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mări grave pentru marile puteri. E un mo
ment îmbucurător aoesta, care însă nici
decum nu pdte slăbi fierbintea dorință de 
a vedd cât mai curând sfîrșitul răsboiului. 
E greu a spune, ce prospecte sunt pentru 
așa ceva; la tot cașul însă crede absolut cs- 
chis infervenirea amicală a unei alte puteri, 
care de alt fel n’ar avă resultat, decât decă 
ambele părți beligerante ar fi aplecate, 
ceea-ce însă nu esistă.

Ministrul respinge atacurile provenite 
din pretinsa violare a neutralității de că- 
tră Austro-Ungaria. Motiveză apoi sarci- 
nele nouă, ce se aruncă asupra poporațiu- 
nei. Sporirea cheltuelilor a fost redusă pe 
cât era posibil și pe oât permitea starea 
de apărare a monarohiei. Nici odată însă 
nu este iertat să se uite, oă și în mijlocul 
constelațiilor celor mai paclnice, pot să ur
meze evenimente, cari să atingă posiția de 
mare putere a monarohiei și oarl trebue 
să ne găsdscă pregătiți.

*

A urmat desbaterea. Cel dintâiu a 
luat cuvântul Dr. Slama, care în numele 
delagaților cehi a declarat, că Cehii vor 
vota contra budgetului, de-oparte pentru-că 
ei n’au încredere față de persona, ministru
lui de esterne, de altă parte pentru-că nu 
sunt mulțămițl cu politica lui. Face impu
tări lui Goluchowski, că se amestecă în 
politioa interidră a Austriei, așa că ’i s’ar cu
veni mai bine titlul de ministru al afacerilor 
interidre. El a fost care a răsturnat cabi
netul Thun; în lupta contra formulei Szell 
a făcut fața unui adevărat Janus, și acum a 
lucrat pentru Austria și contra lui Szell, 
acum pentru Ungaria și Szell.

Poporul cehie, continuă Slama, a în
tâmpinat cu bucuriă apropierea monarchiei 
de Rusia. Austro-Ungaria a ajuns, în fine 
să-și reguleze de-opotrivă raportul ei față cu 
Germania și Rusia. Dâr esistă temerea, că 
evenimentele din Berlin pot să turbure în
țelegerea.

Contele Dzieduszycki arată cât de greu 
îi este Austriei să facă politică esternă. 
Piedeca principală sunt turburările ^dinăun
tru. Laudă politica lui Goluchowski, care 
scie se armonieze politica păcii cu posiția 
de mare putere a monarchiei. Popdrele 
Austriei însă se bage de sdmă, căci răs- 
boiul de limbă germano-cehic pdte să facă 
incapabilă ori ce politică esterioră și să 
causeze oele mai mari pagube economice 
monarchiei, provocând grave perioule so
ciale și nimicind libertatea și autoritatea 
statului.

Contele Goluchowski răspunejeud lui 
Dr. Slama spune, că n’a avut prilej de-a 
lucra în contra intereselor Cehilor, deore-ce 
nu se ooupă de politica interidră. încât 
pentru afirmarea Ini Slama, că în Bulgaria 
și Serbia nu se mai găsesce nici un aus- 
tro-fil, ministru declară, că scopul politicei 
monarchiei nu este de-a aloătui în aoele 
țări partide, cari să luoreze pentru noi. 
Principiul, pe care se rdzimă înțelegerea cu 
Rusia, este principiu) neamestecului în afa
cerile interne ale statelor din BaloanI, ceea- 
ce face a-se înlătura orl-ce confliot.

După-ce mai vorbesce marchisul 
Bacquehem solidarisându-se cu politica lui 
Goluchowski, delegațiunea a trecut la des
baterea specială.
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Aniversarea de atji.
Brașov, 3 Maia.

Amintirea cjilei de 3/15 Maiii 
— acjî scriem 3/16 Maid, fiind-că 
după călindarul nostru julian anul 
secular 1900 este tot-odată și anvi- 
sect, — în care c|i acum cincl-c}ecl 
și doi de ani poporul nostru după 
vecurî de iobăgia și-a serbat redeș
teptarea și renascerea sa națională, 
este și trebue se fia scumpă inimii 
fiă-cărui Român.

Pilele mari în viața unei na
țiuni sunt tot atâtea puncte de po
pas și de orientare pe cărările ei, de 
unde se pbte reculege sufletesce pri
vind înderet și înainte, ca se-și țină 
direcțiunea drâptă și »e nu retă- 
cescă.

Așa și noi Românii dintre Tisa 
și Carpați avem pe 3/15 Maiu 1848 
ca mare arătător pe drumul greu și 
spinos, ce trebue se-1 străbată na
țiunea nostră în urmărirea sfintelor 
ei nisuințe de emancipare și de li
bertate.

De ar înțelege toți frații cât 
de mult atârnă succesul întregei 
munce și a tuturor luptelor nostre 
dela aceea, ca ochii noștri se nu 
scape nici un moment din vedere 
acel mare arătător și cu mic cu 
mare, ori în ce împrejurări, din sa
lonul bogatului, din coliba săracului 
și pănă în fundul închisorilor, în 
cari ne aruncă despotismul prigoni
tor al contrarilor, se avem și se ve
dem mereu înaintea ochilor noștri 
fâlfăind mândrul steag în jurul că
ruia s’au grupat înaintașii noștri în 
lupta pentru libertatea și drepturile 
națiunei române.

Fiă-care părinte trebue să-și țină 
de cea mai scumpă datoriă a sa de-a 
spune fi.lor săi, ce a însemnat și ce 
însemnă pentru noi Românii cjiuade 
3 Maiii; se le spună și să le esplice, 
ce va se însemne, când fiii unei na
țiuni se legă între ei cu jurământ 
se lupte în cea mai strînsă unire 
frățâscă și se nu se odihnâscă pănă 
ce nu vor redobândi drepturile na
țiune! române.

Trebue să aibă pe cin e-va aceste 
tinere mlădițe, fiă părintele lor seu 
preotul, dascălul seu alt amic și bun 
sfătuitor, care, la asemeni ocasiunl, 
cum e aniversarea filelor în veci 
memorabile ale marei adunări na
ționale române de pe Câmpul Li
bertății, să le arate, care este idea 
Iul, ce trebue se încălcjescă și se 
hrănescă inima junimei române și 
care este și trebue se fiă chiămarea 
Românului deștept și cinstit în mij
locul poporului seu.

Și fiind-că e vorba de marele 
ideal național al junimei, ne bucu
răm din suflet, că putem constata 
frumosul și nobilul esemplu de iu
bire de națiune și de însuflețire 
pentru idealul ei, ce l’a dat tinerimea 
nbstră universitară în timpul din 
urmă în cunoscuta cestiune Iancu.

Ori cât de posomorită ar fi si- 
tuațiunea’ actuală politică a popo
rului nostru, datorită vitregelor îm
prejurări și crudelor prigoniri duș

mane, der în parte nu neînsemnată 
și greșelelor și slăbiciunilor nâstre, 
trebue se ne simțim încuragiați și 
putem privi cu încredere la viitorul 
națiunei nâstre, pe câtă vreme bra
va ei junime va fi cu tot sufletul 
devotată causei sale drepte, păstrând 
în pieptul ei ca o corn oră sfântă 
idealul național.

Vremile de față, cu tâte nea
junsurile și ticăloșiile lor, sunt, ce-i 
drept, puțin priinciose pentru-ca să 
facă să încolțâscă acâsta iubire și 
acest devotament nestrămutat în 
inima tinerimei nostre. Cu atât mai 
mare este meritul acelora, cari con
duși de simțul curat național cultivă 
cu îngrijire în inima junimei române 
semînța divină, din care va avâ se 
răsară spiritul menit a prepara un 
viitor mai bun și mai demn mult 
încercatului nostru popor.

Și nu mai trebue să spunem 
cât de neprețuită este în asemeni 
vremuri însă-șl purtarea bărbătescă 
și seriosă a tinerimei gata de a-șl 
apăra naționalismul ei curat, cu 
orl-ce jertfă.

Vai și amar va fi de acel po
por, care n’ar sci să prețuâscă 
acesta, vai de aceia, cari ar lua în 
deșert nobilele frământări ale sufle
tului națiunei, care de când esistă 
istoria popârelor și-a aflat întot- 
dâuna cea mai viuă espresiune în 
sentimentele tinerimei.

Decă însă memoria marei c|ile 
din viața națiunei nâstre ne face se 
privim cu drag și cu îngrijire de 
viitor la junimea nostră, ea ne în
demnă tot-odată se căutăm în jurul 
-nostru și se trecem în revistă fap
tele bărbaților noștri chemați a sfă
tui și a conduce poporul în flile 
grele.

Am mărturisi ceea-ce în adevăr 
nu este convingerea nostră, dâcă 
am susține și față cu bărbații lup
tători ai națiunei, că atitudinea lor 
actuală, între olaltă și în raport cu 
marile probleme ale organasițiunei 
și ale luptelor nostre naționale, ni-ar 
oferi momente de încuragiare.

Nu voim să alterăm sărbătoresca 
amintire din momentul de față, cons
tatând relele ce s’au încuibat între 
noi mai ales de un șir de ani înedee 
și cari au trecut acum de pe tere
nul politic și pe cel bisericesc. Vom 
tjice numai, că nu este rău, care să 
n’aibă leacul său, și avem speranță 
firmă, că se va găsi leacul, care nu 
numai să pună stavilă, dâr să și nimi- 
cescă din rădăcină virusul disolvant, 
ce a început se atace organismul 
nostru național. Acest organism este 
încă destul de sănătos, pentru-ca să 
potă resista veninului, de care este 
amenințat.

Nid acâsta însă nu se va pută 
petrece de sine, fără aplicarea anti
dotului necesar.

Bărbații credincioși și devotați 
causei națiunei nostre, reamintindu-șl 
cele petrecute înainte cu cinel-c|ecl 
și doi de ani, vor afla de sigur mai 
ușor îndemn, razim și direcțiune 
pentru lucrarea lor în favorul con
solidării forțelor nostre naționale. 

Privind la stegul falnic, ce ne-a. 
condus în luptele nostre de eman
cipare, ei se vor îmbărbăta și-și vor 
oțeli forțele și energia. Astfel vor 
sci se braveze în momentul suprem 
peticului, ce ne amenință afiî mai 
mult dinăuntru, decât dinafară.

Incheiând, nu putem se nu re- 
pețim cuvintele, ce le-am scris, tot 
din incidentul sărbării de ac]I, un an 
după marea conferență națională 
dela 1881:

A sosit timpul să tragem 
odată resultanta din esperiențele, ce 
le-am făcut dela 1848 încoce și să 
dovedim mai multă maturitate po
litică.

Noua cvotă. Alaltăerî după amiadl 
s’a ținut conferență deputațiunilor pentru 
stabilirea cvotei. Desbaterea a fost scurtă 
și drept resultat s’a făcut învoiala, ca să 
se susțină proporția de pănă acum : pentru 
Austria 65‘6a/^, pentru Ungaria 34-4^/^. 
Cvota aodsta s’a stabilit pe timp de 9 ani, 
dela 1 Iulie 1900 pănă la 31 Decemvre 1909.

Din delegata!.
(Espunerea ministrului Goluchowski.)
In ședința comisiunei budgetare aus

triaco, ținută alaltăerî, ministrul comun 
al afacerilor esterne contele Goluchowski 
șl-a făcut espunerea sa anuală asupra si- 
tuațiunei esteridre.

Contele GolucllOWSki declară deja 
la început, oă de astă-dată renunță la des
fășurarea mai amănunțită a situațiunei, de 
dre-ce în cele câte-va luni dela ultima se
siune a delegațiunilor, nu s’a întâmplat 
nimic, ce ar necesita o espunere mai 
amplă.

Visita Majestății Sale la Berlin cores
punde relațiunilor de intimitate dintre 
cei doi monarchl și statele lor. Ddcă de o 
parte n’ar trebui să se accentueze prea mult, 
că visita aedsta n’a fost provocată de ces- 
tiunl politice speciale, de altă parte nu se 
pdte nega însemnătatea, oe i-se cuvine, 
ca o nouă întărire a principiilor, pe care 
se rdzimă edificiul alianței de pace din 
Europa centrală.

Garanțiile prețidse de pace pentru 
continentul european de care am făcut 
amintire în anul trecut, esistă și astăzi în 
întregimea lor. Ele dau speranța, că întru 
cât se pdte estinde prevederea omendscă, 
vor promova desvoltarea neturburată a stă
rilor normale. In privința aodsta raportul 
de alianță al monarchiei austro-ungare cu 
Germania și Italia îșl află întregire în în
țelegerea dintre noi și cabinetul din Petersburg 
ou privire la cestiunile orientale și mai 
mai ales la oele din Peninsula-baloanioă, 
precum și în escelentele raporturi cu oe- 
lalte puteri. De altă parte este întemeiată 
presupunerea, oă recundscerea acelor resul- 
tate binefăcătdre, cari și pănă acum s’au 
dovedit pentru pacea Europei, va întări și 
pe ceilalți factori nu mai puțin în inten
ția, ca se conlucre sincer și leal la con
solidarea acestei opere, care singură este 
în stare da a ne scuti de conflicte interna
ționale și de sguduirl adânci.

Contele Goluchowski are speranța, că 
conflagrația dintre Anglia și republicele sud- 
africane nu va provoca nici în viitor ur
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Congregația comitatului 
Caraș-Severin.

(Raport special al „Gazetei Transilvaniei".) 
Lugoș, 13 MaiG n.

— Urmare. —

D-l Dr. Stefan Petrovid: On. Congre
gația! Pe oel ce cunosce temperamentul d-lui 
Bredioeanu trebue să-l prindă mirarea cu 
câtă calmitate și-a desvoltat propunerea 
sa și motivele ei, dâr tot-odată a trebuit 
să-l prindă mirarea, cu ce apucătuil îșl 
motivâză comitetul permanent propunerea 
sa și cu câtă ușurătate susține și motivâză 
d-l Suttag propunerea comitetului perma
nent.

Ce am audit, d lor, aici? Am aucjit, că 
în definitiv d-l Suttag consimte ou comite
tul permanent, anume ea propunerea d-lui 
Bredioeanu se nu se primâscă; în privința 
motivelor însă se deosebesce ca ceriul de 
pământ, pentru-că pe când comitetul per
manent — în conformitate cu ordinațiunile 
din cestiune — nâgă esistența națiunei ro
mâne, d 1 Suttag recunosce, oă aceea esistă 
și că a făcut progrese culturale mari.

Onorată Congregația! Și eu am învă
țat atât drept teoretic, oât și positiv și tote 
normele, cum are să se tălmăcâscă o lege, 
dâră din art. de lege 44 din 1868, care 
vorbesce despre „nemzetisegiegyenjogusâgu, 
despre egalisarea, prin urmare egalitatea 
naționalităților în privința drepturilor, nici 
când n’am putut deduce și nici nu voii pute 
deduce — dâcă nu voi nebuni cumva, de 
ce să mă ferâscă Dumnedeu, — că na
ționalitatea română nu-i recunoscută, său 
că s’ar fi decretat de neesistentă.

Nici nu putea fi decretată, de neesis
tentă, pentru-că poporul român e în esis
tența sa independent de voința orl-cărei 
legislațiunl, și precum sorele ar esista și 
dâcă i-ar fi venit bunăoră lui Banffy său 
altui patentat în minte să decreteze, că nu 
esistă, tot așa și naționalitățile nemaghiare 
esistă, orl-ce lege s’ar face și orl-cum s’ar 
tălmăoi și aplica aceea.

Art. de lege 44 din 1868 în introdu
cerea lui a creat o noțiune abstractă, noțiu
nea „națiunei politice14 pentru oomplexul 
tuturor cetățenilor din Ungaria, însă prin 
crearea acestei noțiuni abstracte n’a putut 
decreta și niol n’a decretat de neesistente 
naționalitățile specifice din țâră, pentru-că 
dâcă decreta acâsta, decreta tot-odată, că 
nici naționalitatea specifică maghiară, adecă 
maghiarimea de rassă, nu esistă, ci cred 
că nici D-vostră nu admitețî, că s’ar fi de
cretat.

Dâr nu vreu să discut ou comitetul 
permanent, ci vrâu să reflectez d-lui Suttâg, 
care recunoscând esistența naționalității ro
mâne, află cu oale a susține în fața ndstră, 
că naționalitatea română din Ungaria nu-i 
asuprită, ci patria ca mamă comună a gri- 
jit de tote poporale așa, că naționalitatea 
română a devenit desmierdată (dâdelgetve, 
elkânyeztetve) și din acâstă causă pre- 
tențidsă.

Nu m’așl mira, dâcă altul, bunăoră 
d-l Bosz (presidentul partidului liberal din 
comitat) ar susțină așa ceva, dâr mă mir, 
mă îngrozesc, când aud pe d 1 Suttâg sus
ținând în fața nostră așa ceva d-sa, care a 
îmbătrânit între noi și anume pe un teren 
unde în deosebi ar trebui să se cultive 
progresul național, pe terenul instrucțiune! 
a îmbătrânit ca profesor și inspector de 
șcâle.

Dâcă vorbia altul, bunăoră d-l Bosz, 
vorbiam despre alt ram al administrației, 
bunăoră despre milițiă, său despre admi
nistrația strict comitatensă, în care cas ași 
pută observa, că în înțelesul legei și fiș- 
panul ar trebui să fiă român ; față de d-l 
Suttâg însă mă restrîng la terenul instruc
ției, pe care a îmbătrânit.

D-l Suttâg susține, că am devenit 
pretențioși, din causă, că am fost din parte a 
patriei, din partea mamei comune, desmier- 
dațl. — Să vedem o lâoă, cum stăm ou 
desmierdarea „dedelgedâs-ul, „elkânyezte- 
tes“-ul?

Legea positivă a țărei dispune între 
altele, oa instrucția pănă la studiul acade
mic să se facă din partea statului în limba 
română, dispune mai departe, că orl-ce cor- 
porațiune pote să înființeze școle, ba chiar 
și particulari, decă-i trage inima.

Acestea sunt disposițiunî legale posi
tive ! Acum te întreb d-l» Suttâg, câte 
scdle medii a ridicat statul pe sema Ro
mânilor?... răspunde-ml câte? dâcă îmi 
spui numai un gimnasiu, o scolă reală său 
comercială, atunci mă dau bătut!

Nici atâta nu-i destul, că în decurs 
de 30—32 de ani, de când s’a făcut legea, 
statul n’a ridicat nici o școlă medie pentru 
Români, ci n’a permis nici altora să ridice 
pe banii lor scole. Sunt mai bine de 20 
de ani de când Caransebeșenii au presentat 

guvernului țărei operatele pentru a înființa 
pe banii lor un gimnasiu în Caransebeș, 
dâră, — încât soiu eu — pănă afli n’au 
primit nici un răspuns.

Școlele medii esistența, cari în parte 
dateză de pe timpul influinței nemțescl, — 
pe care noi n’o dorim, — sunt parte deja 
maghiarisate, parte pe cale de a fi ma- 
ghiarisate. Apoi patiia-i mamă comună, 
kdzos âdes anya, d-le Suttâg?... E mamă 
comună?... Da e, și mamă încă cum se 
flice: pentru uuii mumă, pentru alții ’i 
ciumă! (strigăte ellăV. ellâl!)

Dr. Petroviciă (unguresce): Binevoiți a 
nu fi impacienți, altcum cine vrea pote 
merge acasă, votarea și așa a trecut. (Con
tinuă românesce). Did d-le Suttâg, că am 
progresat... Ar fi său ignorant, sâu pessimist 
Românul acela, care ar susțină, că n’am 
progresat. Ce dovedesce însă acâsta? Do- 
vedesoe ore, că mama comună ne-a ajutat, 
sâu chiar desmerdat ? Defel nu! Progresul 
poporului român, mult puțin, e de a se 
mulțumi zălului poporului român pentru 
progres, apoi vitalităței și inteliginții sale 
naturale, adecă lui Dumnecțeu, er nu spri
jinului binevoitor al mamei comune.

Nu-i întrebarea, Onor. Congregația, 
ce progres am făout, oi ce progres puteam 
face, dâcă nu ni-se denegau condițiunile 
de progres.

Cel ce cunosce cât de puțin istoria 
oulturală a poporului român, scie, oă po
porul român din regatul României îu mare 
parte din causă că Turcii și alți dușmani, 
când treceau la noi, trebuiau să trâoă 
peste trupurile și averile fraților din Ro
mânia, rămăseseră atât de tare în urma 
Românilor din Ardeal și Ungaria, încât 
înainte de 70.-80 de ani abia aveau șcâle 
publice pentru instrucția națională, âr das
călii și-i împrumutau dela noi.

Și adl unde au ajuns ei și unde am 
remas noi? Și așa-i că din oausa, că am 
fost desmerdațl?

Da, am progresat, însă unde stă scris, 
d-le 8uttâg, oă am progresat în destul! 
D-vostră Vă gândiți: Ați progresat în 
destul și așa sunteți prea ai dracului (ila
ritate) ce mai vreți? Noi însă vrem să mai 
progresăm, conform facultăților nostre, și 
nu reaunoscem c’ar esista comitat, stat sâu 
vr’un împărat pe lume, care ar ave dreptul 
să ne fixeze un punot pănă unde avem să 
progresăm, și mai departe nu!

S’a flis, ce în sala comitatului nostru 
încă nu s’a fost flis, oă partidul național 
român tindea la desfacerea unității și in
tegrității statului.

Eu ca membru al partidului național 
român protestez cu tâtă puterea în contra 
acestei acuse, aduse poporului român întreg 
constituit într’un singur partid. — Și eu 
sunt patriot bun; am fost soldat, contribui 
din câștigul agonisit cu sudorea feței la 
susținerea statului și stau la disposiția bi
nelui public ou totă inteligența mea, prin 
urmare nu recunosc nimănui dreptul de 
a-ml trage la îndoială patriotismul.

PatrioțI răi sunt aoeia, cari ignorând 
menițiunea statului îl duo eventual la des
compunere, dâcă nu la perire, pentru-că în 
fliua de afli nimeni nu mai susține — 
„dariiber sind gelelirte und ungelehrte einig*  
— că statul ar fi scop, că popârele ar fi 
pentru stat. Acum și mulțimea scie, că 
statul e o inst tuțiă, că indiviflii și popo
rale, cari trăeso într’ânsul să-și potă ajunge 
mai ușor soopurile, atât cele materiale, cât 
și cele culturale generale și speciale na
ționale.

Văflend, d lor, că V’a plăcut asămă- 
narea făcută de d-l Suttâg între patriă și 
mamă, dați-ml voiă să fao și eu o asemă
nare spre ilustrarea menițiunei statului. 
Să ni-1 închipuim ca un consorțiu, să ne 
închipuim bunădră, că Maghiarul, Românul, 
Slovacul, Sârbul și Neamțul au format un 
consorțiu de câștig comun și de traitî co
mun. întreprinderea merge de minune. Din 
câștigul mare ar pută trăi toți binișor. Ei, 
dâr ce se întâmplă? Din câștigul comun 
mancă ce i drept, toți laolaltă, dâr Ma
ghiarul mănâncă friptură și bea vin bun 
(sgomotși strigăte: elăllV), Românul mănâucă 
mămăligă, Slovacul crumpene (cartofi), Sâr
bul și Neamțul tot așa.

Așa-i adl, așa-i mâne, așa-i poimâne. 
Admit, ce credeți D vostră, că nemaghiarii 
sunt mai proști; așa de proști însă tot nu 
sunt, ea să nu vadă, că din câștigul comun 
li-se cuvine și lor mâncare asemenea cu a 
Maghiarului. Și dâcă nu sunt așa de proști, 
credeți D-vâstră, că nu vor cere? Și dâcă 
nu li-s’ar da, credeți D-v6stră, că nu s’ar 
pută întâmpla să vrâ să iee cu puterea? 
Și dâcă da, credeți D-vostră, oă acel con 
sorțiu se mai pâte susține? (Sgomot, mur
mur elâlD.)

Fișpanul (unguresce): Rog pe d-l vor
bitor să vorbâscă mai rar, ca să-l înțeleg 
și eu bine, și să binevoiâscă a nu ascuți 
într’atâta contrastele.

Dr. Petroviciă (unguresoe): Spre ilus
trare tocmai aceea vrâu, apoi românesce: 
Vreu să ilustrez menirea statului și nine’s 
aceia, cari — indirect — luoră la even
tuala desfacere a integrității statului. Noi 
n’o facem acâsta, noi vrem să lucrăm la 
lamina flilei și e dreptul și datorința flă
cărui cetățân, care are pricepere sâu și 
numai simț pentru viața de partid, când 
pe cale ilegală i-se face ou neputință dis- 
euțiunea liberă și activitatea.

Făoeud aceste observări sprijinesc 
propunerea d-lui Bredioeanu.

Despre cele ce au mai urmat voiii 
raporta ulterior.

Un proces pentru „agitația14 în 
Turda. In 11 Maiîi n. s’a pertractat îna
intea tribunalului din Turda un proces pen
tru „agitațiă14. Acusatul era proprietarul 
român din Poiana d-l Nicolae Rusu, care la 
denunțarea unor Româul netrebnici din 
Poiana, a fost pus sub acusă pe motiv, că 
în fliua de 20 August ar fi cjis cătră preo
tul, că de ce pune „fleandura“ de stindard 
pe școlă și biserică, neavend Românii a 
face nimic cu nisce regi păgâni. Din tâtă 
scornitura acâsta era însă numai atâta ade
vărat, oă numitul proprietar întrebând pe 
preotul comunei de ce a arborat steaguri 
pe biserică și școlă, acesta a răspuns, oă 
fliua Sf. Stefan e sărbătâre impusă prin 
lege, âr d-l Rusu a observat: „Așa-dâr de 
aceea e flamura p9 biserică și școlă ? Nici 
nu sciu de ce serbăm noi pe regele acela, 
oare n’are alt merit, decât, că a încrești- 
nat pe Ungurii păgâni14.

Acusatul a fost apărat de d-l Dr. Eu
gen Pătăceanu, care a combătut cu succes 
acusele și învinuirile procurorului. Acesta 
șl-a luat îndrăsnela de-a da Românilor lecții 
de patriotism și a-i acusa de nerecuno- 
scință: față, de patriă. Ou tâtă apărarea 
demnă și bărbătâscă și cu tâte că s’a ară
tat cum denunțanții au falsificat înțele
sul vorbelor flise de aeusat, tribunalul a 
adus totuși o sentință fârte aspră. A oon- 
damnat pe Nicolae Rusu la patru luni tem
niță ordinară, 100 fl. amendă în bani și la 
suportarea speselor procesului.

Pentru-ca să se scie cine sunt denun
țanții amintiți mai sus, âtă le dăm aici nu
mele: Tereban Todor, Florea Todor și Ioan 
Rusu, toți din Poiana. Cei buni și întregi 
la suflet să se ferâscă de aoeste, unelte ale 
dușmanilor.

Congrua catolicilor. După soco
teala făcută de comitetul central pentru 
oongruă, se reoer două miliâne și 300,000 
corâne pentru dotarea parochielor mai 
slabe. Din suma aoâstă, 300,000 cor. ar fi
să se acopere din fondul religionar, âr restul 
din proprietățile bisericescl mai mari. Aoum 
se lucrâză la aflarea oheiei pentru reparti- 
țiarea acestei sume între cele 4 metropolii, 
10 episcopate, 27 consistorii și 18 mănăs
tiri. Sunt două planuri pentru repartițiarea 
sumei acesteia, dintre cari se crede mai 
probabil de a fi primit planul, după care 
se va întemeia un fond al congruei prin 
contragerea pe amortisațiă a unui împru
mut de patru-flecl miliâne cor. cu întabu- 
larea proprietăților bisericescl amintite 
mai sus.

In cestiunea Portilor-de-fier.>
„Corespondența Politică*  din Viena a 

primit asupra negociărilor austro-ruse cu 
privire la Porțile-de-Fier următârea scrisâre 
din Petersburg:

„Diferendul se referă la. interpretarea 
articolului 57 din tractatul din Berlin, care 
a acordat Austro-Ungariei dreptul de a 
percepe taxe provisorii pentru acoperirea 
cheltuelilor de regularisare a fluviului.

„După concepția sustro-nngară, arti
colul acesta implică dreptul de. a percepe 
și în același timp a fixa quautumul taxe
lor ; guvernul austro-ungar a făcut se se 
observe, că aceste taxe sunt forte mici și 
oă mare parte a saroinelor a fost asumată 
de tesaurul ungar.

„Rusia a menținut punctul său de ve
dere, anume că determinarea tarifului de 
peagiu trebuia să fie precedată de un acord 
între tâte puterile contractante. Enumerând 
argumentele, ce le-a invocat întru apărarea 
punctului său de vedere, guvernul rus a 
stăruit din capul locului asupra faptului, 
că el în cestiunea acâsta nu e călăuzit de

cât de sentimentele lui amicale pentru gu
vernul austro-ungar și de intențiunea se- 
riâsă de a ajunge la o înțelegere.

„In cursul schimbului de vederi asu
pra acestei afaceri, Rusia, deși șl-a men
ținut punctul său de vedere, nu s’a depăr
tat niol-odată de sentimentul amical oe dom- 
nesce în relațiile celor două țări. De vreme 
ce schimbul de note n’a adus nici o schim
bare în opinia celor doi negociatori, s’ar 
părâ, că afacerea nu va mai da loc, de o- 
oamdată, la nouă corespondențe14.

Cronica externă.
Succesul naționaliștilor francesl. 

Seim, că la alegerile comunale din Paris, 
naționaliștii au raportat un frumos succes. 
Obținuseră adecă 30 de scaune din 49. Au 
mai rămas în balotaj 30. Alegerile de ba
lotaj s’au făcut Duminecă și din 30 de lo
curi ei au oâștigat 19. Au fost aleși așa- 
dâr în representanța comunei Paris 49 de 
naționaliști, numărul membrilor consiliului 
fiind 79. Va să dică naționaliștii formâză 
acum majoritatea. Foile republicane și so- 
oialiste recunosc, că au suferit înfrângere 
seriâsă în Paris.

Rusia și Serbia. Se afirmă, că re
gele Alexandru al Serbiei a început flilele 
aceste acțiuue pentru o apropiere a Ser
biei de Rusia. Piarul rus „Novoie Vremjau 
confirmă acest lucru. Trimisul sârb la 
Viena ar fi conferit cu contele Kapnist, 
ambasadorul rus, âr trimisul Sârb la Paris 
ar fi avut însăroinarea să câră guvernului 
frances buna voință pe tema aoâsta. Re
gele Serbiei ar fi dispus de a acorda am- 
nestiă pentru toți condamnații politici, să 
recheme pe fruntașii radicali aflători în 
străinătate și să compună un minister, în 
care majoritatea ar fi radicali. Regele Ale
xandru nu voesoe însă să admită îndepăr
tarea de Serbia a ex-regelui Milan.

Amenințările Irlan deșilor. Cu 
totă călătoria reginei Victoria la Dublin și 
cu tote manifestațiile lor pacinice, Irlan- 
desii sunt adânc nemulțămițl. Acestei ne- 
mulțămirl i a dat espresiune John Redmond 
și John Dillon cu ocasiunea unei adunări 
poporale. Redmond a flis îQ vorbirea lui, 
că în momentul când primirea cavalerâscă 
ce i-s’a făout reginei în Irlanda, ar fi dat 
ansă la consolidarea raporturilor pacinice, 
ministru-președinte Salisbury începu să pre- 
sente în false colori postulatele Irlandesi- 
lor și să le respingă în mod vătămător. Ir- 
landesii, continua Redmond, văd adl mai 
clar ca ori și oând, că pe calea păcii și 
lealității.nu voi- ajunge la vindecarea ra- 
nelor lor. — Dillon a făcut apel la uni
rea tuturor Irlandesilor în fața viitârelor 
alegeri.

JDe după culisele triplei alianțe. 
Revista politică rusâscă „Slavjanolci Vielc*,  
ce apare în Viena, publică un episod intere
sant referitor la tripla alianță, episod>în- 
templat la 1897. Redactorul revistei de
clară pe cuvântul seu de onâre, că episo
dul l’a scris un vechiu diplomat cu auto
ritate. El este următorul :

In diua declarării răsboiului turoo- 
grec, 17 Martie 1897, oficiul de esterne din 
Viena a adresat o notă miniștrilor de es
terne din Berlin și Roma, cerendu-le în
voirea pentru o formală anectare a Bosniei 
și Herțegovinei. Cei din Viena erau ca și 
siguri, că vor primi răspuns favorabil, dâr 
s’au înșelat. Mare a fost surprinderea 
când s’a văflut răspunsul Germaniei, în a cărei 
notă se găsesce următorul pasagiu: „Scopul 
înființării triplei alianțe n’a fost de a spri
jini ofensiva, âr peninsula-balcanică nu 
este permis să se turbure la nici un cas“. 
Răspunsul Italiei a fost mult mai energic. 
El era: „Decă Austro Ungaria anectdză Bos
nia și Herțegovina, Italia va ocupa numai de
cât Albania".

Nota germană a făcut la Viena o 
impresiă atât de penibilă, încât pentru con
trabalansarea ei Wilhelm II a mers la 27 
Aprilie 1897 cu totul pe neașteptate la 
Viena. Nu mult după acâsta Franoisc Iosif 
s’a dus la Petersburg, călătoriă, ce a dat 
prilej la infinite comentarii politice. In 
urma acestei întrevederi dintfe împărații 
Rusiei și Austriei s’au ivit ideia acelei en- 
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tente cordiale între Rusia și Austro-Ungaria, 
care s’a năsout sub influența evenimentelor 
amintite. Urmarea pășirei energice a Italiei 
a fost, că ministeriul de răsboifi din Viena 
a credut necesar se fortifice citadelele din 
Trient și Cattaro, ceea-ce a oostat pănă 
acum oel puțin 30 milione florini**.

Turburările din Spania s’au mai 
potolit. Din Madrid se telegrafeză, că dâoă 
Uwiwwea Națională ar refuea serios plata 
dărilor, guvernul va suspenda în intrigă 
Spania garanțiile drepturilor constituțio
nale.

3 (15) Main. Asără șl-a dat întâlnire 
în pavilionul din grădina dela „Pomul 
verde**  o numărosă societate română din 
tote elassele, bărbați și femei, serbând în 
veselă armoniă amintirea memorabilei fiile 
din istoria ndstră națională.

Nouele statute ale fondului de pen
siune pentru parochii și diaconii biserioei 
S-lui Nicolae din Brașov și dela biserica 
S-tei Adormiri din Brașov cetate, precum 
și pentru profesorii dela gimnastul, școlele 
reale și comerciale române gr. or. din Bra
șov, după cum spune „Tel. Rom.**,  au fost 
aprobate din partea consistoriului arohi- 
diecesan în ședința sa pleDară dela 1 Maid 
v. cu adausul, oă se va considera ca căsă
toria deplină numai aceea, care are și 
binecuvântarea biserioei, și: dâcă vre-unul 
dintre erecții unui pensionar îndreptățit 
este incapabil de câștig, să ’i-se dea aju
tor pănă la morte.

La conservatorul din Viena s’au 
•făcut fiilele acestea esamenele. „Neue fr. 
Presse**  în raportul său despre aceste esa- 
mene înșiră numele acelor eleve, cari au 
fost reounoscute ca „talente frumose*.  Prin
tre acestea se află și d-ra Aglaia Lupu, de 
•origine din Bucovina, oare a absolvat în 
Bibiiu școla de fete a Asociațiunei.

Serbarea italiano-română din Iași. 
In săra de 30 Aprilie v. Iașii se aflau în 
sărbătore, sala Teatrului Național fiind oou- 
pată de o lume imensă printre care mulțl 
profesori universitari și mulțl studențl pur
tând cooarda italiano-română. Artiștii Gio- 
vachinî, Aristița Romanescu și Camellia Mi- 
hăilescu au smuls furtuni de aplause. Imuul 
patriotic italiano-român a stârnit un ade
vărat entusiasm, trebuind să fiă repetat. Ar
tistul Barelli a recitat cu mult foc oda 1 
Rumeni a Roma*  de I. Barberis. La fine 
autorului i s’a făcut o căldurosă manifesta
ția, fiind chiămat la rampă. D. State Dra- 
gomir a recitat versuri de ocasiă, cu mult 
talent. Dn. Teodor Burada, a fermecat asis
tența prin doinele și cântecile naționale ro
mânesc!. In „Furtuna Casnică1*,  d-na Aris- 
tita Romanescu a smuls salve de aplause. 
Pe la înoeputul sărbarei vre-o cinci stu
dențl socialiști beți au aruncat în sală un 
pamflet prin care insultau pe organisatorii 
serbărei; lumea le-a arătat tot disprețul, 
aclamând frenetic pe membrii comitetului 
național studențesc în frunte cu dn. V. 
Brăescu. La drele 8’/, a sosit și consulul 
italian, însoțit de dn. V. Brăescu. Lumea 
a aplaudat; consulul era vădit emoționat 
•de aoestă manifestația de simpatifi. Serba
rea a avut un mare succes moral; în tot 
timpul a domnit cordialitatea și entusias- 
mul cel mai mare; ordinea n’a fost turbu
rată de nimeni, poliția fiind făcută de stu
denții naționaliști. Au sosit, spune „Ap. 
Naț.,**  telegrame de felicitare dela d-1 V. A. 
Urechiă, care iu împiedecat de a lua parte 
și alte vre-o 89 telegrame din țâră și străi
nătate.

Pregătiri pentru 10 Main. In vede
rea serbării fiilei de 10 Maifl, în Buouresol 
s’au început, deja lucrările pentru construc
ția tribunelor de pe bulevardul Academiei. 
Ca și «nul treout, se vor oonstrui mai multe 
pavilioDe de-o parte și de alta a ststuei 
MihaiQ-Viteazu, de unde Maj. Sa Regele 
va primi defilarea trupelor. Ministeriul in- 
strucțiunei publice a dispus, ca vacanțele 

șodlelor să încâpă în săra de 8 și să se 
sfîrșâscă la 11 Maid.

Logodnă. D-1 Navei Percea, profesor 
la gimnasiul român din loc, s’a logodit'în 
29 Aprilie v. o. ou d-ra Hortensia Popescu, 
fiica d-lui advocat din loc Viotor Popesou. 
— Sincerele nostru felicitări !

Efectele flsiologice ale electrici- 
tăței. Arsonval, membru la Academia de 
soiințe din Paris, a ținut la Sorbona o 
conferență forte aplaudată, cu titlul de 
mai sus. Arsonval a arătat câte-va espe- 
riențe forte ouriose, de pildă, făcând să 
trecă prin propriul său oorp ourențl puter- 
niol capabili de a aprinde o serie de lămpi 
electrice, fără să simtă cea mai mică emo
ția. Acâstă esperiență arată, că reacțiunea 
fisiologioă merge accentuându-se pănă la 
2500 de escitațiunl pe secundă. Dela acâstă 
cifră înainte, esoitațiunea merge din po
trivă, scăfiând, astfel, că un curent puter- 
ternic și constant pote străbate corpul ome
nesc fără nici o primejdia. De aci decurg 
aplicațiunl terapeutice numărose și impor
tante pentru tdto maladiile. Conferențiarul 
citâză apoi numărdse observațiunl făcute 
de practicianl asupra tuberculosei, din cari 
resultă, că tratamentul ou electricitate este 
forte eficace. Terminând conferențiarul îșl 
esprimă convingerea, că electricitatea e 
chemată să revoluționeze medicina după 
oum a revoluționat și industria.

Monete retrase. Ministerul român de 
finanțe a retras pănă. acum monete șterse 
și găurite pentru suma de 600,000 de lei. 
Ministerul crede, oă astfel de monete nu se 
mai află în circulațiune, decât pentru o 
sumă fdrte neînsemnată. Monetele retrase 
se vor rebate.

La St. Helena, Piarul „Matin**  din 
Paris a trimis pe un raportor al său la 
Carrâre pentru a intervieva pe generalul 
Cronje. Nu s’a permis raportorului intervie- 
vul fără o autorișare specială a ministeru
lui Coloniilor din Londra. Presa francesă e 
furidsă de acdsta, deore-oe platoul Long
wood, unde a murit Napoleon, a fost oe- 
dat Franoiei și e considerat oa teritoriu fran
cos. Se povestesce, că cu prilejul cesiunei 
acestui loc, acum 40 de ani, s’au trimis în- 
tr’acolo patru păzitori frauoesl, oarl au fost 
uitați. Unul din ei mai trăesce și e însu
rat cu o englesă. El mai înțelege limba sa 
maternă, dâr o vorbesce ou greu.

Proces de scopițl. La Petersburg 
s’a judecat un prooes, în care figurau 42 
de snopiți, o sectă oprită în Rusia. Opt 
acusațl au fost achitați, după ce au dove
dit, că nu f'ao parte din sectă, oeilalțl au 
fost osândiți a se stabili în Siberia ostică 
și a sta sub supraveghiere polițienescă.

Concursul pentru catedra de pic
tură dela școla de bele-arte din Buouresol 
a început erl. Sunt înscriși trei candidați, 
d-nii Voinescu, Bran și Vintilesou. Juriul 
este compus din d-nii V. A. Urechiă, C. 
Stăneescu și V. Hegel.

Casetoriă americană. In Kausas 
City și Mulhall, s’a făcut o căsătoriă ade
vărat americană. Mirele, din causa afa
cerilor urgente neputend să se deplaseze 
din Washington și mirâsa neputend sosi 
la timp la Kausas City, s’a făcut un aran
jament cu societatea telegrafică, astfel, ca 
să se puDă logodiții în comunicare telegra
fică directă. Mirele, predicatorul și doi 
martori se aflau într’o stațiune, mirâsa cu 
părinții ei și o soră, în cealaltă stațiune. 
Tote întrebările și răspunsurile, precum și 
alocuțiunea predicatorului au fost comuni
cate prin sîrrnă, și cetite de ambele părți 
de funcționarul telegrafist. Ceremonia a 
durat 20 minute. •

84 anî ca păstor. Gavrilă Gherman 
din Drag când era de 7 ani a intrat la fa
milia Wesselenyi, ea păzitor de gâsce, mai 
târfiiu însă Gavrilă a fost avansat la slujba 
de păzitor de oi și în acâstă slujbă stă și 
astăfil cu onore la postul său, fiind deja în 
perioda a treia a vieții omenescl. Cu un 
servicii atât de îndelungat nu s’a putut 
lăuda nici păstorul cleesc Li Odyseus, 

despre care povestesce Homer. Pentru cre
dința, cinstea și purtarea sa, Gherman a 
fost decorat de monarchul Franeisc Iosif 
cu cruoea de argint „serviciul credincios1*.

EflEsigraMțâi clin
Solgăbirăul cercului Homona, 

din comitatul Zemplinului, cu nu
mele Nic. Haraszthy, a adresat co
mitetului administrativ al acelui co
mitat un raport forte interesant cu pri
vire la emigranții din cercul său. 
Etă ce spune acest solgăbireu:

Emigrările la Amerioa, dice el, pentru 
aceea au luat în anii din urmă așa mari 
dimensiuni, fiind-că — după spusele po
porului — nici odată nu li-a mers acolo 
atât de bine muncitorilor, ca dela 1899 
încdce. Cei ce se reîntorc din Amerioa 
acasă îșl plăteso înainte de tote dările 
cătră .stat; moșiorele, ce li-s’au licitat îna
inte parte pentru dare, psrte pentru datorii 
la privați, său pe oarl proprietarii lor cu 
preț de nimic le-au amanetat cu ocasiunea 
plecărei lor în America, le rescumpără ou 
preț de 10—20 ort mai mare, așa că astădl 
puține moșii țerănescl mai sunt, pe oarl 
să nu le fi resoumpărat.

De când cu emigrarea în masse la 
America, fiă-care țăran are car cu boi fru
moși și alte vite, portă o eoonomiă mai 
rațională-, micile case primitive, le dărîmă 
rând pe rând și pe întrecute clădesc în locul 
lor case de gust, pe hrana și îmbrăcămintea 
lor pun mai mare preț. In Ungaria de nord 
bunul train și mulțumirea a progresat.

Decă însă situațiunea țăranului a în
ceput din nou să se clatine, el ârășl se 
duce în America, seu că îșl trimite anu- 
mițl membri din familiă, și pe calea acesta 
țăranul pote să-și susțină și mai departe 
familia și economia sa. Sunt și de aceia, 
cari pănă acum au emigrat de câte 4—6 
ori în America și ârășl s’au reîntors. In 
decursul anului trecut au sosit din Amerioa 
în cercul Hornonei 749.780 cor. și 74 buni, 
er în primele trei luni ale anului curent 
749.788 cor. 74 b.

Datele acestea dovedesc cu totul 
contrarul la ceea-ce afirmă cjilnic 
șoviniștii jidano-maghiarf. Din ele 
se vede, că nu ademenirile unor 
agenți, ci nevoile vieții și imposi
bilitatea de-a mai suporta greutățile 
în patria lor silesc, pe cetățeni se 
ia lumea ’n cap pentru a-șl câștiga 
peste țări și mări banii, cu cari să-și 
pbtă plăti dările cătră statul ungar 
și se-și pbtă rescumpără moșiorele 
zălogite pe la cămătarii jidani, ori 
vândute cu toba pentru dare.

NECROLOG. Subsorișii în numele lor 
și al număroșilor consângeni, ou inima 
frântă da durere aduc la cunoscință prea 
durerdsă soire, că mult iubitul soț, resp. 
tată, frate și cumnat, Ștefan lozon, în
vățător dirigent pensionat, după un morb 
greu, împărtășit cu sântele sacramente ale 
muribunzilor, a trecut la cele eterne, Du
minecă în 13 Maiu a. c. la 10 ore sera, în 
anul al 45-lea al etății și 18-lea al fericitei 
sale căsătorii. Rămășițele-i pămentesci se 
vor așefia spre odihuă întru sperarea în
vierii în cimiterul gr. oat. din loc, Marți 
în 15 Maia la 3 6‘re după amiafil.

Fie-i țărâna ușoră!
Blașiit, 14 Maia 1900.
Elisa lozon n. Pop, ca soțiă; Iulian, 

Valeriu, Emil și Alesandru ca fii. Maria, 
Nicolae, Iosif și loan ca frați.

ULTIME SUIRI.
Viena, 15 Maiu. In ședința de 

Joi a „Reichsrathu-ului Cehii vor 
continua obstrucțiunea.

Pretoria, 15 Maiu. In 12 1. c. 
Burii au atacat Maf'elcingul cu un vio
lent foc din tunuri și pusei. Cartie
rul indigenilor a fost aprins de o 
granată și prefăcut în cenușă.

Londra, 15 Mai Buller a ocupat 
Dundee. Burii îșl concentreză forțele 

spre rîul Vaal, retrăgendu-se din 
statul Oranje.

Sofia, 15 Maid. In armata bul
gară se va introduce pușca rusâscă 
de calibru mic. Rusia a asigurat 
Bulgariei 120,000 astfel de pusei pe 
un preț bagatel.

Odesa, 15 Maiu. Vaporul „Pe- 
tersburg**  al flotei voluntare rusesc! 
va trece încurend prin Bosfor, du
când 700 de soldați la Vladivostok.

Roma, 15 Maiu. Stânga estremă 
a făcut cu ocasiunea redeschiderei 
camerelor în ședința primă de acjl 
obstrucțiune atât de vehementă, în
cât a reușit a sparge ședința. Opo- 
sițiunea a intonat imnul lui Gari
baldi și publicul de pe galerii a 
cântat cu ea împreună. Se crede, 
că mâne camera va fi disolvată.

Literat ură.
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 
moderne**.  Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade-, 
vărată podobă în literatura ndstră. 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. Mureșianu**,  la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

S5 s > as iii m îs.
Talentele imperatului Wilhelm. 

Etă, după o revistă englesă, talentele 
împăratului Germaniei: Soie să gătâsoă bu
cate, să jdee șah, să picteze în uleiu și 
aquarelă, să fotografieze, să deseneze oari- 
caturl; ounosce mecanica și electricitatea; 
scrie opere, drame, comedii; compune im
nuri, dirigâză ochestre, cântă, dansâză, e 
diletant în piano, mandolină și chitară; 
scie să conducă un yacht, mână cai, pdte 
comanda un regiment, o divisiă un corp 
și o armată întrâgă ; scie oficia serviciul 
divin mai bine ca un episcop împușcă din sbor 
orl-ce pasăre, vânâză tote animalele sălba
tice și îndtă ca un pește.., Mai vreți?...

ptiariștii francesi. pilele aceste 
un oolaborato.r al diarului „Gaulois1* a in
tervievat pe cei mai renumițl scriitori, ru- 
gându-i să-și dea părerea despre școlile de 
diariștl, înființate de curând în Paris. Emil 
Bergerat răspunse: piaristul este un scrii
tor modern. Nu-i mai mare, nidi mai mio, 
numai așa după cum îl voeme poporul. 
Dâr oa să oonfirm acest adevăr, a-șl 
avâ lipsă de un artiool întreg seu ohiar 
de o carte. Toți scriitori artiști ai vâcului 
acestuia au fost Ziariștii, — cartea este 
vis, Ziaru' 6 viâța. Ddoă rămân câte-va 
șire din ceea-ce s’a scris în vâcul acesta, 
numai fiiaristioei avem a-i mulțumi, de-dre- 
ce Z'aristica împărtășesce urmașilor eve
nimentele prezentului. Adolphe Brisson 
scrie: piaristul e oeva, ce-i mai bun 
și mai rău din lume. Prin aceea, că ves- 
tesce adevărul comite său mare bine, său 
rău. Invidiați-i căci ei pot să-și desvolte 
liber cugetările. Deoă societatea ar fi bine 
organiRată, «Ziariștii în etate de 50 ani ar 
părăsi Ziaristica. La acâstă etate, decă ar 
pute, s’ar retrage cu totul în pensiă, său 
s’ar apuca să scrie tragedii, ori că ar păși 
pe cariera preoțâsoă, Iules Claretie fiice: 
Piaristul este asemenea ostașului de pe 
câmpul de răsboiu; Ziaristul este o ideiă, 
oe mereu înaintâză. piaristul e ostaș. El 
dâcă îmbătrenesce îșl arată cu fală ranele. 
Piaristul trebue să soie totul. Despre tote 
lucrurile trebue să se oouvingă personal. 
Ca cine-va. însă să aibă fiilnic cel puțin 
una ideiă bună, într’adevăr, e greu lucru.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din EBriașov.

se pot procura următorele cărți:
Cărți de rugăciiunî ș' predici»

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

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

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de, rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tip. „Aurora“ A. Todoranl898. Un esemplar 
legat în păreți tari colorați costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întru onorea Preacuratei Feciâre 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.)

Ouventări 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.

Cuventări funebrali și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de lo'in Papiu, 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 Pupfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinidră. 
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 Vusi'iu Christ'-. 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. El^ftcrescu, 
cunoscut atât d- nioe m cercurile ro:nâ- 
nescl din nuinăroseie sale s'.rierl xtăt, de 
măduose, instructive și stâta gust, t e- 
tite. E o O‘srt.e mire, de 350 psg. Prețul 1 
fl. 50 or. (4 lei).

Proprietar: Dr. Aurel ^ureșianr. 
Redactor responsabil: Gregoriu Ho/or.

Cursul la bursa din Viena.
Din 15 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 116.30
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/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 . . . . 92.20
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii .... . —
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.25
Renta de argint austr.................... . 98.25
Renta de hârtie austr.................... . 98.-
Renta de aur austr......................... . 116.40
LosurI din 1860............................... . 135.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.78

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 726.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 721.50
NapoleondorI.......................................... 19.26
Mărci imperiale...........................118.27'/2
London vista........................................242.67 */ 2
Paris vista..............................................  96.37'/2
Rente de corone austr. 4% • • • 97.50
Note italiene......................................90.56

Cursul pieței brașov.
Din 16 Maiu 1900.

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

19.04 Vend.
18,80 Vend.
19.20 Vend.
11.20 Vend. 

127.— Vend.
58.50 Vend.
10.73 Vend.

100.- Vend.

19.08
18.84
19.28
11.30

101’-

e cautâ o feaasia messai- 
geB’ăs O femeia bine cres

cută, (pote fi și veduvă), care se fiă 
în stare a îngriji și conduce o casă, 
pote intra imediat ca meII ageră 
(economă) la o distinsă familiă ro
mână fără copii (numai stăpânii ca
sei) dintr’un orășel din Transilvania.

Se recere a dovedi prin atestat 
purtare onestă și ocupațiunea de 
pănă acum.

Pentru inform ațiunl a-se adresa 
la administrațiunea „Gazetei Tran
silvani ei “. (2—2).

Ufl UCENIC (învățăcel)

S0 accepteijă în negoțul de băcănie 
și bumbacuri a lui

I0AN DUȘOIU
Brasov.

MKMKKKKKKXKKKKKK

0 fabrică de cărămizi 
cu clădirile necesare și aranjament 
complet, murind proprietarul , 

~q> este de vendare. <->-
Este situată între Brașov și gara 

dela Herman (Szâsz-Heimâny). 
Pentru informaticul a se adre

sa la
lulius F. Volf

953.1—2. Brasov.

XXXXMXXXXXXXXXXX

Stabilimentul
de hydroterapie

dela băile de abur ale Eforiei
s’a deschis. "W

Informațiunl și prospecte se pot 
lua dela
957 Administratorul băilor.

„ Gaz eta Transilvaniei “ 
cu numerul ă 10 iii. se vinde 
la Eremtes Nepoții.

■rf

tete SESOHUL de Primăvară, și Vară,
19 0 0 9J5.1I!—10

STOFE de Brun»
Un coupon de metri 3.10 Iun- ( fl- 2.75, 3 70, 4.80 din stofă bună

'• -s n nxx ....... - i.......x jj,
o £ 
"■f 
g.

gime pentru un costum com j !ji 6-90 "'‘l’ bu,lil
piei roc, pantaloni și (jiletcă | filtă

COSiă numas [ fl. 10__ forte fină
Un coupon pentru costum <le salon 48. 1W.— cum și stofe (le pardiseuri, Lo

den pentru turiști, Kamgarn lin etc. etc. — Trimite cu prețurile lubricei re
numita și cunoscută ca solida și reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn.
Mostre gratis și franco. -W Liferajie conform mostri se garanteză. sssa — 

Avantagiile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, sunt mari.

| Cafeneaua Transilvania

C
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. Aduc la cunoscința onor, public, că de adi încolo, 
16 Maiu se capelă m fse-cape c 
Cafea rece (Eiscafeej și înghețată.

Rugându-mă de o cercetare numărose, garantând 
pentru un serviciu cât se pote de prevenitor.

Cu totă stima:
„CAFEE TRANSILVANIA" 

Cari Wcustadter 
Strada Vămii 33.
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Cafeneua Transilvania.

ALEXANDER BLANK
BBravov, Straila V&iiiaii ns*. 33. '*991
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Am onorea a aduce la cunoscința on. public, că 
am deschis în Brașov, Strada Vămii nr. 13 aub firma în
registrată

ALEXANDER BLANK 
tm magazin cu Confecțiuni de dame, 
forte bine asortat, și recomand cele mai noue novitățî, 
în genru acesta, precum : Jachete pentru fetițe, cele mai 
noue Pelerine, tote articolele ce aparțin la confecțiune, in 
asortiment mare, solid executate și Cl! prețuri ieftine.

Rog. on. public a-ml da tot sprijinul la întreprinde
rea mea, asigurând, că me voiu sili prin un serviciu exact 
și consciențios a-i merita încrederea.

Cu totâ stima:

ALEXANDER BLANK.

Alexander Slank,
SErașov. Wiimis nr. 33.
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ABONAMENTE

?y GAZETA TRAHSILVAKIEI“

Pa
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni. 
șese luni.
un an ...

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

3
6

12

fl. 
fl.
fl.

Abauunento la ra date da
Pentru Austro-Ungaria:

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr.
tr.
fr.

u

2
1

fi. - 
iî. -

50 cr.

an .
șese luni
trei luni

Pentru România șî străinătate: 
.................. \ 8

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

i

X 
M

an .
șese luni 
trei luni

franci,
franci.

prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

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

Administeațiunea „Gazetei Transilvamei“-

X 
X
X
X
X 
X.

X
X
X
X
X
X
X
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X
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ANUNCIURI 

■juMțtai și reclame) 
suni a se adresa subscrisei 

«adîmmiisl-raiâum. m caisul jsu»

feiecărâi aanuâ aasisracsti mai msaH 
da ©dată se fsace scăîSefflâa'i, 
către cresce cu cât
■se.saGe rnsî ds muite-orî.

Admiuistr. „Gazetei Transă
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


