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Stațiunea în Bucovina.
In timpul din urmă s’a petre

cut în mijlocul fraților noștri din 
Bucovina o schimbare de atitudine 
față cu guvernul țării. Clubul român 
dietal a tratat în decursul ultimei 
sesiuni dietale cu representarjtul gu
vernului, faimosul bar. Bourguignon, 
și resultatul a fost încheierea unui 
pact, a căruia imediată consecență 
a fost sistarea oposițiunei, ce au fă- 
cut’o în anii din urmă Românii gu
vernului bucovinean.

Tratările acestea de împăcare, 
can au durat peste trei săptămâni 
și au urmat în totă tăcerea, s’au în
ceput, se c|ice5 după o înțelegere, ce 
a avut’o br. Bourguignon cu minis- 
tru-președinte Koerber, care a dorit 
se se liniștăscă spiritele pentru-ea 
dieta se potă desfășura activitatea' 
ei în totă liniștea.

Despre cuprinsul pactului n’a- 
vem încă nici o scire positivă. Se 
asigură însă, că guvernul a făcut 
mai multe concesiuni Românilor bu
covineni cu privire la instrucțiunea 
națională, între cari se fiă și crea
rea unui post de inspector școlar 
pentru tote școlele românesc! din 
Bucovina și ocuparea acestui post 
în înțelegere cu clubul român; apoi 
reorganisarea consiliului școlar al 
țării, în care se între mai mulțl 
membri români ca pănă acum ș. a. 
In fine s’a convenit, ca să înceteze 
tote prigonirile politice pornite con
tra preoților, învățătorilor etc.

Majoritatea clubului dietal ro
mân a primit punctele de împăcare, 
în cari se mai obliga, de a curma 
oposițiunea, ce a făcut’o pănă acuma 
guvernului și presidentului țării. Mi
noritatea, compusă din deputății Dr. 
I. Flondor și Dr. G. Popovici, n’a 
aderat la acăstă împăcare, neavend 
încredere în presidentul țării, dâr 
s’au decis a observa o atitudine es- 
pectativă, fără de a face oposițiă 
majorității, și așa se vorbesce acuma 
de abstinența acestor deputați.

In strînsă legătură cu acăsta 
abstinență stă suspendarea apari- 
țiunei organului naționalist român 
„Patria11, pe care ea însăși o moti- 
veză fiicend, că a vrut să se ferăscă 
chiar și de aparența, că ar sta în 
calea înțelegerii, și că vre să stea 
de-ocamdată la o parte și „fără de a 
promova său împedeca cursul eve
nimentelor11, vre să aștepte resolva- 
rea situației creată prin pact.

Motivul, pe care se basăză pro- 
cederea amintirilor doi deputați și 
în legătură cu ea sistarea aparițiu- 
nei „Patriei11, reiese și din următă- 
rea observare a acesteia: „Br. Bour
guignon a căutat se arunce vina pe 
noi, accentuând de repețite-orl, că 
pacea s’ar restabili ușor, dâcă nu ar 
sta în calea ei fiiarul „Patria11 și cel 
mai intim cerc din jurul cjiarului, în 
frunte cu domnii deputați Dr. I. cav. 
de Flondor și Dr. G. Popovic!11.

Din tote declarațiunile tăcute în 
numărul ultim al cjiarului din ces- 
tiune, reiese der, că cercul bărba
ților din jurul lui a adus jertfa de 
a-se da de-ocamdată la o parte, ca 
se nu împiedece eventualul efect, bun, 
ce l’ar pută avă pactul încheiat de 
majoritatea deputaților români.

Tot-odată însă minoritatea, care 
representă curentul mai radical, dă 
a se cunosce, că după două-trei luni 
se va limpefii situația și va eși la 
ivălă, probabil, că prevederile celor ce 
au încheiat pactul nu se vor îm
plini. Pentru cașul acesta se pre
dice ărășl întrarea in activitate a 
numiților doi deputați și reaparițiu- 
nea „Patriei11 pentru a reîncepe cu 
nouă puteri lupta.

Acăsta se esplică mai bine și 
într’un al doilea articul din numărul 
de Vineri al „Patriei11, unde se fiice 
între altele: „In starea de reservă 
calculătore, pe care ni-o impune si
tuația, trebue să evităm totul ce ar 
servi baronului Bourguignon, său 
deputaților conservatori drept pre
text, că pactul... nu s’a putut rea- 

lisa, nu a putut da resultate din 
pricina unor orațiunl ale d-lor Po
povici său Flondor, din causa unor 
articole din „Patria11, seu a unor 
demonstrațiuni studențesc! ș. a.11

Am schițat aici tot ceea-ce 
seim despre reverimentul ultim în 
sînul fraților noștri bucovineni, re- 
servându-ne a reveni mai pe larg la 
cestiunea, ce-i agită astăfi! așa de 
mult, a tacticei politice față cu gu
vernul din țără și cu guvernul 
central.

Din „Keiclisrath“.
(Vorbirea lui Koerber. — Proiectul de lețe al 

limbilor. — Scandal.)

ErI am arătat în ce chip, și sub cari 
auspicii s’a inaugurat noua sesiune a 
„Reichsrath“-ului. Revenind a<jî asupra pri
mei ședinței de deschidere, ținută alaltăerl 
8 Maiti n., credem a fi de interes să cu- 
ndscem mai de-aprope declarațiunile mi- 
nistrului-președinte Koerber asupra situa- 
țiunei, să arătăm în liniamente generale 
conținutul proiectului de lege al limbilor și 
se dăm o mică ioonă a scenelor, ce s’au 
petrecut când după vorbirea ministrului- 
președinte s’a trecut la cetirea hârtiilor 
intrate la presidiu.

Ministru-președ. Koerber, după-ce a 
făcut o espunere analitică a proiectului de 
lege al limbilor, revenind asupra situa-țiunei 
politice

Starea acăsta durâză deja de trei ani; 
dâr îmi veți concede să fac întrebarea, 
dăcă acăstă stare pote să aducă imperiului 
cel mai neînsemnat folos? Zadarnic oaut, 
căol orl-unde mă întorc, pretutindeni vid 
greutățile de caracter tot mai îngrijitor.

Sunt stări acestea, asupra cărora pot 
să se bucure numai inimicii statului, 6r fiii 
și amicii Austriei dimpotrivă trebue să se 
întristeze adânc. Un mare imperiu european 
stă nemișcat într’un timp (Cehii să neliniș
tesc și întrerup: Noue ne predicați! De ce 
n’ațl predicat Germanilor')... când în alte 
state el este epoca bunăstării și a pateri. 
Unde va ajunge statul, care de bună voiă 
se eschide din progresul epocei ? Dâcă 

D-Vostră răspundeți la acăsta, că datoria 
națională este mai pe sus de tote, atunci 
eu void cjice: cred, că nu esistă stat, în 
care fiă-cărei rasse de popor să-i fiă ga
rantată în măsură așa de însemnată des- 
voltarea națională, ca in Austria. (Contra
ziceri și rîsete la Cehii tineri. întreruperi 
în stânga: Vecțl binel) Guvernul aoesta nu 
este un guvern de partide. Guvernul acesta 
e condus de o singură gândire: idea de 
stat austriac. Guvernul acesta o singură 
țîntă șl-a pus, ținta de a face dreptate și 
drept tuturor poporelor Austriei. (Strigări 
pe băncile Cehilor: Cu prea înalta voia ger
mană! — Bielohlawek’. Jidanul Stransky 
rîde într’una — Președintele: Mă rog li
niște.)

Lucru cu dreptate este a suspenda 
des' oltarea unui asemenea stat, tocmai 
cum se pretinde în numele acestei idei ? Der 
dâcă ași vorbi și despre sortea parlamen
tarismului? (Cu voce înaltă): „Rău mi-așl 
face datoria, dâoă, reounosoând pe deplin 
întrăga situațiă, nu v’așl face atențl la 
acele pericole, cari negreșit vor trebui si ur
meze, decă vor mai dura aceste stări. Institu
țiile parlamentare dau pentru binele public 
și pentru interesele culturale ale tuturor 
naționalităților garanții, a căror valore 
apare mai bine atunci, când representanții 
poporului nu mai pot lucra cum trebue. 
Parlamentul oferă fiă-cărei naționalități 
scut, apărare și dreptate. (Cehii rîd ironic 
și întrerup. Brzorad strigă: Volniciă\) și 
mai ales poporul ceh, dela înființarea oon- 
stituțiunei a făcut progrese culturale, oum 
rar cunosoe istoria. Să renunțăm dâr la 
ceea-ce în statele vecine este cel mai bun 
mijloc al puterii de stat, numai pentru-că 
n’a succes pănă acum a-se regula în mod 
mulțămitor dreptul de limbă? (Cehii în
trerup din nou. Bielohlawek: Decă toți am 
învăța cehesce, tdte ar fi bune,)

Cred, că parlamentul este locul cel 
mai acomodat de resolvare a tuturor inte
reselor, și a intereselor naționale. Noi ne 
vom folosi tote puterile modeste pentru a 
susțini viața constituțională, și ne vom folosi 
de împuternicirile îndreptățite a.le guver
nului, cum pretinde susținerea și- conducerea 
statului, fiind-că eu consider chiar și consti
tuția atacată infinit mai prețiâsă, decât reîn-
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Aforisme.
Omeni si omeni.

5

Inteligența are sfere deosebite, înce
pând dela omul genial, care cuprinde cu 
mintea o mare parte a lumii și a vieții uni
versale și care portă în închipuirea sa alte 
lumi mărginite, mai frumbse și mai bune 
decât cea reală, pănă la animalul nerațio
nal, care nu trăesce decât în momentul de 
față, fără trecut și fără viitor.

Inteligența bmenilor de rend se în
tinde peste minutul present, la unii mai 
mult, la alții mai puțin; însă este mai tot- 
deuna absorbită de interesele și grijile vieții 
lor individuale. Despre acești omeni — și 
ei sunt majoritatea — se pote dice, că ei 
nu trăesc. decât ca să aibă cu ce trăi. Sco
pul vieții pentru ei puțin se deosebesce de 
al animalelor fără rațiune. Ei trăesc mai 
mult cu corpul, decât cu spiritul.

Alțl omeni, puțin la număr, se înalță 

mai presus de interesele individuale; și 
aoeștia singur trăiesc pentru a trăi în în
țelesul nobil, uman al cuvântului. Filosofii 
său artiștii în ocupațiunile și gusturile lor, 
după cum predomină într’inșii judecata seu 
imaginațiunea, pun ținta vieții mai presus 
de individualitatea Jor, în sfera vieții po
potelor și a omenirii: Ei trăiesc din viața 
omenirii și, în prima liniă, din a patriei 
lor; bucuriile, suferințele, speranțele si as- 
pirațiunile ei sunt ale lor proprii; ei iden
tifică esistența lor cu a națiunii și prin eu 
ou a omenirii, și sunt espresiunea cea mai 
vie și mai demnă a vieții naționale. Ei în
tipăresc desvoltării intelectuale și morale 
a timpului lor sigilul geniului lor și-i dau 
direcțiuni ale căror valuri se întind departe 
în viitor. Și numele lor rămân neșterse în 
memoria posterității.

** *
Cugetările mari, cari au o influență 

hotărîtore asupra sorții națiunilor, au isvo- 
rul lor în inima omonimii, în popor; și se 
formeză, se desvdltă și se manifestă tot- 
dâuna în ereerii omonimii, în filosofi și 

poeți. Când asemenea idei nu sunt năsoute 
din boldul și trebuințele firescl ale popo
rului, ele rămân fără influență și fără pu
tere asupra lui. Și când lipsesc mințile lu
minate și profunde, în care asemenea bol
duri și trebuințe să se schimbe în idei, ele 
nu se nasc; ăr ideile din alte timpuri, năs
cute din alte trebuințe, rămân neînțelese 
seu devin prejudiții, oarl sunt totdeuna pe- 
rioulose.

* *

Ferice de omul, care a întâlnit în viâță 
o inimă bună și o minte luminată. Pentru 
un suflet asemenea bun și luminat, ele sunt 
cel mai dulce asii în contra supărărilor și 
neajunsurilor, ce ni-le pot causa dmenii, și 
cel mai scump bun în nenorooirl.

Cât de pustie și cât de tristă ți-se 
pare viăța când, simțind trebuința unui 
suflet amic, care să te înțelâgă, cauți în 
jur de tine și vecjl, că ești singur; și te 
vecii silit a trăi într’o lume nepăsătore și 
rea, fără să ai oui spune acâsta.

Cel mai mare bine în lume este iu

birea înțelesă și împărtășită. Căci cfice 
poetul:

„E dulce pentru altul și ’n altul a 
trăi“.

Al doilea, după aoâsta, e să poți spune 
dorul ce ai, cum dice un alt poet:

„Un 46>i îmi dete mie să spui ce pă
timesc11.

Și al treilea e putința de a cunosce 
și a spune adevărul.

Fără aceste trei bunuri: iubirea, arta 
și sciința, vieța ar fi nedemnă de trăit.

Cum trebue înțelesă vieta.
3 3

Problema vieții este asemenea sfinxu
lui din legenda lui Dedip. Priveliștea, fru- 
mosă și de multeorl urîtă și respingătdre, 
sublimă și plină de umilință, plăcută și du- 
rerosă, dulce și înfiorătore, ne amenință și 
ne umple de groză, pentru-că nu o înțele
gem. înțelegerea ei ne liberâză de frica 
nimicirii, cu care ne amenință.

¥
? * *

Este o frumosă regiune, care pare 
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tdrcerea la o formă legală, care eschide popă- 
rele dela conlucrare și le împrăștie puterile. 
Stă în dreptul camerei de-a întreba pe gu
vern, că ce intenționâză a întreprinde. Gu
vernul n’a dat și nu va da ansă la suspen
darea lucrării parlamentare', el speră încă, 
că pe lângă tâte piedeoile, îi va sucoede 
a-se apuoa de lucrarea, ce i-se cere. Unde 
este vorba de dreptul neatacabil al statu
lui. de desvoltarea puterilor sale și de po- 
siția sa de mare putere, acolo guvernul tre- 
bue să fiă implacabil și orl-ce s’ar întâm
pla, în cesiiunile aceste guvernul nu va șovăi. 
La pregătirea proiectului de lege al limbi
lor, guvernul a mers, în cadrul acestui pro
gram, pănă la estremul posibilității, numai 
pentru-ca să se apropie de țînta mare a 
păcii. (întreruperi sgomotâse la Cehi).

Dâr seim, domnilor, că n’am ajuns 
totuși aprope 
cărei partide, 
cientă pentru 
lui? Cred, că

de împlinirea datorințelor fiă-
Este însă acâsta causă sufi- 

periclitarea parlamentarismu- 
în sufletul meu trebue se cjic 

nu, și de aceea mă întorc cătră toți din 
acâstă cameră, cari nu sunt nemijlocit in
teresați în certa de limbă din Boemia și
Moravia, sâu cari și-au păstrat nepreocu- 
parea într’atâta, ca să aprecieze ideia de 
stat. Pe aceia îi rog, să pășăscă cu tâte mij- 
lâcele între litiganțl, pentru înlăturarea con
flictului. ..

*

■ Proiectul de lege al limbilor presentat 
de guvern se referă la Boemia și Moravia 
și la împărțirea după districte de limbă a 
Boemiei. In sensul artioolilor proiectului în 
Boemia sunt a-se crea tr&i teritorii de limbă: 
unul curat ceh, unul curat german și al trei
lea mixt germano ceh. Teritoriul mixt îl com
pun 2O°/0 din poporațiunea mixtă. In te
ritoriile cu o singură limbă procedura ver
bală se faoe în limba oficiosă, hărtiile-acte 
pot să fiă însă și în altă limbă. In cașul 
acesta ele se resolvă în limba, în care sunt 
scrise. Limba de serviciu militară rămâne 
cea germană și în limba acâsta sunt obli
gate autoritățile a coresponda cu autorită
țile afară din Boemia.

Tribunalul superior provincial din 
Praga se împarte în două seoțiunî, cehă și 
germană, cu câte doi vice-președințl.

Un alt proiect de lege, presentat tot 
în ședința de alaltăerl, împarte regatul 
boem în 10 districte, dintre cari 3 sunt cu
rat germane, 2 mixte și 5 curat cehice.

*
După vorbirea ministrului-președinte 

Koerber, a urmat oetirea hârtiilor intrate la 
presidiu. Aici au început Cehii obstrucțiu- 
nea și au propus la fiă-care petițiă cetită 
votare nominală. S’au dat ou totul, după 
cum am arătat și erl, 2758 de petițiunl, la 
oarl s’au înscris pentru a vorbi 48 de de- 
putațl oehl.

La oetirea uneia din petițiunl a luat 
•cuvântul Pacak (Ceh). El (jise, că după de
clarațiile guvernului, disposițiunile proiectu

une-orl un palat feeric maiestos, alte-orl o 
prăpastiă înfiorătâre. Desfătătorele ei fru
musețe au făcut pe (unii s’o numâsoă un 
paradis, pericolele și nesiguranța ei au fă
cut pe alții s’o numâscă un infern, „o vale 
a plângerii11. In acâstă regiune curge un 
fluviu uriaș, fluviu de foo, care la isvorul 
său este turbure și prăpăstios; dâr cu cât 
se depărtâză mai mult de obîrșia sa, cu 
atât cresoe și devine mai limpede, mai li
niștit și mai maiestos.

Așa se pare acest fluviu privit de 
departe. Când ne apropiem însă, observăm 
că totă apa lui se desface în picături, ce 
se văd a fi însuflețite, unele mai mari, al
tele mai mid, unele limperjite și luminose, 
altele turburi și întunecate. Mișcarea și di
recțiunea celor d’intâiti arată, că ele au 
eonsciință de identitatea lor ou celelalte 
picături și cu întreg fluviul; ârcele întunecate 
se cred cu totul deosebit atât de fluviul, care 
li-a dat nascere, cât și de celelalte picături, și 
totă tendența lor este de a-șl asigura și ferici 
efemera lor esistență, în orl-oe mod. Igno
ranța și lăcomia lor le pune în continue 
eonfliote cu cele din jurul lor și acâstă 
luptă le întunecă și le turbură și mai mult. 

lui de lege al limbilor nu sunt acomodate 
a liniști pe Cehi, fiind-oă aceștia nu văd 
în ele garantarea egalei îndreptățiri. Cehii 
vor face ceea-ce au făcut mai înainte Ger
manii: vor elupta cu aceleași arme dreptul 
lor de limbă, de oare au fost despoiațl ; 
făcând acesta, ei luptă pentru dreptul și 
libertatea lor. Propune două votări nomi
nale cu privire la tipărirea petițiilor.

Urmâză votările. La a doua votare se 
produo scene sgomotose pe galeriă, de 
unde an început să strige asupra Cehilor: 
„Pfui! Fiă-vă rușine ! Amăgitori, înșelători 
de popor". Ansă la scandalul acesta a dat 
împrejurarea, că venise la cameră o depu- 
tațiune a industriașilor germani din pro
vincia, ca să câră modificarea §§-ilor 59 și 
60 a novelei, ce se afla la ordinea dilei în 
cameră. Cine-va a strigat: „jos cu para- 
grafii 59 și 60“, și strigătul acesta a fost 
semnalul erumperei scandalului.

Intr’aceea mulțl începură să fluere și 
s’a produs un sgornot așa de infernal, în
cât președintele fu silit a da ordin să se 
evacueze galeria. Mulțl de pe galeriă s’au 
opus, așa că a trebuit să fiă dațl jos cu 
forța brachială.

Abia s’a evacuat galeria acâsta, când 
pe a doua galeriă se produse sgornot. Tur
burătorii au fost măturați și de aici. Acum 
scenele turbulente se continuară jos în 
sală. Deputății Bielohlawek, Wohlmnyer și 
Gregorig insultau pe Cehi. Sburau prin 
sală cuvinte ca: „lump1', „mișei“, „spându- 
rați pe Jidovl“. — Wolff încă îșl face men
drele strigând cât îl ia gura cătră Cehi, 
că sunt „comedianțlu etc.

Iu fine președintelui urîndu-i-se de 
scandalul acesta, a ridicat ședința la 5 ore 
d. a. A doua ședință s’a ținut erl.

Congresele dela Paris și Românii.
Am amintit erl despre congresul in

ternațional al studenților dela Paris; astăcjl 
vedem publicat în „Apărarea Națională11 
un articul semnat de d-1 V. A. Urechiă, în 
care se vorbesce despre viitorea represen- 
tare a României la congresele dela Paris.

După-ce arată, că e vorba de a se 
trimite un delegat al guvernului român la 
congresul de scrimă dela Paris, d-1 Urechiă 
dice:

Atunci, când nu găsim cu cale să fiă 
represintată țâra la congrese importante, 
ca cel de etnografiă, ca cele literare și 
istorice, ori măcar ca cel al Uniunei inter
parlamentare, de scrimă ne arde nouă?

Nu așa lucrâză vecinii noștri unguri. 
Deja numele Ungariei s’a alipit de reuniu
nea oonsiliului uniunei interparlamentare 
ținută la Paris, la Bruxelles cu scop de a 
pregăti programa de lucrări a conferinței 
a X-a interparlamentare. La acâstă întru
nire n’a putut merge nici unul din grupul 
român, ori din biuroul acestui grup. Gu
vernanții dela Budapesta n’au lipsit însă 
a da mijldee cu cari să fiă representată 
Ungaria și la acestă întrunire pregătitore,

Er recăderea lor în fluviu li se pare o ni
micire totală a ființei lor, care le umple 
de groză.

Din contră, picăturile albe și luminâse 
se înalță tot mai sus, devin tot mai expan
sive, și când s’au curățit de tot noroiul 
din albia fluviului, se prefac în aburi lu
minoși, cari condensați, adeseori devin nori 
înoăroațl de daruri ceresc!, care se desfao 
în ploi bineouveutate, și astfel rodesc și 
înfrumsețâză malurile fluviului, și în aoelaș 
timp curăță și limpedesce tot mai mult 
însuși fluviul.

Acest fiuviu este viața cmenescă de 
pe planeta nostră. Picurii turburi, cari 
sunt oei mai număroșl, sunt omeni egoiști 
său răi; âr piourii luminoși, mai puțini, 
însă al căror număr cresce cu cât fiuviul 
înaintâză în calea sa și se limpecjesoe, sunt 
âmenii, cari prin faptele și operele lor 
măreso contingentul binelui tuturor, omenii 
cari înțeleg și împlinesc legea morală, me
nită a puue viața fiă-căruia în armoniă cu 
viața universală și a o face fericită, pe 
oât, aci și acum e posibil.*)

*) Din Albumul jubilar ded. lui T. Maior eseu,

M. Strajan. 

temendu-se, ca nu cumva să facă Românii 
a se înscrie în ordinea de cji de lucrări a 
conferinței a X-a vre-o cestiune supărăciosă 
vederilor ungurescl.

Dâcă representanții unguri din consi
liul Uniunei n’au avut de a lupta, ei însă 
au introdus în ordinea de di aviit.orei con
ferințe, ce se va ține la Paris în 31 Iulie 
1900, în saia Senatului dela Luxemburg, 
un punct, care, având aerul de a face ser
vicii Uniunei interparlamentare, este un 
abil mijloc dea robi pressa europână, de a 
o subordina la impulsiunile, la voința celor 
din Budapesta.

Ordinea de di, „sur l’iniative du group 
Honcroisu va propune la desbaterile confe
rinței interparlamentare dela 31 Iulie „Or- 
ganisarea Uniunei pressei pentru pace și arbi- 
tragiuu, Aoâsta, pentru oei cari sciu ce vor 
Maghiarii, însemnâză, a câștiga pentru ei 
pressa europână și a o face să nu mai dică 
nimic despre modul cum sunt tratate națio
nalitățile în Ungaria, „în înțelesul păcii", a 
„păoii“, așa cum o înțeleg Maghiarii.

Ce ne pasă nouă, că Ungurii vor stră
luci la Uniunea interparlamentară, ori că la 
congresul etnografic și la cel istoric ne vor 
da desghinurl? N’avem noi cine să ilustreze 
nâmul românesc în asalturile universale de 
sorimă ?

Țineți-vă bine, fraților Unguri, că vă 
tăiem, vă facem harcea-parcea, când veți 
lăfări contra originilor nostre la congresul 
etnografio, ori când veți proba, la cel isto
ric, că nu Ștefan cel Mare a salvat Europa 
de potopul musulman în secolul alXV-lea, 
ci cavalerescul și vitezul popor al lui 
Arpad 11

Cine ne mai pote scăpa de rușine și de 
perderea, în congresul dela Paris, a întreg 
terenului câștigat de trecuta generațiune, 
în opiniunea publică europână, în pressă, în 
lumea învățată, nu este Academia, care s’a 
deolarat incapabilă de a apăra interesele 
naționale în asemenea congrese; nu este 
nici Liga, care n’a găsit cu oale în anul 
trecut să aibă unrepresentant la congresul 
orientaliștilor din Roma și nici a emoțio- 
nat’o sublima serbare româno-latină dela 
Forul lui Traian..

Ciue dâră ne pote salva de data asta 
la Paris?

In fine d-1 Urechiă râgă pe d-1 mi
nistru Istrate să trimită la Paris pe un B. 
P. Hașdău, un Gr. Tocilescu ,un Xenopol,.. 
cari să potă representa cu demnitate țâra, 
lucrând în apărarea românismului.

Sinodul eparchial aradan.
Scrisorea lui Lauran.

Un moment forte caracteristic 
a obvenit în ședința a șhsea a Sino
dului din Arad, despre care ni-se 
raporteză ulterior următdrele:

Fiind la ordinea dilei desbaterea asu
pra raportului senatului școlar, s’a cetit o 
scrisâre a canonicului Dr. Augustin Lau
ran dela Oradea-mare, care conținea răs
punsul la o scrisore a CoDsistorului gr. or. 
aradaD, prin care aoesta făouse Consisto- 
rului român gr. cat. dela Oradea-mare pro
punerea, ca în acele comune mixte, locuite 
de greco-catolicl și greco-orientall, unde 
nu pot susținâ ambele oonfesiunl câte-o 
școlă separat, să se învoâscă a susținâ o 
singură școlă, contribuind în comun confe
siunile la susținerea ei după numărul cre
dincioșilor lor.

La acâstă propunere salutară, canoni
cul Dr. Lauran nu s’a mărginit numai a 
răspunde, că nu pote primi propunerea 
oonsistoriului din Arad, dâr într’un mod cu 
totul straniu și nepotrivit, d^că nu chiar 
ofensător, mai dă anestuia și o lecțiă, vedl 
Domne, căutând să convingă pe Românii 
greco-orientall, că ei sunt „schismatici11, 
căci „s’au rupt de biserica romană11 și că, 
dâcă le place a-se lăuda cu numele de Ro
mâni, atunci să se întârcă la biserica ro
mană, „singura mântuitore11. Pănă nu se 
va face acesta, d-1 Lauran nu va pută 
primi propuneri de felul celei făcute de 
Consistorul aradan.

Mai bine ar fi făcut d-1 Lauran, decă 
ar fi tăcut, cel puțin, cum a tăcut Consis- 
rul greco-catolio dela Lugoș, căruia încă 
’i-s’a adresat o asemenea propunere, dâr 
n’a aflat cu cale nici măoar să răspundă.

SOIRILE DILEI.I
— 27 Aprilie 7.

Societatea „Transilvaniei", din Bu- 
curescl, pentru ajutorul studenților și ele
vilor meseriași români va ținâ adunarea sa 
generală anuală Duminecă 30 Aprilie v. 
1900, ărele fi'/j p. m. în localul școlei nor
male a societății pentru învățătura popo
rului român (Sf. Ecaterina.) La ordinea 
cjilei este: 1) Darea de sâmă a comitetului 
de gestiunea societății pe anul 1899 și 2) 
Alegerea comisiunei de verificare.

Ospețî princiari în Chișineu. Din 
Arad se scrie, că Dumineca treoută a fost 
ultima cji de vânătore în regiunea Chiși- 
neului, la care au participat archiducele 
losif August și principele Filip de Orlean. 
In biserica din Chișineu au fost la servi- 
oiul divin și amintiții ospețl princiari.

Scandal la universitatea din Viena. 
Alaltăerl s’a întâmplat la universitatea din 
Viena un urît scandal. Membrii celor două 
reuniuni nonă catolice au întrat în aulă cu 
embleme, ceea-ce a provocat pe studenții 
germanl-naționall. Iute și de grabă s’a is
cat o strașnică păruială între studențl, în
cât sgomotul se autjia pănă laRingstrasse. 
Incăerarea și hărțuelile au durat 3/4 oră, 
sfîrșindu-se cu scoterea studenților catolici 
din universitate.

Recunoscință. O delegațiune de cinci 
studențl ai facultății de drept dela univer
sitatea din BucurescI au presentat Dumi
necă d-lui decan George DaYtielopolu în nu
mele studenților în drept o medaliă come
morativă bătută în bronz, ca omagiu de 
admirați une și recunoscință pentru activi
tatea profesorală de peste 30 de ani a bă
trânului jurisconsult.

Evrei Emigrați. In 6 Maiu n. au 
plecat din BucurescI 80 de Evrei, 50 băr
bați și 30 femei. Unii au plecat spre Lon
dra ; alții spre America, Mâne vor mai 
pleca 50 de familii evreescl.

Orașul Tarnopol din Galiția e în 
flăcări. Șâse strade sunt învăluite de foc. 
Spaima poporului e indisoriptibilă. Toți 
pompierii orașelor din apropiere au fost 
chemați să localiseze incendiul.

Erupțiunea Vesuvului. Din Neapole 
se vestesce, oă erupțiunea Vesuvului începe 
să devină primejdiosă. Massa de lavă ourge 
într’una acoperind muntele. Din Porției se 
anunță, că poporațiunea din împrejurime 
e plină de groză. Rapârtele observatoriului 
sunt, ce-i drept, liniștitâre, dâr totuși po
porațiunea a părăsit peste nâpte orașele 
din apropiere și s’a refugiat în liber. Erup
țiunea e constantă. Pănă acum nu s’a des
chis vre-un crater nou.

La mănăstirea Agapia din P.-Neamț, 
a încetat cjilele treoute din viață echimo- 
nachia Polixenia Gălățeanca, în verstă de 
108 ani. Decedata era de aprope 30 ani 
în mănăstire și aprope tot pc atâta timp 
schivnică, nutrindu-se numai cu verdețuri 
și cartofi fierți. Mai curios pentru traiul ei, 
absolut vegeterian, este faptul, că și-a con
servat pănă în ultimile momente tote fa
cultățile spiritului. A avut 16 copii, din 
oarl mai trăesc adl două fiice : d-na Eca
terina Diamandi, născută Mamuooglu, ren
tieră, domiciliată în Galați, în vârstă de 
aprâpe 80 ani, și S. S. Arhondara mănăs
tire! Agapia, Agripina, care este în vârstă 
de 70 ani.

Alimentarea cu apă a Bucuresci- 
lor. Sondagiele dela Ciurel, întreprinse de 
d-1 inginer Radu, au dat pănă aoum resul- 
tate fârte bune. In acea localitate, după 
constatările făcute, esistă un bogat strat 
de apă, strat, care pote să producă cel 
puțin 10.0CO m. c. pe cj1- De-asemenea se 
urmâză cu activitate lucrările pentru adu
cerea apei dela Bragadiru. Pe la începutul 
lui Septemvre, capitala va fi alimentată cu 
apă din nouele surse. Acum se luorâză la 
GrozăvescI, pentru instalarea usinei elec
trice.

Brasilia șl-a serbat cjilele aoestea ju
bileul de 500 ani dela descoperirea sa. Din 
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aoest prilej împăratul Wilhelm, căruia 
nimic nu-i soapă din vedere, a trimis pre- 
sidentului republicei brasiliene următorea 
telegramă de felioitare:

„La'aniversarea de 500 ani dela des
coperirea Brasiliei, primesce Esoelența Ta 
espresiunea sincerei mele simpatii și do
resc, oa națiunea de sub guvernarea Esce- 
lenței Tale, care întreține ou noi bună prie- 
teniă, să fiă fericită".

Presidentul Brasiliei a răspuns împă
ratului prin umrătdrea telegramă:

„Rog pe M. Vostră să primâscă cea 
mai profund simțită mea mulțumită pentru 
preagrațiosa espresiuDe de simpatiă, pe 
care v’ați îndurat a ni-o esprima cu pri
lejul jubileului de 500 ani dela descoperi
rea Brasiliei. Ou plăcere mă folosesc de 
ocasiune spre a-ml esprima cele mai siu- 
cere dorințe ale guvernului confederativ 
pentru fericirea personală a M. Văetre și 
pentru înflorirea imperiului german".

Asasinatul din Brăila. Erăși s’a 
petrecut o crimă săvârșită de-un Bulgar pe 
pământul României, oare, după fote sem
nele, este și o crimă politică, asemenea 
celeia săvârșite în strada Oeauș-Radu din 
Buouresol. Etă ce se telegrafâză din Brăila 
diarului „Timpul" despre acestă crimă:

Crima s’a săvârșit Marți noptea în 
strada Golești din Brăila. Bulgarul Gh. Ne- 
delcoff a înfipt pumnalul îu p’eptul lui 
Stelian Ștefanoviel, în urma unei discuțiunl 
aprinse, ce au avut asupra oestiunei mace
donene. Rana lui Ștefanoviel este mortală. 
Asasinul Gh. Nedelcoff este un tînăr bul
gar în vârstă de 25 de ani. El a sosit la 
Brăila la 26 Martie, venind direct din Pe
tersburg, prin punctul Ungheni. El nu ou- 
noscea pe Ștefanoviel, mare negustor din 
Brăila, decât numai din diare. Personal i-a 
făout cunoscința numai în sera crimei, în 
oâroluma Dan.

Stelian Ștefanoviel era însoțit de d-1 
Protopopescu, advocat din acel oraș, âr 
Nedelooff de Gh. Velicoff, fost deputat și 
prefect în Bulgaria și d-1 Tucleff, director 
al școlelor bulgare din Brăila. Asasinul Ne
delooff se dădea prin Brăila drept student. 
Discuția între victimă si asasin a început 
în cârciuma lui Dan din strada Golești, 
asupra cestiunei macedonene. Ei vorbiau 
în limba bulgară. Discuția se aprindea din 
ce în ce, pănă când la un moment dat 
Nedelooff scote pumnalul și îl înfige în 
pieptul lui Stelian Ștefanoviel.

D-1 procuror Stefănescu Goangă aîn- 
oeput ancheta. Din cercetările urmate se 
pare, că asasinul Nedelcoff este un trimis 
al comitetului macedonean ou misiunea de-a 
uoide pe Ștefanoviel. Asasinul este un aprins 
rusofil. Acâstă crimă a produs o viuă emo- 
țiune în Brăila și o mare sensațiă în cer
curile bulgare din Bucurescl.

Nouă expediția la polul nordic. 
Anul trecut se hotărîse într’un oongres in
ternațional din Stockholm, să se facă es- 
ploatărî nouă marine, care să dea resultate 
folositore mai ales pentru pesouitul pe 
■mare. In urma acestei hotărîrl mai multe 
state, între oarl Svedia, Norvegia, Dania și 
■Rusia, au decis arangiarea unei nouă ex
pediții. Spre scopul acesta s’a construit un 
vapor special, botezat „Michael Sars“ avend 
o lungime de 133, lățime de 24 și adân
cime de 12 urme. Guvernul norvegian a 
■numit de oonducător al expediției pe cu
noscutul esplorator I. Hjort, dela oare îșl 
■trage originea întreg planul. In expediția 
acâsta va lua parte și Nansen Fridjoff. Ple
carea se va face în Iunie a. c. Se vor face 
■esplorărl mai întâiti pe țărmul norvegian, 
de unde espediția va merge în Islanda, 
■apoi în Jan Mayen. Durata expediției va 
■fi de 18 luni. Interesant este a aminti ou 
■ocasia acâsta, că Norvegia șl-a câștigat 
pănă acum mari merite în jurul lucrărilor 
.de esplorara modernă.

Hesboîul din Africa sudică.
Puține soiri au sosit de pe câmpul de 

resboifi. Dâr și din cele ce s’au comunicat 
în urmă reiese, că Burii grăbesc retrage
rea lor din tâte părțile.

Soirile foilor englese, că Mafekingul 
ar fi fost liberat și că o trupă de mai 
multe mii de Buri condusă de Lemmer ar 
fi fost prinsă, nu sunt adevărate.

Lord Roberts, care după oum se scie 
a ajuns la 5 Maifi în SmaldeeJ, se pregă- 
tesce a pleca de aici spre nord. Forțele 
totale bure s’au retras la Kroonstad, der 

nu e probabil, că ele vor rămână aici. Burii 
se vor retrage la granița Transvaalului, la 
rîul Vaal, pe ai cărui țărml se ridică munți 
înalțl. Ei vrâu să facă din acest rîu ceea-ce 
au făcut din Tugela.

Numărul luptătorilor buri este de 
30—35,000. Dâr și aceștia sunt împrăsciați: 
la Mafeking sunt 2 —3000, în Natal 6 -7000, 
în Oranje mai sunt vre-o 4000, așa oă ar
mata bură, cu care se pregătesc a da 
piept cei 50,000 de omeni ai lui Roberts, 
abia constă din vre-o 15 mii omeni. împreju
rarea aeâsta îi indispune pe Buri, dâr to
tuși ei sunt deciși a resista pănă la fine.

*
Deschiderea ,,Volksraadf(-u!pi.

In Pretoria s’a deschis la 8 Maiîi n. 
Volksraad-vd, presențl fiind mai mult de 50 
de membri. Scaunele generalilor decedați 
Joubert și De Koch erau împodobite cu 
lauri. Un preot a rostit o rugăciune, în 
care a amintit despre Joubert. Mulțî aveau 
ochii plini de lacrimi.

După amiafli s’a deschis noua sesiune 
prin președintele Kruger. Au fost de față 
și consulii și atașații străini, între cari colo
nelul rus Gurko. In mesagiul de deschidere 
președintele Kruger a vorbit cu mare re- 
ounosoință despre Joubert, preamărindu-i 
virtuțile militare și atitudinea lui bărbă- 
tâsoă. A vorbit ou laudă despre lealitatea 
Statului Liber, oare a dat esetnplu de so
lidaritate republioei surori și a eseroitat o 
mare influență morală asupra acelora, cari 
au urmărit cu atențiune încordările micu
lui stat, făcute pentru apărarea indepen
denței.

Raporturile față cu statele esterne 
sunt bune, afară de Anglia. Transvaalul 
doresce pacea și face tot posibilul și acum, 
ca pacea sS fiă restabilită. Amintesce misiu
nea transvaaliană trimisă în Europa; se 
provocă la deolarațiile atașBților militari ai 
puterilor, ca la o dovadă de interesul, cu 
oare ei urmăresc modul de luptă al repu- 
blicelor, și îșl esprimă bucuria, că simpa
tiile lumei îutregl sunt pentru Buri.

Cu buouriă constată mai departe Kru
ger, oă situația financiară a Transvaalului 
este atât de favorabilă, înoât ț&a e capa
bilă a suporta și mai departe rSsboiul, ce ’i-s’a 
impus. Starea minelor e înfloritore și Trans
vaalul a sărit în ajutorul statului Oranje 
prin împrumut.

După-ce a mai împărtășit, că sesiu
nea Volksraad-ului va fi de durată scurtă, 
președintele a implorat binecuvântarea ce- 
râsoă pentru Buri.

VÎ S.

îmi iau voia a atrage din nou aten
țiunea stimaților domni, cart au primit 
liste de colectă pentru masa studen
ților din Brașov, ca să binevoăscă a-ml 
reînapoia listele de colectă, ori-care ar fi re- 
sultatul colectei.

Fixez ca termin ultim spre acest 
scop diua de 20 Maiu V. a. c., pănă la 
oare termin rog a mi-se remite listele ou 
resultatul colectei cu atât mai mult, ou cât 
în Darea de samă II, ce se va pune 
atunci sub presă — în oas de întârejiare — 
nu se vor mai putâ publica.

Brașov, în 27 Aprilie v. 1900.

Virgil Onițiu, 
dir. gimn.

Dare de s6mă.
Clușiu, 3 Mai ti n. 1900.

Ca adaus la darea de sâmă și mulță- 
mita publică dela serata literară împreu
nată cu dans, arangiată de tinerimea uni
versitară română din Clușiti în 27 Faur 
n. o., venim a publica înoă următorele con- 
tribuirl:

Din S'biiu: I. P. S. Sa loan Mețiauu 
arohi-epwcop și metropolit 20 cor. D-nii: 
Dr. Cristea, Dr. Ruseu, Dr. Vecerdea, P. 
Cosma oâte 5 oor. A. Boiu, L. Balint, A. 
Cristea, Dr. David câte 2 cor. Institutul 
„Albina" 40 cor.

Mai departe d-nii: Samuil Vladone, 
Ioan Baciu, Vasilie Vutca, Iuliu Popoviol, 

Nio. Nestor și M. Bontesou din Hațeg câte 
2 cor; Gavril Cherebețiu (Someș-Odorheiîi) 
5 cor. D-na Roman și Dr. Șenchea câte 
5 corâne.

Suma 115 cor., care adăugându-se la 
253 cor. 26 fii,, reese un venit curat de 
368 cor. 26 ban).

Primâsoă generoșii contribuitori și 
contribuitore oele mai căldurâse mulțămite 
pentru spriginul și interesul manifestat. 
Tot-odată primâscă sincere mulțămite știm, 
d-re: Agnetta Cristea și Minerva Cosma 
(Sibiin), Veturia Bontesou (Hațeg), Iuliana 
și Eugenia Cherebețiu (S.-Odorheiii) și 
știm, d-nă Luisa Dr. Șenchea (Făgăraș), 
cari prin zelul și ostenâla de a vinde bi
lete de intrare au binevoit a contribui la 
bunul succes material.

Pentru tinerime:
Vaier Ostatea, Iulian Pop,

controlor. cassar.

ULTIME SClKi.
Budapesta, 9 Maiu. Comisiunea 

camerei pentru afacerile de incom
patibilitate a adus decisiune favo
rabilă în afacerea Ugron. Ea a anun
țat, că față cu Ugron nu esistă cas 
de incompatibilitate.

Viena, 9 Maiu. Ședința de acjî a 
„Reichsrath“-ului a decurs liniștit. 
Ea a fost ocupată de oratorii cehi, 
cari an protestat contra ofenselor 
de efi, și s’au făcut câte-va votări 
nominale. — Partidele din drbpta 
vor se propună o înțelegere cu Ce
hii pentru încetarea obstrucțiunei, 
ceea-ce dâcă nu va succede se va 
presenta camerei o moțiune pentru 
modificarea regulamentului. In cer
curile Cehilor încă s’a ivit ideia 
unei propuneri mijlocitore, întru cât 
Cehii s’ar obliga de a înceta cu ob- 
strucțiunea, dbcă Germanii se legă 
în schimb, că în timp de trei săp
tămâni vor desbate cu ei asupra 
modificărei proiectului de lege al 
limbilor. — Koerber & fost ac]I în 
audiență la Majestatea Sa, rapor
tând amănunțit asupra situațiunei 
parlamentare.

Colonia, 9 MaiU. Corespondentul 
din Bruxella al foiei „Rheinisch- 
Westfalische Zeitung" anunță, că 
sunt prospecte basate, că Statele 
Unite vor interveni în resboiul sud- 
african. Pe după culise Francia încă 
sprijinesce intervenția. Guvernul ame
rican a pipăit deja pulsul la Lon
dra, de unde nu ’i-s’a dat un refus.

Londra, 9 Maiu. Burii sunt în 
retragere pe totă linia. Generalul 
Botha își retrage și flancul stâng.

Lord Roberts telegrafeză din 
Smaldeel, că cavaleria generalului 
Hutton a făcut o recunăscere pănă 
la rîul Zancl, unde a descoperit un 
număr mare do Buri.

Viena, 9 Maiu. Bătaia de erl 
dela universitate s’a reînoit și aeji. 
Bătaia a fost atât de seriosă, încât 
servitorii universității n’au putut se 
despartă pe bătăuși. Și de rendul 
acesta studenții germanl-naționall au 
dat afară la stradă pe studenții 
creștini sociali. Poliția a încunjurat 
universitatea și a ocupat Intrările. 
Studenții au atacat poliția. Scan
dalul abia a putut să fiă potolit.

o s % && ® .
Prețul răsboiului. — Englitera este 

bogată, se scie, dâr râsboiul sud-african 
îi va aduce o pagubă, pe care o va simți 
puternic. După cât se spune de competent 
se prevede, că râsboiul va dura pănă în 
Martie anul viitor și că pănă atunol va fi 
costat 2.850.000.000 de franci. Relativ la 
acest lucru, se scrie din Londra: Un filan
trop a calculat, oă aoâstă sumă ar fi fost 
de ajuns pentru a face asile pentru toți 
bătrânii din regat, pentru instrucția nece
sară tuturor copiilor, pentru a asigura pe 

toți săracii, a înzestra fote spitalele, a în
treține o mulțime de stabilimente pentru 
convalescenți și pentru a ave în cassă un 
mare număr de milidne, cari s’ar fi putut 
întrebuința pentru lucruri nu mai puțin fo
lositore și caritabile.

Palatul regelui Minos. Din punct 
de vedere sciențifio, este forte prețiosă des
coperirea, ce a făcut’o o expediția lângă 
Cuenos, pe insula Creta. Expediția acesta 
a făcut săpături lângă Cuenos și a dat peste 
ruinele unui palat, care s’a edificat înainte 
de epoca Mijkenă și oare probabil ar fi 
fost proprietatea regelui Minos, vestit pen
tru labirintul din Creta și minotaurul gre
cesc. Descoperirea e cu atât mai impor
tantă, că-s’au aflat table de piatră și cără- 
micjl, cari dovedesc, oă deja înainte de 
Homer a esistat un abcedar. De aiol se de
duce, oă cultura grâcă, ce se lățise mai 
târejiu în Grecia întrâgă, n’a fost impor
tată din străinătate, ci s’a năsout pe insulă 
în timpurile preistorice.

Pentru văcsuit ghetele. Cel mai 
nou automat este aparatul pentru curățitul 
și văosuitul ghetelor. Are aprope forma și 
mărimea unuia din cunoscutele cântare au
tomatice. Plat-forma are trei despărțituri 
unde bagi suooesiv piciorul, după ce ai 
aruncat o monedă de 10 centime. Prima 
pentru curățitul noroiului — seounda pentru 
pentru vacs și cea din urmă pentru lustru, 
lutr’un minut și jumătate câte minut 
de despărțitură — operația e terminată. 
Un cadran așeejat în față indică mersul ei. 
Aparatul este pus în mișoare printr’un mo
tor electric de slabă putere, 18 kilogramo- 
me pe secundă.

Literatură.
Noua lievistă llomână pentru po

litică, literatură, soiință și artă, ce apare 
în Bucurescl (Pasagiul Român 20) și costă 
pe an 24 lei, pe 3 luni 6 lei, conține în 
Nr. 8 dela 15 Aprilie: C. Rădulescu-Motru: 
Menirea partidului conservator; N. Iorga: 
Cei dintâi ani din domnia lui Vasilie Lupu; 
S. Sanieleviol: „înviere" roman de Tolstoi. 
Ioan PetrovicI: „O sărutare" (poemă dra
matică.) Sextil Pușcariu: Diminuția în limba 
românâscă. Emil Staicu: Ultimele perfec
ționări în arta navigațiunei. Sergiu Gujbă: 
Morala omului politic; Dem. Măciuoeanu 
și T. Dragu; Poveste?... Dem. I. Dobresou; 
Originea sălbatică a nunților țărănesc!. D. 
S. Vasiliu Bacău: Istoria Românilor întoc
mii ă după un plan cu totul nou; Notițe 
bibliografice. SorisorI de peste munți de 
I. Iosif Sceopul. Mișcarea culturală din 
districtul Gorj de sub Parâng. Încurajarea 
industriei ungare; (Societatea studențimei 
române din Miiuchen „Patria", de Remus 
P. Uesou Negruni; Din Mehedinți; Inau
gurarea esposiției din Paris. Paștile (poesie) 
de Dumitru Țimiraș. Din vremuri de Dem. 
Gh. Simionescu; Prinsâre (poesiă) de Eug. 
Stefănescu; In somn (poesiă) de loan 
Scurtu; Oensura la Paris; Intermezzo (poe
siă) de Alex. Zamfirescu; Stanislav oopilu 
(oânteo bătrânesc) de St. St. Tuțescu.

*
Dietetica poporală, cunoscuta și 

mult folositorea scriere poporală a d-lui medic 
Simeon Stoica, cu privire la modul de viâță 
a țăranului român, se vinde cu prețul 
scădut dela 160 bani la 1 coronă plus 
porto. De vendare la Tipogr. A. Mureșianu 
librăria Ciurcu, Gabonyi și Zeidner în 
Brașov. *

A apărut: „Extras dintarifele de 
postă și telegraf valabile dela 1 Ia
nuarie 1900“. Fiind tarifele anteriore 
în multe privințe esențial schimbate în 
urma introducerii valutei de corone, extra 
sul acesta e de cel mai mare folos pentru 
birouri și privați. Se pote procura dela 
librăria archidiecesană în Sibiiu, cu prețul 
de 20 fii.

*

Itîsete și zlnibete, de T. V. Gheaja. 
După cum și titula arată, este o carte 
de cuprins glumeț; în ea se află nu mai 
puțin ca 254 de anecdote, păcălituri și 
povestiri glumețe, care te fac să-ți mai 
uiți de iiăcasurile lumei și să isbucnesol în 
rîs. Prețul 30 cr.(cu posta 35 cr.)
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Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
din ISrsaswv, 

se pot procura următorele cărți:

O carte valorosă, scrisă de d-1 loan 
Popea, profesor la școlele române din. Bra
șov. Cartea este întitulată: „ Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne11. Acestă carte, atât prin este- 
riorul seu elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Atra
gem asupra ei atențiunea tuturor Româ
nilor iubitori de carte; în ea cetitorul va 
găsi o comoră nespus de prețiosă de în
vățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu11, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

*
O carte de legi. „Amicul Popo

rului11 îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul român11, de 
Titu Vuculescu, pretor în Pecîca maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa oă din ea or’-oe plugar, ori-ce măestru, 
ori-ce om, care seie ceti, pbte se înțelăgă lă
murit, su-i este după lege ertat să facă și 
ce nu ; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

*
Pentru comercianț*  funcționari și 

toii omenii de afaceri, precum și studenți 
putem recomanda următorele cărți:

Mânui de dreptul cambial, lucrat 
de loan Socaciu, profesor la școla română 
gr. or. din Brașov. Cartea e tipărită pe 
spesele „Albinei11 și e menită a face mari 
servicii tuturor, cari au afaceri cu cambii 
polițe). Prețul 2 fl. (cu posta 2 fl. 10 cr).

Idei fundamentale in economia 
politică. £>-1 loan Socactu, vechifl profe
sor la scolele comerciale române din loc, 
a scos de sub tipar o nouă broșură sub 
titlul de mai sus, fiind adausă în partea a 
doua și o nouă teoriă sociologică, care con
ține lucruri de interes scientific deosebit 
mai ales pentru specialiști. A cunosce ideile 
fundamentale ale economiei politice este 
fără îndoelă de mare interes pentru ori 
care cetitor inteligent. Prețul e 65 cr.

„Curs complet de corespondența 
comercială™, de i. C. Panțu. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomandațiuni și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și spedi- 
țiune; cestiuni cambiale, afaceri cu efecte, 
monede și cupdne etc. Prețul 1 fl. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea duplă 
de 1. C. Panțu, prof, la școla comercială 
auperioră din loc. Tracteză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, păte ori 
și cine să învețe contabilitatea, adecă ți
nerea socotelelor în economia proprie și în 
afacerile comerciale. Prețul 50 cr. 5 cr. 
porto.

Procent, Promit, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
dile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit, așa ca să fie 
înțelese de ori și cine; de-asemenea modul 
de calculare al intereselor la bănci și teo

ria conturilor curente. Prețul 40 cr. plus 
3 cr. porto.

Al doilea capitol din contabilita
tea duplă, de I. C. Panțu. Acestă nouă 
broșură conține : afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă.

La creditul cambial s’a introdus o afa
cere de patru luni, trecută în registrele 
principale și auxiliare după metodul usitat 
la noi, precum și după metodul numit fran- 
ces, întocmai așa, după cum se întrebuin- 
țăză în practică, arătându-se încheerile lu
nare și îneheerea anuală.

La afacerile de bancă, după o împăr- 
țălă sistematică a afacerilor, s’a esplicat 
scontul de cambii și reescontul, afaceri cu 
monete, avansuri pe efecte publice (lom
bard); împrumuturi pe alte gagiurl (marfă 
etc.) și depunerile spre fructificare. Espli- 
cările s’au făcut la singuratice cașuri și 
apoi s’au combinat la mici afaceri, cari 
durăză trei și șese luni, arătându-se închee- 
rea într’un Maestru tabelar și la urmă ară
tându-se trecerile, așa după cum se în
tâmplă în practică, în registre principale 
și auxiliare.

Prețul este 2 corone -|- lObaniporto- 
De vendare în Brașov: la Tipografia „A. 
Mureșianu11 și la Librăria N. Ciurcu. In Si- 
biiu: la Librăria archidiecesană. — Atra
gem atențiunea publicului nostru, îndeosebi 
a celor ce se ocupă cu afaceri comerciale, 
precum și a membrilor din direcțiunile 
băncilor nostre și a funcționarilor aces
tora, asupra acestei lucrări de neapărată 
trebuință.

CursuB ia bursa dân Vâena.
Din 9 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 116.95
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 92.45
Impr. căii. fer. ung. în aur • 120.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 . 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 92.50
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii........................ 163.75
Losuripentru reg. Tisei și Seghedin . 139.— 
Renta de argint austr..............................98.80
Renta de hârtie austr.............................. 98.35
Renta de aur austr......................... ' . 117.—
LosurI din 1860..................................... 135.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.76
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 734.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 727.50 
Napoleondori.......................................... 19.26
Mărci imperiale........................... 118.30
London vista....................................... 242.75
Paris vista....................................................96.35
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.—
Note italiene...........................................90.95

Cursul pieței brașov.
Din 10 Maiu 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.04 Vend. 19.08 
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 18.84 
Napoleond’orl. Cump. 19.20 Vend. 19.28 
Galbeni Cump. 11.20 Vend. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.73 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.—

Proprietar: Or. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Peata SESOZWL ie Primăvară și Vară
19 0 0 925.10—10

STOFE weHtahii© de Bspun»
Un coupon de metri 3.10 iun- f fl- 2.75. 3 70, 4.80 din stofă bună 

____  „„L... ___ j n- G-~ S' 6-90 ' s 
piei rcc, pantaloni și qiletcă }
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gime pentru un costum corn |

costă asumai l fl.

mai bună 
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mai fină 
forte lină
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Un coupon pentru costum (le salon fl. IO.— cum și stofe de pardiseuri^ Lo
den pentru turiști, Kamgarn fin etc. etc. — Trimite cu prețurile lubricei re
numita și cunoscută ca solidă si reela fabrică do postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn.
—ess Mostre gratis și franco, Liferație conform mostrî se garanteză. seh -

Avantaj iile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, sunt mari. &

Acesta Loterie de bani,
unica în leg’ll concesionată.

= conține 9 <5,51-1 câștigări în bani gata, == 
în suma totală de 410,200 corone.
Oâștig'nl principal este de 

200,000 corone bani gata. 
Tragerea isrmeză irevocabil în T Bunic 1900.

Un los costă 4 corone» W
Losuri se capetă la Secția loteriei de st&c in Viena, I. Riemergasse nr. 7, 

la Colectorii de loterie, TraficI, la Ofioiile de dare, Poște, Telegraf și Căile 
ferate, Zarafii etc. — Planul loteriei se dă gratis, cumpărătorilor de losuri.

Losuriie trimit francate. __^!a...

DIRECȚIA LOTERIEI C. și R.
secția loteriei statului.

SssirBa $i plmma irmrihr le stai he. ung. li Brașov.
Valabil dm fl 'Masca si. i». 1900.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tr. acc. peste Arad la ora 5’7 m. dim. 
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiîi la 6. 2'9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 10’25 min. sâra.

Dela București la Brașov:
I Trenul mixt, la ora 6.58 min. dim. 

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
II. Trenul accel. la ora 2’18 min. p. m.

III. Trenul mixt, la ora 9 27 min. p. m.
(din Main 15 — 15 Sept.)

IV. Trenul acelerat, la 6ral0T4m. sâra.
V. Tren de pers, la ora 2.10 min. p. m. 

(din 1 Iulie, Joia și în tote sărbătorile).
Dela Kezdi-Oșorlieiu la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8-25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georgî, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de pers, la ora 1’51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la ora 6’48 m. sera

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
IV. Tr. mixt, la ora 10’4 m. s<5ra

(dela Sf. George, în Iul. 1 — 15 Sept. în 
tote sărbătorile'.

Dela Zernesci la Brașov (zar. Bartoloineiu).
I. Trenul mixt la ora 7’2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1T2 min. p, m. 
III. Tr. mixt la ora 8’18 min. sâra.

Dela Ciiic-G!ii<nes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim.

II. Trenul de pers, la ora 1’51 m, p. m.
III. Trenul mixt la era 6’48 min. sera
IV. Tr. mixt la 6ra 10’04 min. sAra.

(din Palanca dela Iul. 1 — 15 Sept în tote 
s6j bătorile).

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5’8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p.m.
III. 'Trenul de pers, la 6ra 7’48 min. sâra.
IV. Tr. acc. la ora 10 26 min. sera. (Arad)

Dela Brașov la BucurescI:
I, Trenul de persone la ora 3’55 m. dim. 

II. Trenul mixt la 6rele 11 a. m,
III. Trenul accel. la ora 2 19 min. p. nit-

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tr. acc. la 6ra 5'14 m. dim. (dela Arad).

Dela Brașov la Kezdi Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim., 

(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la. 
ora 3'20 min. noptea.

Ii. Trenul mixt la ora 8’50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3’15 m. p. m.

(are legătură cu linia T șnad-Cluc-Szereda).

Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartoloineiu)»
I. Trenul mixt la ora 9-2 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m.. 
III. Tr. mixt, la ora 9’30 min. sâra.

Dela Brașov la Ciuc-Gyiines:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 8 50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3’15 min. p. m_

- 3 cor. 1'50 âl.

M nnd Wechselstuben- 
Âctien-Gesellschafft

!5
"V X BL

ie
Bu^apes^a, V., Dorotheagasse 12.

Numai în acesta colectură principală, sau. câștigat și plă
tit câștiguri principale, așa la ultima clasă câștigul de
400,000 corâise, "W

Pentru a evita schimbări, atragem atențiune asupra cu
vântului „B AMK“ din firmă.

Adresa telegramelor „MerCUr'băn.k“ Budapest
____________________ ®
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Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reîiivi. 
ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luai.

Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 
ca espedarea se li-ae facă după stilul nou.

Domnii, ce se aboneaă din nod binevoiască a sene adre-a-
lămurit și se arate și posta ultimi. AdrâjstsW „(iaz. Trans/

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


