func
țiunea de director, oe crede, că i-ar oorn- 
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pete în basa unui deois aprobat la 18 
Martie 1899 sub Nr. 1618 școl.

Prima învinuire cade de sine, căci 
după cum se vede din conclusul citat, Efo
ria și delegațiunile au rugat pe Prea Ven. 
Consistoriu să introducă de urgentă cerce
tare disciplinară în causft. Ele n’au ordo
nat oereetare disoiplinară oontra d-lui V. 
Onițiu, ci an rugat forul competent să o 
facă. Tot-dfodată ele s’au abținut și dala 
judecarea asupra faptelor comise, lăsând 
acesta în sarcina investigațiunei viitrtre.

A doua învinuire, la prima vedere, 
fi’a1- părâ mai temeiuieă, der în realitate și 
a (.Asta e de tot nebăgată.

D-l Onițiu a abtțis irevocabil din di
rectorat și insistă a i-se primi abdicarea. 
Ei bine, acesta e cu neputință după fap
tele comise, căci ar ÎDsemDa, că densul 
voesce (-6 soape de urmările faptelor sale, 
6r forurile conscii de chemarea și nevino
văția lor, nu-i pot primi abcjioerea și nu 
pot renunța la mijlocul de a face lumină 
în causă prin oercetare disciplinară. Alt 
mijlo ( legal de a-1 reține pentru cercetarea 
disciplinară, nu se găsea, decât în aplioarea 
§11 din Regulamentul disciplinar.

Mai vine apoi împrejurarea, că densul 
refusă a mai conduoe chiar și interimal 
direcțiunea. Ce să facă forurile în acâstă 
dilemă? Ori-oe posibilitate le era luată 
Eforiei și Delegațiunilor, chiar și decă ar 
fi voit să facă posibilă rămânerea și mai 
departe a d-lui Onițiu în postul de di
rector. Ele erau puse în alternativa: său 
să i primescă dnnisiunea și să institue alt 
director, seu să decidă în sensul legii ți
nerea afa erii în suspens prin considerarea 
abcjicerei de o suspendare în sensul legii, 
pănă va decide o^roetarea disciplinară în 
merit.

Deci în faptă suspendarea a fost im
pusă din firea lucrurilor, âr d-l Onițiu se 
suspendase însuși din funcțiune prin dene
garea de a mai conduce măcar și interimal 
agendele direoționale.

De alt-oum dreptul natural al foru
rilor, cari augajâză și plăteso pe profesori, 
de a-i și disciplina și a-i și dimite, sunt 
oiroumsorise în Regulamentul intern al 
Eroriei și Delegațiunilor, care cu privire 
la Agendele Eforiei dispune în § 43
punct 19:

„A face propunerile de dimisionare 
„și pensionare a singuraticilor membri ai 
„corpului didaotic oătră Delegațiunile șco- 
„lare“, și punot 24: „A funcționa în oau- 
„sele disciplinare ale personalului aplicat 
„!a ș idle și la administrați unea averilor 
„șoolare și fundaționale, conform regulamen
telor în vigdre". Er ou privire la agen
dele Delegațiunilor șoolare dispuue la § 
25 litera j): „Pensionarea și dimiterea de 
„membri ai oorpului didaotic și funcționa
lilor aleși" și litera m.) „Funcționarea 
„îu cașuri disciplinare conform normelor 
„esistente".

Față de a treia învinuire, tot atât de 
uebasată, am spus deja, că esecutarea a 
fost impusă imperios de însuși d-l Onițiu. 
Aoi mai țin să constat, oă esecutarea ho- 
tărîrilor Delegațiunilor a fost și legal de
cisă, căci după § 11 al Regulamentului
disciplinar se admit recurse numai: extra 
dominium, er Delegațiunile șoolare au ho- 
tărît esecutarea prin votare nomiuală și în 
conformitate ou § 32 al Regulamentului 
intern, care <j'o» : „Hotârîrile Delegațiunilor, 
„oare cad sub aprobare specială, precum 
„și oele recurate, întră în vigore Dumai 
„după aprobarea lor prin Ven. Oonsistor, 
„escepționând cașul când Delegațiunile sub 
„răspundere proprie hotărăsc prin votare no- 
„minată esecutarea lor provizorie și admi
terea recurselor numai: extra dominium'1.

Prin urmare conolusul se putâ ese- 
cuta sub tote împrejurările și prin urmare 
nu s’a comis nici cea mai mică incorectitate.

Mai ourîdsă apare însă afirmațiunea, 
că Eforia i-ar fi detras pe nedrept remu- 
nerațiunea pentru funcțiunea de direot.or. 
Aoi e la mijloo o rătăcire fbrte mare. A 
pretinde, că-i compete d-lui Onițiu acâstă 
remunerațiune, înoâ și după abcjdcerpa. de 
bună voie și nejnstificată din directorat, 
este a se pune în oontrafiieere cu mintea 
sănătosă, căci nu cred să esiste unde-va pe 
lume disposiție, ea cine-va abdicând din- 
tr un ofioiu să mai aibă pretenție la bene- 
fioiu. In modul acesta ar fi forte ușor să 
dimision ze fiă-oina din ofioiu, oăcl bene
ficiile i-ar fi asigurate și a3tf'el chiar și numai 
la șoola nostrăam pută avă de odată cel pu
țin 10 profesori foști direotorl cu adausuri 
de funțiune, căci fie-oare direotor a doua 
cji ohiar după definitisare ar trebui să-și 
dea dimisia și astfel să scape și de muncă 
și de răspunderea grea și să rămână simplu 
profesor, dâr ou lefă de director. Eu cred, 
așa-dâră, că aci nu e vorba de o pretenție 
Beridsă.

Cât privesoe conclusul oonferenței 
profesorale din 20 Ootomvrie, țin să cons
tat, că tote oomentariile au fost mai mult 

său mai puțin tendențidse. Corpul profe
soral a făout un aot de colegialitate față 
de fostul lor director și în reounbseerea 
meritelor densului pe terenul școlar. N’a 
fost însă la nimeni intențiunea de o iden
tificare ou motivele și cuprinsul actelor 
d-lui Onițiu și nici cu faptele densului în 
cestiune, âră consimțirea oonferenței se re
feră pur și simplu la dimisionarea d lui Onițiu, 
care fiind purcesă absolut din motive su
biective — personale, nimeni n’are dreptul 
a-o combate seu reproba.

Prin oele premerse, cred că ml a suo- 
ces a lumina oestiunea din tdte punctele 
de vedere și fără să emit vreo părere 
proprie a preîntâmpina judecata greșită a 
On. public purcesă din lipsa de informa
ți uni esaote.

Causa însăși e cu atât mai regretabilă, 
cu cât conflictul a purces dela o persbna, 
pe care ne deprinsesem a o cundsoe de 
bineohibzuită și cu judecată rece în tote ac
țiunile sale. Când e vorba de interese mari, 
se pretinde dela fiă-oare lfipădarea de am
bițiuni personale și interese familiare și 
jertfirea orl-cărei personalități pe altarul 
bunei înțelegeri, disciplinei și ordinei legale, 
singurele oondițiunl de esistență și înflorire 
pentru ori-oe instituțiune.

Primiți, vă rog, On. Redaoțiuue asi
gurarea stimei mele.

Un membru al Eforiei.

SOIRILE Di LEI.I
— 21 Decemvrie v.

Anul nou la curtea din Viena. Din 
capitala Austriei se telegrafâză, că alaltă- 
erl toți archiduoii aflători în Viena au mers 
la Majestatea Sa monarohul pentru a-i 
aduce urări de anul nou. Majestatea Sa a 
dat un prâncj, la care au participat toți 
archiduoii și archiducesele.

Linia fei’ată muntenegrenii. După 
soirile sosite din Triest, ministrul afacerilor 
străine al Muntenegrului a plecat la Paris, 
ca să contraoteze un împrumut de câte-va 
milidne, oe va servi pentru construcțiunea 
unei căi ferate, oe începând dela Cetinje, 
oapitala Muntenegrului, se va prelungi pănă 
la frontiera turcesoă. Acest proiect ar fi în 
legătură ou proiectul liniei ferate Seraievo- 
Mitrovitza și este mai mult de importanță 
strategică, oăol ar fi având misiunea de-a 
țină mișcarea austriacă în eșec, la oas de 
vre-o invasie spre Salonio.

•
Invasiune jidovescă în Gherla. De 

un timp înobce Jidovii au început să dea 
năvală în Gherla. Ei vin aid de prin Ru
sia, Galiția și Bucovina. Armenii din Gherla 
sunt oonsternațl, îșl tem afacerile comer
ciale și peste tot liniștea.

Cor bisericesc. Corul mixt dela bi
serica Sf. Adormiri din Cetatea-Brașovului, 
compus cu binevoitorul concurs al mai 
multor On. ddmne, domnișdre și domni, va 
oânta ou începere dela Sf. Sărbători ale 
Nascerii Domnului Christos din nou, la li- 
turgia de Dumineca și sărbători în bise
rica română gr. or. din Cetate.

Pentru masa studenților din Brad. 
1) M. O. D.: Dr. Aurel Lazar adv. Oradea- 
mare a binevoit a-se înscrie membru fun
dator; 2) Dr. Nioolae Vecerdea adv. mem
bru pe viață ; Leontin Simoneseu membru 
pe viață; 3) loan Papiu protopop al Si- 
biiului, oa membru ajutător la înființânda 
„Reuniune a tinerime: Zarandnne*  și jur 
„Masa studenților“ dela gimn rom. gr. or. 
Brad; 4) M. O. D. Dr. Z. Chirtop advocat 
Câmpeni a trimis pentru „Masa studenților" 
din Brad 20 cordne înoassate pe calea ju
decătoriei ca amendă dela înv. pens. Vasile 
Patiția. — Primâscă M. O. D. sprijinitori 
cea mai oaldă mulțămită. In numele tinerimei 
zarandane: Vasile Boneu, profesor.

Proprietar: Dr. Aurel ATureșianu.

Redactor responsabil: Traian H. Pop.

Țarul cătră soldații întorși din 
China. Vaporul „Viile de Tamataveu a so
sit în 29 Decemvrie în Jalta, ducând unre- 
giment de vânători și prima bateriă din 
divizia de artilerie 4. A doua c}1 Țarul a 
ținut o revistă în Livadia asupra acestor 
trupe rusesol. In decursul prândului, oe s’a 
dat în onârea soldaților, Țarul Nioolae s’a 
dus la oasarmă și luând un pahar a 41S 
următorele: „Sunt fericit, fraților, că vă 
pot vede ca pe eroi atât de curagioșl, cari 

v’ațl reîntors aoum dintr’o expediție atât 
de grea și dintr’o cale atât de lungă. Go- 
leso paharul meu pentru voi." Înainte de ce 
Țarul ar fi părăsit oasarma, cj'se soldaților: 
„Inc’odătă vă mulțumesc, fraților, pentru ser- 
vioiile vostre eroioe. Doresc să vă reîntbr- 
oețl sănătoși la familiile ndstre".

Nou oficiu postal a fost deschis 
cu (jina de 1 Ianuarie îu Șard, comună, 
care are și stațiune de cale ferată.

înrolări englesesci în Ardeal. Am dat 
erl soirea, că agenț.I englesl cutrieră Ardealul 
pentru a aduna soldați, pe cari să-i trimită 
în Transvaal. Privitor la soirea aoâsta i-se 
țelegrafâza din Sibiiu oficidsei „O. E.“ : 
Se anunță, că în oomunele Șaroș, Galfalău 
și alte comune din oomitatul Târnavei-micI, 
au fost înrolați vre-o 30 de inși, cărora 
li-s’a dat 1600 oorone, oălătoriă gratuită 
la Africa și li-s’a promis pe cji 12 cordne 
la fiă-care. Se vorbesce, că notarul ceroual 
din Velț a pregătit deja pasapdrte. Un ță
ran din Velț a umblat prin Sibiiu, oa să-și 
ia rămas bun dela o soră a lui, servitdre 
acolo. După tdte semnele însă întreg lucrul 
s’ar reduce la manoperele agenților de 
emigrare.

Zăpadă. Timp de 24 ore, de alaltă- 
erî seră pănă asâră, a nins în oontinu în 
părțile nostre. De astă-dată zăpada a fost 
însoțită de un vent reoe și a oăcjut în oan 
titate considerabilă. După soirile sosite adl, 
în tdte părțile țării a nins bine. Trenurile 
oiroulă cu întârzieri.

Inteligența română din Zlatna 
araugează o petrecere cu dans Luni în 1 (14) 
Ian. 1901 (Sf. Vasile) în sala de dans a 
d-lui Kolozsvari. începutul la 8 ore sâra. 
Prețul de intrare: De persdnă 1 oordnă 50 
bani, de familiă pănă în 3 membri 3 cor. 
Venitul curat e destinat în favorul biblio
tecii școlare. In pausă: „Călușarul" și „Bă
tuta". Marinimdsele euprasolvirl ale partioi- 
panților și nepartioipanților se primeso eu 
mulțămită și se vor chita pe oale cjiaris- 
tică.

SCHU ULT1IMK
BucurescI, 2 Ian. st. n. Minis- 

tru-președinte Carp va pleca peste 
câte-va la Viena și Berlin. La
Viena, va termina tratările începute 
cu Societatea de navigațiune aus
triacă pentru vencjarea flotei comer
ciale române și în același timp va 
avă un schimb de vederi cu cercu
rile competente în privința apropia
tei reînoiri a convențiunei comer
ciale. La Berlin d-l Carp, se (jice, 
va relua din nou tratătările pentru 
vencjarea terenurilor petrolifere.

Londra, 2 Ianuarie. Din Cape
town se anunță, că numeral Burilor, 
cari au năvălit în Capland este de 
6000. Telegrame din Capetown 
vestesc, că numeroși OlandesI se 
alătură la Buri. Pentru înfreuarea 
lor ar trebui un corp de armată în
treg. Aici se tem, că lui Dewett, pe 
care îl urmăresce Knox, îi va suc 
cede a năvăli în coloniile englese.

NECROLOG. Marț' îu 25 Deo. n. a îuce- 
tat din viață după lungi suferințe Nic. Boțian, 
preot în Tempăhaza-Ujfalău, în al 28 an al 
vieții și al 3-lea al căsătoriei^sale. Imormen- 
tarea i-s’a făout în 27 Decemvrie în cimi- 
terul de lâDgă biserică. Pe răposatul ’1 de
plâng: soția Elena Boțian năso. Moldovan 
ou fiul Septimiu Nicolau, părinții săi Fran- 
oisc și Susana Boțian din Bărăbanț, loan 
Moldovan protopop în Mediaș și Maria 
Moldovan oa soorii, preoum și număroșl 
frați, surori șigrudenii.

— Subscrișii au nemărginita durere 
de a aduce la ounoscința tuturor pretinilor 
și eunoscuților încetarea din viață a prea 
iubitului lor soț, respective frate Iosif 
Ciobota, pădurar al episcopiei rom. oat. 
din Alba-lulia, întâmplată în urma unui 
acoident nenorooit, și după împărtășirea 
ou sf. taine ale muribunzilor, ac}I în 31 De- 
oemvrie 1900 în anul al 51-lea al etății și 

al 23-lea al fericitei sale căsătorii. Osămin- 
tele pămentesel ale adormitului în Domnul 
se vor depune spre eternă odihnă Joi în 
3 Ianuarie 1901 d. a. la 2 ore în cimiterul 
biserioei gr. cat. din Șard.

Șard, în 31 Deoemvrie 1900. Sanflora 
Ciobota n. Pop oa soțiă. Gregoriu, Nioolae, 
Radu, Mihailă, Florea ca frați.

Fie-le țarina ușoră!

a W 8*2  Ui fe’
Căsătoria prințesei de Asturia. 

Căsătoriile spaniole au format un oapitol 
a parte în istoria peninsulei iberice și în 
aceea a Europei. Aceste căsătorii dictate 
de considerațiunl dinastioe său internațio
nale au dat adeseori prilegiurl de discordie. 
Fără Ana de Asturia si Maria Teresia, Lu
dovic al IV. n’ar fi putut ridica asupra suc- 
cesiunei casei de Spania pretensiunile, cari 
au ajuns la testamentul lui Carol a II. și 
la răsboiu! de succesiune, oare a durat 
aprope oinl-spre-cjece ani. In acest secol, 
căsătoria reginei Isabela și aoeea a surorei 
sale, infata Maria Luisa — unde diploma
ția lui Palmerston și aoeea a lui Guizot 
și-au întins reoiproo ourse, îușelându-se ura 
pe alta—au trebuit să provoco o ruptură în
tre Franoia și Anglia și au oontribuit să 
sdrunoine tronul lui Ludovic Philip.

Principesa de Asturia are doue-cjeel 
de ani. Ea a fost educată ou grije, cu iu
bire de esoelenta ei mamă, oare a eserci- 
tat ou atât zel și tact regența "în Spania 
în timp de 15 ani. Se soie, că mioul rege 
Alphons al 13-lea fiind născut postum, 'în 
Maid 1896 — la'ișâse luni după mortea ta
tălui său — infanta Maria de las Meroedâs 
a fost ore-care timp o regină sub oondițiune 
resolutorie. Ea a fost și va rămâne — atât 
timp cât fratele ei, astă(jl în vâr.rlă de 14 
an), nu se va căsători sâu nu va avâ oopii 
— moștenitdrea presumptivă a oordnei spa
niole. Prințul, oare va lua în căsătorie pe 
principesa de Asturia, e prințul Carol, al 
doilea fiu al contelui Caserta. Liberali 
sunt nemulțumiți, mulțl conservatori par 
de asemenea nesatisfăcuțl, totul se mișcă, 
protesteză. Der acestea nu înspăimântă nici 
pe regina regentă, oare consultă inima ficși 
sale, nici pe ministerul generalului Azoa- 
raga, care prepară actele necesare ratifi
cării. Cortejii vor vota.

Cererea în căsătorie a prinoipesei de 
Asturia, a !fost solemn adresată reginei 
mume Cristina. Prințul Carol de Bourbon 
a presentat reginei o sorisore din partea 
tatălui său, contele de Caserta. Prințul Ca
rol a fost condus la palatul regal într’o tră
sură a Curții. Scrisorea amintesoe legătu
rile ce u> esc pe cele două famili și declara, 
oă prințul Carol urrneză impulsul inimei. 
Regina a făcut cunoscută lui Azoarraga scri
sorea contelui Caserta. Generalul Azoarraga 
a reunit miniștrii într’uu consiliu, în care 
s’a hotărît termenii unui mesagl, ce va fi 
presentat Camerei și Senatului. Se afirmă, 
că între motivele, cari l’au împedecat for
mal pe oontele de Caserta de a veni la 
Madrid, eel mai principal a fost acela, că e 
prosoria.

Literatură.
„Pe pragul mormântului'1. Sub 

acest titlu a apărut la tipografia „Au
rora" din Gherla nisce versuri funebrale 
de preotul George S<mu. Aceste versuri de 
jale, pe c-re autorul le dedică memoriei 
unui binefăcător al său, sunt frumose și 
potrivite cu deosebire pentru preoți, în
vățători și cântăreții dela sate. Ele sunt 
olasificate, după cum spune însuși autorul 
în preouvântare, „în partea I care cuprinde 
cele mai multe versuri pent'u popor, pen 
tru acel popor, care aprope singur îșl sus
ține preoțimea și învățătorimea sa“, er par 
tea 11. cuprinde versuri de jale pentru căr
turari. Acâstă cărticică, 'ouprntjend 118 
pagine, costă numai 25 or. plus 3 cr. porto 
și se p6te procura și dela Tipografia „A. 
Mureșianu".
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Cursul la bursa din yâesaa.
Din 2 Ianuarie, n. 1901.

Renta ung. de aur 4%........................ 117.50
Renta de corone ung. 4%. . . . 92.75
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 120.— 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2% 99.40 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.10 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91 80 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.75
Impr. ung. cu premii........................ 166.75
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.—
Renta de argint austr.............................98.45
Renta de hârtie austr...............................98.30
Renta de aur austr................................117.60
LosurI din 1860..................................... 136.10
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.94
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 678.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 675.—
NapoleondorI...............................................19<12
Mărci imperiale germane . . . 240.10
London vista...................................... 95.72
Paris vista.......................................... 98.25
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 90.70
Note italiene.........................................117.60

Cursul pieței Brașov.
Din 3 Ianuarie. 1901.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

18.70 Vend. 18.80
18.30 Vend. 18.40
19.- Vend. 19.10
11.30 Vend. 11.40
127. Vend. 128.-
58.50 Vend. —.—
10.74 Vend. —.—

100.— Vend. 101.—

Nr. 11571 - 1900.

PUBLICAȚIUNE
referitore la așternerea fasiunilor dârei 
de câștig de a 3-a și a 4-a classâ și a 
celora după darea carnetelor, după capi

talii și capitaliilor pasive.
a) Referitore la darea de câștig de a 

3-a classă
Spre scopul evaluărei dârei de 

câștig de a 3-a clasă, pentru anul 
1901, se provâcă tote aceste partide, 
cari în anul 1900 au început o afa
cere seu întreprindere supusă dărei, 
de a lua în primire fără întârziere 
dela oficiul orășenesc de daie for
mularele pentru fasionarea dărei de 
câștig de a 3-a clasă.

A V I

Pasiunile aceste, prov?c|ut9 cn 
datele corespuucjetore, au de a-se 
așterne cel mult până în 31 Ianuarie 
1901 oficiului orășenesc de dare.

I) Referitore la darea de câștig de a
4 a clasă.

Partidele obligate la solvirea 
acestei dări, precum toți funcționarii 
publici comunali, acei bisericesc!, 
acei dela diferite societăți și în fine 
acei privați, cari au o lâf'ă perma
nentă, o pensiune, gratificațiune eâu 
rente, în fine toți conducătorii de 
afaceri, administratori, comptabili, 
casaar! etc., car! capetă peste 40 fi. 
lăfă lunară, se provocă de a-ș! lua 
dela amintitul oficiu de dare în pri
mire formularele pentru fasionarea 
referitdrei dări, așternendu-le pro- 
vecjute fiind cu datele recerute pănă 
în 31 Ianuarie 1901 aceluiași oficiu.

c) Referitore la darea carnetelor de capi
talii și rente.

Acele partide, cari au carnete 
după pretensiuni de capitalii, se pro- 
vdcă, ca spre scopul statorirei dărei 
după carnete, se și ia îndată în pri
mire releritdrele formurale de fasio- 
nare dela oficiul orășenesc de dare, 
reașternendu-le, provecjute fiind cu 
datele corespunfietdre, ccl mult pănă 
în 31 Ianuarie 1901.

Tot aceeași disposițiune valo- 
răză și pentru persdnele, cari au 
rente, precum și acei proprietari de 
mori și dârste, cari nu pbrtă înșiși 
acăstă afacere, ci au aceste obiecte 
date în arendă, prin urmare cari 
sunt obligați la fasionarea arendei.
d) Referitore la fasionarea datoriilor de pe 

realități.
Acei proprietari de casă și rea

lități, a căror realități sunt îngreu
nate cu datorii, se provocă de a și 
lua în primire dela oficiul orășenesc 
de dare referitorele formulare pen
tru fasionare, și provedendu-le cu 
datele corespuncjetbre, se le reaș- 
ternă aceluiași oficiu păna în 31 Ia
nuarie 1901. După 31 Ianuarie 1901 
pănă în 15 Februarie 1901 sunt a 
se așterne fasiunile prin cereri scrip- 
turistice, în aceste petițiuni este de 

a-se motiva prin o împrejurare plau- 
sibilă întârzierea așternerei fasiunei.

Fasiunile așternute după 15 Fe
bruarie 1901 nu se iau sub tfici o 
împrejurare în considerațiune.

Brașov, în 29 Dec. 1900.
1203.1—2 Oficiul d dare orășenesc.

Deschidere.
îmi iau voia a face cunoscut, 

că cu t|iua de astădl am deschis 
Restaurantul din Redoute, 

ce lam închiriat dela Casa de păs
trare din Brașov.

La venerare vine berea de tot 
agreată

Alt Fîlsenetzer Lager'bîer 
precum și vin bun de Ardeal pentru 
borviz. Mâncări bune și ieftine.— 
Serviciu prompt.

Sera la 7 ore musica militară.
Cu tâtă stima
G. Gabel.OO

O

O^XSOXTZBX
pentru sfintele sărbători de Crăciun și anul nou 
Recomandă E, MAKTSBERGEK ciasornicar 
H»., Brașov, Strada Porții Nr. 32 
F'lîj depositul seu bine asortat de 
W| Ceasornice de tam? dh Helvetia 
gițiilBgjMi precum și to te felurile de ceasornice de părete, 

pandule, ceasornice cu carilon, ect.
W Cri prețuri ieftine și garanții reală. V

o

STRUGURI de masă | 
foarte frasmoss, ca și cum ar fi cafieșa de pe viță, 

se capetă în fie-care di in cantități mari 

ia R. E. Fornsnycl Strada Hirscher 3 
Podul Bătușâlcr nr. 2. us ,i-b

Chief-Office 44B, Briffln-M, LMioa a
Siron de peni Zapriaii

veritabil.
Un leac plăcut e luat, atât 
pentru tineri adulțl, cât și 
copil, contra ori și ce fel 
de tuse, catar de pept, flegmă 
și alte suferințe ale peptu- 
lui. Disolvă. flegma. O sticla 
costă 3 cortine 50 bani și 
se trimite contra asignărei 

prețului ae farmacistul
A. Thierry’s Balsam-Fahrik
In Prograda bel Rohltsoh-Sauerbrun.

Sticlele sti fia astupate cu capse tipărite cu 
firma: A. Thierry’s Scluitzengel-Apotlieke.

A N U N C I U R I 

(hsenim și reclamei 

suni sa se adresa sukssHsei 
adsmreîsftratîiiJ&ilL Uri csssfî jxb?- 
feSâîî&peă uniMÎ ai?»msbcâw mas «bmIî 
Ss®: se fac® scădemesafj

spesse cus ©ât
se face mas die rnulțe«<*ț«I.

Administr. -Gazetei Trans.1'
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De sf. serbători recomand ciurapi forte buni și ieftini, 
propriu — precum și tricotag'iuri, 

etc.
cercetare numerosă, sunt cu tdtă stima

mânuși, — fabricat 
albituri, cravate

Rogându-me de o

S. W I L K
Deposit de împletituri melianice G. Foith

—= Tergu! pomelor iS. =— 1201,1-10.

-TT X S.
Prenumerațiimile la Gazeta Transilvaniei se pvtiî rein o 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei iuni
Domnii abonați se binevoiaacă a arăta în deosebi, când voiese 

c& espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou se binevoiasoă ;-i .sere «<tn- a 

lămurit și sf arate și posta ultimă. Administrai. ,(»S|?.
r

ZXele de "bere Soîiweiiat.

aduce la cunoscința P. T.

(i

o
N
o
■dnr r’ ¥ fl

Subscrisul im! iau voie a
public, că am luat asupa»mi in regie proprie 

fostul Restaurant a lui Gabel
nr. 2 în Târgul boilor, (steua roșie) și piața mare nr. 2, 

și sau deschis în 1 Ianuarie Î9OÎ cu 

renumita bere SCHWEHAT păharu cu 9 cr.
Onoratul public va fi servit cu mâncări bune și cu 

gust, pe lângă un serviciu prompt și cu atenție.
Mulțumind onoraților mei ospețl pentru încrederea ce 

mi-au dat până acuma, mă rog a sprijini și întreprinde
rea mea cea nouă.

1199.1—3

Cu tbtă stima
Wasdoif Forkert, 

Restaurateur.
—a——^an^saaagsa.i.Mi

ZXele ede "bere ©olx-vxz-eixet.
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Cu totul sânt 1311 de câștiguri la |
Lotteria„CASA STUDENȚILOR'^ 

USA losurisă pot capota pretutindinea. . «jl 
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Tipogrfiaa A. Mureșianu, Brașov.


