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Stațiunea în Austria.
Mișcarea electorală în Austria 

s’a Inaugurat cu mult svon, fiind-că 
guvernul Koerber declarase, că prin 
disolvarea vechilor camere și ordo
narea de alegeri nouă se face ul
tima încercare pentru restabilirea 
unei vieți normale parlamentare și 
constituționale. Stând dăr lucrul ast
fel în fața unui aut-aut, s’a presupus, 
că totul va fi pus în mișcare de sus 
și de jos pentru a corăspunde cerin
țelor momentului critic, când va avă 
se se decidă asupra sorții interne a 
imperiului.

Așteptările acestea însă numai 
în parte s’au realisat. Luptele elec
torale, ce-i drept, s’au încins cu vioi
ciune pretutindeni. Diferitele partide 
și grupări au ținut conieronțe și în
truniri publice și candidații de tote 
nuanțele ies la ivălă cu enuncia- 
țiunile și programele lor. Dâr tătă 
mișcarea acăsta pare a-se face mai 
mult la suprafață, căci massele po
porului, cu puține escepțiuni, privesc 
cu apatiă la luptele și svîrcolirile 
acestea. Pare-că s’au săturat de 
multele certe și hârțueli, în parte 
mare seci; dăr mai mult, pare-că 
s’a lățit convingerea, că orî-ce s’ar 
întreprinde, ori câte încordări s’ar 
face dintr’o parte și alta, parlamentul 
austriac cu greu s’ar mai pută pune 
în piciăre fără ca se premărgă o 
radicală schimbare a stărei de lu
cruri actuale.

O energică agitațiune electorală 
se observă mai cu sămă la Cehi și 
la Germanii naționali-radicali și cei 
din partida lui Lueger. Polonii ase
menea umblă să-și asigure posițiunea 
în viitorul parlament și pun tăte în 
mișcare, ca șlehta lor să iese învin- 
getăre la alegeri. Dăr și între Cehi 
și între Poloni și mai ales între Ger
mani se ivesc curenturi divergente 
și compromisurile sunt la ordinea 
«filei, cu deosebire numai, căînBoe- 
mia tot Cehii tineri predomină si- 
tuațiunea.

Trebue se notăm aici, că în 
Austria guvernul nici pe departe nu 
influințăză alegerile așa cum se în
tâmplă acăsta în Ungaria. Ba se 
pâte susține, că nicl-odată în Un
garia alegerile n’au fost așa de li
bere ca în țările austriace. Dovadă 
este faptul, că acolo fiă-care popor, 
fiă-care partid, care nu stă cu mâ- 
nile în sîn, își are repreeentanții săi 
în parlament.

Nu este dăr temere, că în vii
torul „Reichsrath“ va fi vre-o dis- 
proporțiune remarcabilă în represen- 
tarea naționalităților și a partidelor 
din țeră. Chiar și Românii bucovi
neni, cu tote că acolo se fac din 
partea guvernului provincial presiuni 
mari, ar pută reuși se fiă cât se 
păte de bine representați în parla
mentul central, dăcă din nenorocire 
nu s’ar fi ivit în timpul din urmă în 
sînul conducătorilor lor cunoscutele 
divergențe în privința modului de 
procedere și a apărării cu succes a 
intereselor naționale amenințate.

In genere campania electorală 
e predominată de întrebarea: cum 

se vor grupa partidele cele mari și 
dăcă Cehii vor continua firul între
rupt al obstrucțiunei lor, ori că ac
țiunea lor va pută fi paralisată prin 
formarea unei noue majorități cu 
deplina lor isolare ?

Situațiunea pentru Cehi se pre- 
sentă în lumină puțin favorabilă de 
când Polonii și Germanii clericali au 
început se bată alte drumuri, cari 
îi despart de Cehi. Tocmai împreju
rarea acăsta a produs în sînul Cehi
lor noua mișcare, ce are ca țîntă 
conchemarea dietei boeme. Ei au de
cis se urgiteze la guvern acestă con- 
chemare pe motiv, că budgetul țării 
încă nu este pe deplin regulat, și 
mareșalul țării sprijinesce cererea 
lor. Germanii nu sunt pentru întru
nirea dietei, unde Cehii au majori
tate, și se tem, că aceștia ar suleva 
în dietă cestiunea de drept public 
boem. De-asemenea temere pare a 
fi condus și guvernul Koerber, care, 
deși ar fi dator după lege, întârefie 
de a conchiema dieta.

Cestiunea acesta, care preocupă 
spiritele la Cehi și Germani, are să 
fiă resolvată încurend. Guvernul va 
trebui să concheme dieta boemă, 
dăcă voesce să nu i-se impute o 
procedere necorectă ilegală; âr de 
o va convoca, este temere, că se 
vor nasce în dietă desbaterl furtu- 
nose politice naționale, cari pot în- 
fluința puternic mișcarea electorală 
în favorul Cehilor.

Dilema acesta, în care se află 
guvernul, este nota caracteristică a 
situațiunei momentane în Austria.

Congresul național-bisericesc.
(Raport special al „Gaz. Trans.“)

Sibîiu, 1 Octomvre v.
Biserica națională română de legea 

răsăritână a îmbrăoat haină de sărbătăre. 
Principii ei lutnesel înounjurațl desfetnioii 
lor s’au întrunit în numele Domnului, ca 
împreună ovgetând și judecând asupra celor 
trecute, cu inimă curată să oombineze cele 
de folos în viitor pentru proeperarea mo
rală și materială a bisericei ndstre națio
nale.

Trei decenii sunt treoute de când ne- 
muritoriul Andrei a desăvârșit zidul puter- 
nio, ce încinge biserica nâstră. Vechia me
tropolă reînviată, statutul organic sancțio
nat de Majestatea Sa, — îndeplinite odată 
aceste Marele Arohiereu a esclamat:

„De acum înainte depun sortea bise- 
ricei mele în mânile Vostre, și a celor, ce 
după voi urmâză, Voi să fiți răspundetorl 
de ea!“

Părinți ai bisericei, — deoă vă plaoe 
aoest frumos nume, — când în numele 
Domnului întrațl în casa lui, în prag Vă 
desbrăcațl de tăte patimile, oarl întunecă 
mintea și scârbeso sufletul. Cu simțirile ou- 
rățite porniți munca, din oare are să se re
verse asupra nostră binele și fericirea : fe- 
riți-vă a face alt-oum ca să nu se întoroă 
asupra Vostră blăstemul nămului și mănia 
lui D-deu!

Sibiiul — schimbat la față.
Monotonia Sibiiului a dispărut de 

oâte-va (file. Mulțimea deputaților au venit 
Sâmbătă. Unii dintre congresualiștl au luat 
parte și la ședințele consistoriului metro
politan. In cătrău privescl observi mișcare 
viuă.

Orașul are aspectul unei mici capitale 
pe vremea desbaterilor parlamentare. Ames- 
teoul colorilor de distincția a sfinților pă-

<
•rințl dau o priveliște plăcută ochilor, și 
plină de încredere sufletului. Numai dăcă 
n’ar fi atât de multe semne, pe cât de pu
ține sunt titlurile lor de merit. Dăr să nu 
anticipăm, oi cu inima curată să mer
gem la

Serviciul divin.
Sfânta liturgiă a oelebrat’o însu șl I. P. 

S. Sa Metropolitu) loan Mețiawu asistat de 
archimandriții: Dr. Uarion Pușcariu, Filaret 
Musta și Augustin Hamsea; apoi proto- 
presbiterii: Dr. Eusebiu Roșea, loan Papiu 
și Dr. George Popovicl', serviciile de dia
coni le-au îndeplinit Dr. E’lie Cristea și Ion 
Popovici.

Frumosul nostru servicl dumnecjeeso înde
plinit cu tătă rigbrea este de-o pompă estra- 
ordinară. Am remarcat vocea senină, dulce 
și plină de putere a Metropolitului, care la 
ooasiunl date ooverșia corul preoților cele- 
branțl.

Răspunsurile liturgice le-a dat, cu 
multă preoisiune corul seminariștilor sub 
conducerea profesorului de cântări, Tim. 
Popovici. A plăcut mult „împăratul ceruri
lor14, precum și troparele dela ohiemarea 
duhului sfânt.

In sfirșitul slujbei Escelența Sa după 
ce a împărțit anaforă, s’a depărtat.

Deschiderea.
După un interval sourt să alege o de- 

putațiune, oare poftesce pe I. P. S. Sa în 
biserică, pentru a deschide sesiunea con- 
gresuaiă.

Escelența Sa este primit cu salve de 
„să trăescă“. Ooupă looul presidial și ros- 
tesoe respioat, și cu multă vervă, vorbirea 
des întreruptă prin aprobările deputaților.

Vorbirea de deschidere a Metro- 
politului.

Prea stimaților d-ni deputați congresuall! 
Dâoă este o mare mângăere și buou- 
riă pentru oierul și poporul nostru, biserica 
oea vie agDomnului, de câte-orl vede și 
aude pe Archierii, dimpreună ou D-Vostre 
aleșii săi fruntași, întruniți în adunări bi- 
serioesol, pentru a conlucra la binele lor 
vremelnic și veolnic, — atunci pentru mine 
este îndoită mângâiere și bucuriă, când 
întru îndeplinirea ohiămării mele mă văd 
înounjurat și sprijinit de D-vdstre, oei mai 
distinși fii ai bisericei ndstre naționale. 
Deol adânc mișcat de aoâstă buouriă, „Vă 
salut cordial Prea sfințite frate Episcdpe, și 
Prea stimaților domni deputațl și la acăsta 
întrunire, în oongres național biserioesc, 
implorându-vă dela ceritl încă mulțl ani de 
conlucrare măndsă la opul oel mare al îna 
întării și al mântuirii nostre.

Bucuria mea aoâsta de acum se mai 
potențâză încă prin două momente însem
nate. Și adecă unul, că fiind acest primul 
nostru oongres național-bisericesc-ordinar, 
pe care am ferioirea a’l conduce eu, mi-se 
oferă dorita ooasiune de a Vă arăta, d-lor, 
și astă-dată, că eu doresc și voesc a-ml îm
plini chemarea mea în spriritul dragostei 
evangelioe, — basa esistenței bisericei și a 
tuturor sooietăților, — în spiritul aoelei 
dragoste, despre oare așa vorbesce marele 
Apostol al nâmurilor cătră CorintenI: „De 
ași grăi în limbi îngerești, de ași avă proro- 
cie, de ași sci tote tainele, de ași avă totă 
sciința și credința, încât să mut și munții, de 
ași împărțit iotă avuția mea, si chiar de mi ași 
da trupul meu să-l ardă, — ără dragoste nu 
am, nimica nu sunt*. — pio, mi-se oferă de 
nou dorita ooasiune de a Vă arăta, D-lor, 
că dragostea, cu care m’a distins biserica, 
când m’a ridicat la cea mai înaltă treptă 
ierarhioă, și eu tot prin dragoste din partea 
mea voesc a i-o răsplăti, oonluorând și în 
viitor în tote dilele vieții mele cu D-vostre | 

împreună la întărirea și desvoltarea sfinte
lor ei așezăminte, în folosul nămului și al 
patriei, ai căror fiii suntem.

Er un al doilea moment însemnat 
este, d-lor, că fiind acesta primul nostru 
congres și în noul secul al XX-lea, — în 
oare am întrat, — ni-se oferă și nouă do- 
rita ooasiune, de a arunca o privire măcar 
și numai fugitivă asupra bisericei năstre1 
din secuiul treout, și a oompara starea ei 
dela înoeputul acelui secul, ou cea dela 
finea lui, pentru a-ne oonvinge și mai mult 
atât despre vitalitatea ei, oât și despre 
frumdsele resultate, oe le-am ajuns în de
cursul timpului prin salutariile ei institu- 
țiunl, — resultate îmbuourătore, ce ne în
dreptățesc la un viitor tot mai bun și mai 
fericit.

Cine dintre noi nu eoie, D-lor, cât de 
tristă și durerdsă era sdrtea biserioei chiar 
și numai în prima jumătate a secuiului 
treout, și anume cum era ea subjugată 
unei ierarohii străine ; cum în unele părți 
nu ne era permis a ne zidi biserici și șodle, 
cum nu aveam aprăpe niol șcăle elemen
tare, precum nici alte institute superidre 
de cultură; oum nu aveam preoți și învă
țători cu pregătirile recerute, și alte ase
menea. Și ou tote aoestea, oine nu scie, 
oât de mult ne-a întărit ea, în potriva tu
turor grelelor ceroărl venite asupra ndstră 
și cum ne-a ocrotit de tăte relele amenin- 
țătore. Și ârășl oine dintre noi nu soie, 
cât de mult s’a desvoltat vitalitatea ei în 
a doua jumătate a aoeluiașl seoul, mai ales 
deoând provedința divină ne trimise pe 
bărbatul doririlor, în persăna marelui nos
tru Archiepiscop-metropolit Andreiu baron 
de Șaguna, dimpreună ou alțl fruntași dis
tinși ai noștri, — de memoriă în etern 
binecuvântată.

Cine nu scie, oum am început a ne 
zidi și spori bisericile și șoălele în orașe 
și în sate, a înființa și institute superidre 
de oultură, a ne oresoe preoți și învățători 
după oerințele timpului și a-le ameliora și 
dotațiunea după împrejurări; cine nu soie, 
oum ajunserăm a întemeia în tote oentrele 
tipografii proprii; a întemeia fonduri și 
fundațiunl spre scopuri oulturale, cum ajun
serăm a avă și realități frumăse în tote 
părțile motropoliei; apoi a ne bucura și 
de o inteligență frumăsă și zelăsă, și mai 
presus de tăte din dismembrațl cum eram 
a vă mai vedâ întruniți într’o metropoliă 
națională și autonomă, care ne adăpostesce 
pe toți la adevăratul ei sîn de maică.

Aoeste și alte asemenea mari și fru- 
măse progrese sunt, D-lor, oarl ne mângăe 
și îndreptățesc nu numai la asemenea mân
gâiere, dăr ne mai întăreso și în convin
gerea, că dâoă biserioa străbună, și atunol 
când însăși era subjugată, ne-a oorotit con
tra perioulelor amenințâtăre, ridicându-ne 
așa-dicend dela morte la viață, — ba încă 
și ajutându-ne la frumăse progrese cultu
rale; cu oât mai mult ne va ocroti și întări 
ea în viitoriu, când din darul lui Dumnecjeu 
și grația Majestăței Sale, gloriosului nos
tru împărat și Rege, Franciso Iosif I., a 
devenit liberă și autonomă.

Chiar și numai oele deja amintite, 
oonstată, D-lor, prea de ajuns puterea oea 
mare de viață a biserioei străbune, putere 
ce abia mai are sâmăn, putere, oe mângăe 
pe oei întristați, întăresoe pe oei slabi, îm- 
bărbătâză pe oei îndoelniol, înțelepțesoe pe 
toți, oferind și indicând tuturor cel mai 
mănos teren de lucrare și calea oea ade
vărată cătră mărețul soop final al omului.
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De aceea, precum se scie, și aoțiunea 
tuturor fruntașilor noștri pentru ridicarea 
neamului a pornit tot-dâuna dela biserică, 
care între tdte împrejurările a rămas ne
despărțită de popor, susținendu-ne și con- 
servându-ne individualitatea, dimpreună cu 
limba, ou însușirile și datinile strămoșesol. 
Prin oeea-ce și mai mult s’a adeverit de 
cea mai bună programă a ndstră, de a ne 
căuta și oâștiga prin ea desvoltarea nâs- 
tră morală și culturală, și prin acâsta bi
nele și fericirea, la cari nisuim.

Biserioa ndstră națională este, D-lor, 
tot ce avem oomun, âr pentru-oa să seim 
și mai mult apreția marea ei însemnătate, 
să ne gândim: oe ar fi de noi, deoă n’am 
avă-o ?

Biserioa străbună are pentru noi și 
o mare și sublimă misiune culturală, pe 
care o păt.e împlini cu succes, numai printr’o 
conducere înțelăptă, întemeiată și în viitor 
ca și în trecut, pe cele trei mari virtuți 
oreștinesol :tpe credința în Dumne4eu, apoi pe 
dragostea și speranța evangelică, din par
tea tuturor oelor chemați, și mai ales din 
partea congreselor nâstre naționale biseri- 
cescl, în mânile cărora a depus marele 
nostru regenerator, ferioitul arohiepiscop- 
metropolit Andreiu, sortea biserioei nos- 
tre, prin memorabilele cuvinte, rostite în 
primul nostru ooDgres din 1868, — dicend : 
„Cw desăvîrșită odichnă suflet escă depun totă 
comp e tin ța legislativă și administrativă a bise- 
ricei în mânile congresului de acum și celor 
viitore, ca singure representante legale și ca
nonice a întregei provincii metropolitane, prin 
urmare competinte a duce și conduce tre- 
bile administrative, economice, bisericesc!,, șco
lare și fundaționale; ddr tot-odată, tot în mâna 
acelor congrese depun și răspunderea pentru 
ulteridra sorte a bisericei“.

Din aoeste vom înțelege, D-lor, oât 
de frumosă și de însemnată, der tot-odată 
și plină de respundere este chemarea nds
tră a tuturor membrilor congresului. Este 
frumosă și însemnată, căci ce este mai 
frumos și mai măreț, decât a luora la bi
nele și ferioirea unui neam, unui întreg 
popor, a neamului și poporului din care 
faoem parte. Este însă și grea și plină de 
răspundere, căci nu putem tăinui, că trăim 
timpuri grele și pentru biserică, timpuri în 
cari o mulțime de curente periculdse tind 
pănă la sguduirea temeliilor ei.

Deși biserica ndstră și în trecut a 
îndurat multe cercări grele, pe cari tâte 
le-a învins puterea ei de viață, să nu ui
tăm însă, că la aoea învingere a contribuit 
forte mult și tăria convingerii fericiților noș
tri părinți, pe oare trebue să nl-o însușim 
și noi, dâcă voim, — precum dorim, — a 
învinge și curenteie periculose din timpul 
nostru.

Să nu uităm, D-lor, că timpurile și 
evenimentele ne pot lipsi de multe alte bu
nuri materiale; nu este însă nici o putere, 
care se ne pdtă lipsi de biserica străbună, ddoă 
vom țină și noi, ca fericiții noștri înaintași, 
cu tdtă tăria convingerii la acea moștenire 
strămoșâscă. Să nu uităm, că noi n’avem 
dreptul a dispune, oi numai a ne folosi de 
aoel prețios tesaur, pe lângă marea dato- 
rință de a-1 lăsa și'urmașilor noștri de cea 
mai soumpă moștenire, fiind pentru ea respun- 
dătorl înaintea lui Dumne4eu șiaomenilor.

Deci să ne grupăm ou toții tot mai 
mult în jurul aoelei instituțiunl divine, oum 
se grupau și fericiții noștri părinți și pre
cum se grupâză altă4l și alțl compatrioțl, 
— mai bine situați, -r în jurul bisericii 
lor, deși au și alte terene de desvoltare, 
lucrând și noi, la ridicarea ei, și făcendu-ne 
toți apostoli binevestitorl ai învățăturilor 
ei, cari sunt ouventul lui D-4eu. Să ară
tăm și prin fapte, că ținem cu tărie la bi
serica străbună și în special la cele trei 
marl base ale ei: la oredința în D-4©u și în 
Domnul nostru Isus Christos; la dragostea 
cătră D-4©u și deapropele, fără de care 
ni-s’ar periclita tot oeea-ce mai avem; să 
cultivăm tot mai mult acea dragoste, ar
monia și buna înțelegere dintre noi ferin- 
du-ne de împăreoherl, și ținând ou tăriă la 
frumâsele sfaturi părintești ale neuitatului 
și marelui Andreiu, adresate oelor din ju
rul său în ceasul morții: „fiilor nu Vă cer- 
Bațl, nu Vă sfădiți, — ca așa să se realiseze 

și speranța ndstră de un vfitor tot mai 
bun aid, și a fericirei oei de dincolo.

Cu aoest frățesc și părintesc apel, atât 
cătră D-v6stră D-lor, cât și oătră toți, pe 
cari îi representațl aici, — de orl-ce stare 
și posițiune, — deolar sesiunea congresu
lui nostru național biserioeso ordinar pen
tru anul 1900 de desohisă.

*
După acâsta frumâsă vorbire, care a 

făcut cea mai bună impresiune în publioul 
ascultător, Eso. Sa designâză de notari în 
biroul interimal din cler pe deputății: Gr. 
Pletos, Dr. Tr. Puticl și protop. Pinciu, âr 
dintre mireni pe d-nii: Virg. Onițiu, Dr. 
Șenchea, Dr. Cornean Dr. Oprean, Dr. Bră- 
dean și Dr. Roxin.

Notarul Virg. Onițiu cetesoe lista 
deputaților, rugându-i să-și presenteze fie
care oredenționalul.

Cei mai mulțl dintre deputațl sunt 
presențl. Aotele electorale se vor verifica 
astfel: Cei din archidiecesă vor censura 
și verifica pe oei din diecesa Aradului; 
aceștia pe oei din Caransebeș, âr Caranse- 
beșenii pe oei din arohidiecesă.

Ședința proximă se anunță pe Luni 
la 10 ore.

Prâncl festiv.
După ședință a urmat în reședința 

metropolitană prân4 festiv, despre care 
deocamdată nu se pot multe spune, din 
simplul motiv, oă aoolo n’am putut străbate.

Rip — Hap.

Din Caraș-Severin.
(Cașul dela Corniareva și congregația.)

In 10 Octomvrie n. s’a ținut 
Congregațiunea ordinară a comitatului 
Caraș-Severin. Pentru întreg românis
mul sunt importante congregațiunile 
acestui comitat, căci stau față Ro
mânii cu drâia de amploiațî un
guri. Ce inimă au acești amploiațî 
pentru poporațiunea aprope curat 
românescă a acestui comitat, o seim 
din trecut și nici nu putea fi prie- 
tinosă și binevoitore, căci sistema 
domnitbre eschide acesta. încredere 
și stimă acești slușbașl nu și-au putut 
câștiga în popor, căci nici un bine 
nu i-a făcut, ci numai neajunsuri. 
Nu-i mirare deci, că poporul în ori 
și care disposițiune a organelor dela 
stăpânire presupune o nouă cursă 
seu scurtarea drepturilor sale.

Așa s’a întâmplat cu măsurarea 
„ocupațiunilor“, puse la cale c’un 
plan precugetat. Comunele nu pri
mesc inginerii, oe li-se impun, fiind 
și mai scumpi și mai răi, și deve
nind interesul membrilor din repre- 
sentanța comunală — toți posesori 
de „ocupațiunP —- în contrafiicere 
cu interesul comunei, pe care trebue 
se o represente. Cine ar putâ aș
tepta, ca ei singuri se dea mână de 
ajutor, ca să fiă despoiațl de pose
siunile lor.

Acesta este isvorul neînțelege
rilor și al conflictelor. In loc să se 
afle un espedient de a impăciui lu
crul, se forțâză măsurarea și răs
cumpărarea „ocupațiunilor11. In multe 
comune clocotesce indignațiunea, 
care ușor se preface în înverșunare, 
și în comuna Corniareva, una din 
cele mai de frunte comune din Se
verin, isbucnesce în 30 Septemvrie 
a. c. indignarea țăranilor, că au în
ceput se li-se măsore „ocupațiunile" 
printr’un inginer neangajat de ei. 
Din vorbă în vorbă notarul, un om 
violent, a provocat mulțimea indig
nată prin aceea, că a trimis după 
finanți și aceștia, fără vre-o amenin
țare seribsă din partea poporului, 
pășiră înarmați în fața lui, însă vă
zând, că poporul nu e de loc agre
siv, s’au depărtat. Poporul a cerut 
mapele inginerului și prinfiendu-le, 
le-a rupt. Pe fiiul inginerului l’au 
bătut puțintel și l’au făcut scăpat.

De-aci s’au încâlcit ițele. Nota
rul — fără a ave drept de polițaiu — 
a dispus de gendarml; ba aflându-se 
om pușcat cu șerete (alice) se sus

ține, că cea dintâiu pușcătură însuși 
Dobrov ar fi slobocjit’o. Au urmat șâse 
detunături dela gendarml, lovind opt 
țărani, dintre cari patru au fost uciși 
și patru greu răniți.

După Mehadica — Corniareva, 
și cine scie, care comună are să ur
meze. Acest sistem și omeni sunt 
incomensurabili. Inteligența din comi
tat a apărat tot-dâuna resolut popo
rul — dâr după cum a încheiat vor
birea sa un membru al congrega
ției : nouă Românilor nu ne-a rămas 
alta, decât să ne văetăm și să ne ți
nem pepturile la glonțe!

Nu-i destul acest sânge nevino
vat — mai urmeză și pedepsele cri
minale și calumniile cele mai mi- 
serabile. „Urmașii lui Iancua (A Iancu 
utodai), strigă „Magyar Szo“, foia 
estrem șovinistică a lui Banffy, vreu 
să rupă comitatul Caraș-Severin dela 
Ungaria și să-l anexeze la România. 
Banii, armele sunt pe drum — trei 
conducători sunt eruațl, cu numele 
numiți și mai sunt trei de eruat (pbte 
cei cu gura mare din Lugoș).

Față de aceste atacuri infernale, 
congregațiunea comitatului Caraș-Se
verin a luat o posițiune forte im
portantă.

Viceșpanul Fiallca, în fliua a doua 
a congregațiunei, a declarat cuprinsul 
întreg al articulului „lanku utddaiu de 
neadeverat și de calumniă, cțicend, că 
se va îngriji, ca acâstă enunciațiune 
și desmințire a sa să se publice în tâte 
(fiarele apoi, la propunerea membru
lui C. Brediceanu, a hotărît congre
gațiunea a trimite un număr din foia 
„Magyar Szo“ cu articulul din Ges
tiune representanței comunei Cornia- 
reva, ca să intenteze proces de pressă 
pentru calumniă; er la propunerea 
membrului Dr. Isidor Pop s’a decis, 
ca d-1 vice-șpan să facă arătare la 
prim-procurorul din Budapesta, ca 
să intenteze amintitei foi proces de 
pressă pentru agitațiune în contra na
ționalității române.

Tot în legătură cu aceste con
cluse, la propunerea membrului C. 
Brediceanu, congregația a hotărît, ca 
dâcă în decursul cercetării din Cor
niareva se vor ivi denunțări pentru 
trădare de patriă, d-1 viceșpan să fiă 
împuternicit a cerceta aceste cause 
printr’o anchetă compusă din mem
bri congregațiunei, între cari să fiă 
și membri din partidul național ro
mân.

In fine la propunerea membru
lui Dr. Cornel Jurca a hotărît con
gregațiunea, ca și cașul cu atentatul 
de dinamită dela Cavaran, de care s’a 
legat minciuna, cumcă tot tendințe 
revoluționare au fost motivul acelui 
atentat, să se desmințescă.

Au ajuns într’un stadiu nou sus- 
piționările — în stadiul, încât înși-șî 
aceia, cărora voesc să le facă pe 
plac cu colportarea acestor suspițio- 
nărl, trebue să le desmințâscă. La 
început se fabricau asemeni suspi- 
ționări, ca să se dea nutrement pre
textelor de persecuțiune și să se docu
menteze indispensabilitatea stăpânitori- 
lor — esclamând necontenit cu mâna 
pe piept: vedeți în ce primejdiă e 
țâra! Decă noi n’am fi, demult s’ar 
fi dus Bănatul, Ardealul etc.

Trebue se felicităm pe bărbații 
din Caraș-Severin și în deosebi in- 
teligința lugoșană, că prin faptul, că 
s’a afirmat curagios, și a păstrat o 
atitudine intransigentă ca Români na
ționaliști — și-a sciut câștiga atâta 
respect și la contrarii săi politici, în
cât suspiționările mișelescl se înfrâng 
de tăria .caracterului lor și condu
cătorii comitatului se identifică cu 
consternația lor.

Etă un resultat al luptei cu de
votament!

*
Hotărîrile luate în congregația 

din Lugoș cu privire la Corniareva, 

le vom reproduce, după textul auten
tic protocolar, în numărul de mâne.

Sfi in Camera română.
Ședința de Vineri a Camerei române 

a fost una din oele mai memorabile.
S’a început discuția generală asupra 

proiectului de lege, prin care se oedâză 
veniturile monopolului hârtiei de țigară 
unui consorțiu de bancheri din străinătate,

D-1 G. D. Pallade, fost ministru de 
finance liberal, cere dela ministru-președinte 
și de finanoe lămuriri asupra stării finan- 
oiare a țării.

D-1 P. P. Carp face o espunere in
teresantă asupra situațiunii financiare, ară
tând cum crede guvernul a acoperi defi
citul de 43 de miliâne și constatând, oă 
deârece veniturile reale aotuale nu trec 
peste 220 milione, trebue să se facă eco
nomii și să creeze nouă isvdre de venituri.

A anunțat între altele, că se va în
ființa monopolul oâroiumelor la sate.

D-1 Ballade, răspunfleod, a declarat 
între aplausele întregei Camere, că ddoă 
guvernul va procede la realisarea de eco
nomii, reducând cheltuelile budgetare oât 
numai este posibil, el nu va-ave susțiitorl 
mai convinși, decât pe cei din oposițiă. Decă 
liberalii din oposițiă n'ar face astfel, 4ise G-l 
Palladi, ar fi criminali. Majoritatea a sa
lutat aoesta declarare ou aplause sgomotâse.

A mai vorbit d-1 Take lonescu sus- 
țiind între aplausele Camerei proieotele 
guvernului și consimțind ou espunerile mi- 
nistrului-președinte. „Se soițl, 4ise d-1 lo- 
nesou, oă oreditul României nu va soădâ 
nicl-odată cu măsurile bărbătesel luate la 
vreme și ou curaj. Așa am procedat noi!u 
accentua fostul ministru de finanoe.

„S’a vă4ut — 4i°e Junău vor
bind despre aoâstă ședință — ce nu se 
mai vă4use, ca oposițiă să ofere sprijinul 
său guvernului. S’a întâmplat ca majoritatea 
conservators să salute cu aplause însufle- 
țitâre declarațiunile minorității liberale, în 
uimirea politioianilor de meseriă, spre mul
țumirea țărei întregi 1“

Vaticanul și Austro-Ungaria. 
„Neue Freie Presse* din Viena și după el 
alte diare din Budapeșta au adus soirea, 
că representantul austro-ungar din VatioanȘ 
contele Revertera ar fi silit să dimisioneze 
din oausă, oă n’a împedecat primirea estra- 
ordinar de simpatică, ce li-s’a făout arohi- 
episcopului Stadler din Serajevo și episco
pului Strossmayer la Roma. Soirea acâsta, în 
felul oum a fost colportată de 4lare) se 
desminte. „Fremdenblatt*, organul ministe
rului de esterne din Viena constată, oă 
contele Revertera se va reîntoroe din con
cedii! la postul său în Borna, dâr nu este 
improbabil, ca"el se se retragă în urma etății 
înaintate și a serviciului îndelungat. Re
tragerea lui însă, decă se va întâmpla de 
fapt, nu etă de loc în legătură cu eveni
mentele de dată mai nouă.

„ Corespondența Politică11 din Roma 4'ce, 
că soirea cjiarelor vienese privitore la „ati
tudinea neamioalău a Vaticanului, a produs 
impresia forte penibilă în Vatioan, după-ce 
papa ar fi desaprobat energio cunoscuta 
vorbire a episcopului Stadler. Monseniorele 
Aversa dela nunciatura papală din Viena, 
continuă aceeași fdie, a primit din Roma 
îndrumări în direoția, ca oierul să se rețină 
dela orl-ce amestec în cestiunile politice. 
Curia Romană nâgă așa-dâr, oă ar fi avut 
conflict cu Austro-Ungaria. — De altă 
parte „ Osservatore Romano'1', organul Vati
canului, vorbind despre audiența lui Stad
ler la papa, 4i°e: „Sântul soaun nu se 
amestecă in afacerile interiore ale statelor. 
Papa a primit pe Stadler, ca pe orl-care

Propuneri importante pentru Congres.

„Telegraful Român11 de Sâmbătă 
vorbind despre problemele actualului 
congres național bis. scrie între al
tele :

Fdrte importante sunt propunerile 
consistoriului metropolitan referilore la în
ființarea a două Oonsistorii nouă în Clușiu, 
Timișdra, și anume în Clușiu eventual Deș 
ar fi să se oompuuă din părțile nordice ale 
Transilvaniei, cari sunt prea departe de 
centrul actual, și în Timișora, care ar avâ să 
trâoă ou oele 4 protopopiate din Bănat la 
diecesa Caransebeșului.
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Oradea-mare, se înțelege, rămâne în 
starea actuală sub jurisdioțiunea episoopiei 
din Arad.

Propunerea aoâsta ni-se pare și mai 
nimerită și mai echitabilă, și probabil, oă 
va întruni oomplăoerea congresului ‘întreg, 
pentru-că de-oparte se dă posibilitatea, oa 
arohidieoesa să înființeze pe teritoriu pro
priu așa cjioând o dieoesă nouă din părțile 
mai espU8e, oarede-ocamdată, deși nu ar avă în 
frunte un episcop, va avâ un vioariu, care din 
apropiere va priveghia și va conduoe cu mult 
mai ușorafaoerile, erînsediul oonsistoriului 
și în jurul oonsistoriului la tot cașul se va orea 
un nou oentru oultural, lucru ce trage mult 
în oumpănă între actualele împrejurări, 
din tăte punctele de vedere.

Adnecsarea părțilorjjbănățene în frunte 
eu Timișăra la Caransebeș, “este și firăscă 
și eohitabilă, ăr ca cei din Timișora să 
câștige dreptul de a avă oonsistoriul lor, 
îșl au și base istorice și și temeiuri neres- 
turnavere din punotele de vedere adminis
trative și culturale.

In forma aoăsta congresul aotual e 
chemat să aducă între altele concluse de 
cea mai mare importanță, de importanță 
aprâpe tot atât ^de epocală, oum a fost 
bunăără împărțirea actuală în archidieoesă 
și în cele două dieoesa suf'ragane.

Fiind afacerea aoăsta oestiune ourat 
internă biserioăsoă, oestiune de interese 
administrative, niol statutul organic n’are să 
se supună revisiunei, niol alte sguduirl n’au 
să se întâmple.

Archidieoesă va dota pe lângă partea 
oe i-se ouvine din fondul întemeiat de fe- 
rioitul Andreii! pentru înființarea celor 
două episcopii, din mijlăoele proprii per
sonalul aplioat la oonsistoriul din Clușiii, 
eventual Deeș; diecesa Caransebeșului va 
veni în ajutor la înființarea oonsistoriului 
din Timișora din mijlăcele proprii pe lângă 
partea oe i-se ouvine din fondul oelor două 
episcopii.

In congres, dieoesa Aradului mioită 
are să sohimbe oerourile electorale, lăsând 
din conbinațiă părțile oe treo la Caran
sebeș. Dieoesa Caransebeșului, din cercurile 
eleotorale mici de acum, are să oompună 
cercuri mai mari, sporindu-i-se teritoriul 
prin adnecsarea oelor patru protopopiate bă
nățene, ăr în archidieoesă oerourile rămân 
mesohimbate.

Dăoă timpurile vor fi cât de cât fa
vorabile și guvernul nu se va împedeoa de 
mărunțișuri, oi va fi condus ourat numai 
de binele cetățenilor, e oestiune de timp, 
ca cei trei vicari din cele trei centre cul
turale ale năstre: Clușiii, Oradea mare și 
Timișâra, să fiă ridioațl la rangul de 
episcopl.

Nu ne îndoim, că în congres, preoum 
totdăuna așa și la rândul acesta va domni 
preste tot dragostea creștinesoă, buna în
țelegere și armonia, — ăr oă desbaterile 
se vor țină la un nivel înalt, garanță avem 
în bunul taot al oonducerei probate și îu 
erudițiunea fruntașilor noștri din oier și 
mireni, și mai ales garanță ne ofer bărbați 
ou vederi clare ca domnii Moosonyi și alț! 
fruntași, pe cari de sigur nu interese pri
vate îi aduo între noi, deoât oăldura și 
dragostea, oe o au oătră sfânta nostră bi- 
serioă și dorul d» a-o vede înălțată și așe
zată pe temelii tari, oa niol porțile iadului 
să nu o potă birui.

SOIRILE D1LEL*
— 2 Q5) Octomvrie.

Demisiunea fișpanului Maurer. De 
câte va (jda s’a lățit din nou soirea, oă fiș- 
panul oomitatului nostru, d-1 Mihail de 
Maurer, șl-a dat dimisiunea. Aoum vine și 
făia j mghiară din loo, oare-șl ia informa
țiile direct dela prefectură, și confirmă 
acăstă soire, (jiceod, că acjl săptămâna d-1 
de Maurer a înaintat la Budapesta minis
trului de interne Szell dimisiunea sa dela 
postul de fișpan ou provocare la starea 
sdrunoinată a sănătății sale și oă ministrul 
de interne i-a și primit dimisiunea. Despre 
aceea, oine va fi succesorul său, nu se soie 
încă nimio. Candidați însă, oredem, se vor 
afla destui.

Despățementul Verșeț al Asocia- 
țiunei s’a constituit în 8 Ootomvrie n. prin 
delegatul esmis de comitetul central, d-1 
Dr. Fetru Zepeniag. S’au înscris: membru 
fundator d-1 Dr. Aureliu Novao; membrii 
pe viață d-nii : I. M. Roșiu, Dr. Petru Ze
peniag, Avram Corcea, loan Miolea și Pa- 
trichie Ramneanțiu. In total s’a inoassat 
frumosa sumă de 635 corone. D-1 preot 
Avram Coroea a esplioat publicului present 
soopul și mijlăoele „Asooiațiunei", ținând un 

disours’ în limbagiii poporal, oa să prioăpă 
și țărănimea de față rostul acestei socie
tăți oulturale. Ca membrii în comitetul oer- 
oual au fost aleși d-nii : Vladimir Spătariu 
președinte, ăr membrii Dr. Nic. Popovioiii, 
Dr. Alesandru Codaroea, Simion Schiopu și 
Victor Fincu, toți din Vârșeț.

■f Anton Brandner. Primim trista 
soire, oă simpaticul și mult meritatul diri
ment al musioei nâstre orășenesol, Anton 
Brandner a răposat ac|I diminăță. Mârtea 
nemilăsă a aoestui musioian mult agreat 
a făcut în întrâgă poporațiunea orașului 
nostru cea mai durerosă impresiune. Imor- 
mântarea răposatului dirigent se va face 
MercurI, în 17 Octomvrie d. a. la 3 ăre.

Dieta ungară nu va țină ședințe mâne 
și poimâne, aoâsta din oausă, oa, să li-se 
da diferitelor seoțiunl timp de-a pregăti 
rapdrtele, ce li-s’au dat. Joi va fi ședință 
formală. Tot Joi se va înoepe desbaterea 
generală a proieotului de budget pe 1091 
în secțiunea finanoiară a camerei. Probabil, 
că din causa aoâsta nu se vor ținâ ședințe 
niol Vineri și Sâmbătă.

Din diecesa de Lugoș. Cu prilejul 
jubileului Unirii Episoopul Dr. D. Radu, în 
oonțelegere cu Vener. Consistor, a făout 
următorele promoțiunl și distinoțiunl: M. 
On. Ioan Butea», direotor gimnas. și Ales. 
Gora directorul internatului pavelian de fe
tițe din Beiuș au fost numiți asesori con
sistoriali; M. On. Dr. L. Luca adm. protop. 
în Comloș; N. Bolboca adm. protop. în 
Vermeș și Viotor Poruț adm. prot. în Ora- 
vița, au fost numiți protopopi actuali ; O. 
D. Dr. Daniil Fireza notar și Dr. Iacob 
Radu vioe-notar consist. M. Ou. Domni 
Aurel Lechim parooh în Budinț, Gr. Florar 
paroch în Isgan, I. Dregicl parooh în Oud- 
șir, Const. Pop adm. protop. al Halmagiu- 
lui paroch în Baia-de-Oriș, Corneliu Teaha 
adm. protop. al Claoovei și al paroohisi 
Liget, au fost ‘numiți asesori consistoriali 
actuali, cu distincțiunea de-a purta brâu 
roșu. Mon. Dem. Teaha paroch în Chizdia 
și Ioaohim Crișeu paroch în Zorlențul-mare 
și asesor consist, a fost distinși ou brâu 
roșu.

Budgetul ministeriului de interne 
este mai mare pe anul 1901 de cum a fost 
în anul curent. Diferența e de 728,438 oo- 
rone. întreg budgetul este de 44,279,441 
oor. Se vor urca cheltuelile administrației 
comitatense și ale autorităților pupilareou 
373,392 oor. Cheltuelile cu matricula civilă 
înoă se urcă ou 13,935 oor.; pentru tea
trele ungurești, se dă mai mult cu 30,000 
cor.; opera din Budapesta ÎDghițise anul 
trecut 484,000 oor., în anul viitor însă ea 
vapăpaou 12,000 oor. mai mult. Pentru tea
trul din Clușiii se va da 40,0r0; pentru 
teatrele unguresol din provinciă 84,000. In 
total se va da pentru aoeste teatre 826,000. 
— Întrebați-vă, cât dă guvernul pentru 
ajutorarea unei singure instituții nema
ghiare ?

La Lugos s’a serbat în 7 1. o. ani
versarea ducentenară dela unirea ou Roma. 
In presăra cȘDei s’a făout o retragere cu 
torțe. Conductul ajungând dinaintea reșe
dinței episoopescl, P. S. Sa episcopul Dr. 
Dem. Radu apăru pe balcon însoțit de oa- 
nonioii Densușianu și Boroș și de vioarul 
Hațegului N. Nestor. Aici corul din Ora- 
vița și cel din Ticvaniu au eseoutat câte
va oântărl ooasionale. După cântări medi- 
oul Valean rosti un avântat discurs în me
moria cJDei, la oare răspunse episoopul vor
bind despre efectele unirei. In 7 Oct. dimi- 
nâța s’a săvârșit o liturgiă solemnă. — Din 
inoidentul acesta s’a ținut și adunarea Reu
niunilor învățătoresol gr. cat. din dieoesă. 
Săra s’a dat un ooncert, încassându-se peste 
o miie oorâne. După concert a urmat dans.

Proces de pressii. In numărul ei de 
Duminecă „Tribuna" din Sibiiu anunță, că 
i-s’a intentat un nou proces de pressă pen
tru artioulul întitulat „Puneți stavilă" apă
rut în nr. 150 din anul acesta. D-1 Andreifi 
Balteș a primit răspunderea în fața legii.

Nu le trebue limba germană. In 
sfîrșit cei din Budapesta și-au văflut visul

ou ochii: scoterea limbei germane din școlele 
comunale elementare de-aoolo. O comisiune 
s’a ocupat anume cu oestiunea aoâsta, oare 
mulțl ani de-arândul i-a scuturat rău pe 
șoviniștl, dâr pănă acum n’au ajuns la re- 
sultatul dorit. A fost o disouțiă de tot in
teresul, în oare majoritatea vorbitorilor s’au 
pronunțat despre limba germană oa despre 
o „marfă" fără de nici o valdre. Dâr la oe 
se învețe Ungurul nemțesce, când și a<jl 
mai trăesoe în el credința, că pe oel din- 
tâiă om l’a făcut Ziditorul a tâte Ungur? 
Mâne poimâne vor sta să elimineze studiul 
lirnbei germane din gimnasii, apoi dela 
universitate etc.

Anul scolastic la seminariul teo
logic din Blașitl s’a început Vineri în 5 
1. c. Numărul total al alumnilor e de 54; 
din aceștia în an. I 21, în an. II 14, în al 
III 9 și în al IV 10. Din aceștia 8 aparțin 
dieoesei de Lugoș.

Răpirea d-șorei Mihăileanu. In 30 
Septemvrie v. s’a înfățișat înaintea Curții 
de apel din Galați sensaționala afaoere a 
răpirei d-șârei Mihăileanu. In urma pledoa
riilor și a rechisitoriului, Curtea a oondam- 
nat pe advocatul Viotor Drăgan, inculpa
tul principal, la 4 luni închisâre, pe Vasile 
Baroin, agentul de polițiă la 4 luni închi- 
sâre, pe Costache Bavoin la o lună închi- 
sâre și pe birjarul Tișoa la o lună închisâre.

Cum sunt tratați „agitatorii" slo
vaci. Din Turoț-St.-lAărtin se anunță, că o 
deputațiă de femei slovace a mers la mi
nistrul unguresc de justițiă pentru a-i oere 
să ușureze sortea din înohisore a acelor 
naționaliști slovaci, cari au fost oondamnațl 
din oausa primirei, ce au făout redactoru
lui Pietor. Ministrul s’a arătat însă neîndu
plecat și drept răspuns a dat ordin, ca față 
de condamnații slovaci sâ se aplice cu iotă 
rigorea regulamentele închisorii din Beszter- 
czebanya. Așa prisonierii slovaci nu se pot 
bucura nici de favorurile, oe li le-a dat 
procurorul. Ei nu pot să se folosâseă de aș
ternutul propriu, oe și l’au dus de-aoasă, 
nu le este permis a fuma etc., ba unul din 
ei Zblelc a fost „pus la regulă" și pedepsit, 
pentru-că n’a voit să sa oonformeze regu
lamentelor închisorii. — Foile unguresc! 
iau cu satisfaoțiă soire despre acâsta și nu 
văd, oă se fac de rîs lăudând nisoe măsuri, 
cari nu se aplică, deoât față de oriminalii 
ordinari.

Recolta viilor ca calitate este esce- 
lentă în părțile ținutului de sub pâla Mun
ților apuseni. Din Șard ni-se scrie, că cu
lesul viilor se va face acolo în flilele de 
Miercuri, Joi și Vineri a săptămânei aces
teia. Râdă în struguri nu este bogată, ea 
este însă, ca calitate, superidră anilor pre- 
cedențl.

Tipografia românesc» în Lugoș. 
D-1 loan Florea, un tînăr român, după cum 
i-se scrie „Fâiei Diecesane", a deschis în 
1 Ootomvrie n. o. un atelier de tipograGă 
în localitățile bisericesol gr. or. române din 
Lugoș.

Cununia. In 7 Ootomvrie n. și-au 
serbat cununia în Mocod d-șâra Elisabeta 
Puica cu d-1 Valeriu Vârtic.

Crasă în Secuime.
Mai dăunătjl în oongresul agrar dela 

Cașovia, âr aoum în urmă în dieta din 
Peșta (ședința de Sâmbătă) Seouii au fost 
ârășl obieot de preocupațiuue a șoviniștilor 
maghiari.

Deputatul Gârffy Gyula a făout aspre 
imputări „statului național maghiar", că 
nu dă nici un barabou pe Săeui, oă nu 
face nimio pentru a-le îndrepta spre bine 
sortea atât de „mașteră". S’a plâns amar 
Gyorffy, că situația eoonomioă a Săouilor 
a ajuns într’o grea orisă în urma saroi- 
nilor, ce apasă mioa proprietate săouâsoă, 
Odiniâră nu era așa, oăoi Săouii aveau pă- 
șunat oomun, dreptul de a fierbe raohiu și 
alte privilegii. Tote acestea însă nu le mai 
au aoum. (Le-or fi având Jidanii — Culeg.) 
Faoe apel la stat și conjură -guvernul, se 
sară în ajutorul Săouilor, că de unde du 
se prăpădesc.

Gyorffy spune apoi una lată și um
flată. ț)ioe, că „statul ajută naționalităților". 
Cum le ajută n’o spune, dâr aștâptă, că 
dâoă naționalitățile „sunt ajutate" de stat, 
și Săouii să fiă împărtășiți de ajutor. In
sistă drept aoeea, ca guvernul să nu în
târzie cu vindeoarea răului, căci ncrisa e 
mare în S6cuime“. Apoi esolamă ou fățăr- 
niciă:

„Albina11 șl-a împlântat piciorul în Se
cuime. Pe când rassa română se fericesce aici, 
Săcuiul e silit a emigra, deși în primul rând 
Secuii ar trebui sâ fiă ajutați.

Nu vom stat de vorbă cu d-1 Gyorffy 
asupra acestei insinuări și ațîțărl oontra 
bănoei române din oestiune. Țipetul său e 
isvorît din ura și dușmănia, ce o nutresc 
șoviniștii unguri și săoui față de institutele 
române de bani, contra cărora agită ou 
tâtă ocasiunea fără pic de sGală și re- 
mușoare.

Un fapt nobil.
Dăm cu plăoere loo unei umanitare 

și frumose hotărîrl, oe s’a luat cjilele aoes- 
tea din partea Direoțiunei institutului „So- 
meșanau din Deșid și care se esprimă mai 
bine prin următorul:

Proces verbal
luat în ședința Direoțiunei institutu

lui „Someșana" la 9 Ootomvrie v. 1900 
fiind presenț! subscrișii membrii.

I.
D-1 Dr. Teodor Mihali din inoidentul 

desehiderei noului gimnasiu de stat în ora
șul Deșiri, și ou considerare la împrejura
rea, oă sunt înscriși mulțl studențl români 
la acel gimnasiu, dintre oarl cea mai mare 
parte sunt copii din popor lipsiți de mij- 
lâce materiale, propune ca Direcțiunea să 
voteze din fondul soopurilor culturali, a 
oărui sumă de present face 4111 cor. 10 
fii., începând din 1 Noemvrie a. o. pănă 
inclusive 30 Iunie 1901, la 20 studențl să
raci â 6 oorone lunar.

Ad. I.
Direcțiunea primesce unanim acâsta 

propunere și ou eseoutarea ei se înoredin- 
țâză d-1 director esecutiv, după-ce Direc
țiunea va stabili lista studenților, cărora 
va fi a se împărți aoest ajutor.

D. u. s.
Gregoriu Pușoariu, m. p., președinte. 

G. Gradovios, m. p., T. Herman, m. p , 
Dr. T. Mihali, m. p., Dr. Clemente Barbul 
m. p., Dr. I. Kerekes m. p., Dr. A. Vsjda 
m. p., Dr. Vasiliu Ramonczai m. p.

ULTIME SUIRI.
Bedin, 14 Octomvrie. Guvernul 

german negă hotărît, că ar ave pla
nuri de cucerire înChina. Mareșalul 
Waldersee nu este în posițiă de-a pe- 
trunde în interiorul imperiului și 
postul de comandant suprem n’are 
valdre, decât în provincia Pecili. Nu
mai cu învoirea puterilor șî-ar es- 
tinde cercul de influență peste gra
nițele acestei provincii. Cabinetele 
sunt preocupate afli de mișcarea re
voluționară dela Sud, care ia un ca
racter amenințător.

Londra, 14 Octomvrie. Lord Ro
berts anunță, că Burii au făcut în
cercări mai mult sdu mai puțin reu
șite, de a strica liniile ferate. Trupele 
lui Dewett se țin în apropiere de 
Vaal.

Tien-Cin, 13 Octomvrie. Espedi- 
țiunea la Pantingfu a plecat în doue 
colone. Intre trupele de aici a is- 
bucnit disenteria. Contele Waldersee 
șl-a strămutat cuartirul general la

Literatură.
7) „ Vrei s6 te iubescă bărbatul ? 

Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-]- 5 b. porto).

Proprietar: Dr. fiure! itâureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu fiîaiar.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din ISrașov.

se pot procura următârele cărți:

Scrieri literare pentru popor.
„Caractere morale, esemple și se

ntințe culese din istoriile și literaturile po- 
porelor vechi și moderne1' de loan Popea, 
profesor. Cetitorul află în acdstă carte (de 
aprope 400 pag.) o comoră nespus de pre- 
țiosă de învățături, de mângâieri, de însu
flețiri spre tot ce e moral, nobil și frumos. 
Prețul 1 fl. 2b cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

„Carte pentru toți“, întocmită după 
ideile lui Sam. Smiles, de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 40 bani (plus 5 b. porto).

Legende seu Basmele Românilor 
adunate din gura poporului de neuitatul 
tul P. Ispirescu. Format 8° de 400 pag. 
Prețul 1 fl. 70 cr. . (cu posta 1 fl. 80.)

tyilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai fl. —.75 cr. 

Er tom II are 508 pag. și costă 70 cr. 
întregul opfl. 1.45 cr. (francat fl. 1’60 cr.)

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Lopt>. Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vreu să joce teatru. 
Prețul 12 cr. ... (prin postă 14 cr.)

Vieța după morte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menesci și deșertăciunea celor treeătore, 
de 1. P. Ediția II. Prețul fl. —.50 cr. 
Cu posta 55 cr).

JVopțl de iernă, novele pentru popor 
de Georoe Simu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul 60 cr. 
(cu posta 65 cr.)

Țiganii, schiță istorică lucrată pen
tru petrecere după mai mulțl autori, de 
cunoscutul nostru scriitor I. P. Reteganul. 
Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr).

JMerinde dela școlă, său învățături 
dentru popor, de Dr. G. Popa. Prețul 60 cr. 
(cu postă 70 cr.)

Poveștile Bănatului, este o carte 
mare cu povești din Bănat, de G. Cătană, 
împărțită în 3 tomuri. . . Prețul 65 or.
(ou posta’ 70 cr.)

Musa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de luliu Bognariu- 
Prețul 25 or. (cu posta 28 cr.)

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânesci și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 25 cr. (cu porto 28 cr.)

Dracul, novelă de V. R. Buticescv. 
Are tendința de-a combate credința de
șartă. Prețul 10 cr. (cu porto 12 cr.)

Lira Bihorului,"!) carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antonvu 
Pap. Prețul 20 cr. . . (cu porto 23 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în joc, de Z. P. Reteganul. Pr. 12 cr. 
ou porto 15 cr.

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. lJ. Reteganul. Vre-o 
60 de poesii glumețe. Pr. 40 cr. (-j- p. 5 cr.)

Din trecutul Silvaniei,"legende de 
V. Russu. Conține 170 pag. Prețul. 30 cr. 
era la început 1 fl., acum (cu porto 35 cr.) 

l’ivia, seu Biserica din Carta 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. luliu Dragoș. Prețul 70 cr. 
(-[- 5 cr. porto).

„Preotul dinNoierit“, narațiune is
torică din văcul nos ru, scrisă de Arghiro- 
barbu. Prețul 10 cr. (-ț- 2 cr. porto.)

Părintele JVicolae, schiță din viăța 
preoților de G. Simu. Pr. 30 cr. -j- 3 cr.porto).

Poesii de V. R. Buticescu. Prețul era 
la început 1 fl. 20 cr., acum numai 60 cr. 
(cu posta 70 cr.)

Felicitări în poesii și prosă la anul 
nou, diua nascerei și diua numelui, precum 
și vorbiri la diferite ocasiunl școlastice, de 
G. Simu. Prețul 20 cr. (cu posta 22 cr.).

Cartea Săteanului, de Emanuel Pă- 
răeanu. Conține mai multe novele poporale, 
scrise în stil forte ușor, și printre ele mai 
multe poesii, mai ales satirice. Prețul 45 cr. 
(cu posta 50 cr.)

Suspin și zimbire, poesii și prosă, 
de A. Pop. Prețul 40 cr. (cu porto 43 cr.)

Rîsete și zimbete, de T. V. Gheaja. 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 30 cr. (cu posta 35 cr.)

„Considerațiuni istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplioațiunea 
lor la națiunea năstră de loan Clinciu profe
sor în Bucurescl. Prețul 1 fl., (—|—5 cr. prt.

„Amicul bunu, coleoțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune reli- 
gidsă-morală, tradusă de prepositul capitu
lar Ioan Papiu. Prețul 10 cr. (-{— 2 or. porto.)

Cărți cu prețuri reduse.
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’au vândut până acum.

1) Lascar Viorescu, O icbnă a Mol
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acestă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 cor., cum s’a 
vendut pănă acum, este adl numai 2 cor. 
(-|- 30 bani porto.)

2) Poesii de Veronica Micle, regretata 
nostră poetă. Conține 144 pag. In loc de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor.
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sco- 
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de D. Ionescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-Ț- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu s£mă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor) de 
M. C. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-|- 10 b. porto.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 13 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%....................
Renta de corone ung. 4%. . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 .
Impr. căii. fer. ung. înargint. -4’/a°/o
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4% . . .
Bonuri rurale croate-slavone . .
Impr. ung. cu premii ....
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin
Renta de argint austr. ....
Renta de hârtie austr...................
Renta de aur austr.......................
LosurI din 1860.............................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit.
Acții de-ale Băncei austr. de credit.
Napoleondorî......................................
Mărci imperiale germane . . . .118.121/2
London vista................................. 241.90
Paris vista.......................................96.22'/2
Rente de corone austr. 4°/0 • . . 97.25
Note italiene....................................... 90.60

113.90
99.20

120.30
98.—

116.-
89.70
92.— 

. 163.— 

. 138.-
97.05
96.60

114.50
131.25
16.98

651.-
645.75

19.28

Cursul pieței Brașov.
Din 14 Octomvre n. 1900.

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend. 101.50

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

19.06
18.80
19.20
11.30

127.—
58.50
10.72

100.—

19.10
18.90
19.27
11.40

□ 
Y 
0

Y
0
OV 
o

1 de Tib. Bredicianu, 
cântat cu ocasia balului Soc. aoad. 

„România Jună“ din Viena a. c.

De căpătat la Librăriile:
CIURGU-Brașov, KRAFFT-Sibiiu, 

ȚERAN-Oravița.Y

S —= Prețul 8 cor. 40 fii. =■
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Brassdvârmegye alispănjâtol. 

Szâm 18601—1900.

Hirdetmeny.
Az 1886 6vi XXI. t. cz. 28 §. 

alapjân ezennel kfiztudomâsra ho- 
zom, hogy Brasaâ vârmegye 
igazolfi vâlasztmânya az 1901 
evre szolfi legtfibb adfit fîzetok nev- 
jegyzfikfit megâllapitotta. — Ezen 
nbvjegyzek, mely ellen mâtfil szâmi- 
tando 16 nap alatt âllando birâlfi 
vâlasztmânyhoz felebbezesnek van 
helye, a vârmegye szekhâzânâl koz- 
szemlere ki van teve.

Brass 6, 1900 evi Oktober hfi 
11-en.

Dr. Jekel,
1125.1—1. alispân.

Nr. 14479-1900.

PUBLICĂȚIUNE.
In 19 Octomvre la 10 ore a. m. se 

va țin 6 în cancelaria oficialul silva- 
nal orășenesc în Brașov, Strada Porții 
Nr. 65, catul II, licitațiune verbală 
și scripturisțică pentru a se da în 
arendă pe timp de 6 ani, adecă dela 
1 Ianuarie 1900 pănă la 31. Octomvre 
1905 pășunea de munte numită Piroska 
(793.80 jugăre) ce se află pe hotarul 
comunei Zizin. Acâstă pășune de 
munte, care în urma ameliorațiunilor 
ce i sa’u făcut, se află în stare forte 
bună, e potrivită și pentru oi și pen
tru vite cornute.

Oferenții au se depună: la lici
tația verbală un vadiu de 10% din 
prețul de strigare fixat cu 400 corfine 
respective au se înainteze ofertele 
lor în scris timbrat cu timbru de 1 
corfină și sigilate la oficiul silvanal 
orășenesc pănă !a 19 Octomvre a. c. 
la 10 6re a. m., în aceste oferte 
vor pune 10% ca vadiu din suma 
de strigare de 400 corfine și vor de
clara, că se supun condițiunilor, lor 
deja cunoscute, fără nici o reservă. 
Condițiunile specificate le pfite lua 
în vedere tot omul la ofiiciul silvanal 
orășenesc și la administrația de pă
duri orășenesc din Gernatu îu firele 
de funcțiune.

Brașov, în 6 Octomvre 1900. 
(111.2—2) Magistratul orășenesc.

CASEI NAȚIONALE
Românilor din Transilvania).al

*

STERIU & C-ie

e 
©

9

(Museul Național

1 câștig principal în valore de â Cor. 10,000 = 10,000 Cor.
1 n 71 71 71 71 71 71 3,000 = 3,000 71

2 câștiguri 71 71 71 7) 71 71 1,000 = 2,000 71

5 n 71 71 71 71 71 71 500 = 2,500 Ti
10 n 71 71 71 71 71 71 200 = 2,000 Ti
10 • 

n 71 71 71 11 71 71 .100 = 1,000 T)
20 n 71 71 71 11 71 71 75 = 1,500 71

20 n 71 11 Ti 71 71 n 50 = 1,000 71

50 n 71 71 71 71 71 20 = 1,000 71

100 n Ti 71 71 71 71 71 10 = 1,000 71

219 câștiguri în valore de . 25,000 Cor.
ia sorți se va face m Sâbâisa, în 
presența unui notar public și unui comisar politic 

irevocabil la 20 Octomvre n. c.
ocecB Un băiet sie loterie 1 coronă. g®®șa

Bilete de loterie se pot comanda cu mandat postai la

Biroul Asociațiunei în Sibiiu (Nagy-Szeben)
■ ■■■■ —i Strada Morii n r. 

Pentru România: deposit general la C.
Bucu rosei, St reda Lipscani ni-. 19,

XJOOOOOOCX*2 2 2 2 2 2 2 2 2 XiOOC
’©tOKXXMXXXM

Total

Tragerea

Sz. 2556-1900.
tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A nagyajtai kir. jârâsbirosâg mint tlknyvi hatfisâg, kfizhirrfi teszir 

hogy az „Albina“ takar. es hitelintfizet brassfii fioktelepe vegrehajtatfi- 
nak ifj. Bernâd Istvân es ifj. J66 Mihâly vegrehajtâat szenvedfi elleni 
260 korona tfikekfiveteles es ar. irânti vâgrehajtâsi iigyeben Kezdivâ- 
sârhelyi kir. torvenyszâk (a nagyajtai kir. jârâsbirfisâg) teriiletfiu levfi 
Erfisd kfizseg hatârâban fekvfi az Erfisd 74 sz. tjkvben A f 1 r. 188/1 
hrsz. ingatl. 371 kor., 2 r. 189/1 hrez. ingatl. 59 kor., 3 r. 201/1 hrsz, 
ingatl. 89 kor., 6 r. 346 hrsz. ingatl. 17 kor., 7 r. 361/1 hrsz. ingatl. 
20 kor., 9 r. 478/5 hrsz. ingatl. 35 kor., 11 r. 703/2 hrsz. ingatl. 69 kor., 
12 r. 744/2 hrsz. ingatl. 35 kor., az Erfisdi 177 ez. tljkb. A f 1—6 rsz. 
alatti ingatlanokbfil 39 folyfi f'zâm alatti illetfisegâre 98 korona es a. 
101 folyfiszâm alatti illetfisfigere az ârverest 70 koronâban, ezennel 
megâllapitott kikiâltâs ârban elrendelte, es hogy a fennebb megjeifilt 
ingatlan az 1900. evi november ho 10-ik napjăn d. e. 9 orakor Erfisd kozseg 
hâzănâl megtartandfi nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
alfil is eladatni fognak.

Arverezni szândâkozfik tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ât 
keszpânzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 §-baa jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881 evi november hfi 1-en 3333 sz. alatt kelt igazsâg- 
ugyminiszteri rendelet 8 § âban kijelfilt fivadekkepes ârtâkpapirbaa a 
kikiildott kezehez letenni, avagy az 1881. LX. t- cz. 170 §. ertelmebea 
a bânatpenzuek a birfisâgnâl elfileges elhelyezbserfil kiâllitott szabâly- 
szerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Nagy-Ajtăn, 1900 evi augusztus hfi 7-en.
A kir. tdrvenyszek, mint tlkvi hatosăg. 1123,1—L.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


