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Guvernul Koerber și Cehii.
Soirile, ce le primim ac|I despre 

decursul ședinței de eri a „Reichs- 
rath“-ului, prin care s’a Inaugurat 
noua sesiune, întrec tote prevederile 
pesimiste. „Reichsrathu-ul a început 
erășl acolo de unde a sfirșit în sesiu
nea trecută: cu obstrucțiunea cehică 
cea mai vehementă.

Seim, că clubul deputaților cehi 
a fost declarat, că dâcă guvernul nu 
va da satisfacțiă Cehilor, restabilind 
limba internă oficială cehică, con
form postulatului lor, pănă la 5 Maiti 
în ajunul întrunirii parlamentului, ei 
se vor vedâ nevoițl a continua 
strucțiunea.

Guvernul n’a făcut nimic 
direcția acâsta, ci a crezut, că 
pută dejuca planul Cehilor, 
imediat la redeschiderea 
rath“-ului va presenta acestuia mult 
discutatul proiect de lege a limbilor 
pentru Boemia și Moravia. Prin- 
tr’asta ministru președinte Koerber 
a crecjut, că va preveni obstrucțiunea, 
debre-ce în amintitul proiect de lege, 
pe care l’a presentat în adever în 
ședința de eri, se cuprinde și un 
articul privitor la Introducerea lim- 
bei oficiale cehice în ținuturile curat 
cehice ale Boemiei.

A crecfut ministru-președinte, că 
astfel va lua basa plângerii Cehilor, 
că guvernul desconsideră dreptul 
lor de limbă și ca ei se vor vede 
moralicesce constrînși de a nu pune 
piedeci desbaterei proiectului de lege 
prin care avea se li-se satisfacă pos
tulatul. S’a înșelat înse d-1 Koerber 
în efectul acestei tactice. Deputății 
cehi s’au ținut de cuvent și, nepri
mind pănă eri satisfacția cerută dela 
guvern, au și început obstrucțiunea.

In contra usanței parlamentare, 
președintele camerei a lăsat tbte co
municările la o parte și imediat 
după deschiderea ședinței a dat cu
vântul ministrului-președinte, ca se-șl 
motiveze presentarea amintitului pro
iect de lege a limbilor, ceea-ce ârăși

confe- 
și n’a 
grava 

vine 
ca din

se abate dela regulă, dâr a fost mo
tivat prin estraordinara seriositate a 
momentului.

După-ce a constatat, că 
rența de înțelegere n’a reușit 
putut prin urmare se resolve 
cestiune a limbei, guvernul 
acuma — c}ise Koerber 
propria sa inițiativă se presente un 
proiect de lege pentru soluțiunea ei. 
Guvernul, efis©, © gata a primi acele 
modificări, ce vor corSspunde inte
reselor statului și asupra cărora par
tidele vor pute conveni în mod pacL 
nic. Apelâză la deputațl se spriji- 
nâscă causa împăoiuirei, pentru-că e 
timpul suprem, ca se înceteze stă
rile, ce domnesc în Austria de trei 
ani înebee, asupra cărora se pot bu
cura numai inimicii statului, dâr fiii 
și amicii Austriei trebue se se în
tristeze adenc. Reînoesce declararea, 
că guvernul nu e guvern de partid, 
că țînta lui este numai ca se facă 
dreptate tuturor poporelor Austriei. 
(Aici o voce de pe băncile Cehilor 
a strigat: „cu prea înalta voiă ger
mană!").

In fine ministru-președinte Koer
ber cjice, că va răspunde și la între
barea, ce i-se va pute pune, că ce 
voesce se facă, decă proiectul seu 
de lege nu va fi primit. El asigură, 
că își va da totă silința de-a sus
țină viața constituțională și se va 
folosi de împuternicirea, ce o are 
guvernul numai în cașuri estreme 
de necesitate (§. 14), ca se se asi
gure conducerea și susținerea sta
tului.

Insa-șl acestă declarare din urmă 
arată, că d-1 Koerber seaștâptămai 
mult la reu, decât la bine. In tot 
cașul el trebue se fiă în clar, că dela 
succesul ori nesuccesul cabinetului 
seu în sesiunea acâsta va atârna și 
esistența lui.

De-ocamdată Cehii au reînceput 
cu mare vigbre obstrucțiunea, căci 
îndată după presentarea proiectelor 
de lege amintite și a altora mai ur
gente, s’a început cetirea hârtiilor 

intrate la presidiu, între cari s’au 
constatat 2758 petițiuni presentate 
de Cehii tineri, la cari se însoriseră 
48 deputațl cehi, ca se vorbdscă.

Unul din conducătorii cehi, la 
cetirea primei petițiuni a declarat, 
că cele comunicate de guvern cu 
privire la proiectul de lege presen- 
tat, nu pot liniști nicl-decum pe Cehi, 
și a și propus două votări nominale. 
De aci încolo s’au început erășl scan
dalurile vechi, cari au degenerat în 
insultări reciproce între Cehi și Ger
mani, la cari au luat parte, firesce, 
mai mult estremii și în cari s’au 
amestecat și galeriile, așa că presi- 
diul a fost 
rea lor.

Acâsta 
mei ședințe 
care, după proverbul „(țiua bună se 
cunosce de diminâța", nu promite de 
loc, că dorința guvernului Koerber 
se va pută realisa.

silit a ordona deșerta-

este pe scurt icdna pri- 
a camerei din Viena,

Sinodul archidiecesan din Sibiiu,
Pentru întregirea raportului, ce l’am 

publicat, mai notăm din agendele Sinodului 
archidiecesan din Sibiiu următârele:

In ședința a 10-a, din 6 Maiii n., re
ferentul oomisiunei financiare, deputatul 
Dr. N. Vecerdea, sulevâ cestiunea zidirii unei 
reședințe de vară în grădina archiepiscopiei. 
Oonsistorul a propus ridioarea unei vile cu 
etagiu în preț de 30—40 mii cor. împru
mutate din âre-care fond și replătibile în 
rate din fondul general. Comisiunea gă- 
sesoe absolut necesară clădirea residenței 
și propuse a se autorisa Oonsistoriul cu 
săvîrșirea zidirei pănă la suma de 40,000 
corâne, care propunere e’a primit.

Același referent raportă despre lăsă- 
mMul decedatului metropola Miron Romanul. 
Spesele de înmormântare etc. au fost 7529 
corâne. Starea fundațiunei este acum 43,409 
oorone, pretensiunl 1560 corâne. Cu totul 
44,656 corone. Fundațiunea se administrâză 
separat purtând numele întemeiătorului său 
și e menită pentru ajutorarea preoților din 
archidieoesă, oarl se disting prin activitate 

pe terenul bisericeso. Comisiunea cere să 
se facă cu privire la acest fond și literele 
fundaționale pănă la sesiunea proximă. — 
Dep. Ioan de Preda <jice, că lăsămentul nu 
a fost predat archidieoesei ca fundațiune 
prin disposiții speciale ale proprietarului, 
oi averea rămasă este un lăsământ ajuns 
în proprietatea biserioei, oa avere a archi- 
dieoesei, prin urmare archidiecesa pbte să 
dispună asupra lui și fără acte fundațio
nale. — Dep. P. Cosma arată, că și site 
fonduri au litere fundaționale. Nu pune 
pond pe statute, dâr doresce să se împli- 
nâsoă dorința răposatului pe base de statute. 
In urmă sinodul ia spre soire raportul și 
îndrumă oonsistorul a face statute.

Deputatul oav. de Pușoariu îșl repetă 
dorința de a apără ^Telegr. Rom.“ în fiă- 
care di.

Fondurile și fundațiunile 
erau la finea anului espirat: 
depositele comunelor 192.121 
din Valea Bărgăului 62.072 
anului s’au sporit fondurile ou 48.484 fl.

In cestiunea creărei unui fond de asi
gurare a edificiilor bisericesc^ comisiunea face 
mai multe observări; dep. Preda cere să 
se ia dela ordinea cjilei regulamentul pri
vitor la crearea acestui fond și să se predea 
Oonsistorului împreună cu modificările pro
puse de comisiune și să se întregâsoă, avend 
să raporteze despre acâsta în Sinodul viitor. 
Acâstă propunere s’a primit.

I. P. S. Sa Metropolitul mulțumi, 
fine, în cuvinte alese lui Dumnedeu 
membrilor sinodali pentru concursul, 
l’au dat și deolarâ Sinodul de înohis.
cuvintele Metropolitului răspunse dep. loan 
cav. de Pușoariu făoend o reprivire asupra 
activității I. P. S. Sale metropolitului dela 
venirea sa în archidieoesă, cjioend îutre al
tele : „din pertractările acestei săptămâni am 
văcjut și ne-am oonvins, că munca I. P. S. 
Vâstre — deși numai de un timp forte 
scurt —e copleșită de resultate, oe altă-dată 
în 10 ani nu s’au putut câștiga. Esprimă 
pentru aoâsta în numele membrilor sino
dali reounosoință I. P. S. Sale și-i urăză 
flile îndelungate și putere, oa să' potă con
tinua activitatea sa cu resultate Vot mai 
rodnice.

archidieoesei 
2 389,265 fi.; 
fl.; fondurile 
fi. In cursul
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FOILETONUL „QAZ. TRANS"

Banditul.
De Gug de Maupassant.

Calea ce duce prin pădurea dela Ai- 
tona se ridică încet încetișor. Pini uriași 
se înălțau ca nisce arcuri pe de-asupra ca
petelor nostre și șopteau despre vecinie» 
lor tristeță. De-a drâpta și de-a stânga 
crăcile lor subțiri se ridioau în sus, oa 
nisce fluere de orgă, er musica monotonă 
a vântului, ce vîjăia printre ramuri, părea 
oă isvoresce din aceste fluere.

După un drum de trei ceasuri, trun- 
chii de arbori se răreau ; icl-colo câte-un 
pin singuratic uriaș îșl mai întindea dor’ 
crengile lui vercțl-închise ca un cort uriaș, 
apoi am ajuns de grabă marginea pădurii 
și ou câte-va sute de pași ne aflam sub 
crepătura de munte, ce duce în valea Niolo.

Pe oele două piscuri înalte, ce domi
nau posiția, se găseau oâțl-va trunchi di
formi: erau ca un fel de sentinele a arma- 
diei de pădure, ce rămase în urma nostră. 

Intorcându-ne, văcjurăm cum pădurea în- 
trâgă se întinde dinaintea nostră, ca un 
basin uriaș obdus cu verdeță, ale cărui 
margini împrejmuite cu stânci pleșuve pă
reau că ating ceriul.

Am mers mai departe și peste ci006 
minute am ajuns la crepătura de munte, 
înaintea nâstră se lăția o regiune admira
bilă. La spatele altei păduri se afla o vale 
cum nicl-odată nu mai vădusem : un deșert 
petros în estensiune de dece milurl, încun- 
jurat de munți înalțl de cinci mii de urme, 
fără a fi întrerupt de agrii seu pășuni. Este 
valea Niolo, patria libertății corsioane, acea 
oitadelă inespugnabilă, din care nicl-odată 
cuceritor n’a isgonit încă populația mun
ților.

— „Aici se refugiază toți bandiții noș
tri", îmi (fi30 călăuza.

Incurend am ajuns la fundul acestei 
văi sălbatice și neasămănat de frumosă. 
Nici plante, nici fir de iarbă nu se vedea 
nicăirl, numai granit lucitor, pe care sorele 
fierbinte îl ardea ca pe-un ouptor. Se părea 
ca și când sârele n’ar pluti decât asupra 
acestei căldări. Mi-am ridicat ochii spre 

pisc și m’am oprit oa și orbit și fermecat. 
Spinarea de stâncă roșaticft, se prelungiaca 
o ghirlandă de coral dela un vârf de por
fir la altul, de-asupra stând ceriul strălucind 
în lumină violetă. Mai jos granitul isbia 
puternio privirea, atât era de sur; umblam 
pe nisip schinteietor. De-a drâpta șerpuia 
în alvia lui lungă un pârău murmurător. 
Aprbpe amețit însă umblam împletecindu- 
mă prin zăduful acesta, prin acăsta mare 
de lumină, prin acâstă vale pustiă, ardă- 
tore, uscată și sălbatecă, din oare părăul 
de munte încă părea că voesce să sară, 
căci nu era în stare să umecjâscă piatra 
rigidă și s’ar fi prăpădit în aoest cuptor, 
ai cărui păreți se aruncau setoșl după un
dele lui, fără de a-se fi umedit său împros
pătat vre-odată.

De-a drâpta apăru dintr’o grămadă 
de piatră o mică cruce de lemn. Acolo a 
fost omorît cine-va.

— „Vorbesce-ml ceva despre bandit", 
rugai eu oălăuza.

— „Am cunoscut personal pe cel mai 
vestit", se lăuda călăuza, „pe înfricoșatul 
Santa Lucia ; îți voifi spune istoria lui:

Pe tatăl său l’au omorît în decursul 
unei bătăi; un tînăr de aici fu bănuit cu 
crima omorului. Santa Luoia a rămas or
fan. Era un băiat slăbuț și fricos, de sta
tură mică, bolnăvicios și fără nici o putere 
de voință. El n’a jurat răsbunare împotriva 
ucigașului tatălui său. Rudele îl în
demnau, îl sumuțau să-și răsbune; băiatul 
însă nu asculta nici de vorbe bune, nici de 
amenințări.

Atunci mătușă-sa, după vechiul obi- 
ceiti corsican, i-a luat hainele negre, ca să 
nu jelâscă pe tatăl său, al cărui sânge a 
curs nerăsbunat. Santa Lucia a rămas și la 
aoâsta nesimțitor și în loc de-a fi luat mă
car de pe cuib arma încărcată încă a ta
tălui său, s’a închis, oăcl nu cuteza să 
ajungă sub privirea deBprețuitore a came
ralilor săi.

Așa au trecut luni de (fii0- Se părea, 
că băiatul a uitat cu totul mârtea înfioră- 
tore a tatălui său, fiind-oă trăia retras cu 
sora sa în mica colibă, pe care arare-orl 
numai o părăsia.

Aoela, pe. care îl bănuiau cu uciderea 
tatălui său, voia să se căsătorâsoă. Asupra
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Alte toasturi la Berlin.
Două toasturi importante s’au mai 

ținut la Berlin ou ocasia prânzului, oe s’a 
dat Duminecă sâra.

împăratul Wilhelm, după-oe a salutat 
pe âspețl, a rostit următorul toast:

„Adânc mișcata-ml inimă de tată vor- 
besoe în acest moment oătră D-Vostră, și 
ou eea mai adâncă gratitudine Vă râgă, 
să primiți D-Vostră, respective Suveranii 
D-Văstră, mulțămita mea cea mai cordială 
pentru-că ați venit aici să sărbațl dim
preună cu noi. Presența Majestății Vâstre 
și delegarea atâtor rudenii din partea Su
veranilor europeni, a creat un moment is
torie universal de primul rang dintr’o simplă 
sărbătore familiară. Nu cutez a considera 
aoest omagaiti ca fiind adus la adresa mea; 
cred însă, că pot să deduc din el, că prin 
acesta sărbătore comună tâte statele Eu
ropei recunosc dimpreună ou noi, oă im
periul german și Prusia, în urma politicei, 
ce o urmărim, pote să trăesca cu toți in 
pace și prietiniă. Mi-ar plăcâ însă a vedâ 
în ea și pe viitor manifestarea acelor co
mune legături, ce unesc tâte oasele dom- 
nitore ale Europei și cari stau tot pe 
aceeași basă, pe oare s’a creat casanostră: 
pe tradiția. Că în oe oonstă acâsta, am 
spus deja adl în biserică: în munca asiduă 
și seriosă pentru popor și patria, în edifi
carea gradată, în suportarea comună a bu
curiei și durerii domnitorului și poporului, 
căreia i-a pus basă antecesorii mei în oon- 
soiența problemelor indicate de Dumne4eu. 
Acâsta consciență a problemei date de 
Dumnezeu, pătrunde pe toți domnitorii și 
principii ca și pe mine. Ridic paharul meu 
pentru sănătatea Majestăților Lor, a Suve- 
vanilor și a tuturor rudelor scumpe, cari 
sunt de față aiol, și-l ridic ou dorința, ca 
și ei să aibă în munca lor, după partea 
fiă-oăruia, satisfacția, oă simt, oă poporul 
și patria lor le sunt mulțămitorl pentru 
munca lor, cum reounoscătâre este a mea 
față cu mine. Golesc paharul în sănătatea 
suveranilor și principilor de față aici și 
representațl14.

Majestatea Sa Francisc Iosif răs
punse :

„Când îmi ridic paharul în sănătatea 
iubitului meu fiu, a principelui moștenitor, 
care pășesce adl peste pragul majorenității, 
simt înainte de tote necesitatea, să esprim 
iubiților .săi părinți în acâsta cj’ de bu- 
ouriă, felicitările mele cele mai adânci. Iu
birea părintâsoă să rămână încă mult timp 
pentru nobilul prinoipe. Să ajungă el, ca 
germenii puterii lui tinere să se desvâlte 
norocos și în muncă seriosă, dâr să se oa- 
lifice cu curagiii tînăr și ou înoredere în 
Dumnedeu pentru înalta și grâua che
mare, ce-1 aștâptă. ’Mă buour fârte, că pot 
să-l salut în ajunul pășirii lui în viața pu
blică. Un presemn norocos văd în acâsta, 
oă concordia și fidelitatea antecesorilor va 
trăi și mai departe în viitorele generațiunl, 

lui Santa Luoia n’a făcut impresiune nici 
soirea acâsta, și mirele, când s’a dus la bi
serioă, a trecut într’adins pe dinaintea lo
cuinței celor doi orfani. 'Orfanii stăteau la 
ferâstră și mâncau polenta, când băiatul 
vădii nuntașii. II cuprinse un cutremur; se 
ridică tăcut, îșl făou cruce, luâ pușca de 
pe părete și a plecat. Când mai târcjiu se 
făcea vorbă despre acesta, el <Ș.ioea:

— „Insu-ml nu soiu, ce s’a întâmplat 
cu mine; pote mi-s’a turburat sângele. 
Simțeam, că trebue să fao așa, că nu pot 
face altfel și de aoeea am prins arma și 
m’am ascuns în stuful de lângă drumul, ce 
duoe spre Corte.“

Peste un oeas s’a întors acasă ou 
mânile gole. Mătușă-sa credea, că nu-șl 
mai bate capul cu așa ceva. Nâptea însă 
a dispărut.

Ucigașul trebuia încă în deoursul 
nopții să mârgă cu nunii cei mail la 
Corte pe jos. Cântând sooboriau ei drumul, 
când fără de veste Santa Lucia le ținu 
calea și strigâ'asupra uoigașului tatălui său:

— „Aici vei muri!44 și glonțul sfre
deli inima dușmanului.

Dumnezeu să bineouvinteze și să soutâscă 
pe principele moștenitori

Sinodul eparchial aradan.
Primind textul vorbirei, oe a ținut’o 

P. S. Sa episcopul Aradului Iosif Goldiș 
ou ocasiunea deschiderei Sinodului în Du
mineca Tomii, îl dăm astăcji în părțile sale 
esențiale.

In introducere arohiereul constată, că 
pentru prima-dată conduce, oa episcop, 
Sinodul; că între greutățile, cu cari avu a 
lupta dela începutul activității sale, este 
lipsa de puteri munoitore ohiar în centru 
la Consistoriul aradan, deci s’a îngrijit de 
referențl ajutători, de fisol onorari, secre
tari și canoeliștl, pe cari i-a aplicat în mod 
provisor, fără a îngreuna budgetul Oonsis- 
toriului. De-altmintrelea, c|'C0> și astădl con
duce dieoesa cu aceleași consistorii, ou oarl 
a condus’o anteoesorul său; âr din inciden
tul unor insinuațiunl declară, că nu ar fi. 
la înălțimea ohiămărei, dâcă ar căuta la 
principiile politice, ce pâte avâ unul și al
tul ca cive liber al statului, căci biserica 
trebue se fiă condusă de principiile iubirei 
reciproce.

Apoi episcopul continuă astfel:
Dâoă facem o reprivire peste trecutul 

sinodalității nostre de 31 de ani, trebue Să 
constatăm și aoeea, oă în cele materiale, 
prin despărțirea și despăgubirea nostră de 
cătră Sârbi, prin contribuirile anuale de 
suflet, prin centralisarea sesiunilor delapa- 
rochiile vacante, prin dotațiunile din partea 
statului și alte isvore de care e mult bine
meritat înalt Prea Sfințitul meu antecesor 
— în fața lumei ne-am aranjat în mod 
destul de autoritat.iv; der dâcă vom căuta 
ceva mai riguros la progresul nostru inte
lectual și moral, vom deveni în posiția sa
tirului lui Isop, când la figura cea frumosă 
dela modistă, vădând ceafa golă, a eseia- 
mat: „Pulchra species, sed nullum cerebrum 
hdbet! “

Trecând dela gremiu, ou mulțumire 
sufletescă caut la acei preoți și învățători 
ai noștri, cari stau la înălțimea chemărei, 
dâr mă supără tot odată vădând la forte 
mulți adânc înrădăcinate unele rele, oe re
clamă o oură radicală.

Sinodul nostru eparohial din anul 
1890, nr. 112 a dispus; „a se culege in- 
formațiunl din fiă-oare comună despre su
ferințele, slăbiciunile, datinele rele, respec
tive patimile, de cari sufere poporațiunea 
peste tot și în parte44.

Atât din contemplațiunea-ml proprie, 
cât și din date oficiose, de când am primit 
arohipăstorirea acestei dieoese, m’am con
vins despre mai multe rele, ce bântuesc 
tocmai pe nemijlociții conducători și păstori 
sufletescl ai poporului; așa rele sunt, că 
unii preoți nu umblă în reverendl, nu țin 
regulat sfânta liturgie în Dumineci și săr
bători, său liturgisesc superficial, ba nu țin 
sărbătorile prescrise;

înmormântarea o concred învățătoru
lui seu cantorului, după datina calvinâscă;

nu dau învățături poporului prin pre
dici : de unde, ca urmare naturală se nasce 
superstițiunea, necredința în Dumnedeu și 
sporirea sectei anabaptiștilor (nazarenilor, 
sâu pocăiților);

Unul dintre nuni fugi, oelălalt căsca 
ochii și (jise încet:

— „Ce ai făcut, Santa Lucia?44
Și el voia să grăbâscă pentru a aduce 

ajutor. Dâr Santa Lucia îi striga :
—. „Aici să rămâi, ori de nu îți îm

pușc pioiorul44.
Nunul, care totdeuna ținu pe flăcău, 

drept un laș îi cj'se peste umăr:
— „Tu? Tocmai tu să outezl a-o 

faoe!44 și pleca.
In clipa aceea însă arma se descărâ 

și nunul a dat grămadă. Glonțul i-a sfre
delit piciorul. Santa Luoia se apropia de el.

— „Iți voiîi căuta rana44 cjise. „Dâcă 
ea nu e gravă, te las să .zaci aici, dâr 
dâoă e mortală, atunci te scap de ohinurl44.

Ii esaminâ, rana și fiind-că o găsi 
mortală, îșl încăroâ arma, i-a spus să (j'c& 
„Tatălnostru" ș’apoi i-a sfărîmat scăfârlia 
c’un glonț. A doua <ji 80 afla deja între 
munți.

Și soi, ce a făcut după tote astea 
Santa Lucia ?

Gendarmii i-au prins familia întrâgă. 
Au arestat chiar și pe unchiul său preotul,

’ ca directori locali și naturali nu se 
interesâză de școlă, a căreia urmare 
este influența altor elemente și graduata 
sporire a școlelor străine ;

fără concediu părăseso parochiile pe 
timp mai îndelungat;

preoții între sine și cu învățătorii 
trăesc în cârtă și mulți, ou ooolirea consis- 
toriilor, oaută lecuire la forurile civile;

cei inferiori față de superiori, cei 
tineri față de bătrâni nu sunt ou cuvenitul 
respect ș. a.

Deci precum multe datini rele ale 
școlarilor dovedesc slăbioiunea învățătorului: 
așa datinele rele în popor, constată slăbi
oiunea preotului.

împăratul Iosif II., caruia mult îl 
zăcea la inimă păstorirea sufletelor în țâră, 
a flis că: „Preotul e pentru țărani totul: 
învățător, părinte, mântuitor, ori — rui
nători

Dâcă lucrarea unei armate este ar
monică, este pentru-că conducătorii ei toți 
sunt consoiențl de chemare; că esistă dis
ciplină obligătdre pentru toți de sus pănă 
jos; căci fără disciplină nu e ordine, unde 
nu e ordine, nu e înaintare; ordinea e te
meiul moralului.

Lipsa de disciplină e causa tuturor 
relelor în orl-ce conducere, cu atât mai 
ales în conducerea poporului; unde păca
tele lăsărei și ale facerei deopotrivă rod la 
tulpina arborelui vieței nostre bisericescl 
naționale.

Accentuez deosebit decorul portului 
și cele două datorințe principale: de a în
văța poporul și de administra sf. Taine, 
precum și procederea solidară în conduoere, 
pacea și buna înțelegere între preoți și în
vățători.

Portul preoțesc la o parte însemnată 
a clerului din districtul ambelor consistorii 
e înlocuit cu cel civil în așa măsură, încât 
uuii preoți se înoumătă chiar serviciul 
dumnecjeesc a-1 face sâu a se presența și 
pe la superiorități fără reverendă, deși 
acâsta e haina cuvenită și prescrisă pentru 
tot preotul, căci dice sinodul ecumenic VI. 
în canonul 27: „Precum ostașii și civilii au 
îndatorire a purta vestminte prescrise pen
tru diregătona lor: așa și preoții se obligă 
a purta haine obicinuite preoțescl, fiă că 
petrec în cetate, fiă că călătoresc. Cei-ce 
nu observă acâsta se pedepsesc ou suspin- 
dereu.

Reverenda îi face pe păstorii sufle
tescl înaintea publicului reverenzi și reve- 
rendisiml, căci Dumnedeu vede inima și 
rărunchii, dâr lumea judecă mai mult după 
esterior. Atât în funcțiuni, cât și în socie
tate toți preoții stau sub aoeeașl lege în 
privința decorului.

Se cj'00 în raporte ca scusă, că așa 
numiții anabaptiștl sâu pocăiți nu voesc a 
asculta predica, și așa nu se pot capaoita 
și abate dela calea cea rătăcită. Se dice și 
aceea, tot ca scusă, că causa viețuirilor 
nelegiuite în popor este necredința în 
Dumnecjeu.

Din rapârtele despre starea învăță
mântului m’am informat, că unii preoți ca 
directori locali nu se interesâză de școlă, 
mai nici nu o cercetâză, necum să catechi- 
seze sâu cel puțin să controleze propunerea 
religiei.

Intre asemenea împrejurări nu e mi
rare, dâcă oredința în popor slăbesoe; dâoă 
cu ea tot-odată slăbesoe legătura și reci
procitatea iubirei între popor și părintele 

pe care rudele celui omorît îl îuvinuiau, 
oă el este instigatorul. Preotului însă i-a 
succes să scape; a prins și el arma și s’a 
alăturat la nepotul său.

Lucia omorî apoi unul după altul pe 
toți dușmanii, li-a scos ochii, ca să învețe 
și pe ceilalți, să mărturisâsoă numai despre 
oeea-ce văd ou ochii. Stîrpi Lucia pe toți 
cei-ce se țineau de familia dușmanului său. 
Patru-spre-dece gendarml s'au pustiit de 
pușca lui, a inoendiat casele tuturor, cari 
lucrau înpotriva voinței lui.A fost pănă la 
morte un bandit îufriooșat, cum numai 
puțini s’au mai pomenit printre munții 
aoeștia...“

Sârele s’a coborît după Monte Cinto 
și umbra păretelui de granit se lăsa pe de
asupra văii. Grăbiți mergeam înainte, oa 
să ajungem în satul Albertacce pănă a nu-se 
aprinde lămpile. Gândindu-mă la bandit, 
am cjis:

— „Grozav lucru este răsbunarea sân
gelui44.

H. 

lui sufleteso, și treptat se vîrăsc înfluințe 
străine, ca și anabaptismul, oe inspiră su- 
periorităței dieoesane îngrijiri seriâse, și 
reclamă aplicarea măsurilor celor mai ener? 
gice pentru sanarea răului.

Mai departe arată, că o parte însem
nată a preoțimei nu ține predici poporului. 
Aocentuâză culpabilitatea scusei, că n’au 
cui predica, căci poporul nu cercetâză bi
serica. Serviciul altarului, dioe, numai îm
binat cu al amvonului este complet. Unde 
poporului nu-i place predica, e sămn, că-i 
lipsesce crescerea. Buna oonduoere cu fapta 
și cu cuvântul sunt adevărate mijlociri, 
prin oarl preotul pote aduce la cunosoința 
de Dumnedeu cu timpul și pe cei mai în- 
dărătniol și scăpătațl omeni.

Cu privire la școlele confesionale, 
dioe, că avem șoole de acestea moderne, 
arangiate după presorisele legei, provădute 
cu mijlocele și dotațiunea cuvenită, dâr 
vede cu întristare nepăsarea față de bise
rică și religiune a acelor învățători, cari în 
număr tot mai mare ne părăseso și treo la 
stat.

Despre reuniunile învățătorescl dioe, că 
e de dorit, ca sfera lor de aotivitate să fiă, 
sub auspioiile sinodului, mai bine prescrise 
și controlate.

In fine insistă înoă asupra unui „rău 
forte amenințător14, „lipsa bunei înțelegeri14, 
despre care a vorbit încă ca vicar la des
chiderea Sinodului din anul trecut. „Aoum 
în urmă44, elice, „acoentuez ou durere, că 
din incidentul multelor certe degenerate 
deja în denunțări josnice, oe duc la ruină, 
mi-a dis un bărbat de stat, că nu am fi 
maturi pentru constituțiunea nostră atât de 
liberală 1 Și oa un moment o cjic și eu, că un 
arbore cu mult succes pote contrasta ca
tastrofelor venite dinafară. .. când însă se 
ivesc carii, ce-1 rod înăîntru, slăbesoe și 
prin o mică suflare a vântului e trântit la 
pământ și piere44.

Federatiunea internațională a
3 3

studenților.
3

Am primit la Redacțiunea nâstră Re
vista internațională, „Corda Fratresu, care 
oonține foia oficială a federațiunei inter
naționale a studenților și apare la Turin. 
(„Corda Fratresa, Rdoue internaționale, con- 
tenant la feuille officielle dela Fdddration inter
naționale des Etudiants'1.)

In acâstă revistă tipărită în limba 
francesă și italiană, Nr. 1—2, 1900, găsim 
darea de semă sumară a primului congres 
internațional a studenților din Turin ținut 
în dilele de 12—25 Noemvre 1898. Din 
aoâstă dare de sâmă estragem acjl câte-va 
puncte, ce ne interesâză mai de-ăprope în 
vederea congresului al doilea al federațiunii 
internaționale de studențî, oare se va ținâ, 
după oum se soie, în luna lui August a. c. 
la Paris.

*
Mai întâib de tote vom reaminti or

dinea de oare după-oe presidentul a 
declarat fundată federațiunea internațională 
a studenților a propus’o Dr. Paul Tissier, 
la care s’a asociat presidentul Dr. Efisio- 
Giglio-Tos și care a fost aprobată cu acla- 
mațiune:

„Congresul internațional al studenților 
„esprimă totă simpatia sa delegaților români 
„și afirmă respectul său pentru aspirațiunile 
„lor naționale, ca și pentru acele ale tuturor 
„popdreloru.

*
Propunerea lui Ion Popescu-Pion din 

BucurescI adaptată:
„Revista „Corda Fratres11 va oonținâ 

foia oficială a federațiunii, care va fi redi- 
geată în limba francesă14.

*
Alegerea lui Efisio Giglio-Tos, presi

dent al congresului, de president al fede
rațiunii internaționale a studenților.

*
Se decide ca sediul presidenției fede

rațiunii să fiă Turinul pănă la al II-lea con
gres internațional al studenților.

Vom mai reveni la aoestă interesantă 
dare de semă. Pentru astăfil ne mărginim 
a mai înregistra soirea, oă în sinul studen
ților români din Paris s’a inaugurat o aoti- 
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vitate lăudabilă spre a se ținâ oonferențe 
în Gestiunea națională. Pănă aoum au ținut 
conferențe d-nii I. T. Ghica și D. A. Teo
dora, âr alții le vor urma. Conferențele 
aceste vor fi publicate într’un volum sub 
titlul: „Privire generală asupra cestiunii 
Românilor din Transilvania" și acest volum 
va fi distribuit la Paris cu ocasiunea con
gresului.

Cronica externă.
Alegerile comunale din Francia. 

Precum am semnalat deja, alaltăerl s’au 
făcut în 36 mii de comune din Francia 
alegerile comunale. Din alegerile acestea 
partida republicană și socialistă au eșit bă
tute; ele au pierdut deja pănă acum forte 
multe posițiunl, ce le-au câștigat conserva
tivii și antisemiții. Singur în Paris au fost 
aleși 34 de antisemițl în consiliul comunal. 
Naționaliștii speră, că la balotagii vor că
păta majoritatea. Francisc Coppâe, unul din 
amioii lui Deroulbde, a trimis acestuia ur- 
mătorea telegramă:

„Suntem estasiați de victoria, ce am re
portat. Parisul a osîndit guvernul trădării 
și bunii Frances! întră victorioși în co
mună". Foile republicane radicale și socia
liste recunoso învingerea, ce au suferit’o, și 
provocă la solidaritate pe republicani.

Voce rusescă despre tripla alianță. 
Din incidentul întrevederii de împărați la 
Berlin, foia rusâscă „Novosti* a publicat un 
articul dicend, că alianța tripla n’are im
portanță. Causa este, că „orl-ce combina
ția politică are importanță numai sub du
rata asistenței condițiilor, cari au provo- 
cat’o. In momentul, în care se schimbă con
dițiile, importanța se pierde. Așa stăm și 
cu tripla alianță. Situația dela 1879 — 1889 
nu e aceeași și la 1899—1900. Cu căderea 
lui Crispi și Bismarck s’a stîns epoca de 
înflorire a triplei alianțe și a politicei în
dreptate în contra Frauciei și Rusiei. Decă 
la Viena și la Berlin ’se mai gândesc 
omenii la necesitatea restaurării triplei 
alianțe — n’avem nimic de cjis. Dâr Eu
ropa scie forte bine, ce este alianța acâsta, 
:și nu se teme de ea“.

SC1RLLE DILEL!
— 26 Aprilie v.

Linia ferată R.-Vîlcea-Turnu-Rosu 
'nu va putâ fi inaugurată la 1 Iunie, după 
cum s’a anunțat, deâre-ce nu va putâ fi 
gata la data acâsta. Linia se va inaugura 
la 10 August ou o solemnitate deosebită, 
■avându-se în vedere marea importanță co
mercială a acestei linii, care e menită a 
deveni în curând cea mai importantă liniă 
comercială în trafioul României cu străi
nătatea.

Pentru masa studenților români 
■din Brașov au mai întrat: Pe lista Nr. 
156 dela d-l Dr. Augustin Bunea, canonio 
capit. Blașiiî (fost elev al școlelor nostre) 
20 cor.; Cassa de păstrare din Săliște coti- 
sațiă anuală 120 oor.; 1. Broju, capelan mi
litar, Sibiiu, cotis. an. 10 cor. și d-l George 
•Chelamu dirigeutul șcâlei reale gr. or. rom. 
din Brașov ou ocasiunea cjilei sale ono
mastice 20 cor.

Primâscă marinimoșii donatori cele 
:mai vii mulțămite. — Direcțiunea școlelor.

18,404 pașaporte într’o lună. „Szta- 
tisztikai Havi Kozlony" publică nisce date 
de spăriat privitor la sporirea emigrărilor 
din Ungaria. După aceste date în Ungaria 
propriu disă s’au dat în luna Martie 8435 
pașapârte. Proprietarii pașaportelor au avut 
2812 însoțitori, așa-dâr au emigrat în aoea 
lună din Ungaria propriu disă 11,247 de 
indivizi. Cei mai mulțl s’au dus în Croa
tia și România (1698). In Croația-Slavonia 
s’au dat în oursul lunei Martie 7157 pașa- 
porte, dintre cari 2608 pentru Amerioa. 
S’au dat așa-dâr 18,404 pașaporte pentru 
■străinătate. întrebarea este câți jidani au 
imigrat în looul oelor emigrați. N’ar strica, 
decă statistica ar da oâte-va date și în pri
vința acăsta.

ii) ^„Ardeleanul" în Berlin. După de
junul, oe s’a dat la ambasadorul austro-un- 

gar din Berlin și la oare a participat și 
Majestatea Sa Franoisc Iosif, s’a făout re- 
cepțiune și a fost primită și colonia aus- 
tro-ungară. Monarchul ținând cerole a în- 
trebut pe unul dintre domni: „In Ungaria 
te-ai năsout?" — „In Ardeal, Majestate!" 
răspunse agrăitul. Foile unguresc! cred a 
soi, oă monarchul a coreotat pe aoest „Ar
delean" cjicend: „Adecă tot în Ungaria".

Proiectul desființării timbrului pe 
anunțuri și călindare se va desbate în șe
dința de mâne 10 1. c. a dietei. In aoeeașl 
ședință va veni în desbatere și proiectul 
contingentului de spirt și al dării pe bursă.

Emigrare de Evrei din România. 
Opt-c}ecl de Evrei, în câte-va familii, au 
părăsit Duminecă diminâța Buourescii, mer
gând spre Londra, de unde vor lua proba
bil drumul Amerioei. Se (jioe, oă Vineri 
vor pleca alțl cincl-tjecl.

— Cetim în „Galații": De vre-o 
cât-va timp, în fiă-oare cji, avem de înre
gistrat plecarea seu spre America (New- 
York și celelalte orașe), seu spre Anatolia 
(Escheșir), său spre Paris și Londra eto., a 
sute și sute de familii evreesol. Comitete, 
cari să ajute emigrările, s’au instituit mai 
multe pănă acuma — și tâte emigrările au 
fost, cel puțin pănă acuma fericite. Sâm
bătă săra au plecat din localitate 50 de ti
neri spre America (New-York) și Anglia 
(Londra). Majoritate din emigranțl erau 
meșteșugari, în speoial croitori. Erl, Dumi
necă săra, au mai plecat tot spre America 
mai bine de 50 familii — tote din locali
tate. Mai bine de 2000 de coreligionari îi 
aoompaniau la gară. Despărțirea era, de 
multe-orl, fârte impresionată. Mulțl plân
geau. La pleoarea trenului vre-o câțl-va 
emigranțl au strigat: „Trăiescă România", 
„Trăiâscă Evreii". In curând se transpiră, 
că vor pleca spre Hamburg mai bine de 
50 de persâne pe jos. Aceste persone sunt, 
în oea mai mare parte, forte sărace. Pănă 
la plecare, neavend unde să locuâscă, co
munitatea israelită va interveni să li-se dea 
adăpost pe la temple. Din tote orașele 
Moldovei se pregătesc să plece, în curând, 
într’un oonvoifi 2000 de familii evreesol 
spre Amerioa și spre Cipru alte 200 de 
familii.

Statuă lui Washington în Paris. 
Americanii, drept răspuns la ridicarea 
statuei „Libertății" în New-York din par
tea Francesilor, au luat măsuri să ridice și 
ei în Paris o statuă lui Washington, pri
mului președinte al Statelor-Unite. Statua 
se va ridica pe piața lena și va fi înaltă de 
22 urme, representând pe Washington călare, i 
Statua e aprâpe gata și desvălirea ei e 
proiectată pe cpua de 3 Iulie n. o.

Vesuvul a înoeput ârășl să se neli- 
niștâscă aruncând din craterul său pietrii 
și lavă arcjătore.

Teatru ars. In Anvers a ars total 
teatrul du Cirque. Fooul a nimicit tâte de
corațiile, garderoba și archiva. A ars și 
cassa direoțiunei, în care se aflau 60,000 
franci în hârtia.

0 societate americană a cumpărat 
în secret în timp de 17 ani tote isvorele 
de apă din jurul orașului New-York. Aoum 
ea cere 200,000,000 dolari, un miliard de 
franol — pentru a vinde drepturile sale.

Serata literară-musicalâ.
a societății „Petru M a i o r“. 

Budapesta, 8 Maiîi 1900.
Sâmbătă în 5 Maifl. n. societatea de 

lectură „Petru Maior" șl-a ținut serata li- 
terară-musioală, ce a-țl anunțat’o și d-vos- 
tră, despre care îmi iau voiă a vă raporta 
următârele :

Ca întot-dâuna, așa și de astă-dată, 
oolonia română din loo, cât și unii onorațiorl 
din provincia, s’au grăbit a-se presanta în 
număr destul de oonsiderabil. La orele 8 
p. m. s’a început produoțiunea, oare a con
stat din cor, orchestră, pian, solo și o oon- 
ferență. Sooietatea a fost norocosă de a 
obține ooncursul d-șdrelor Virginia Gallă și 
Clotilda Olteanu, preoum și al tînărului 
stud. în cl. VI gimn. Iuliu Pușcariu, fiiul 
d-lui Dr. Iuliu de Pușcariu, jude de tribu

nal. Ambele d-șore sunt cunoscute din anii 
treouțl, și publioul a trebuit să facă consta
tarea, oă din ce în ce se presentă mai per- 
feote.

D-șdra Clotilda Olteanu a cântat o 
partis din opera „Bărbierul de Sevilla", 
acompaniată fiind la pian de d-ș6ra Gallîi. 
La insistența publicului a mai oântat și ro
manța „Nu plânge".

D-șâra Virginia Gallu a cântat un 
vals din opera „Romeo și Julia", după 
oare apoi o admirabilă melodiă româuâscă 
„Fetițo din acel sat". Acâsta a trebuit bi
sată. D-șorelor li-s’au oferit frumâse bu
chete de flori.

D-l Iziliu Pușcariu a esecutat ou multă 
artă la pian „Pierette" de C. Chaminade. 
A fost o adevărată surprisă apariția d-lui 
Pușcariu. Publicul a rămas încântat de pres- 
tațiunile d-sale și nu putea admira în de 
ajuns rutina și tehnioa deosebită, ce și-a 
putut câștiga în timp relativ sourt. D-lui 
Pușcariu ’i-s’au oferit două frumose cărți 
din partea sooietăței.

Orchestra societății, înființată abia în 
aoest an, a fost la înălțimea ei. Sub con
ducerea măiastră a talentatului violinist A. 
Bussu, stud, med., a esecutat un Putpuriu 
românesc de Hinkel. La insistința publi
cului a mai eseoutat și alte piese româ
nesc!.

Tot d-l Russu a eseoutat părți din 
opera „Martha", acompaniat fiind la pian 
de d-șora Găllă.

Corul societății de asemenea a mulțu
mit publioul cântând ou suoces mai multe 
piese românescl și la urmă frumosul marș 
al oântăreților de regretatul Porumbescu.

Am amintit, că a fost și o conferență. 
Acesta a fost o stud, loan Lăpădatu, care a 
vorbit liber despre „Musioa poporală". A 
arătat, oetind diverse esemple, în ce con
stă superioritatea și frumseța musioei po
porale, însemnătatea ei pentru poporul nos
tru din punct de vedere cultural, social și 
național; a dooumentat cu mult succes cum 
melodiile poporale trebue să formeze basa 
musioei nostre artistice, și în fine prin oe 
mijlâoe s’ar pută ridica musica nâstră po
porală la rangul de musică națională ar
tistică.

In anul acesta s’a jucat în pausă 
„Oălușerul" și „Bătuta" de 12 tineri sub 
conduoerea d-lui Ion Pricu. A fost frumâsă 
surprisă pentru toți. Costumele au fost dela 
Săliște. Petreoerea a decurs în cea mai 
deplină armonia pănă la 6 ore diminâța.

X.

RSsboîul din Africa sudică,.
Fără mari piedecl și greutăți, Englesii 

înaintâză tot mai mult în direcția liniei 
ferate Bloemfontein-Kroonstad. însuși lord 
Roberts a ajuns la 6 1, o. pănă la Smaldee), 
care este la jumătatea drumului între Kroon- 
stad și Bloemfontein. Tot atunci generalul 
Hamilton a ocupat Vynburg, după-oe Burii 
s’au retras cu toții spre Kroonstad.

Vynburg, pe care l’a ocupat Hamilton, 
este legat cu Smaldeel prin liniă ferată. 
Așa-dâr între colona prinoipală a Englesi- 
lor și între colâna lor răsăritână, esistă 
deja legătura. Că în oe direcția va merge 
mai departe Roberts, nu se scie încă. Pro
babil însă, că Roberts va evita Kroonstad 
și va merge spre răsărit oătră Betleem, pe 
unde ar putâ trece frontiera Transvaalului. 
Prin marșul acesta Roberts ar mai voi să 
taie linia de comunicația a Burilor dela 
Kronstad cu Natalul.

Etă soirile mai nouă:
Londra, 7 Maiîi. Lord Roberts anunță 

din Smaldeel-Junction cu data de erl: Adl 
diminâța am trecut preste rînl Vet și acum 
bivoacăm în Smaldeel. Inimicul s’a retras cu 
tâte forțele sale spre riul Zand și Kroonstad. 
Mișcarea de înounjur, ce a făcut’o erl in
fanteria călărâță, a fost străluoită. Am cu
cerit un tun și am prins 25 de Buri. Din 
partea ndstră au fost răniți 15 âmenl, unul 
a oădut, trei au dispărut.

*
O telegramă din Pretoria anunță, că 

situațiunea armatei bure din statul Oranje 
este critică și esistă temerea, că Englesii 
vor împresura cu totul armata lui Botha și-i 

va pregăti sortea lui Cronje, dâcă nu-i va 
succede să se retragă grabnio spre Kroon
stad. La tâtă întâmplarea pare neîndoios, 
că Englesilor li-au suoces deja a închide 
câte-va comande bure. In Pretoria sunt 
fârte in dispuși. Guvernul a hot.ărît să-și 
strămute reședința în Lidenburg, oăcl se teme, 
că Pretoria nu se va putâ susținâ.

*
Esplosiunei arsenalului din Johannes

burg i-au cădut jertfe mult mai numărâse 
vieți omenescl, decum se credea la început. 
Pănă acum au fost scâse din ruine 105 
cadavre. Afară de aoeștia 150 persâne au 
fost grav rănite. In jurul arsenalului au 
fost nimicite 15 case.

ULTIME ÎSCJLKL
Viena, 8 Maiu. După vorbirea 

ministrului-președinte Koerber în 
„Reichsrath" s’au întâmplat scene 
scandalose. La a doua votare asu
pra propunerei lui Pac ak de a-se 
da petițiile spre tipărire, strigări de 
„pfui" se aucjiră la adresa Cehilor. 
Președintele ordonă deșertarea ga
leriei a doua. Sgomotul reîncepe. 
Scenele scandalose s’au continuat 
jos în sală între creștinii sociali și 
cei din partida poporală. Când s’a 
început a treia votare nominală, li-s’a 
strigat Cehilor: „mișei", „trădători", 
„amăgitori", „câni tâlhari cehi" etc. 
Cehii înjurau pe Wolf și băteau în 
bănci.

du smo.
Fin Capstadt la Cairo. Calea 

acesta de-alungul Afrioei a făcut aoum 
întâiașl-dată un tînăr de 25 ani. Ewart S. 
Grogan, care a plecat în Ianuarie 1898 și 
după doi ani a sosit norocos din Capstadt 
la Cairo. A voit se fiă primul, care să des- 
lege problema acâsta și spre bucuria lui 
șl-a și ajuns norocos ținta. Prima parte a 
călătoriei a fost, firesoe, mai mult o plă
cere decât oboselă. Dela Capstadt la Ră- 
dezia călătoria nu-i de loo primejdiâsă; 
pănă la Bulavayo poți merge cu trenul. 
Chiar și dincolo de acâsta stațiune sunt 
începuturi de trenuri și a putut și acolo 
să fiă în siguranță. Numai în Beira, în 
Africa răsăritână portughesă, a trebuit în- 
drăsnețul călător să ee lupte ou piedecl, 
căci acolo nu mai este tren și trebuia se 
străbată printr’o țâră locuită de popâre 
sălbatice și semisălbatice. Pănă la lacul 
Nyiasa a călătorit dimpreună cu Grogan și 
geograful Sharp. După raportul ce l’a oetit 
Grogan la sooietatea geografică din Londra, 
călătoria pănă la laoul Tanganica a fost 
destul de monotonă. Este interesant, că șefii 
semințiilor sălbatice l’au primit pretutindeni 
eu cea mai mare urbanitate. In Toro, în
soțitorul său Sharp s’a despărțit de el și 
de acolo Grogan șl-a continuat' călățoria 
singur spre miadă-nâpte. Grogan susține, 
că Uganda nu e nici pe departe așa de 
primejdiosă, cum vorbesc oălătorii. Călătoria 
este mult mai rea la isvorele Nilului spre 
sud dela Fașoda. Acolo nu numai dru
murile sunt mult mai nefavorabile, dâr a 
trebuit să îndure mari lupte cu fanaticii 
sudanesl. La asta se mai adauge, că a su
ferit de malaria. In fine ajunse la Fașoda. 
Dâr nu s’a mulțumit ou atâta și îndrăs- 
nețul oălător merse mai departe pe valea 
Nilului pe lângă Chartum și Omdurman 
pănă la Cairo. In lunga lui călătoria Gro
gan a văcjut multe lucruri, ce alțl Euro
peni nu le vădură înainte de el. Aș3, a 
descoperit țâra Vulcanilor și spune, că doi 
din aoeștl vulcani sunt în oontinuă luorare. 
Spune, că mult timp s’a hrănit numai ou 
carne ne rinocer. O’o ocasiă i-au furat ca
labalâcul și a trebuit să se mulțămâscă ou 
îmbrăcămintea cea mai primitivă. Lângă 
Nil a avut o aventură cornioă. A ajuns la 
seminția Voacs, unde nu văijuseră încă 
âmenl albi și sălbaticii îl stimau pe Gro
gan oa pe un Dumnezeu. Ei credeau des
pre el, că s’a sooborît din sore. Grogan va 
publioa o broșură despre călătoria lui.

Proprietar: Dr. ÂureS Mur&șianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu .&aicr.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 8 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4%......................117.05
Renta de corone ung. 4%. . . . 92.45
Impr. căii. fer. ung. în aur . 120.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/0 . 99.70 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.60 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 
Bonuri, rurale croate-slavone . .
Impr. ung. cu premii .... 
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin 
Renta de argint austr....................
Renta de hârtie austr....................
Renta de aur austr.........................
Losurl din 1860...............................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 736.—

Acții de-ale Băncei austr. de credit. 728.—
Napoleondorl ...........................................19.26
Mărci imperiale.....................118.321/2
London vista........................................ 242.80*/2
Paris vista.............................................. 96.51
Rente de corone austr. 4°/0 . • • 98.05
Note italiene...................................... 91. —

«
41

iaa’

. 92.50

. 92.50

. 113.75

. 138.50
. 98.85
. 98.35
. 117.—
. 136.—

17.76

0
5

Cursul pieței Brașov.
Din 9 Maiu 1900.

19.04 Vend.
18.80 Vend.
19.20
11.20

127.—
58.50 Vend.
10.73 Vend.

100.— Vend.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’on. Cump. 
G-albenI Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

Vend.
Vend.
Vend.

19.08
18.84
19.28
11.30

101.-
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Am onhre a face cunoscut On. public, că am deschis 

Brașov-cetate, strada Spitalului Nr. 25, un

BIUROU INTERNAȚIONAL . 
de informațiunî și mijlocitor de servicii, 

la ceea-ce cu stimă atrag atențiunea on. proprietari de Cafe
nele, Hotele și Birturi; precum și a on. public inteligent, 
gându-me a mă sprigini prin prețibsele D-lor comande.

Rugându-vă de știm. Dv. încredere, remân
cu distinsă stimă:

Vitez.
a g e ii t.

în

ru-

3-3

LOSURI de CLASĂ
Cel mai mare câștig U K B I L I 0 H

Tiag’eiea îrx 87 și ii stil zxoix- ““W
Losuri întregi ă 12 cor., Sosuri de jumetate ă 6 cor., Sosuri în sferturi ă 3 cor., Sosuri în optimi ă 1*50 cor.

Se capătă la colectura principală: IACOB L. ADLER și FRATELE, Brașov,
societate de bancă în comandită.

SS”0,00€3'©0”0‘CB'0-0'0,‘0*©“0’©<0I00©©00000000©0©0'©-Q"©'0©-€B,0-0,S00,0-0’G,0-0
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m UCENIC (învățăcel) se acceptecjă 
în negoțul de băcănie și bumba- 

curl a lui IOÂN DUȘOIU Brașov.

tot ol 2-lea, los 
treble să ©âștige

11 U S C III11
(inserțiuiii și reclame) 

sssrat a se adlresss subsorased 
in ©sasul pu> 

hSâcărâă assam smuncm mat mssH 
de ©dată se face scădămerat, 
sa?’® crcesce cu ysiablis-srsa
se face mai de mHe-sHi

Admi istr. „Gazetei Transă
4ț
*I

De vânzare seu de închiriat
C^seBe din Scheiu strada Petrosa nr. 7, care constă din 

4 odăi, antreu, bucătărie, pivniță și altă casă. Tot în aceiași 
stiadă nr. 2, care constă din 4 odăi și 2 bucătării, sunt de 
vânzare seu de închiriat.

Tot în Scheiu strada Prundului nr. 47 sunt în etagiul I 
6 odăi și 2 bucătării, pivnițe, poduri și grădină, cari se pot 
închiria la doue partide seu la una.

InformațiunI mai de aprhpe dă proprietarul caselor, strada 
Prundului nr. 47.

Dumitru I» iBa§esi.
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JL Muresianu5
IȘrașov, Ternul Estului W. S®.

Acest stabiliment este provedut cu cele 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateță, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STAlTVTE.

FOI PEmODICl
BILETE UF VISITĂ

DIFERITE FORMATEPROGRAME_ELEGANTE. 
BILETE BE LOGODNĂ ȘI BE NUNT4

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

cat?

^XXXMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA
X
X
X
X
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g
X
X

ABONAMENTE
LA

„GAZETA TRAHSILVAHIEP 
Prețul abonamentului este: 

Pentru Austro- Uagaria:
trei luni
șese luni
un an

Pentru România și străinătate:
trei luni................................ .....
șese luni .................................................
un an.................................................

■ Pe 
Pe
Pe

3
6

12

fi..
11.
11..

. X
X
X
M

io
20
40
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Pe
Pe

fr.
lr.
fr.

X
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X
X
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tete speciile de serviciurî 

szz_iu^z>r,Ț!”^xi.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

CyiA/ve/Aa, in Iotă mavi/inua-

INDUSTRIALE, de H0TELURÎ 
și RESTAURANTE.

PREfURl-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI,

se primesc în biurouJ

4
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I

i 
t 
f 
4 
t 
I 
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4 
1 B 
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♦
♦
♦
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II
Comandele eventuale 

tipografiei, Brasov Tergul înifiui Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Pe
Pe
Pe

h numerele oi date de 
Pentru Austro-Ungaria: 

an .
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate:
. ..................................... 8

....................................... 4
......................................... . 2 franci.
se fac mai ușor și mai repede prin

f

Duminecă.

g
1

fi. -
fi. -

50 cr.

an . 
șese luni 
trei luni

franci, 
franci. fi

X 
X.
X 
X
X

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei44.
X
X
X
X
^.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMMXXXXXXMX^

a

iHF „Gazeta Transilvaniei“ cu numărul ălO fii. se vinde- 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


