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Vătămare a limbei maghiare?
Găsim astăcjl în guvernamenta

lul „P. Lloyd" dela 17 1. c. un cu
rios comunicat, carș, deși în sine 
pare neînsemnat, totuși ne arată în 
împrejurările actuale un grad în mod 
neobicinuit urcat al susceptibilități
lor șoviniste, încât ne vedem îndem
nați a ne ocupa puțin de el.

E vorba de o interpelare adre
sată Metropolitului în sinodul român 
gr. or. din Sibiiu. Deputatul sinodal 
Dr. Zosim Chirtop a fost interpelat 
adecă pe înalt Prea Sânția Sa, cu 
privire la atitudinea necorectă a 
unora dintre protopopii archidiece- 
sei, cari cu călcarea statutului orga
nic, care dispune, că limba oficială 
a bisericei este cea română, estra- 
dau în calitatea lor oficiosă atestate 
în limba maghiară, și că ce mesuri a 
dispus a se lua pentru imediata în
lăturare a acestor procedeuri preju- 
dițiose dreptului autonom al bi
sericei.

Unele foi maghiare, ne spune 
comunicatul, au afirmat, că interpe- 
latorul a fiis, „că s’au estradat ates
tate oficiale într’o limbă cu iotul stre
ină bisericei, în limba maghiară11, adau- 
gend, că Metropolitul Ioan Mețianu 
a răspuns, că va procede energic în 
acâsta afacere, „fără înse să fi respins 
în mod cuvenit calificarea limbei 
maghiare de limbă străină". Dm 
causa acâsta ’i-s’au făcut multe Im
putări Metropolitului de cătră a- 
cele foi.

„Cum aflăm acum din isvorul 
cel mai competent" — continuă co
municatul — „descrierea de mai sus 
a procederii nu corăspunde de loc 
faptelor și astfel amintitele împutărl 
sunt lipsite de orl-ce basă. Chirtop 
a întrebat numai, dăcă Metropolitul 
are cunoscință, că unele organe bi
sericesc! nu se folosesc de limba 
bisericei, âr Mețianu a răspuns, că 
n’are cunoscință de acâsta, dăr se 
va informa și se va sili a face ca 
drepturile recuuoscute prin lege ale 
bisericei române greco-orientale să 
fiă respectate. O vătămare a limbe’ ma
ghiare nu s’a întâmplat deci și prin 
urmare nici n’a putut se fiă res
pinsă."

Subtilitățile acestui comunicat 
sunt bătetbre la ochi. Pănă acuma 
în raporturile de drept dintre limbile 
țărei nu s’a mai aucțit de o „vătă
mare a limbei maghiare". Acâsta e 
dâr, după comunicatul lui „Pester 
Lloyd", o contravențiune, seu cum 
s’ar mai numi, cu totul nouă.

Pănă acuma seim numai de 
inovațiunea adusă în faimosul para
graf al legei din 1893 asupra sala- 
risărei învățătorilor, care definesce 
așa 4isa „direcțiune contrară statu
lui". In acest paragraf se vorbesce 
adecă despre laptele îndreptate „con
tra aplicărei limbei statului determi
nată în lege".

Chiar după acest paragraf ur- 
meză deci, că acolo, unde aplicarea 
limbei maghiare a statului nu e de
terminată în lege, nu pote fi vorba 
de-o vătămare a privilegiilor ei prin 
faptul, că se protesteză contra, apli

cărei acestei limbi pe un teren stă
pânit de dreptul uneia din celelalte 
limbi ale țărei.

Și erăși urmâză de aici, că 
vrend să intre său să fiă introdusă 
în mod ilegal în domeniul dreptului 
autonom a unei alte limbi, limba ma
ghiară trebue se fiă considerată ipso 
facto ca străină. Căci ori esistă un 
drept autonom de limbă, ori nu; 
decă esistă, atunci în cercul său 
bine definit nu se pote admite nici 
o considerațiune deosebită față cu 
altă limbă, fiă ea chiar și limba sta
tului.

Așa dâr din punct de vedere al 
dreptului interpelantul din Sinod ar 
fi fost pe deplin îndreptățit să de
clare, că ori-ce altă limbă, afară de 
cea română, este cu totul străină 
de biserică. N’a putut deci, ca o 
asemenea aserțiune să constitue în 
cașul de față, fiind vorba de limba 
maghiară, o vătămare a acesteia.

Decă însă „P. Lloyd", dim
preună cu celelalte foi șovinistevăd 
în genere o ofensă a limbei ma
ghiare în numirea ei de străină când 
ea este așa de puternică în țâră, 
atunci ar trebui să țină sâmă, că 
pănă în 4lua de astăcj! toți miniștrii, 
toți funcționarii unguri, tbtă dieta și 
tâtă pressa maghiară nu vorbesc de 
limba română și de celelalte limbi 
nemaghiare, decât numai ca de 
„limbi străine".

De câte-orl n’au fost timbrate 
în incinta dietei naționalitățile ca 
streine? Din „idegen nyelvu" nici că 
ne mai scot.

Atunci să fiă cel puțin domnii 
șoviniști atât de cuminte, ca să în- 
țelâgă preceptul: „ce ție nu ’ți place, 
altuia nu face".

Chivernisire nngnrescă.
Am arătat erl, pe basa unui raport 

publicat de curtea de CompturI din Buda
pesta, care este tabloul cheltuelilor de stat 
în cei 30 de ani din urmă,, adeoă dela 1868 
pănă la 1897.

Am văcjut, ce proporții uriașe a luat 
stomacul, oe se numesce „susținerea sta
tului11, ce sume esorbitante a consumat el 
dela începutul „erei constituționale" înooce, 
când s’a dat pe mâna stăpânirii unguresci 
pânea și cuțitul. Anume, dela 111 milione 
fl., cât erau la 1868 erogațiunile netto, au 
cresout la 261 milione (1897), dările di
recte dela 58 la 109 milione, dările de 
consum dela 12 la 76 milione, competin- 
țele de timbru dela 3 la 15 milidne, oom- 
petințele și alte taxe dela 7 la 24 milione. 
„Susținerea statului" a costat așa-deră la 
1897 cu 25O°/0 mai mult, ca în 1868, și de 
vor cresce cheltuelile tot așa înainte, avem 
să ajungem la bancrutul sigur al cetățeni
lor contribuabili.

Una din foile unguresci („Magyaror- 
szag") ocupându-se cu cestiunea acâsta, se 
înspăimântă ea însăși de resultatele, la care 
e silită a ajunge. Constată anume, că ra
portul ourții de CompturI arată cum statul 
se susține spre ruina propriilor săi fii. Etă 
un esemplu: statul ia dela cetățeni aprope 
50 milione corone anual sub titlu de com- 
petințe. Asta nu însemnă alt-ceva, deoât ni
micirea și pustiirea familiilor cu proprietăd 
de păment, ceea-ce îșl află o eclatantă es- 

presiune în schimbarea fără esemplu a pro
prietăților de păment și în emigrări. „Aici 
este punctul — d>ce „M-g" — unde statul 
mănâncă și consumă însa-șl puterea vitală 
de munoă, pe însu-șl poporul viu; îl pus- 
tiiesce atunol, când visteria devine un an
tropofag al cetățenilor".

Se va dice însă, spre a scuza guver
nelor unguresci, că țâra a trebuit să țină 
pas ou desvoltarea și progresul general eu- 
ropdn, a trebuit să mdrgă și ea ou curen
tul general. Așa e! Guvernele unguresci au 
suferit de mania de a staiifica totul, înce
pând dela căile ferate și pănă la bdla de 
vite. Au făcut’o, die ele, pentru-că așa a 
făcut și Europa, au maimuțat ou alte cu
vinte statele din apus, fără a țină sâmă de 
raporturile proprii din țâră. Și care a fost 
urmarea? Forte corect răspunde la între
barea aedsta fdia maghiară amintită, cji- 
cend, că în cei 30 de ani, 1868—1897, sta
tul ungar a lucrat tot cu deficit, a devenit 
anemic și a trebuit, prin urmare, să sugă 
totă forța productivă a cetățenilor. Pe 
basa acestor constatări fdia maghiară tjice:

„Desvoltărei mai departe a budgetu
lui, trebue se i-se pună capăt la noi, chiar 
și atunci, ddcă acâsta ar fi în paguba înain
tării și chiar și atunci, când celelalte state 
ale Europei D’ar vedă o primejdia în acesta. 
Ce fel de progres pdte fi acela, care con
sumă forțele interne ? Un astfel de pro
gres e numai aparent, esterior, numele lui 
adevărat insă e; ofilire. De ani de cjile pro
gresul nostru este de natura acâsta. Regi
mul fără suflet din anii ultimi a ocoperit 
ou succese aparente esteriore, cu numeri 
orbitori, cu strălucire deșârtă devastarea, 
ce s’a făcut în mădularele ndstre. Acum 
încep a dispare și aceste umbre uegurose; 
tot mai mult se lățesce convingerea, că 
trebue păstrat pentru viitor plămânii, cree- 
rul și forța națiunei"....

Etă o oritică meritată a ohivernisirei 
unguresci de 30 de ani înedoe. Și dâcă Ma
ghiarii înși-șl recunosc cu orore risipa, ce 
s’a făcut și se face, risipă, care în cele din 
urmă tot numai pentru scopuri naționale 
maghiare s’a făcut, ce se cjicem noi, națio
nalitățile nemaghiare, cari dela inaugurarea 
„constituționalismului" ungurecs înedoe, nu 
nea-am împărtășit cu nimic din binefacerile 
statului, din visteria publică, la care contri
buim din munca și sudorile ndstre?

Milîonele ministrului de resbotâ.
(Din delegaținnea ungară.)

Subcomisiunea pentru armată a dele- 
gațiunei ungare, a ținut alaltăerl ședință. 
In timp de o oră a desbătut și votat bud
getul pentru armată, 303,818.481 corone.

Cum oposiția nu era representată în 
subcomisiune prin nici un membru din sî- 
nul ei, câțî-ve, deputațl din partida liberală 
au luat asupră-șl rolul de control. Ho- 
ranszky, Pulszky și Ernuszt, mânecând din 
esperiența, că din posițiile budgetului niol- 
odată nu se pote sci ou siguranță în ce 
măsură vor cresce pretensiunile anului vii
tor, au adresat ministrului Krieghammer câ- 
te-va întrebări seriose, la cari ministrul a 
și răspuns. Br. Krieghammer <fise> între al
tele, că ministeriul de răsboiti n’a făcut 
nici un fel de comandă de material pen
tru armată, despre care delegațiunea să nu 
aibă cunoscință. Declară mai departe, că 
întrăgă procedura lui și mai ales modul, în 
care a alcătuit budgetul, a fost tot-dduna 
franc; ministru unguresc de finanțe a eser- 

cit.at tot-dduna control strict și între mar
ginile posibilității a fost cu considerare la 
starea financiară.

In ce privesce viitorul, cjise, că nu va 
ridica pretensiunl mai mari, escepționând 
o singură cestiune: procurarea de tunuri 
nouă, cu oare pretensiune va păși înaintea 
viitdrelor delegațiunl.

La declararea acesta nici unul din 
delegații maghiari n’a avut o singură vorbă 
de dis. Au tăout cu toții.

Din Austria.
Ieri s’au redeschis ședințele lleiclisra- 

tM-vdxâ. Guvernul a presentat mai multe 
proiecte de lege și printr’un rescript a re
tras proiectul de lege privitor la provisorul 
budgetar valabil din 1 Ianuarie pănă la 1 
Aprilie 1900.

Au urmat interpelațiunile, între oari 
una a lui Pfersche, în oare ministrul de co- 
mercib e provocat să înfiiuțeze pentru Boe- 
mia o direcțiune poștală într’un oraș ger
man. Sau mai cetit și alte interpelări, așa 
că se făcuse orele 12, când cetirea hârtii
lor intrate dura încă.

*
Privitor la situația parlamentară nu 

se anunță ceva deosebit. Representanții 
cluburilor partidei progresiste germane, 
partidei poporale germane, a marilor pro
prietari constituționali și clubul partidei 
Cehilor tineri, au avut erl conferențe.

Se afirmă, oă pentru a combate ob- 
strucțiunea Cehilor, presidiul camerei are 
de gând să propună prelungirea ședințelor, 
ceea-ce nu va împiedeca nici partida pro
gresistă, nici creștinii-sooiall, nielGermauii- 
naționall și nici social-democrații.

La cas când guvernului îi va succede 
să abată pe Cehi dela continuarea obstruc- 
țiunei, „Reichsrath“-ul îșl va continua lucră
rile. Cum însă nu este speranță pentru așa 
ceva, se vorbesce deja de pe acum, oă săp
tămâna viitore nu se va țină decât o șe
dință, și apoi camera va fi disolvată, pen
tru a-se procede mai târejiu la nouă alegeri.

La congresul internațional de 
Student!, care se va țină în vara anului 
acesta la Paris, e speranță, pe cât suntem 
informați, să fiă binișor representațl și stu
denții români, și încă nu numai din Româ
nia, ci și de aici dela noi.

In vederea acestui al doilea congres, 
(cel dintâiu seim, oă s’a ținut la Turin în 
1898) tinerimea maghiară larendul ei face 
mari pregătiri și vrd să tipărâscă și o bro
șură, în care, de sigur, se va sili a lua în 
apărare interesele maghiarismului, combă
tând causa națiunii ndstre, și va voi, se 
răspundă astfel la enunoiațiunea, prin care 
primul congres internațional al studenților 
din Turin, a esprimat simpatiile sale dele- 
gaților români, afirmând „respectul său pen
tru aspirațiile lor naționale".

Cu atât mai îmbucurător este, că nici 
tinerimea nostră nu stă cu manile în sîn, 
ci a luat deja cu succes tdte măsurile de 
lipsă pentru a fi representată cât mai bine 
la viitorul congres.

Din sînul junimei universitare dela 
noi, aflăm, că s’au anunțat deja mai mulțl, 
cari sunt deciși să participe la congresul 
din Paris.

Cu acâstă ocasiune atragem atențiunea ce
titorilor noștri asupra avisului secției ro-
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mâne a federațiunei internaționale de stu- 
dențl, ce ’1 publicăm mai jos.

*
Spre a caracterisa cele amintite mai 

sus cu privire la pregătirile tinerimei ma
ghiare pentru congresul internațional de 
studențl din Paris, cităm aici următorea 
comunicare, ce o face „P. Lloyd* :

...Secția maghiară a congresului „se 
aștâptă la atacuri vehemente din partea 
secțiunei române. Contra agitațiunei ro
mâne va servi ca o puternică armă alma- 
nachul studenților maghiari apărut în cji- 
lele acestea, care conține tractate de orien
tare de tot interesante în limba maghiară și 
francesă asupra trecutului, presentului și 
viitorului studenților maghiari. Introduce
rea o formâză câte-va șire ale ministrului 
president Szell, ale ministrului de culte 
Wlassics, ale reotorului universității, poli- 
technicului și ale directorilor de școle su- 
periore, urmâză elaborate de istoricul Dr. 
Alexandru Mârki, de secretarul ministrului 
de culte Dr. Iosif Rânyi etc".

Esposiția Română la Paris.
Agricultura terii.

Concurența, ce o fac de cât-va timp 
României câte-va țări agricole din Europa 
și în deosebi America, trebne, scrie „Tim
pul^ să ne facă să ne gândim serios la 
viitorul nostru economic.

Agricultura a fost și e ocupațiunea 
de căpeteniă a poporului român; ea con- 
stitue cel mai mare isvor de avuțiă națio
nală.

Din cele 6 milione de locuitori, 4 
milione și jumătate cultivă în mod esclusiv 
pământul țării, atât de bine înzestrat de 
natură pentru culturile cele mai variate 
compatibile cu climatul nordic.

In momentul, prin urmare, când bunul 
nostru renume de popor agricol începe a 
fi pus la îndoâlă de cei cari caută să ne 
învingă prin produsele țârilor lor, ni-se 
impune tuturor datoria de a menține acest 
bun renume al țârii, și de a arăta străinilor, 
ou dovedi pipăite, cât de neîntemeiate sunt 
deprecierile făcute de cei interesat!, asupra 
produselor nostre agricole.

In privința acâsta Esposițiunea ro
mână din Paris ne va fi de un vădit folos; 
ea va dovedi, oă produsele române agricole 
țin un loc de frunte între cele dintâiQ țări 
agrioole si că din configurațiunea generală 
a solului României, — alcătuit în amfitea
tru — cât și din formațiunea lui geologică, 
vom avă în totdâuna cereale, care vor pute 
să înfrunte orl-oe concurență.

Dintr’un studiu serios al d-lui Oârnu 
Munteanu, profesor la șcdla superidră de 
agricultură din BucurescI, reese în adevăr, 
că acâstă configurațiune generală a solului, 
cât și fineța elementelor lui constitutive, că 
atât adâncimeapăturei vegetale, cât și omoge- 
tatea, ce o are pământul nostru până la 
cele mai mari-adâncimi, îi dau o superio
ritate reală.

In privința acâsta — dice d. Mun
teanu — nu cunoscem în Europa pămân
turi, oare ar pută fi comparate cu ale Ro
mâniei, afară de cele din sudul Rusiei și 
din sudul Ungariei. Cultura pastorală și 
forestieră, care a fost atâtea vâcurl singura 
cultură pe pământul nostru, dă apoi solu
lui României o fertilitate, cs nu va slei încă 
mult timp.

Din punctul de vedere al modului de 
cultură al pământului, țâra nostră a făcut 
de asemenea progrese. Astăcjl cei mai mulțl 
proprietari au înoeput a pune preț pe ale
gerea seminței și pe măsurile, care asigură 
cultura cerealelor în contra maladiilor pa- 
rasitare; fârte mulțl au introdus mașine 
agricole perfecționale și unii din ei au în
ceput chiar a îngrășa pământul.

E cât-va timp de când Evening Corn 
Trade List dădea locul, pe care-1 ocupă țâra 
românâscă. printre eelel’alte țării ale Euro
pei, în ceea-ce privesce produețiunea grâu
lui — a cărui valore de export este cea 
mai însemnată pentru România, represen- 
tând aprope 200,000,000 lei anual. Româ
nia ocupă acolo al 8-lea loc printre cele 
20 de țări producătore de grâu în Europa 
în ceea-ce privesce cantitatea absolută a 
producerii. Dâr comparată cu suprafețele 
totale ale fie-cărei țări, ea ocupă locul al 
2-lea ca producția pe chilometru pătrat, în 
ordinea următore: 1) Franța, 2) România, 
3) Bulgaria, 4) Italia. 5) Statele-Unite.

Producția anuală, în mijlocie, a grâu
lui se ridică la 20.000.000 chintale; din 
acâstă cantitate exportăm în fie-care an, în 
mijlocie, 8,000,000 chintale metrice și anu
me, aproximativ 3,000,000 chintale în 
Belgia, 2.000.000 în Anglia, 1.250.000 în 
Germania, și restul de peste 700.000 în 
Auetro-Ungaria.

E interesant a spune aici, că grâul, 
care figurâză ca exportat în Auatro-Unga- 
ria, este destinat aprope tot marilor mori 
din Ungaria, în soop de-a fi amestecat cu 
grâul unguresc și de a produce făinurile 
ungurescl, atât de bine cunoscute pe marile 
piețe internaționale.

D-l Alfred Simitsch Reischritter von 
Hohenblum din Viena cjice despre grâul 
din România: „Printre Statele balcanice, 
„România ocupă primul rang în ceea-ce pri- 
„vesce producerea grâului. Grâul românesc 
„se arată pe tote piețele Europei centrale 
„și occidentale; concurența lui, alături de 
„cea a grâului rusesc^ a contribuit mult pe 
„piețele internaționale la scăderea cererii 
„de grâurl ungurescl.... In comerciul eu 
„făinurile de asemeni se întrebuinț&ă în 
„mod special, grâul românesc.../

Faptul, că marii morari unguri apre- 
ciâză atât de mult bunele calități ale grâu
lui românesc, spre a face făinuri superiâre, 
și că ei îl caută char în anii de supra-abon- 
dență de recoltă în Ungaria, are pentru 
noi o importanță capitală.

înalta competință tehnică a acestor 
mari industriali unguri și interesul econo
mic, care-i face să caute grânele nostre 
pentru morile lor, este cea mai strălucită 
pledoaria In favârea bunelor calități ale 
grâului românesc, — nimicind prin acâsta 
chiar tâte ponegririle îndreptate asupra grâ- 
nelor românesol. De alt-fel, buna compo- 
sițiă chimică a grânelor române, justifică 
în mod amplu preferința, ce li se dă și le 
pune alături cu cele mai bune grâne din 
lume.

Comisariatul general al Esposițiunei 
române la Paris, a dat cea mai mare im
portanță producerilor nostre de cereale, es- 
punându-le sub forma atragâtâre a două 
enorme cascade — embleme de abundență — 
din care în una curge grâul nostru frumos, 
dr în alta porumbul, — aședate amândouă 
în mijlocul tuturor muștrelor de culturi agri
cole ale țării și între informațiunile nece
sare date de hărți, statistice și analise agri
cole. Ele vor fi ast-fel la îndemâna străi

nilor și vor dovedi cu prisos oalitățile pro
duselor nostre agricole.

SC1R1LE DILEL ț
— 5 (18) Maiîi.

Camera ungară, după-ce va fi des- 
bătut proiectul dării pe bursă și a edifi
cării unui palat pentru casa de amanetare 
în Budapesta, îșl va amâna ședințele pănă 
la 7 Iunie.

O românâscă măsură a luat dilele 
aceste, după cum anunță „Apăr. Naț.“, mi
nistrul lucrărilor publice, d-l Ionel Gră- 
dișteanu, dispunând ca tote lucrările de
pendente de aoest departament., fiă în regie, 
fiă prin întreprindere, să se esecute numai 
de oâtră antreprenori români, sâu prin 
ingineri români licențiațl în serviciu.

Cine vre se fiă jurat are să se 
anunțe pănă poimâne, în 20 Maiu n., la 12 
ore din di la comisiunea de oonsoriere a 
orașului Brașov (în biurol primarului oră
șenesc.) Se recere să fiă loouitor pe te
ritoriul orașului, cetățân ungar, eu 26 ani 
de etate împliniți, se seie limba maghiară 
și să plătâscă cel puțin 20 cor. dare directă. 
Apoi fiă-care funcționar public în vârstă 
cel puțin de 26 ani, doctorii de univer
sitate profesorii diplomațî, inginerii, arohi- 
tecții, etc. precum și toți, cari au absolvat 
școle medii.

Cașul atașatului militar austro- 
ungar din Constantinopol. Br. Giessl, 
atașat militar pe lângă ambasada austro- 
ungară din Constantinopol, a avut un cas 
caracteristic cu ocasiunea unei călătorii de 
studii. Cașul e următorul: Br. Giessl, înainte 
de ași începe călătoria, șl-a cerut un pa
șaport. Pașaportul însă nu i-s’a dat pănă 
în 4iua plecării și atașatul s’a decis totuși 
să plece și se aștepte pașaportul în Tra- 
pezunt. Dâr fiind-că, lipsindu-i pașaportul, 
ar fi putut să întâmpine greutăți și neplă
ceri la debarcare, br. Giessl a folosit lun
trea vaporului „Taurus", care face escep- 
țiune dela regulament. împrejurarea acâsta 
a dat ansă la esplioărl și eombinațiunj 
pesimistice, față de oarl cercurile oficiale 
constată, că nici guvernul otomaD, nici gu
vernul rusesc n’au privit ou ochi bănuitori 
călătoria lui br. Giessl. Este prin urmare 
luată din vânt aserțiunea unor foi austro- 
ungare, că Porta nu i-ar fi dat pașaport 
în urma șoptirilor rusesol. Așa ceva nu se 
pâte presupune, mai ales după-oe colonelul 
Giessl a primit sorisorl de recomandare 
forte căldurâse dela ambasada rusescă.

Instalări. Dumineoă în 7 (20) Main 
se va face în Buziaș instalarea d-lui proto- 
presbiter Ioan Pepa, prin d-l protopresbiter 
al Lugoșului Dr. G. Petroviciu. — Altă 
instalare s’a făcut Dumineca trecută în 
Giroo lângă Timișora, fiind introdus în 
paroohiă nou alesul preot gr. or. D. Voniga.

Țarul Ia esposiția din Paris. „Ga
zeta de Colonia11 publică o telegramă din 
Paris, după-care Țarul Nicolae va visita 
neîndoios esposiția universală. El nu va fi 
însoțit și de Țarewna, ci numai de miniștri 
Murawiev și Witte.

27 cașuri de incompatibilitate. La 
presidiul camerei ungare s’au anunțat 27 
cașuri de incompatibilitate contra deputa- 
taților: Lukacs Bela, Carol Hieronymi, 
conte Geza Teleki, conte Geza Andrassy, 
conte Stefan Tisza, oonte Coloman Nâko, 
Fr. Chorin, Max Falk, br. Alexiu Noposa, 
Fr. Heltai, Ambrus Nemenyi, Lud. Hollo, 
los. Veszi, I. Molnar, Carol Legrady, Cornel 
Abrany jun. Ales. Orszag, Iuliu Rosenberg, 
br. Frid. Harkanyi (camera magnaților), Ales. 
Matlekovits, Lanczi Leo, Aug. Pulszky. Toți 
aceștia se ocupă și cu alte afaoerl, sunt 
membrii ai direcțiunilor de fabrici, mine, 
Ia societăți de căi ferate, proprietari de 
diare eto.

Nu te juca cu leul. Tragică pățania 
a avut un fînanț cu numele Zoka Istvan, 
în Apatin. Pe piața acestui orășel se află 
o menageriă. Finanțul a mers să vadă și 
ei animalele. Dintre tote i-a plăcut mai 
mult un leu, și începu să adie cu mâna 
lui de finanț laba leului. Așa se pare însă, 
că leului nu-i plac finanții, căci drăgos- 
tirea lui Zoka l’a iritat atât de mult pe 
regele deșertului, încât apucă ou ghiarele 
labei mâna bietului finanț, i-o sfărîmă și 
îmbucă partea dela încheietură, cu totul. 
Nenorocitul fu dus la spital, âr leul s’a 
ales o’o strașnică bătaiă.

„Soldații reginei/ Familiile en- 
glese încercate prin răsboiul din Transvaal 
au introdus un obiceiu, care esprimă tris- 

“teța lor printr’o demnă simplicitate. De 
câte ori ele sunt lovite de un nou doliu, 
în loc de anunoiurl funebrale trimit la tote 
rudeniile și la toți amicii o cartă, purtând 
de-asupra două stegurl încrucișate cu o 
coronă regală, âr dedesupt numele celui 
mort în răsboifl, urmat de cuvintele: „Sol
dat al Reginei, mort pe câmpul de onore".

Reuniunea de cântări săsescă din 
loc („Kronstadter Măunergesangverein“) va 
da Sâmbătă în 19 MaiQ c. în sala otelului 
„Orient" (Nr. 1) un concert sub direcțiunea 
măestrului corului Rudolf Lassel. Inoeputul 
la 8 ore săra.

Institutul meteorologic din Bucu
rescI comunică următârele pe cjiua de 3 
(16) Maiîi: Timpul fârte frumos și călduros 
în totă țâra afară de Dobrogea și pe li
toral unde este fârte rece. In regiunea de 
câmpiă termometrul a avut valori apro
piate de 30 grade, âr la T.-Măgurele chiar 
a atins acâstă valore. Barometrul e destul 
de ooborît; el a mai soăijut de erl în mij- 
looifi cu 4—5 mm. Bloie a căcjut nâptea 
la Tg.-Jiu, Baia-de-Aramă și T.-Severin, 
in aoestă din urmă localitate înșoțită de 
manifestațiuni electrice și puțină grindină.

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Nerli în infern.
De Anatole France.

In anul Domnului o miie-cincl-sute- 
șâpte, trăia în nobilul oraș Florența un ban
cher cu numele Nicolo Nerli. Când câsor- 
nicul bătea terza el se afla deja la masa 
lui de scris și când bătea nona se găsia încă 
tot acolo, scriind <j’ua mtrâgă numerii pe 
tăbliță. El da împrumuturi împăratului sfân
tului imperiu roman, ba chiar și papei. 
Oă nu dedea el și diavolului, era pen- 
tru-că se temea, că aoest „domn", pe care îl 
numesc rău și e espert în tâte și viclâD, 
îl va înșela. Nicolo Nerli era om cutezător 
și prepuelnic. A strîns multă avere, pe 
mulțl âmenl i-a ruinat și de aceea în Flo
rența era temut și respectat. Loouința lui 
era un palat, în care lumina binecuvântată 
a lui Dumnedeu nu putea să pătrundă, de
cât printr’o mică ferestrue. Incunjurat era 
palatul său de grilaj de fier și de lanțuri. 
Pe dinăuntru păreții erau împodobiți ou 

minunate tablouri, cari în chip de ființe 
omenescl simbolisau virtuțile, apoi închi
puiau patriarchl cu bărbi albe profeți 
și pe regii Israilului. Frescele boltituri- 
lor, representau istoria lui Alesandru și Tris- 
tina, așa cum se xrfisesce în novele. In oraș 
Nicolo Nerli îșl manifesta bogăția prin fun- 
dațiunl modeste. Afară de oraș edifica un 
spital, pe frontispiciul căruia, zidit din pie- 
tri și văpsit pestriț, erau gravate faptele 
vieții sale. Drept recunoscință pentru banii, 
oe i-a dat la încheierea luorărilor bisericei 
Santa Maria Novella, ’i s'a atârnat foto
grafia pe păretele corului. Pe cealaltă parte 
a altarului atârna ohipul nevestei sale, în- 
gbenunchînd cu evlaviă, în față ou espre- 
siune posomorită și rece, așa că orl-cine 
ar fidis, că femeia acâsta n’a făcut nicl-odată 
nimănui vr’un bine.

Nicolo Nerli era din clasa cetățenilor re
publicani; nicl-odată el nu șl-a ridicat cu
vântul în potriva legii, nicl-odată nu șl-a 
bătut capul cu săracii și cu aceia, pe cari 
puternicii îi pedepsiau eu amende și 
cu exil.

Intr’o seră de iârnă, bancherul s’a îu- 

tors acasă mai târdiu ca de obiceiîi. In 
pârta palatului îl asediară în mod amenin
țător o câtă de cerșitorl, cari îșl întindeau 
cu toții mânile spre milogire. El i-a retu
șat ou vorbe aspre. Cerșitorii insă erau 
lacomi de fome și obraznici, oa lupii. Ni
colo Nerli se pleca deja să ia o pâtră și 
s’o arunce între ei, când veni unul din 
servitorii săi ducând pe cap un coș um
plut ou pâne nâgră pe sâma servitorilor 
din grajd, de la bucătăria și din grădină. 
Nerli făcu semn servitorului și împlântân- 
du-șl amândouă mânile în coș, aruncă bu- 
oățl de pâne nenorocițiJor. Apoi întră în 
casă, ae culcă și adormi. In vis l’a lovit 
damblaua și muri atât de repede, încât 
se credea încă în pat, când deja era acolo 
„unde nu este decât întuneric, plâns și 
crâșnirea dinților11. Archanghelul Mihailă îl 
privea. Archanghelul ținea în mână o cum
pănă, punând într’o parte a ei câte de tote.

Când Nicolo Nerli văcju într’o parte 
a cumpenei oomorile văduvelor, ce le ți
nea ca amanet la el, apoi talerii, ce i-a 
câștigat ou înșelăciune și vechii bani de 
aur, la cari a ajuns prin cămătăriă, el sciu 

îndată, că ceea-ce măsură Archanghelul 
Mihailă este viața sa trăită pănă acum. De
veni atent și neliniștit.

— „Messer San Michele", dise el, 
„dâcă încarci pe una din cumpene toți te- 
saurii, ce i-am strîns în viață, te rog pune 
în cealaltă parte a cumpenii fundațiunile 
pii, prin care am dovedit atât de strălucit 
blândeța mea. Nu uita nici biserica cate
drală Santa Maria Novella, la ale cărei ohel- 
tuell am contribuit aprâpe cu a treia parte, 
nici spitalul afară de oraș, pe care l’arn ri
dicat întreg din avutul meu".

— „Nu te teme", cjise Archanghelul, 
„nu voit! uita nimic".

Și cu mână strălucitore Arohanghelul 
a pus în cealaltă parte a cumpenii Santa 
Maria Novella și spitalul cu frontispiciu 
văpsit. Dâr cumpăna nici că se mișca.

Bancherul începu să tremure.
— „Messer San Michele", începu din 

nou, „caută mai departe, te rog. N’ai 
pus înoă în cumpănă frumosul lighian de 
botez din biserica San Giovanni, nici soulp- 
tura amvonului bisericei San Andrea, oare 
simbolisâză botezul lui Christos în mărime 
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Astăcjl frumos, liniștit, și oălduros pretu
tindeni.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții c. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îșl recomandă amatorilor de 
fotografare, articolele sale necesare pentrna fo 
tografa. La cerere trimite liste ilustrate conți
nând prețurile. Deposits în Brașov la F. Jekelius, 
F. Kelernen, Victor Both farmaciști. Teutsch și 
Tartler, D. Eremias nepoți.

Federațiunea internațională de student!
„Coi'da STratres44.

Direcțiunea Secției Române.

Având în vedere apropiarea vaoanțe- 
lor, toți acei Stimați domni, cari au primit 
apeluri pentru „Corda Fratres14, sunt rugați 
respectuos a răspunde pănă în primele cpl0 
din Iunie st. n.

Viena, 15 Maiu n. 1900.
Lucian Bolcaș.

Soiri merunte din România. După 
cum anunță „Agenția română44 M. L. 
Regele și Regina României, împreună cu 
întrâga familiă regală, au plecat erl dimi- 
nâța din Abbazia și se întorc via Fiume- 
Budapesta-Vâreiorova în BuourescI, unde 
vor sosi adl, Vineri 5 (18) Maiii, la 6 ore 
săra.

— D-l Take Ionescu, ministrul finan
țelor, care se află în străinătate și al cărui 
concediu espiră adl, Vineri, a sosit Joi di- 
minăța în BuourescI, cu trenul do Vârcio- 
rova.

— Afașații militari de pe lângă lega- 
țiunile străine, cari sunt absenți din Capi
tală, vor veni toți în BuourescI pentru-ca 
să asista la parada de 10 Maifl.

— Congresul medicilor anul acesta se 
va ține la Iași. S’au luat tote măsurile pen
tru a-se face o frumosă primire a eongre- 
siștilor.

— Bustul lui L. Catargiu. D-l Osoar 
Spete, cunoscutul sculptor, a terminat bus
tul regretatului Lascar Catargiu, care i-a 
fost comandat de M. S. Regele. Bustul, 
forte bine reușit, este o adevărată operă de 

?artă. Acest frumos bust va fi așezat în sala 
tronului din palatul regal.

— Congresul de drept internațional. D-l 
Petre Missir, profesor de drept internațio
nal la Universitatea din Iași, a fost dele
gat de guvernul român, ca să asiste la con- 
.gresul de drept internațional, ce se vă des
chide la Haga la 16(20) Maifi a. o.; d-sa 
va pleca peste câte-va dile.

— Conferențe contra alcoolismului Mi
nisterul instrucțiunei publice a dat o circu
lară revisorilor școlari, prin care îi învită 
■să pună în vederea învățătorilor, ca în fiă- 
care Duminecă, după terminarea serviciu
lui religios, să țină în biserioă oonferențe 
contra alcoolismului.

— Emigranții evrei la granița Buco
vinei. „Evenimentului se anunță din Bur- 
dujenl, că cpluic autoritățile dela granița 
austriacă întorc pe acei emigranțl Evrei, 
oarl odată cu presentarea pașaportului, nu 
dovedesc, că dispun de cel puțin 400 de 
mărci, ca avere personală.

naturală, — deși opera acâsta m’a costat 
mulțl banl“.

Archanghelul a pus în cumpănă și am
vonul și lighianul de botez, dâr ea tot nu 
•s’a mișoat. Nioolo Nerli simția, că sudori 
treci îi acoper fruntea.

— „Messer San Michele11, începu ârășl, 
„ești sigur, că cumpăna e dreptă?14

Zimbind răspunse San Miohele, că 
• cumpăna, deși în esterior este ca a zarafi
lor din Veneția, totuși ea arată drept.

— „Cum?“ gâfâi Nioolo Nerli palid 
oa mortea, „biserioă catedrală, amvonul, 
dighianul și spitalul cu tbte paturile lui, să 
•nu apese atâta, cât un paid, cât un fulg?“

— „Verjl, Nicolo Nerli44, cjise Arohan- 
ghelul, „greutatea faptelor tale rele este mai 
■mare, decât faptele bune, oe le-ai făcut44.

— „Așa-dâr voit! ajunge în iad?u în- 
■trebâ bancherul dârdăindu-i dinții.

— „Răbdare, Nicolo!44 răspunse ar
changhelul, „răbdare., înoă n’am sfîrșit. l£tă, 
•acestea sunt încă aici41.

Si luă pânile cele negre, ce în săra 
aceea le arunca bancherul cerșitorilor, le puse 

(în cumpăna faptelor .bune și ea căcju de-o-

Dela Teatru National.
5

JBucurescl, 4 Maiii v.
Stagiunea teatrală s’a închis Dumi- 

neoă săra în urma unui potop de beneficii. 
Au ajuns într’un hal făr’ de hal și bene
ficiile astea. Totă lumea strîmbă din nas, 
oând aude de ele; nimic serios, obosălă 
pentru actori, plictisălâ pentru public și 
praf de pomană pentru toți. Dăr ce ne 
pasă nouă de asta?! — Treba statului, D le 
— vorba lui Conu Leonida, — noi să ne 
aruncăm o privire fugitivă asupra stagiunei 
îngropate.

E/eonora Dusei Celebra artistă ita 
liană a jucat câte-va seri la Teatrul Na
țional. Ori cât de maestru ar fi descris jo
cul ei, tot n’ar pută înțelege oine-va nici 
a suta parte din adevăr. E o minune, și cu 
siguranță putem cjice, că ea străluoesoe pe 
trepta cea mai înaltă în evoluția artei 
dramatice. Naturalul și finețea sunt notele 
caraoteristice ale artei sale.

Ca să-și facă cetitorii o idee despre 
puterea de simțire a acestei artiste, e destul 
să spunem, că în urma unei representații 
sistemul ei nervos e așa de sdruncinat, 
încât a doua cji trebue să stea în pat pănă 
la 12 ore, său chiar pănă săra. Când un 
renumit diarist german a rugat’o să nu 
jăoe cu atâta sentiment, dăcă ține la să
nătatea ei, densa i-a răspuns: „Cine face 
artă, trebue s’o facă din tot sufletul, căci 
numai atunci face artă adevărată14.

A plecat din BucurescI lăsând o 
adânoă impresie în sufletele celor, cari au 
văcjut’o.

Moimet-Sully, veteranul comediei fran- 
cese, în turneul său artistic s’a oprit pentru 
câte-va cjile și la BuourescI. A fost sărbă
torit 'și viu aclamat acest gigant al classi- 
cismului, dăr în ori-ce cas nu atât de mult, 
după cum se lăudau diarele franoese, că 
Românii s’ar fi prosternat înaintea lui și 
i-ar fi sărutat mânile și piciărele. Naivi ne 
mai cred Franoesii, și chiar dăoă ar fi 
după cum (jio ei, e ore naivitate a adora 
pe un artist pănă la idolatrisare ? ...

Agatha Bârsescu, cu tăte intrigile țe
sute în jurul ei, a reușit se impue publi- 
oului și să și-1 câștige. Venirea ei la Bu- 
curesoi însămnă mult, atât pentru desvol- 
tarea gustului teatral la noi, cât și a li- 
teraturei dramatice și mai cu sămă a tra
gediei. De o putere de voință uimităre, 
iubita nostră artistă în câte-va luni a co
lindat oele mai însemnate orașe ale țării 
și șl-a câștigat simpatiile tuturora.

Aceste trei celebrități au adus ade
vărate sărbători pe scena teatrului național.

Fulviu.

Rgsboiul din Africa sudică,.
Aprăpe în întrăga pressă europănă s’a 

răspândit soirea, că Mafekingul a capitulat 
și că garnisona englesă a fost prinsă de 
generalul bur Seymann. Soirea aoăsta, care 

dată, ăr cealaltă se ridica. Limba cumpănii 
nu se mișca niol în drăpta, nioi în stânga 
și arăta, că greutățile sunt egale.

Bancherul nu-șl credea ochilor. Ar
changhelul d’se:

— „Vedl, Nicolo Nerli, tu nu ești 
nici pentru cerifl, nici pentru infern. Mergi 
dăr îndărăt în Florența și sporesce numă
rul panilor, pe cari acjl nopte le-ai împrăs- 
oiat cu mâna ta printre săraci, fără de a-te 
fi văcjut oine-va — oăcl atunci te vei mân
tui. Cerul nu se deschide numai preoupe- 
țului, care-șl regretă păcatele, și femeilor 
păoătbse, cari se pocăeso. Indurarea lui 
Dumnecjeu n’are margini, el mântuesce 
chiar și pe oei bogațl. Fii tu acest om bo
gat. Sporesce numărul panilor, a căror 
greutate o verjl aici în cumpănă. Du-te“.

Nioolo Nerli se tredi, era în pat. S’a 
promis, că va urma sfatul Archanghelului, 
va spori pânea săracilor, ca să ajungă 
odată în împărăția cerului.

Trei ani a mai trăit pe pământ și în 
timpul acesta fu cu inimă milostivă față de 
săraci și a împărțit elemosiuă în măsură 
mare. P. 

a făcut mare și neplăoută sensațiă la Lon
dra, a fost publioată în cjiarele „Times44 și 
„Daily Mail44 pe urma unei depeșl din 
Lourenzo-Manquere. Deși telegramele tri
mise din acest oraș, nu prea sunt esaote, 
totuși se credea în adevărătatea ei, după-oe 
chiar o telegramă din Pretoria o confirma.

A sosit într’aceea la Londra un ra
port telegrafic al lui Roberts, în oare se 
cjice, că în Mafeking tdte sunt bune și gar
nisona e provăcjută ou victualii pănă la 12 
Iunie. Publicarea telegramei lui Roberts a 
făcut, ca londonesii să respire mai liber. 
Un raport mai amănunțit, oe l’a publicat 
oevașl mai târcjiu „Daily Mail44, desminte 
soirea despre capitularea Mafekingului, cji- 
cend, oă ea a fost răspândită anume de gu
vernul Burilor, ca să înouragieze pe Buri 
în urma ocupării Kroonstad-ului de Engleel. 
Dintr’o telegramă a agenției „Reuter44 apare, 
că Duminecă în 13 Maiii n’a putut să cadă 
Mafekingul, deore-ce în 15 Maiii a fost o 
luptă la Mafeking, în care Englesii au res
pins pe Buri.

*
Lord Roberts fortifică Kroonstad-ul, 

fiind-că acest oraș este basa operațiunilor 
lui ulteriore. Calea ferată Bloemfontein- 
Kroonstad, pe care Burii o stricaseră în 
mai multe locuri, a răoonstruit’o Roberts 
aprope de tot. In câte-va dile îi va sosi 
din Bloemfontein și trenul greu cu marea 
colonă de munițiune și provisiune, și atunci 
Boberts va pută pleoa spre frontiera Trans- 
vaalului, unde generalissimul bur Botha îșl 
ooncentreză tote forțele, ca să oprâscă pe 
EnglesI a trece frontiera. Trupele bure, 
cari s’au fost oprit în partea răsăritenă a 
statului Oranje, încă sunt în retragere spre 
rîul Vaal.

într’aceea se vestesoe, oă Buller din 
Natal a ocupat, după Dundee, și Glencoe, 
și merge înainte fără de-a întâmpina resis- 
tență. Scopul lui Buller este de-a merge în 
Oranje, trecând munții Draken. Acâsta pote 
fi causa, că consiliul de răsboiil al Burilor 
a deois să apere Harrismith.

*
Din Paris se telegrafeză, că corespon

dentul lui „New-york Herald14 a avut o 
convorbire cu președintele statului Oranje, 
Steyn, oare i-a declarat: „Maibine voiuface 
din țira intrigă o ruină, decât s'o las pe mâna 
Englesiloru.

*
Un raport oficial dat de guvernul en- 

gles spune, că pănă la 2 Maiii Anglia a 
pierdut 18,799 de omeni în Africa-sudică. 
Numărul acesta nu cuprinde însă pe răniți 
și bolnavi, nici pe aceia, cari au fost prinși, 
oi numai pe cei căduțl în luptă.

NECROLOG. Din Oravița română 
ni-se anunță trista soire, că Lucreția Po- 
ruțiu n. Ianza, tinera soțiă a d-lui Victor 
Poruțiu, administrator protopopeso în Ora
vița română, a răposat în 15 Maiii n. o. 
în al 30-lea an al vieții și al 12 al căsă
toriei. înmormântarea ;deoedatei s’a făcut 
erl, în 17 Maiii. — Adresăm întristatului 
soț sincere condolențe.

ULTIME SCIRL
Budapesta, 17 Main. La propu

nerea ministrului președinte, camera 
deputaților a fost amânată pănă la 
7 Iunie.

Praga, 17 Maiu. In Horschitz a 
fost eri o mare demonstrația în con
tra proiectului de limbă. Printre de
monstrant! se aflau și mulțl repre- 
sentanți ai consiliului orășenesc.

Londra, 17 Maiii. Din Pretoria 
se anunță, că luptele în jurul Mafe
kingului continuă încă.

Pretoria, 17 Maiu. Burii au fă
cut Sâmbătă un asalt asupra citade
lei dela Mafeking, der au fost res
pinși de Engles!.

Bruxeila, 17 Maiii. Șese-flecI de 
orașe din America, apoi guvernele 
statelor New-York, Pensilvania, Il
linois și Colorado, au trimis învităr! 
deputațiunei bure. Secretarul de stat 
transvaalian Fischer telegrafâză, că 

primirea însuflețită din New-York 
întrece tbtă închipuirea. Tote reu
niunile germane și irlandese au aran
jat manifestațiuni pentru deputa 
țiune.

Bristol, 17 Maid. Ministrul de 
finanțe Ricks-Beach a c|’s într’un dis
curs ținut aici, că norii resboiului se 
vor resfira încurend și că statul 
Oranje e de fapt anectat.

O O' fl<] 81S ÎL
JErupțhunea Vesuvului. Am publi

cat soirea, că Vesuvul a erupt, piarele din 
Italia spun, că craterul aruncă cantități 
mart de massă petrosă, producând un sgo- 
mot îngrozitor. Drumul de fer de pe Ve- 
zuv și șinele drumului funioular sunt aco
perite de lavă. Vesuvul, un munte de formă 
rotundă cu două piscuri, mândria și spaima 
Neapolului, e unul din vulcanii cei mai 
mici, dâr și din cei mai curioși, și stă sin
guratec pe o basă aprope sferică de un 
diametru de 16 kilometri. Vesuvul e sin
gurul vulcan în activitate din Europa și 
erupe în intervale mici cu putere colosală. 
Cele mai principale erupțiunl au fost: în 
anul 79 a. Chr. când au îngropat orașele Pom
pei și Herculanum; la 1631 d. Chr. când 
au aruncat 73 milione de metri cubiol de 
lavă; la 1794 oând întrăga suprafață a cra
terului a fost aruncată în aer, apoi la 1822, 
1871, oare s’a prelungit pănă la 1872 când 
la 26 Aprilie o erupțiune puternică a ucis 
mulțl omeni. Ultima erupțiune a fost la 
1898, când lava s’a întins pănă în strada, 
oare duce !la observatoriu. Actualmente te
erupțiunea amenință partea vestică a ora
șului, apropiindu-se de observatoriu, nimi
cind deja calea ferată funiculară care duce, 
la piscul Vesuvului. Nori groși de fum 
se ridică în aer, bombe roșie de foc sunt 
aruncate pănă în viile dela Resina aduoâud, 
prin vuetul îngrozitor ce produce, spaimă 
în populațiune, oare părăsesce locuințele. 
Din Neapol s’au trimes trupe în localitate 
pentru a salva populația. Și cu totă neno
rocirea și panica ce domnesoe acolo, mulțl 
străini bogațl sosesc mereu pentru a se de
lecta la acest spectacol frumos, der lugubru !

Dela JEacposiția din Paris. Abia 
s’au deschis porțile aoestei cetăți fermecate, 
și totă lumea urmăresoe — unii de aprdpe, 
alții numai din diare — minunatele podbbe. 
îngrămădite într’o ne mai văcjută splendore.

Esoepție făcând de diarele francese, 
care au în fie-oare număr al lor oâte ceva 
referitor la Exposițiă, cjiarele germane au 
din oând în când raporte amănunțite, foi- 
letone drăgălașe, pline de spirit și de ob
servații, frumose descrieri împestrițate cu 
câte un accident, care dă viață povestirei.

Așa într’unul din numerile trecute, 
diarul „Berlin. Tageblat44, avea un foileton 
în care un spiritual publicist îșl bătea joc 
de pavilionul Ungariei numindu-1 .un gulaș 
architeotonic.

E de mirat, scrie un foiletonist al lui 
„N. fr. Presse44, cu câtă repeziciune se lu- 
crâză la Exposițiă; aoolo unde credeai, că 
va fi nevoe de câte-va luni pentru com
plecta terminare a lucrărilor, vecjl după 
câte-va dile totul pus în regulă și aranjat, 
gata de a primi visitatorl.

Și ce lacomi sunt Parisienii dea vedâ 
mult, fie chiar nearanjat definitiv!

O interesantă secțiune e exposițiunea 
șcdlelor parisiene, și anume exposițiunea 
„des âcoles profesionelles44.

După obiceiul țării, fie-care școlă portă 
numele unui om mare.

E o școlă, Arago; una, Turgot; una, 
Colbert; una, Lavoisier; una, I. B. Say; 
una, Edgar Quinet. Numele n’are nimic de 
a face cu obiectul de învățat în șcâlă. La 
Colbert se învață ferăriă ; la Turgot, olăria. 
Lavoisier, chimistul, e patronul producțiu- 
nilor mobilelor de lux.

0 școlă normală de învățători (pre
parandia) a expus rapdrtele de escursiune 
ale școlarilor ei, tote scrise ou multă în
grijire și înzestrate cu fotografii, în cart 
se vede întrăga caravană, la diferite po
pasuri.

Unele din acele raporte-oaete sunt 
scrise în limba germană, altele în limba 
englesă.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“
din SSd’Kșov.

se pot procura următorele cărți:
Carii de rugăciiuni și predici.

Anghira Mântuirei, cărticea de 
rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletâscă a drept credincioșilor creștini, 
Edițiunea IV corectata. Gherla, Tipografia 
diecesană 1899, Un esemplar în păreți tari 
colorați 35 cr. (plus 5 cr. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tdte 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla, Tip. 
„Aurora11 A. Todoran 1899. Conține peste 
334 pag. Legată în păreți tari colorați, 
costă 50 cr. (cu posta 55 cr.)

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tip. „Aurora11 A. Todoran 1898. Un esemplar 
legat în păreți tari oolorațl costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
înGruondrea Preacuratei Feciore Maria, pen
tru folosul și mângăiarea sufletelor. Gherla, 
Tip. Diecesană, 1898. Prețul unui esemplar 
legat în păreți tari colorați 20 cr. (cu posta 
23 cr.)

Cuventărl bisericesci pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Paviu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul 1 fl. 
50 cr. (în loc de 2 fl. cum era la început), 
prin postă 1 fl. 60 cr. Aceste predici sunt 
iavorabil aprețiate și din partea clerului 
înalt din România.

Cuventărl funebrall și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, Into c- 
mite de low Papi», cunoscutul scriitor bi
sericesc. Conțin vre-o 400 pag. Prețul nu
mai 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Pvpfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
E o carte de vre-o 500 pag. format mare, 
tipar modern, cuprindend predici frumose 
pentru tote Duminecele de peste an. Pre
țul 2 fl. 20 cr. (prin postă recomandat 2 
fl. 35 cr.)

Predice pentru Duminecile de 
peste an, compuse duoă catechismul lui 
Decharbe, de VasiHu Civrish. Conține pre
dici dela Dumineca XI după Rosalii pănă 
la Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, de Em. Elefterescu, 
cunoscut atât de bine în oerourile româ- 
nesol.din namărosele sale scrieri atât de 
măduose, instructive și ou atâta gust ce
tite. E o carte mire, de 350 pag. Prețul 1 
fl. 50 or. (4 lei).

Scrieri școlare.
Istoria pedagogiei de V. Gr. Bor- 

govan 0 carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații de șeolă. Prețul 1 fl. 50 cr. 
(cu posta .1 fl. 60 cr.)

Istoria Biblică pentru folosul sco- 
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Cu per
misiunea superiorilor) Tipărită în 1898, 
Partea 1 (Testamentul vechiu) costă 25 cr.,

âr partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fiă-care.

Cântul în șcdla poporală de luliu 
Pon, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
Hațiu, fost profesor în seminariul din Blașiu 
și vicar la Făgăraș. Prețul 40 cr. (cu posta 
45 cr.)

„Învățătura creștinescă, său Catechis
mul mare pentru tinerimea greco-cath. 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag, format 8°, e legată solid 
și costă 80 cr. (cu posta 90 cr.)

*
O carte de legi. „Amicul Popo

rului11 îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul român* de 
Titu Vuculescu, pretor în Peoica maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea orl-ce plugar, orl-ce măestru, 
orl-ce om, care scie ceti, pote să înțelâgă lă
murit, ce-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 eu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

Cursul la bursa din Vîena.
Din 17 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 115.95
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.75
Impr. căii. fer. ung. în aur 4t/2°/0 • 120.30 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/0 • 99-—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . . 91.50 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50 
Impr. ung. cu premii..................... 159.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 137.75 
Renta de argint austr..............................97.85
Renta de hârtie austr.............................. 97.65
Renta de aur austr....................116.05
LosurI din 1860........................ 135.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.75
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 724.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 722.75
NapoleondorI.............................19.27
Mărci imperiale.....................118.25
London vista.......................... 242.60
Paris vista...................................... 96.85
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.—
Note italiene............................. 90.50

Cursul pieței Brașov.
Din 18 Maiu 1900.

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

19.02 Vend.
18.80 Vend.
19.20 Vend.
11.30 Vend.

127.— Vend.
58.50 Vend.
10.72 Vend.

100.— Vend.

19.06
18.86
19.26
11.40

101.’-

Proprietar: Dr. Âurei fâureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu fâawr.

N 93/17 szâtn 
vgrh. 1898.

Arveresi hird.etm.eny.
Alulirot kikuldott bir. vegrehajtb ezennel kozhirre teszi, bogy a 

hosszufalusi kir. jârâsbirosâg 1898 evi V. 93/21 sz. vbgzese lolytan Dr. 
Lemenyi Jeno felperes râszere Dr. Lembnyi Pompil alperes ellen 1000 
±rt. — kr. koveteles s jâr. erejeig elrendelt kielegitesi vegrehajtâs foly- 
tân alperestol feliil foglalt es 569 frt. 60 krra becsiilt ingdsâgokra a li.- 
falusi kir. jârâsbirdsâg V. 93/17—1898 szâmu vegzesâvel a tovâbbi el- 
jârâs vagyis az ărvetes elrendeltetven annak az alap 6s felulfoglaltatbk 
kovetelesei erejeig is, a mennyiben azok kielegitbsi jogot nyertek volna, 
Hosszufaluban alperes lakâsân leendO megtartâaâra hataridoul 1900 evi 
Mâjus ho 30 ik napjân delutân 2 orăja kittizetik, a mikor birdilag leiog- 
lalt tdbbfele hâzibutorok 6s szerelvenyek keszpânzfizetes mellett a leg- 
tObbet igerfinek, sziikseg esecen becsâron alul is elfognak adatni.

Egyszersmind felhivatnak mindazok, kik az elârverezendâ ing6- 
sâgok vetelârâbdl a vegrehajtatd koveteles6t megelozd kielegiteshez 
jogot tartanak, a mennyiben râszukre a foglaiâs korâbban eszkozolte- 
tett volna es ez a vegrehajtâ3i jegyzokonyvbdl ki nem tiinik, bogy el- 
sObbsegi jelenteseiket az ârveres megkezdeseig alulirt kikuldottnel irâs- 
ban beadni vagy pedig szdval bejelenteni el ne mulasszăk, mert kiilon- 
ben csak a vetelâr foloslegere fognak utaltatni.

A torvenyes batâridd a hirdetmenynek a birdsâg tâblâjâu tor
tent kiiiiggeszteset kovetO naptdl szâmittatik.

Kelt Csernâtfalu, 1900. evi mâjus bd 30-ik napjân.
Veress î^ihăly,

962 ' k’r. bir. vegrehajtd.
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ch mttase fl 2.40 cr.
scumpe! — 4 metri. — Trimise libere de porto și de vamă! 

se trimit imediat, asemenna și de „mătăsuri Henneberg“ negre,

și mai

Mostre

albe și colorate, dela 45 cr. până la 14 fl. 65 cr. metru.

G. HEOEBERG fabricant k mătăsuri (literant al cnrți t r.) ZURICH.
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Prafurile-Seidlitz aie iui Isil
Wes*Stabîle nuistiai, deeă fiăcm-e cutiă este prove«|ută eu mni-ea <le 

aperare a Iwî A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidiitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce.— Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranițtwein și sare a lui iHplla
Veritabila numai, decă fiecare sticlă este provăcțută cu marcn de scutire și cu 

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.80.

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de aperare A. Moli.

TrfisuSterea principală prin 
Farmacistul A. WIOUL,

c. și r. fnrnisor al curții imperiale Viena, Tuciilauben 9
Comande din provinciă se efectueză țlilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se căra anumit preparatele provăcțute cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _*

de

Pentru o Fabrică, mai mare

conditiunile: se fie creștin de 25 ani, 
pe deplin limba germană și română 
se fie versat în sciințele 
s6re frumbsă, disposițiă

lucra independent.
—= Prospect, ea

Oferte detailate cu fotogrfîie și copie după testimonii sunt 
8e adresa sub „F. H. 3524“ la

Haasenstein & Vogler 
ked Viena.
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se caută un

Corespondent harnic, 
neînsurat, se cunoscă 
în scris și vorbire,

comerciale, stenograpbie, se aibă seri- 
la muncă, diligență și capabilitate de

mai târziu se și voiageze. =■

956.(2-2)

Sosirea și plecam imurilor fle stat rog. die. în Brașov.
WalaMI din fl V&aiii st. n. fl'iWSV

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 (Jlușiu la 6. 2’9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la 6ra 10’25 min. sâra.

Dela bucurescl 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 6ra 9 27 min. p. m.
(din Maiu 15 — 15 Sept.)

IV. Trenul acelerat, la 6ra 10’14 m. sera.
V. Tren de pers. Ia 6ra 2.10 min. p. m. 

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

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

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

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
IV, Tr. mixt, la ora 10-4 m. sâra

(dela Sf. George, în Iul. 1 - 15 Sept. în 
tote sărbătorile)kj

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt li ora 7’2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m.
III. Tr. mixt la ora 8’18 min. sâra.

Dela Ciiic-Gliimes 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 ora 6’48 min. sera
IV. Tr. mixt la 6ra 10’04 min. sâra.

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

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 ora 7’48 min. sâra. 
IV; Tr. acc. la ora 10’26 min. sâra. (Arad)

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

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
III. Trenul accel. la ora 2’19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tr. acc. la ora 5’14 m. dim. (dela Arad)..

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

(ara legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la. 
6ra 3’20 min. noptea.

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

(are legătură cu linia Tjșnad-Cluc-Szereda).

Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartolomeiu),.
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. sera.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
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 3T5 min. p. m„

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


