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Pesimismul în biserică.
ii.

Brașov, 14 Aprilie v. 1895.
Dâcă, cum accentueză discursul 

archiepiscopesc, planul cel mare al 
statutului organic n’a fost pus în 
lucrare așa cum se cerea și decă 
resultatele, ce le-au avut în vedere 
creatorul acestui grandios plan, nu 
s’au realisat, ori s’au realisat numai 
în mod nesuficient în archidiecesă, 
care e causa și cine portă vina?

Causa acestei intri stătbre apa- 
rițiuni pdte se Că de doue feliurî. 
OrI-că planul însuși este defectuos 
și prin urmare în totalitatea lui ne- 
realisabil, orl-că esecutarea planului 
a fost cu totul greșită și necores- 
punejetdre.

Der ore s’ar pute admite, că 
relele și neajunsurile ivite în archi
diecesă n’ar fi decât o urmare a de- 
fectuosității statutului organic, prin 
care s’a făcut posibilă participarea 
în mesură așa mare a elementului 
clerical și lumdn la conducerea afa
cerilor bisericesc!?

Noi credem, că însuși Escelența 
Sa ar protesta în contra unei ase
menea suposițiunl. Protesteză înse 
în contra ei și faptele. Statutul or
ganic este valabil pentru întrega 
Metropoliă și nu numai pentru ar
chidiecesă, și vedem, că constatările, 
ce s’au făcut în diecezele surori, dau 
un tablou cel puțin suficient al pro
greselor făcute tot pe temeiul aces
tui statut.

Nu pdte fi prin urmare statutul 
organic causa, că tocmai situațiunea 
archidiecesei se înfățișeză într’o lu
mină atât de întristătdre și îngriji- 
tore. Planul e bun și măreț și decă 
nu s’a pus în lucrare cum se cade 
în tdte părțile sale organice, și lu
crarea pe basa lui n’a produs în cei 
doue-cjeci de ani din urmă resul
tatele dorite, cine portă vina?

De sigur, că numai architecții, 
cărora le-a fost încredințat acest 
plan ingenios și între cari cel mai 
de frunte, cel mai cu influință și 
cel ce are cea mai mare răspundere 
în conducerea operei celei mari de 
consolidare și de întărire a bisericei, 
este însuși capul bisericei.

Astăzi, după doue-4eci de ani 
de conducere a archidiecesei, se miră 
Escelența Sa, că activitatea sa e 
atât de sterpă, că sub păstorirea sa 
a întrat între credincioși indiferen
tismul și zizania, că legăturile in
terne de credință și de disciplină 
sunt slăbite în mesură mare, că in
teresele de conservare și de întărire 
ale bisericii sunt călcate și în viața 
publică cetățenescă ș. a.

Ei bine, ce a făcut și cum a 
lucrat Escelența Sa, ca să sterpâscă 
aceste rele și se restabilăscă cele 
bune ?

Acesta nu ni-o spune și totuși 
este un bărbat prea înțelept ca se 
nu vadă și se nu cundscă, că ori 
cât de mult ar împărtăși răspunde
rea pentru faptele petrecute, cu nu
mărul cel mare al celor, pe cari 
constituțiunea îi chiămă a conlucra 
cu Escelența Sa la consolidarea și 
întărirea bisericei, totuși partea cea 
mai mare a respunderei cade în sar
cina conducătorului, a archipăstoru- 
lui însuși.

Fără îndoelă, cea mai mare 
răspundere pentru situația de aeji a 
archidiecesei o are capul bisericei și 
colaboratorii săi din centru, dela 
consistoriu.

Ce a făcut Escelența Sa și cum 
au lucrat cei din gremiu pentru de- 
lăturarea indiferentismului în bise
rică? Ce au făcut și cum au lucrat 
pentru ca să isgonescă spiritul de 
partidă și de zizaniă, ce s’a încuibat 
în biserică?

Nu voim să întrăm acți în amă
nuntele acestor întrebări. Constatăm

numai, că ele sunt actuale și pre
tind lămurire.

A cârmui un organism și un 
aparat așa de mare cum e archidie- 
eesa, pe lângă o mare praetică și 
multă înțelepciune se mai cere și 
tact, energiă, priveghiere neadormită, 
muncă uriașă și constantă și un con
trol sever și leal în tbte părțile or
ganismului de sus pănă jos.

Dâră nici cu atâta nu este des
tul. Archidiecesă, fiind un corp mare 
complicat cu multe părți organice, 
nu se pote cârmui numai și numai 
din centru, ci trebue se esisteocon- 
luciare armonică, forte și constantă 
și cu centrele mai mici, trebne ca 
pretutindeni se fia în fruntea aface
rilor bisericesc! bărbați la înălțimea 
chiămării lor bisericesc! și națio
nale.

Scăderile cele mari, ce se arată 
înse în tbte aceste privințe și cari 
fac ca aparatul întreg se nu potă 
funcționa în mod mulțumitor, le con
stată însuși Metropolitul în vorbirea 
sa, din care se vede că după înte- 
meiătorul cel mare al constituției 
bisericesc!, au urmat în archidiecesă 
omeni mici.

Măcar de ar servi durerosele 
constatări, ce le face capul biseri
cesc; spre „sterpirea celor bune și 
delăturarea celor rele“, în archidie
cesă, cum (^ise densul apelând la 
conlucrarea Sinodului.

Aici se’ș! pună Escelența Sa și 
Consistoriul tdtă puterea și totă 
autoritatea, ca se restitue pacea, 
și buna înțelegere, se se promo
veze religiositatea și dragostea creș- 
tinescă, se deștepte interesul și 
căldura cătră biserică și instituțiu- 
nile sale, eră nu se se ocupe cu dis 
ciplinarea preoților naționaliști.

Facă ’șl datoria cu toții, căci 
au teren forte frumos și vast, facă’șl 
datoria cu conscienți ositate cătră 
biserică și cătră națiune și atunci

fiă siguri, că vor lipsi și ieremiadele, 
ca cele, cu cari a introdus Metro
politul de astă-dată lucrările Sino
dului.

Consumatum est. Din Sibiiu ni-se 
scrie, că Sinodul a ținut o ședință secretă 
în afacere a- Cristea și că au avut grabă 
mare cei dela conducere, de a faoe să se 
primâscă raportul și propunerea Consisto- 
rului în acâstă durerosă afacere. Acâstă 
parte a raportului, precum și reprobarea, ce 
o dă Consistorul d-lui Cristea „pentru ac
tiva sa parțioipare în afaceri politioe“ și 
oprirea dela astfel de ingerințe străine de 
oficiul său în viitor*, s’a și luat la cunoș
tință cu majoritate de două voturi în acea 
ședință secretă. E trist și dureros, că Si
nodul a cedat — deși numai cu două vo
turi presiunei din partea guvernului,
într’o cestiune, ce era așa de clară, ca lu
mina cjilei, că nu aparține Sinodului, oare 
n’are a face politică. Cedând, Sinodul a 
întrat în cursa periculosă ce ’i s’a pus, căci 
a făcut de fapt politică, și înoă cea mai 
tristă și nenorocită politică în favorul ca
binetului Bânffy.

CRONICA POLITICĂ.
— 14 (26) Aprilie.

La 24 Aprilie s’a făcut noua alegere 
de deputat, al căreia resultat îl cunoscem 
din telegrama de erl. A reușit oandidatul 
guvernamental Jcinits Lajos cu o neînsem
nată majoritate de 76 voturi. După tele
gramele foilor din Budapesta însă, alegerea 
acâsta a fost tot atât de scandalosă, ca și 
cea săvîrșită deunăcjile sub presidiul lui 
Latkoczy. S’au făcut cele mai mari pre
siuni și abusurl, oarl după cum cjice „Ha- 
zânk , vor da nasoera încă la o disouțiune 
de câte-va dile în parlament, și probabil, 
că și acostă alegere se va nimici. Sute de 
alegători oposiționall au fost respinși dela 
urnă sub diferite pretexte, câți-va preoți 
au fost arestați. Presiunea și abusurile din 
partea guvernamentalilor au fost, ou un 
cuvânt, la culme și cetățenii au fost des-
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0 legandă necunoscută a învierii. 
De Petru Jens Iacobsen.

Vechiul-Bergamo zăcea pe vârful unui 
munte mic, încunjurat cu zid de piatră și 
a vend porți. Noul-Bergamo însă zăcea jos 
la pâla muntelui, deschis de tote părțile și 
espus vânturilor.

într’o c}i în noul oraș isbucni pesti- 
lența, bântuind înfiorător; o parte a otne- 
nilor muriră, âr altă parte fugiau în patru 
părți ale lumei. Cetățenii vechiului oraș au 
dat foc orașului părăsit, ca focul să curețe 
aerul. Dâr acesta n’a folosit nimic, căci și 
colo sus înoepură omenii a muri, la înce
put unul pe di, aP°i cinci în aceeași di, 
apoi dece, douS-deel, âr când pestilența îșl 
ajunse culmea, muriau și mai mulți.

Dâr locuitorii orașului de sus nu se 
putură mântui, ca poporul dela pola mun
telui. Câți-va dintre ei încercară a scăpa, 
dâr ei trăiau ca animalele gonite, prin șan
țuri, pesceri, păduri, rătăcind pe câmpuri 
— căci—țăranii în curtea cărora ei cereau 
refugiu, ucideau fără milă pe orl-cine în- 
telniau în drum, ca pe-un câne turbat. 
Apărare îndreptățită — îșl gândiau ei.

Poporațiunea din Noul-Bergamo fu 
nevoită a rămânâ pe locu-i. Ferbințâla ae
rului devenia din cji în cj1 tot mai nesu
portabilă și înfiorătorea pestilență se făcea 
tot mai nesăturată. Spaima omenilor ajunse 
la nebuniă și ordinea și disoiplina par’că 
li-ar fi înghițit pământul. La începutul pes- 
tilenței domnia înțelegere oonsciențiâsă în
tre omeni. Ei îngrijau, oa morții sâ fiă în- 
gropațl bine și în ordine. Pe piețe și strade 
se aprindeau cjilnic ruguri mari de foc, ca 
fum binefăcător sănătății se umple uliț''1n. 
Impărțiau sămânță de brad pentru aprins 
și oțet între cei săraci. Și tâfoiu și de tim
puriu mergeau în biserică singuratici și în 
procesiuni; cjiua înălțiau rugăciuni cătră 
Dumnecjeu; sâra după apusul sorelui, sunau 
tote clopotele bisericelor, înălțând plângeri 
cătră cer. Și posturi au fost prescrise 
și sfintele mâște erau espuse dilnic pe 
altare.

într’o 4’, în sfîrșit, când nu mai soiau 
ce să facă, de pe balconul primăriei Sânta 
Vergură a fost proclamată — între glasuri 
de trîmbițe și sunete de tobe — de patrona 
orașului pe toți veoii.

N’a folosit nimic, cum în genere ni
mic n’a folosit.

Gând, în fine, poporul a sciut și ’n

inima lui s’a înrădăcinat credința, că cerul 
sâu nu vrâ, sâu nu pote sâ-i ajute — și-a 
pus brațele cruce și a c]is = vină acum ori 
și ce. Pe păcătoșii necredincioși îl urma 
pustiirea necrezută. In aer gemeau înjură
turile, sunet de tobe, răonetele bețivilor și 
nici nâptea cea mai sălbatecă nu acoperea 
mai multă desfrânare, de cum săvârșiau cjiua 
acești omeni.

— „AdI vrem să mâncăm, căci mâne 
trebue să murimt£.

Cuvintele aceste, ca și oând ar fi fost 
puse pe note și oa și când ar fi fost cân
tate pe tot felul de arii în infinit, făceau 
un concert infernal. Dâcă păcatele întregei 
lumi n’ar fi fost descoperite, ele de sigur 
ar fi fost scose la ivâlă acum, căci nu 
este oale, pe care ei să nu fi pășit în 
rătăcirea lor. Intre ei înfloriau din greu 
păcatele, cari batjocuriau în mod rușinător 
natura și cunosceau bine chiar și crime: 
oa despoiarea morților, farmecele, chiă- 
marea diavolului, fiind-că mulți sperau dela 
puterile infernului mântuirea, ce le-o re- 
fusase cerul.

Nime nu voia să le ajute. Dispăruse 
orl-ce compătimire din inima lor. Priviau 
la bolnav, ca la un dușman oomun, și decă 
se întâmpla, ca pe vre-un nenorocit să-l fi

luat pe stradă pestilența de pe pioiâre, 
nici o ușă nu voia să i-se desohidă, ci omenii 
prin isbiturl de lance și pietri, îl siliau să 
se curețe din calea, pe unde umblau cei 
sănătoși.

Și pestilența se lăția di de (ji. Sorele 
de vâră ardea cu foo asupra orașului, plâia 
nici un picur, vânt niol o aripă, âr morții 
cari zăceau prin case și aceia, cari n’au 
putut fi îmormântațl, ca de obiceiu, răs- 
pândiau o putore teribilă, care se amesteca 
ou aerul nădușit de pe strade, înșelând nori 
întregi de corbi și vulturi le ele, așa încât 
zidurile orașului și vârfurile caselor erau 
negre de ei. Ici și colo pe murii cetății 
ședeau paseri mari necunoscute, venite din 
depărtări, cu ciocuri doritore de pradă 
ou ghiare înoârligate pline de așteptare’. 
Ele ședeau acolo și priviau în jos ou ochi 
liniștiți și afoătorl, ca și când ar fi așteptat, 
ca orașul nenorocit, să devină un singur 
mormânt uriaș.

Trecură tocmai 11 săptămâni dela is- 
buonirea pest lenței, când vigilii din turnuri 
și âmenii, cari locuiau pe locuri mai ridi
cate, văcjură retrăgendu-se un cortegiu ca
racteristic din șesul din prejur spre stra
dele orașului nou, printre pietrile afumate 
și grămezile negre de ruină. 0 întrâgă ar-
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poiați de dreptul lor constituțional electo
ral aprope tot așa, oa și la faimosa alegere 
din rândul treout.

*
După cum anunță ^Bukovina^, orga

nul Rutenilor tineri din Bucovina, episcopii 
ruteni din Galiția vor pretinde dela guvern, 
ca să se introducă limba bisericescă slavă 
vechia la universitatea din Lemberg.

*
Alaltăerl au înaintat represeutanțil 

Rusiei, Germaniei și Franciei din Tokio 
protestele respectivelor puteri contra acelui 
articol din convenția de pace chinezo-ja- 
poneză, în oare se stipulâză încorporarea 
de pământ chinezesc la imperiul japonez. 
Protestele au fost primite de cătră minis
trul de esterne japonez.

Plăceri de garnîsonâ în Ungaria.
Sub acest titlu cjiarul militar 

nArmee-Blatt“ din Viena publică în 
numărul seu dela 17 1. c. un articol 
de fond, în care se die următdrele:

Asupra monumentului lui Hentzi din 
Buda s’a înoercat un atentat infam. De sine 
să ’nțelege, că poliția dibace a capitalei și 
reședinței regale Budapesta, nici măcar trei 
săptămâni după comiterea infamiei nu l’a 
prins pe miserabilul, căruia nici atâta onore 
nu-i facem, ca să-i numim aoi numele. Da 
— dâcă ar fi vorba de un Român, său de un 
Slovac, care ar fi comis neprecauțiunea, de a 
se plânge asupra tiranisârei națiunei sale, său 
care s'ar fi opus contra terorismului unei ma- 
ghiarisărî fanatice: acesta ar fi. cu totul alt 
ceva; omul acela s'ar fi bucurat de mult 
de binecuvântările libertăților constitu
ționale.

Așa der pe atentatorul asupra monu
mentului lui Hentzi încă nu l’au prins. Din 
contră însă agentul de pumpe, venit din 
Italia, Franciso Kossuth, fu ales deputat.

Cu tote că noi soldații trebue să stăm 
departe de politică, totu-șl am fi proști, 
seu am afecta o mare nesimțire, dâcă ni-am 
face orbi și muți față ou cele ce se întâmplă 
în imediata apropiere a nâstră. Nu se mai 
întorce timpul idilic, în care esista în lume 
numai ceea ce stă în regulamentul de ser- 
vioiu, sâu în porunoa comandei regimentu
lui. Astăcjl sunt o mulțime de lucruri, asu
pra cărora nu cjice nimica, nici regulamen ■ 
tul, nici ordinul de (Și, dâr cari totuși — 
esistă în lume.

Intre aceste sunt miile de împunsă
turi, cari careoterisâză plăcerile de garni- 
sdnă în Ungaria. In opera din Budapesta, 
se cântă franțuzesce și în limba svedică. 
Odată se cântase și în cea islandesă. Chi- 
nezesce nu s’a cântat încă, de ore-ce nu 
s’a însciințat la probă încă nici o prima- 

mată! Ca la 600 și mai bine de bărbați, 
femei, tineri și bătrâni, cu mari cruci ne
gre, cu prapori mari, cari erau roșii ca fo
cul văpsite cu sânge, înaintând cântau 
mereu și glasuri plângătore desperate sbu- 
rau prin aerul liniștit și nădușitor.

îmbrăcămintea lor era închisă, sură, 
nâgră ; pe piept purtau insingnii roșii. Ajun
gând mai aprope, se pote observa, că ele 
sunt câte-o cruce. Ei se apropie tot mai 
mult, pătrund în sus pe calea pietrâsă și 
surpată, oare duce în orașul vechiu. Fețe 
albe strălucesc, în mâni cu gârbace, pe 
stâgurile roșii cu ohipurl, ca de foc. In îm- 
bulzâlă, crucile mari negre se mișcă încâoe 
și ’noolo.

Din oâta îndesuită se ridică în aer 
miros de sudore, de cenușă și de tămâie. 
Ei nu mai cântă acum, niol graiul nu li-se 
aude, numai țopăitul sinistru al tălpilor 
gole. O față se oufundă după alta în întu- 
nerecul porții de sub turn, er de cealaltă 
parte, ei se văd mergând cu ochi pe ju
mătate închiși.

Apoi s’aude din nou cântarea: Mise
rere. La glasul acesta ei strâng gârbacele 
mai tare, pășesc mai îndesat, ca la sunetul 
unui cânteo sârboinic. Ei se par vemnd din- 
tr’un oraș flămânzit: cu fețe cufundate, 
găurite, cu 6se eșite, cu buze fără sânge, 
și cu cercevele negre sub ochi.

(Va urma), 

donă chinezâscă. Când însă se însciințâză o 
artistă germană — o, acâsta e altă căciulă.! 
Că Ungaria are de-a mulțămi tdtă esistința 
sa, tot oe posede, esclusiv numai regimen
telor habsburgice, cari au mântuit’o de 
domnia turcâscă ; că cestiunea orientală s’ar 
fi început înainte cu 20 de ani la Pojun, 
în loc de Sofia, decă regimentele împără
tesei ale oontelui Ludovic de Baden și ale 
prințului Eugen de Savoya nu ar fi rapor
tat învingerile stegurilor negre-galbene: 
acestea tineretul de prin școlele maghiare 
le învață numai superficial. Cu atât mai 
amănunțit se ocupă cu legenda lui Rakoczy, 
care e un mare falsificat istoric. Și tot 
aceea-șl se pâte dice și despre legenda lui 
Kossuth.

Cunoscințe istorice defectuâse și un 
concept de lume confus, care nu trece 
peste granițele comitatense, conduc astfel 
în Ungaria la dorințe și tendințe, cari se 
manifestă în mod „betyarescu, aoum prin- 
tr’un atentat contra monumentului lui 
Hentzi, acum prin alegerea lui Kossuth, ea 
deputat, a treia oră ârășl prin alte bi
zarerii.

Soldatul vede și aude aceste în fiă- 
care c)i, și el e adese-orl martorul erupțiu- 
nilor pasionate contra ordinei în stat și 
contra autorităților celor mai înalte. Prea 
mult se pretinde, ca el, factorul nepolitio, 
să privescă cu o indiferență sLupidă la tote 
aceste evenimente revoltătore. In locuri 
publice și în societăți ofictrul adesea tre
bue să se predomnâscă forte mult, pentru 
ca să se evite incidente neplăcute. Și tot 
atât de adese-orl numai tactul fin al cultu- 
rei superiore e în stare să prevină seu să 
paraliseze situațiunl și espresiunl, pe cari 
oficerul împărătesc și regesc dealtmintrelea 
nu le-ar pută băga în sac. Plăcerile de gar- 
nisonă în Ungaria sunt deci forte mici.

Articolul de mai sus atinge 
unele corde, ce astăcjl se resimt forte 
mult în raporturile sociale dintre 
membri armatei și cetățenii de dife
rite naționalități, și fiind că cestiu
nea acesta ne intereseză direct și 
pe noi Românii, vom reveni asupra 
articulului din „Armeeblat“ mâi pe 
larg într’un număr viitor al foiei 
nostre.

„Călcâiul lui Achile" al Maghiarilor.
Piarul vienes „Parlamentar* scrie 

sub acest titlu în numărul seu de 
alaltăerl un articol, în care se plânge 
asupra Croaților, pe cari îi ține 
aprope pierduțî pentru slavism. Intre 
altele numitul cjiar c}ice următorele:

Escelența Sa Banul și cu el toți con
ducătorii de partid croațl, escepționând pe 
eminentul patriot și archiereu din Djakovar 
(Strossmayer), sunt atât de îndrăgiți în 
ideile lor politice și sunt atât de convinși 
despre corectitatea aticudinei lor, încât nu 
sufer nici o oposițiune și nici un sfat prie- 
teneso. Ce e drept, deputății din partida 
drâptă a dietei din Agram, astăzi toți sunt 
oposiționall, însă oposiția acâsta nu mai 
folosesoe nimioa, căci lupta e pierdută, Croația 
e jăfuită și nu mai esercită nici o influință, 
căci pacturile și compromisele s’au încheiat 
ou Croații deja mai înainte după principiul: 
„Cel cu minte cedâză“.

Maghiarii portă frânele, pănă când 
ceilalți cu supunere modestă compun me
morii și suplici, și așteptă ea să fiă folosiți 
spre un scop seu altul. Tâte elementele 
oposiționale: Germanii, Boemii, Creații și 
Sârbii prefer o învoială rea continuărei 
luptei. Der se pote vedâ la Croațl, că o 
neînvoială e cu mult mai bună, decât un 
pact rău, și că o pace putredă e mai rea, 
decât răsboiul. Cel puțin față ou raportu
rile nostre este rău principiul, de-a se mul
țămi cu puțin și apoi a lărgi puținul acesta.

Când a fost vorba de pact, Croații 
cjiseră : noi căpătăm pe Banul nostru națio
nal. Și l’au și căpătat, era chiar un poet 
al lor, însă Banul acesta numai atât timp 
era sigur de posiția lui, cât timp cores
pundea intențiunilor maghiare. Vom avă 
dieta nostră, coceau Croații. Și-au capătat’o 
și pe acâsta. Insă în ea conduo uneltele 

din Pesta, membri de ai politicei maghiare, 
cari asupresc, persecută, confiscă, opresc tot, 
ce voiesc și află de bine Maghiarii. Vom 
ave financele nostre, averea nostră națională, 
mai cjiserâ Croații. Și în adevăr și pe a- 
cestea le-au dobândit, dâr așa, că aoum 
Maghiarii reclamă averea națională croată 
oa fiind averea statului maghiar, la care 
Croația atârnă ca un apendice.

La ce au ajuns și ce au făcut deci 
Croații? Abstrăgând, că li-au dat Maghia
rilor mână liberă, ca să potă păși contra 
celorlalte naționalități din Ungaria, prin 
paotul lor cu Maghiarii au pierdut totă 
libertatea acțiunei în cestiunea orientală și 
s’au înstrăinat de tâtă lumea slavă. Croații 
au jucat tot-dâuna un rol însămnat între 
Slavi; de când cu paotul încheiat cu Ma
ghiarii însă, ei au dispărut pentru noi, 
dedre-ce nu pote fi scopul Slavilor, ca prin 
mijlocirea partidei guvernamentale croate 
celelalte seminții slave se ajungă sub dom- 
niă maghiară.

Să vorbim pe față. Pentru roi Slavii 
dela Sud sunt un factor, cu care trebue 
să calculăm, der la Croația, care e legată 
de șiuoră maghiară și e o filială a guver
nului din Pesta, nu pote conta nici un 
Slav. Să mai dăm unei astfel de Croație 
încă și Bosnia și Herțegovina, ca și aoeste 
să fiă duse de nas de politica maghiară 
din Pesta? Ce au dobândit Croații ou pac
tul lor? Discreditare in afară, jaf și demo- 
ralisare în lăuntru.

Bate ora a unspredeoea. Croații încă 
și acum pot mult mântui. Să nu uite, că 
rana cea mai mare a Ungariei, e cestiunea 
naționalităților în care Croația representă 
„călcâiul lui Achile" al Maghiarilor. Este 
chiămarea Slavilor, de-a soutura de pe tru
pul sănătos al poporelor pe un astfel de 
părăsit, după-oe germanismul atât, din 
punct de vedere spiritual, cât și material, 
i-a devenit tributar!

Școle peutru Români. ^Nemzeti Ujsâg* 
aduce soirea, că ministrul de culte are de 
gând, ca, din incidentul mileniului, să în
ființeze în oomitatul Aradului 4eoe școle 
poporale de stat prin părțile locuite de Ro
mâni. Comuna Ohișeneu s’a și rugat de 
ministrul, ca să înființeze pe sema ei o 
șco!ă de fete cu șâse clase. Ministrul i-a 
făcut cunoscut, că va satisfaoe rugărei. — 
Pe calea acesta orede guvernul să se „în- 
grijescă" și de noi Românii, însă tot nu
mai cu scop de-a — maghiarisa.

— o —
Contra Maghiarilor. In ședința de 

Marți a parlamentului austriao, Cehii tineri 
au înaintat biuroului o propunere de ur
gență, prin care oer, ca parlamentul să de- 
saprobe procederea ministrului de comerciu, 
în urma oăreia la trecerea căilor ferate în 
administrația statului, s’a dat prilej la multe 
înșelăciuni. O viuă discuțiă s’a provocat 
asupra propunerii. Ministrul Plener a luat 
în apărare pe colegul său dela comeroiu, 
er deputatul antisemit Lueger l’a ataoat ve
hement. Șeful liberalilor-germanl, Steinwe- 
der, a luat în apărare pe guvern, cjicend, 
că îi servesce spre laudă, pentru-că nu îm- 
plinesce pretensiunile esagerate ale Ma
ghiarilor. Ceea ce face Ungaria, dise Stein- 
weder, aste indentic cu impertinența.

—o—
Nunciul Agliardi la episcopul Pavel. 

Se telegrafieză din Oradea-mare, că alal
tăerl, 24 Aprilie n., nunciul papal a făcut 
O visită Episcopului Pavel, cu oare a con
ferit timp mai îndelungat. Mai târejiu, înso
țit de Escelența Sa Episcopul Pavel, a vi- 
sitat catedrala română greco-oatolioă din 
Oradea-mare.

— o —
înecată. Din Tohanul-veohiu ni-se 

sorie, că ieri în 25 Aprilie n. corpul învă- 
țătoreso făcând o mică escursiune la oâmp 
cu elevii lor, una dintre fetițele clasei pri
me elementare, remânând îndărăt și voind 
să trâoă prin apa Bârsei, — s’a înecat. Ar 
fi de dorit, ca pe viitor învețătorii să facă 
escursiunile școlare în locuri mai puțin pe- 
riouldse.

Manifestația la 1 Maiu. Cetim în „Tim
pul": Consiliul de miniștri discutând, în șe
dința din urmă, cestiunea manifestației pre
gătită de clubul munoitorilor pentru 4iua 
de întâi Maiu stil nou — manifestație anun
țată deja pentru Dumineca viitore — aho- 
tărît, ca anul acesta să nu o mai tolereze. 
In consecință d. ministru de interne a re
comandat prefecturei de polițiă să aducă 
la cunosoința organisatorilor acestei mani
festații, că autoritatea administrativă nu va 
permite procesiunei de muncitori să cu- 
treere stradele capitalei, și că, în cas de 
nesupunere, o va opri ou forța. In sohimb 
muncitorii au dreptul să se întrunesoă 
la villa Băicoiauu, local ales de cătră orga- 
nisatoil, pentru a petrece 4iua de 1 Maiu.

— o —
Împrumutul orașului Bucuresci. Sâm

bătă, 15 (25) Aprilie 1895, s’a făcut sub
scrierea la împrumutul orașului BuourescI, 
în valore nominală de lei 32,500,000. Sub
scrierea s’a făcut în Bucuresol, la casa 
Marmorosch-Blanc, âr în străinătate la di
ferite case de bancă. Sub-scriitorii au de
pus în numerar o cauțiune de 5 la sută 
diu valorea nominală, în momentul sub- 
sorierei.

— o —
Inundații în România. Rîul Ialomița 

s’a revărsat peste maluri în întindere de 
100 metri. Dunărea a înecat debarcaderul 
pontonului român. O sută vagone rapiță, 
50 pogone orz și 30 pogone grâu, de pe 
moșia GiurgenI, stau sub apă, care oon- 
tinuă să orescă. Sub-prefectul județului 
Constanța raportâză, că apele Dunărei 
cresc în mod îngrijitor. Tote sămănăturile 
de producte și zarzavaturi sunt nimicite 
pe o întindere de peste 9 hectare. In balta 
Feteșțl, venind Luni noptea apele mari, 
pe neașteptate, au înecat peste 1000 oi. 
La T.-Severin Dunărea a crescut de Luni 
pănă Marți cu 12 c. m., er la Oltenița cu 
5 o. m. Din Călărași se telegrafiază, că apa 
Borcei, trecând peste malul normal, a inun
dat 400 pogăne grâu și 450 rapiță de pe 
moșia Cooargea și 250 pogâne rapiță de 
pe moșia DudeștI.

— o —
Milan în liusia. Din Belgrad se tele

grafiază, că exregele Milau va face săptă
mâna viitore o călătoriă mai lungă în Ru
sia, unde va petreoe mai multe luni de 4ile- 
El va pleca din Belgrad, înainte de-a sosi 
acolo exregina Natalia.

— o—
Dimisia Episcopului Zardetti din Bu

curesci. „Hazânk“ primesce din Bucuresci 
soirea, că Episcopul latin Zardetti și-a da- 
dimisia Gongregațiunei de propagandă. 
Zardetti a fost numit Episcop la Bucuresci 
numai c’un an și jumătate înainte de acesta. 
Se crede, că Vaticanul nu va primi dimi
sia lui.

— o—
Franci» și manevrele rusesc!. Gene

ralul frances Boitbaicre, șeful statului ma
jor frances, a fost invitat din Petersburg 
de a participa la manevrele rusescl, ce se 
vor țină la finele lui August a. o. Genera
lul a primit invitarea, și în August, însoțit 
de mai mulțl ofioerl franoesl, va merge la 
Petersburg.

—o —
Apanagele lui Milan și ale Nataliei. 

Din Niș se depeșâză, că scupștina va vota 
apanagele anuale de 600,000 franci pentru 
Milan și de 360,000 pentru Natalia. — In 
oerourile ourțiile sârbescl se susține, că Mi
lan și Natalia s’ar fi împăoat.

Esposițiă. Ministerul ung. de oomer- 
ciu face cunoscut, că în Odessa se va țină 
dela 27 Maiu pănă la 13 Octomvre a. c., o 
esposițiă de întocmiri și mobile de case. 
Date mai detailate se pot căpăta în bi
roul camerei comeroiale din Brașov.

— o —
Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 

ocupațiunl sedentare suntti prafurile Seidlitz 
ale lui Moli celu mai bunii remediu prin efec- 
tulii lorii la regularea mistuirei. O cutie 1 fi. 
se pâte căpăta dilnicu prin poște de cătră far- 
macistulii A. Moli lifeiantula curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă să să 
ceră preparatul lui Moli provădutu cu marcă și 
subscriere.

I ______________
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Dela comună. Ca întregire hotărî- 
rilor luate în ședința de MercurI a representa- 
ției nostre orășenești mai notam, că, propu
nerea de a reoura în oontra conoesiunei 
date firmei Czell pentru deschiderea unei 
restaurațiunl în Nou, nu s’a primit, și că 
s’a decis a-se pardosi ulița năsipului de jos 
și strada Rochus. Ședința de Joi 25 Aprilie. 
Să votâză 400 fi. adjunctului — silvicultor 
A. Pomarius, pentru o călătoriă de studii. 
Repres. Binder anunță recurs în contra 
aoestei hotărîri. Hârtia presbiteriului evang. 
luteran din loo, prin care renunță a mai 
pretinde suma de 2000 fi. ca chirie pentru 
scola de meserii pe anii scol. 1888/9 și 
1889/90, să ia spre sciință. — Să votâză 
un credit de 1350 fi. din incidentul defrau- 
dării fostului protocolist Ladislaus Lazare- 
vics. — Se deoide crearea altor 2 clase 
paralele la sc61a.de meserii a orașului, din 
causa numărului considerabil al școlarilor. 
— Cererea presbiteriului săseso din loc 
pentru o subvențiune anuală de 240 fi. v. 
a., ca onorar profesorilor, cari propun reli- 
giunea în soola de meserii, se respinge. Minis
trul a dispus, ca fiă-care confesiune Bă în- 
grijescăde instrucțiunea religiunei. Comuna 
nu pote subvenționa atâtea confesiuni. — 
Se decide cu vot nominal (19 contra 3) 
vencjarea unei grădini din târgul cailor 
presbiteriului săsesc în mărime de 665 m.2 
cu 1 fi. pro m2, cu acea condițiune, ca pres- 
biteriul cel mult în 5 ani să construesoă acolo 
o baie. — Să votâză un adaus de soumpete 
de 9 fi. pe an la 7 îngrijitore din spital, 
oarl au un serviciu de oel puțin 5 ani. 
Raportul despre operațiunile făoute în spi
tal în 1893 să returnâză spre întregire.

Partida poporală și naționalitățile.

piarul slovac „Narodnie Noviny“ pu
blică o scrisore a preotului catolic Romuald 
Zaymus, care pote servi, ca un eclatant do
cument pentru caraderisarea partidei popo
rale ungare. Numitul preot spune, că a ți
nut o vorbire în casina catolică din Jilina, 
In care vorbire a amintit și despre perse- 
cuțiunea naționalităților nemaghiare. Deja 
în decursul prelegerei îl provucară aran- 
giatorii adunărei, să nu atingă acâstă temă 
■delicată. Vorbitorul îșl fini discursul în mod 
forte moderat, der cu tote acestea prele
gerea nu rămase fără urmări. Zaymus 
adecă fu eschis pentru acesta din „casina 
catolică".

Faptul acesta este deja al doilea, când 
partida poporală față cu naționalitățile ne
maghiare observă un punct de vedere aprâpe 
■identic cu acela al partidei guvernamen
tale maghiare. Și vorbirea deputatului Ze- 
denyăk, singurul representant al partidei po
porale în cameră, în punctul acesta n’a 
fost curată și a plutit tot în apele șovi
nismului maghiar. De aceea partida popo
rală nu are să se uimâscă de loc, dâcă na
ționalitățile sunt convinse, că aoi e vorba 
numai despre o schimbare personală, și nici 
decum despre o sanare a stărilor publice 
din Ungaria, care fără de egala îndreptă
țire a naționalităților, absolut nu se pote 
.nici măcar imagina.

Vorbirea episcopului Mețianu, 
.ținută la deschiderea sesiunei ordinare a Sino

dului eparchiei Arad.
(Urmare din n-rul trec.)

Deși sinodalitatea nostră dateză dela 
1870, când s’au întrunit prima-dată sino- 
-dele nostre eparchiale, totuși greutățile în
ceputului și lipsa mijldcelor n’au permis a 
.se face îmbunătățiri mai însemnate în starea 
de mai înainte a diecesei, pănăîn anul 1875, 
de când încep acestă dare de sâmă, și pănă 
când diecesa se lupta ou o mulțime de nea
junsuri.

Așa de esemplu niol institutul nostru 
'.pedagogic-teologic, singurul nostru institut 
superior de cultură în dieoesă, menit a 
educa pe preoții și învățătorii noștri, pe 
fiitorii luminători și conducători ai popo
rului, nu era în stare oorăspundătore cerin
țelor.

Despărțământul pedagogic se adăpostia 
nntr’o casă vech’ă, aprope ruinată, âr stu
diile se propuneau de 2 profesori și 1 ca- 
■techet, cu lefi de câte 300—400 fl., din 
care causă în două rânduri fu și admoniat 
și amenințat cu închidere din partea gu
vernului, dâcă nu se vor delătura scăderile.

Despărțământul teologio se afla și mai 
rău, căci se adăpostia prin localuri închi
riate, și abia avea 2 profesori, ambii ocu
pați și cu alte oficii.

Și afară în dieoesă aveam a ne lupta 
cu asemenea neajunsuri și greutăți, și anu
me cu lipsa de învățători, cu lipsa de șoole 

ou lipsa de dotațiunl învățătorescl, și mai 
ales cu lipsa de învățătâre pentru fetițele 
poporului.

In fața atâtor neajunsuri și greutăți, 
având eu în vedere ohiămarea nâstră prin- 
oipiară de a promova în oier și popor oul- 
tura morală-religiosă, pentru a se apropia 
tot mai mult de perfecțiune, și prin acesta 
de bine și fericire, scopul suprem al omului, 
și sciind, că acâsta numai prin preoți și 
învățători buni se pote ajunge, âr asemeni 
preoți și învățători numai într’un institut 
bineîntoomit se poteduoa: încă în primul si
nod eparohial din 1875, preșecjut de mine, 
am cerut consensul D-lor deputațl de atunci 
la zidirea unui edificiu mai corăspundător, 
ceea ce în același an s’a și edificat, parte 
din unele fonduri, parte din contribuirl be
nevole.

In anul următor 1876 s’au înmulțit 
cursurile preparandiale dela 2 la 3, pe oum 
prescrisa legea statului; s’a sporit numă
rul profesorilor, s’au pensionat profesorii 
cei bătrâni, înloouindu-se ou alții noi, s’au 
ameliorat dotațiunile pănă la oâte 800—900 
fl. pe an.

In urma acestora în 1886, arătându-se 
lipsa de profesori, am fost necesitați a 
crea mai întâiu 2, âr mai apoi 3 stipendii 
de oâte 400 fl , pentru tineri, cari pe la 
universități s’ar pregăti pentru profesură.

După îngrijirea delăturării acestui ne
ajuns, văcjându-se lipsa cea mare de învă
țători în dieoesă, și observându-se, că din 
numărul elevilor aflători atunol în prepa
randia acea lipsă nu se va pută suplini, în ur
mătorul an 1877 am înființat un alumneu 
modest pentru preparandl, la început nu
mai pentru 30 elevi interni, oare însă în 
decursul timpului s’a tot mărit, pănă la 
câte 70—80 elevi.

In urma avântului de progres în tote 
părțile, observându-se, că și fetițele popo
rului nostru au mare lipsă de învățătură și' 
de instruire și în alte lucruri casnice, și că 
acâstă chiămare mai ou succes ar putâ-o 
îndeplini învățătorele: tot in 1877 am in
trodus și pregătirea de învățătâre pentru 
școlele de fetițe, al căror număr s’a sporit 
în mod îmbucurător.

Pentru a avă cât mai mulțl și mai 
buni elevi și eleve pentru învățătorie, cum 
și pentru ca aceia la timpul său să-și îm- 
plinâscă cu tragere de inimă ohiămarea, 
am stăruit și la ameliorarea dotațiunilor 
învățătorescl; pe lângă aceste îngrijiri de 
învățători, n’am uitat nici de sârtea preo- 
țimei nostre, ci având în vedere dotațiunea 
ei în mare parte modestă și precarie, tot 
în 1877, cu binevoitorul sprijin al venera
tului sinod eparchial de atunci, am înfiin
țat cunoscutul fond preoțesc, carele pănă 
acuma atinge capitalul de peste 260.000 fl. 
afară de ajutorele distribuite în decursul 
timpului de la 1878 pănă acuma.

Menițiunea acestui fond este, a ajuta 
în prima linie pe preoții deficiențl, apoi pe 
văduvele și orfanii preoților, er în a doua 
linie, a ameliora de-ocamdată dotațiunea 
preoților de prin parochiile mai slab do
tate, apoi după timp să devină fond de do- 
tațiune pentru toți preoții din dieoesă.

Tot în anul 1877 s’au delăturat pe- 
decile, ce dela 1865 încâce împedecau 
primirea fundațiunei Birta de 48,000 fl. în 
administrațiunea nostră, și așa primindu-se, 
de atunci înooce în tot anul se dau la 12 
tineri de ai noștri 12 stipendii de câte 
200 fl., pentru continuarea studielor lor, și 
peste acesta și fundațiunea a crescut pănă 
la 60.000 fl.

După-ce chiar și numai cele pănă aici 
espuse, pretincjend o aotivitate mai inten
sivă și locale mai corăspuncjătore, D-lor 
deputațl, în anul următor 1878 s’a cumpă
rat casa de lângă reședință, străformându-se 
în oancelariele consistoriale de acuma; er 
în 1879 s’a rezidit reședința episcopâsoă de 
acuma, atunol aflătore în stare forte rea și 
ruinată.

Tot în 1878 s’a înființat și tipografia 
diecesană, donată de mine diecesei, care pe 
lângă alte servicii făcute eparchiei, a mai 
adunat și un capital de peste 30.000 fl. 
menit pentru un institut superior de cultură 
în diecesă.

După împlinirea și acestor neajunsuri, 
observându-se mare lipsă de bărbați pre
gătiți și pentru demnitățile bisericescl, în 
lipsa de mijldoe, la anul 1880 m’am adre
sat cătră ferioitul archiepiscop și metropolit 
al Bucovinei, Silvestru Morariu AndreievicI, 
apoi cătră înaltele ministerii de oulte și in
strucțiune publică din Budapesta și Viena, 
și în fine chiar și cătră Majestatea Sa prea 
grațiosul nostru împărat și rege, pentru 
primirea a câte doi elevi din diecesa nos
tră în seminariul clerical din Cernăuți, pe 
spesele fondului religionar de aoolo; ceea 
ce numai în 1883 am putut ajunge.

Pe lângă tote aoestea, mai simțindu- 
se fârte, și aici în loc, lipsa unui semi- 
nariu dieoesan pentru mai buna orescere 
și îngrijire a tinerimei clericale și prepa

randiale, încă în 1882 am întrevenit în 
soris și în persdnă la fericita baronâsă Ifi- 
genia Șina din Viena, pentru donarea in
travilanului din strada Șina de aici pentru 
zidirea unui seminariu olerioal și pentru a 
ne vinde casele de lângă aoel intravilan 
pentru prefacerea lor într’un alumneu pe
dagogic, care dorință fericita baronâsă ni-a 
și împlinit’o.

După procurarea intravilanului, lipsin- 
du-ne mijlocele pentru zidirea seminariului, 
în 1883 am întreprins o colectă benevolă 
în diecesă, care avu un resultat peste aș
teptare îmbucurător de 55,000 fl., cătră 
care mai adăugându-se și alte resurse mo
deste, și mai contragându-se și un împru
mut, pănă aouma deja desplătit, s’a clădit 
seminariul în oare ne aflăm de presinte, 
și tot-odată și casele cumpărate s’au stră- 
format într’un alumneu pedagogic.

(Finea în numărul de mâne).

Literatură.
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovan) broșură elegantă, de 11 c61e, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. seu 1
coronă, plus 5 or. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publicist, Brașov (Brasso) său 
la administrația „Gazetei Transilvaniei'1. 
Domnii abonențl ai „Gazetei" îșl potfl 
procura acâstă scriere de-odată cu reînoirea 
abonamentului trilunaril la foia.

*
A apărut colecția de novele: „Calei

doscop Literar" de Constantin de Stamati- 
Ciurea. Cernăuți 1895, Tipo-litografia con
cesionată Archiep. Silvestru Morariu-An- 
drievicl. Editura tipografiei. Opul are 500 
pagini 8° și conține următorele novele: 
l) Luxul, 2) Istoria unui țînțar, 3) Istoria 
unei musce, 4) In vis și aievea, 5) Stafia, 
6) Cucuiul, 7) Două primadone, 8) Nepo
tul meu Petrăchel, 9) Contrabandistul, 10) 
O năplăire literară, Trei suvenir!: 11) Vic
tima vecului, 12) Omul enigmatic și 13) 
Bfloricica codrului. — Opul se află de vân- 
dare în tote librăriile din țâră și la sus- 
numita tipografie și costă broșat 1 fl. 50 
cr. său 3 franci.

*
Sub titlul „învățături" vor apărâ o 

seriă de artoll literari, filosofici și de viâță, 
morali si instructivi, într’un volum de 12— 
14 c6le 8°. D-nii au'ori Dr. Elefterescu, prim- 
colaborator la „Lumina" și D. Voniga, re
dactorul acelei foi, r6gă pe doritorii de-a 
ave acel op a se insinua pănă la mijlocul 
lui Mai pentru a se pute orienta asupra 
numărului esemplarelor, ce sunt a se ti
pări. — Prețul de 1 fl. 20 cr. este a se 
solvi numai la apariția opului. Abonamen
tele a se trimite d-lui D. Voniga în Giula 
(B.-Gyula).

*
Lumea Ilustrată. Prin acesta onor, 

cetitori sunt rugați a cere, fiă la librărie, 
fiă la un colportor, să li-se arate broșura 
I-a a revistei Lumea Ilustrată anul al III- 
lea, și în cas de a o găsi pe plac, să bine- 
voiescă său s’o cumpere cu numărul, seu 
să se aboneze. Prețul broșurei este un leu, 
un nr. 50 bani. După mărturisirile chiar 
ale publicului, Lumea Ilustrată, prin cuprin
sul ei literar forte bogat și variat și ese- 
cuția ei elegantă și estra-ordinar de lu- 
xosă, este o revistă cât se pote de intere
santă, așa că chiar și personele, cari nu 
cheltuesc nicl-odată bani pentru o carte, o 
fac totuși cu plăcere pentru Lumea Ilustra
tă. Tot-d’odată atragem atențiunea cetito
rilor asupra pre interesantului roman Uci- 
gașa de Cari Emil Franzos și rugăm a se 
cere la librării cum și la colportori speci
ali un nr. de probă. In localitățile unde 
nu se află în deposit Lumea Ilustrată, ama
torii sunt rugați a ne înainta 1 leu în 
mărci poștale, și imediat vor primi un nu
măr de probă (L broșură nr. 1 și nr. 2).

Administrațiunea revistei Lumea Ilustrată, 
BucurescI, Hotel de France.

*
In editura librăriei H. Steinberg din 

BucurescI (Str. Șelari 18) a apărută: Amin
tiri din Italia (Giosue Garducci), de Ne- 
culai lorga. Uuă volumă estetică, conți- 
nândă vre-o șepte capitole diferite. Prețulă 
1 leu.

DIVERSE.
0 bibliotecă uriașă. Două milione de 

cărți așe4ate pe regale de o lungime de 
45 chilometri. Aprâpe de necrezut — der 
totuși e adevărat! Atât conține museul 
britanic din Londra. După raporturile ofi
ciale, în anul trecut au folosit 200.000 de 
persone acâstă mare bibliotecă națională 

pentru cetirea de cărți și peste 16.000 pen- 
trn cetirea de cpare și reviste. In a 1893 
oetiră numai 194.102 persone cărți și 14.747 
diare și reviste englese -și străine. Coleoțiu- 
nea de cărți în anul din urmă s’a îmulțit 
cu 45.942 cărți și broșuri, la cari mai 
sunt de a-se adaoga 63.631 reviste, 4944 
opuri musicale, 2168 scrieri volante, 2108 
raporte din parlament, 175.200 diare en
glese, 20.913 (jmre străine și 100 tomuri 
de jurnale străine. In total biblioteca se 
îmulți cu 315.006 opuri. In sala de leotură, 
care cuprinde 400 de jilțuri, și al cărui 
tavan îl întrece numai cel din Panteonul 
Romei, se află 60.000 volume. Intrâga bi
bliotecă împreună cu biblioteca regală cu
prinde 2.000.000 de volume.

Cftte-va prețuri din secolul al IV-lea. 
In anul 301, pe timpul împăratului roman 
Dioolețian, un fasan mijlooiu se vindea, 
socotind după bani de-ai noștri, cu 80 fl.; 
o gâscă grasă cu 61 fl.; prețul obicinuit al 
unui font de carne de vită era 3 fl. 30 cr., 
de cerb și căpridră 3 fl., de porc 5 fl. Un 
font de unt se plătia cu 3 fl. 30 cr., âr de 
brândă cu 2 fl. 30 cr. O mierță (ferdelă) 
de ovăs se vindea cu 9 fl. 30 cr., o mierță 
de bob seu piper 19 fl., âr de linte 32 fl. 
O portooală se plătia cu 8 fl. Pe lângă ast
fel de prețuri colosale, nu e mirare, decă 
prândurile luoulice costau sume atât de 
uriașe. Munoitorii de cji și măeștrii și-au 
trăit atunci epoca lor de aur. piua de lucru 
a unui zidar se plătia cu 18 fl., âr a unui 
zugrav cu 22 fl. Instructorii, cari de-a7t- 
mintrelea toți erau sclavi, dâcă învățau pe 
cineva numai a scrie și ceti, primiau un 
salar lunar de 17 fl.; dâcă propuneau arit
metica primiau 23 fl., er dâcă propuneau 
limba latină și grecă primiau 64 fl. la lună. 
Plinius amintesce, că Maurus Scaurus plă
tia unui sclav cu numel Daphnes, care scia 
multe limbi, 56,500 fl. la an. Instruotorul 
de odiniâră al lui Cicero, renumitul actor 
Roscius, avea un venit anual de 40.000 fl.

Despre duele. O statistică a duelelor 
în Italia ne dă deslucirl asupra motivelor 
pentru cari se nasc duelele, cel puțin la 
Italieni. Conform acelei statistici, în timp 
de dece ani căușele duelelor au fost ur- 
mătârele: certe de pressă 947, afaceri 
amorâse 730, cestiunl politice 377, ofense 
219, motive de natură intimă 183, ataourl 
faptice 178, cărți de joc și dans 19, cause 
necuDosoute 79. Din aceste vedem, că 
certele de pressă și afacerile amorose for- 
mâză divergențele principale între Italieni, 
piariștii și oficierii formâză massa princi
pală a duelanților. In a 1888 d. e. între 
538 de duelanțl au fost: 156 cjiariștl, 165 
oficieri, 64 advocațl, 63 studențl, 22 pro
fesori. 14 deputațl, 13 ingineri, 6 funcțio
nari, 3 banchierl și 3 actori. Ca cei mai 
paclnicl omenii s’au dovedit capitaliștii, 
rentierii, neguțătorii și medicii. Despre 
duele între țeranl statistica nu scie ni
mica.

Un pictor al revoluțiunei. In Lyon a 
murit în 12 1. c. pictorul Paul Maro Iosif 
Chenavard. El s’a născut tot în același 
oraș la 9 Decemvre 1807, a fost în Paris 
elevul lui Hersent și al lui Ingres și pe
trecu mai mulțl ani în Italia. Prin tablou
rile sale mari: „Osândirea lui LudovicXVI" 
și „Mirabeau răspunde marchisului de Dreux- 
Brâzâ", atrase atențiunea generală asupră-șl. 
Chenavard întră în legături strînse cu băr
bații revoluțiunei dela 1848, și aceștia îl 
încredințară cu împodobirea Panteonului. 
Pictorul făcu un plan uriaș, care consta 
din 50 de oomposițiunl mari, representând 
istoria civilisațiunei dela potop pănă la re- 
voluțiunea francesă. încă nu isprăvise câ
teva cartone, când se întâmplă lovitura de 
stat, în urma căreia Panteonul ârășl se pre- 
dete îndărăt cultului catolic. Astfel s’au 
nimicit proiectele pictorului, și disilusiunea 
acesta el n’a putut’o învinge nicl-odată. 
Republica îi dădu cel puțin satisfacția, că 
espuse în museul Luxemburg tabloul său 
gigantic: „Finea religiunilor".

PrODrietâr: Bff1. Aasrel

Redactor rcsponsaliil: Gregoriu Sftaior.
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Cursul ia bursa din Viena.
Din 25 Aprilie 1895.

Renta UDg. de aur 4% .... 123.20
Renta de oordne ung. 4% . • • 99.20
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2% . 126.30 
Iinpr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o —
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.60
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 149 50
Renta de hârtie austr.............. 101.30
Renta de argint austr...............101 40
Renta de aur austr................... 123.80
LosurI din 1860   158.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1090.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 462.— 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 396.75 
NapoleondorI.................................. 9.68‘/2
Mărci imperiale germane . . . 59.72 */2
London vista........................  . 122.30
Paris vista.................................. 48.50
Rente de corone austr. 4%. . . 101.25
Note italiene.................................. 46.—

Cursul pieței Brașov.
Din 26 Aprilie 1895.

Bancnbte rom. Camp. 9.65 Vend. 9.68
Argint român. Cump. 9.60 Vend. 9.65
Napoleon-d’orI Cump. 9.67 Vend. —.—
Galbeni Cump. 5.75 Vend. —
Ruble rusescl Cump. —.— Vend. —.—
Mărci germane Cump. 59.40 Vend.
Lire turcescl Cump. —Vend. —.-
Scris, fono. Albina 5% —Vend.

Mnpnn PDPOprgfd până la cele mai fiine
lllflluQ luuUlVdlU, Cheviots, englesese veritabil, postavuri, 

stofe pBitr» bartati Colori moderne.
TI 1 n I 06)1 / i Stofe de postav pentru o păreche de pantaloni
ueia tî. i.zz /2 cr. meifii cu galon. Stofe pentru pardisiura, țesute practic 

și elegant Cu metru și franco la domicil.

Elveția 10 cr. porto. OETTINGER & Co., Zurich, (Elveția).
Mostre de tote stofele pentru bărbați și dame la cerere se trimit franeo.

-----  Gravure de modă gratis. ----- 3

Anunciuri
(inserțiuai și reclame)

Susstâ a se adresa subscrise, 
administraftiurof. In casulu pu» 
huăcărss unui anunciu mai muH 
de odată se face scădementă, 
care cresce cu câtă publicarea 
se face mas de mulie-orl.

Administrațiisnea
„Gazeta Transilvaniei/1

eoocoooeioeooiGe
Prataile-Seidlițz ale lui Moli

Veritabile numai, dec A fiăeare cutia este prov^dlwtă eu marea de 
apărare a Iui A. Moli și eu subscrierea sa.

Prin efectulti de lecuire durabilă alu Prafurilorii-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 
tățilorti celoru mai cerbicose la stomachd și pântece, în contra cârceilorti și acrelei la sto- 
macini, constipațiunei cronice, suferinței de ficații, congestiunel de sânge, haemorhoideloru și t/i 
a coloră mai diferite bâle femeescî a luată acestu medicamentă de casă o răspândire, ce AĂ 
cresce mereu de mai multe decenii încoce.—Prețulii unei cutiioriginale sigilate I fl. V. a. W 

Falsificațiile se vorii urmări pe cale judecătorescă.

Trimiterea principală prin

1

Li

Giro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.

, Telefon Ij, —^|ce™Conto laj-~ x
rcr- -----------------igjpostă nr. 9691^5^^^

Casa de bancă
G iro-Conto 

la banca 
imp. germană.

Frsmsbr’gms'aiwem și a lui WlolL
- “kîlii decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire șiventamiu numss, plumbul iui a. h«u.

Franzbranntwein-ulU șl sarea este fdrte bine cunoscută ca unii remediu poporală 
deosebire prin trasă (frotatU) alină durerile de șoldină și reumatismu și a altoru urmări 
răcelă PrețulU unei sticle-originale plumbate 90 cr.

cu

cu 
de

Apă sie gură-Salicyl a Iul
(Pe basa de natron Acid-salicilică)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și /ț 
adulțl, asigureză i cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dințiloră. Pre- 
Juld sticlei provețlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr. ??

Farmacistului A. HOLL,
c. și r. fiiniisoru alii curții imperiale Vieua, Tnchlaiitieii 9

Comande din provincia se efectueză țlilnicu prin rambursa poștală.
La deposits să se ceră aniimitu preparatele provedute cu iscălitura și marca 

ap er are a lui A. MOLL.
Deposite în Brașovu: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victorii Roth, Fr. Kellemen și

©
ueposiie in orașuvu . ia u-nu xaiixiamțu rciu. icncuuo, țiului u hulii, ri . nciiemcii 71 = • = 

î£! Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz iv 
SGeisberger. 13—52. W
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Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro- Ungaria:

trei luni. . .
șese luni. . .
unu anu .

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni .................................................
unii anu.....................................................

3
6

12

fi.
fi.
fi.

8 Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr.
fr.
fr.

§

S
X

Pe
Pe
Pe

/

Duminecă.

2
1

fl. -
rt. —

50 cr.

h numer.Je cu daU de
Pentru Austro-Ungaria:

anu. .
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
anu........................................................................ 8 franci,
șese luni................................................................ 4 franci,
trei luni........................................... .2 franci.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se iacii mai ușorii și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se vorii abona, din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămuritii și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvanei."

M
X
M

X
X
M
X
X
M

JACOB L. ADLER, 
BrașovtL. Phța Sibliu.

cumțrâră șâ viiade monede, hârtii de valore, devise după 
cursulu cțilei eelă mai mare — respectiv© celă mai micii; 

r&cunipfra fără biîci o deleaver© tată feliulu 
de cupone;

sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 
o dobândă culantă;

efectueză încassări de polițe., asignațil, recipise, pe fote 
piețele Europei, cum și transobeane;

acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pană 
la 90%;

predă assgaiații pentru ori și care piață comercială internă 
și externă forte ieftină, asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de baneă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei", institutfi de credită și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăzi aducă 5% interese; 

asigură forte ieftină ori și ce Sosuri la sorții! cu câștigulă 
celă mâi micii, contra diferenței cursului. Comunică infor
mații și sfaturi conscieuțidse specialiste prin corespondență. 

649,8-50.
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Nu d®h im? cărbum!

(Este un proverb vechiu.) !
Acestu proverb se potrivesce la stabilimentul meu cel mare, care cumpără cantități 3 

mari de mărfuri; avend cheltuieli puține potă vinde și eftin.
Mpc'frP Pentru mușterii privați gratis și franco., Caete cu mostre, cum
muoU O dU mjulus U nU s’a mai vedut pănă acum, pentru ermitori, nefrancate.

Stofe
Peruvien și Dosking pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele func- ii 

ționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, postavuri pentru bili
arde (mese de jocU), și trăsuri. — Asortiment» forte boxat» de LODEN din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, K’®' cu prețuri originale ale fabricei, ce
nu-i pote oferă nici o concurență. Asortimentă de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
forte moderne. — Ștofe de spălatu, pleduri de voiagiu dela <4—14 fî. Tote cele necesare 
la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi otc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, ! 
ernu sdrențe eftine, cari nu prețuescă nici cută cusutulă croitoriului, se se adreseze la

Joh. Sttarofsky m Briinn. (Ifatatern Anstriei.) |
ÎSegjosâtia jsermasaewtu de postavuri peste ’/, milione fiorini'.

Kf®- Trimiterea numai cu rambursa.
fix «n fnTinnnn cumperătoril do agențl și mamulari, care sub spitz marca „Marfa lui 
ni! iSti Ifii iiîuifl Stikarofsky11 oferă alte mărfuri false. La astfelă de omeni eu nu vendă 
UU UU IUI UUUu. sub ajcj 0 condiție marfă. 629,17—24.

--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------

Sosirea șl ilmm îrmriloro îi Brașm.
Sosirea trenurilorft în Brașovu:

I. Dela Pesta la Brașovu:
Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenulu accel.: 2 6re 9 min. după am.
Trenulu mixtă: 10 ore 25 minute sera.
Tr. exp. Româna : 5 ore 07 m. dimineța.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
■ Trenulu acoel: 2 6re 18 min. după am.
Trenulu mixtă : 7 dre 1 minute sera.
Trenulă accel.: 10 ore 37 minute sâra.
Tr. expr. Românii: 10 dre 19 m. sera.

3. Dela Zernesci la BrașovU.
Trenulu mixtă : 7 ore 36 min, diminâța.
Trenulă mixtă: 1 dră 44 min. după am'
Trenulă mixtă : 0 6re 00 min. sera.

Dela Brașovd la Ch.-Oșorheiu.
Trenulă de persone : 3 ore 10 după am.
Trenulă mixtă: 8 ore 50 minute dirnin.
Trenulă mixtă: 4 dre 50 min. dimin.

Plecarea trenuriloru din Braș.
I, Dela BrașovU la Pesta

Trenulă mixtă: 5 ore 8 min. diminâța.. 
Trenulă accel.: 2 ore 45 min. după am.. 
Trenulă de persone: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. expr. Român : 10 <5re 26 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă acoel.: 4 ore 59 minute dimin» 
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de amedl. 
Trenulă acoel.: 2 6re 19 min. după am, 
Tr. expr. Română; 5 6re 14 in. dimin.

3. Dela BrașovU la Zernesci:
Trenulă mixtă: 8 6re 35 min. dimindța. 

n „ 4 „ 55 m. după am.
Trenulă mixtă: 0 dre 00 min. sera,

4. Dela Ch.-Oșorheiu la BrașovU. 
Trenulă mixtă: 8 dre 19 min. dimin. 
Trenulă de persone: 1 oră 51 m. d. am. 
Trenulă mixtă: 7 dre 20 min. sera.

fPST Numere singuratice din Gazeta Transilvaniei 
â 5 cr. se potd cumpăra în librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


