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In ajunul desnodămentului.
In (filele din urmă nu s’a făcut 

nici o schimbare în situația politică 
parlamentară. Zăpăcela și neorien- 
tarea cresce în măsura, în care se 
apropie cjiua de 1 Maiu, când înce- 
tâză încuviințarea ce i-s’a dat gu
vernului de a conduce afacerile țării 
încă tot pe basa budgetului celui 
vechili. Nici cei mai optimiști dintre 
politicianii maghiari nu cred, că în 
aceste trei cțile va succede o apla
nare a divergențelor mari dintre gu
vern și oposiție. Este prin urmare 
aprope neîncunj,urabil,că cu cțiua de 
1 Maiu țâra va întră în stare de 
ex-lex.

Cu tote acestea se vorbesce în 
cercurile parlamentare și în pressa 
din Budapesta, că are să urmeze în 
curend o aplanare a conflictului. Mi
nistrul president Coloman Szell, spun 
oficioșii, va vorbi în ședința de a<fi, 
Luni, a dietei și va clarifica situa- 
țiunea. Va spune tot ce crede, că 
ar contribui la o îmbunătățire fie 
cât de neînsemnată, pentru-ca să nu 
i-se mai pătă fiice, că în aceste mo
mente de crisă a tăcut înfundat și 
n’a dat nici o orientare țării și ta
berei ce-i stă la spate.

Pe când scriem aceste rânduri 
nu cunoscem încă enunciațiunile lui 
Coloman Szell. Mare ar trebui să 
fie forța argumentelor lui și nespus 
de captivantă oratoria lui, pentru-ca 
se-i succedă a capacita pe obstruc- 
ționiștl.

Dintre grupurile, cari constitue 
tabăra guvernului, cei mai nemul- 
țămiți par a fi actualmente membrii 
fostului „partid național”. Proiectele 
militare i-au adus mai ales pe ei în 
mare încurcătură. Pe motivul însă, 
că Coloman Szell a luat asupră-șl 
obligămentul de a. împlini o parte 
din așa numitele postulate naționale 
ridicate de contele Apponyi față cu 
armata, âr altă categorie de postu
late nu le-a refusat, membrii fostu
lui partid apponyist s’au arătat în

clinați a vota la timpul său și ei 
proiectele militare. Când au luat 
hotărîrea acesta, nu se bănuia, că 
partidul stângei estreme va duce 
lupta contra proiectelor așa departe.

Mult îi genâză pe apponyiștl și 
faptul, că koșuthiștii fiic și afirmă 
cu tot mai mare tărie, că decă con
tele Apponyi s’ar întorce, decă el 
ar părăsi pe Coloman Szell și dim
preună cu aderenții lui ar sta pe 
lângă ,,causa națională”, căderea gu
vernului ar fi inevitabilă.

D-l Szell vrând de-o parte a li
niști pe apponyiștl, de alta a-i țină 
atașați de el, a lăsat să fie intervie- 
wat de un corespondent al foiei vie- 
nese „Zeit” cu privire la ex-lex. Mi
nistrul president a declarat cores
pondentului, că n’are de gând a-și 
lua refugiu la măsuri de forță. El și 
partidul său vor suferi cu resignație 
starea ce li-s’a impus prin obstruc
ție și nu vor răspunde violenței cu 
violență. Guvernul va considera si
tuația ca și când ar ave încuviința
rea indemnității și, între limitele 
acesteia, va conduce și mai departe 
afacerile și va libera plățile necesare. 
Tot ce nu va pută face este, că nu 
va asenta recruți pentru armată și 
nu va pretinde încassarea dărilor 
pe calea esecuțiunei. Mai departe 
guvernul, cât va dura starea de ex-lex, 
n’are să disolve dieta, n’o va amâna 
și nici nu o va închide; tot el va 
lua asuprăși tâtă răspunderea...

Esistă însă în partidul liberal 
guvernamental o altă grupare în
semnată, care vre cu totul alt-ceva. 
E vechia gardă tiszaistă, condusă de 
contele Stefan Tisza. Grupul acesta, 
care acum vrâ să iesă și el pe plan, 
șie cel mai intransigent în lupta 
contra obstrucțiunei. El cere înăspri
rea regulamentului camerei și intro
ducerea cloturei; mai mult, pretinde 
că și în starea înafară de lege, dieta 
pote fi disolvată. Părerea acesta își 
are un mare sprijinitor în ministrul 
de finanțe Lukacs'și în alți membrii 
influenți din partid, cari oftâză după 

un regim Tisza-Banffy. „Vechea 
gardă” pare a mirosi, că șansele vii
torului vor fi ale acelora, cari vor 
sci să fie mai puțin scrupuloși în apli
carea forței și a violenței.

Așa stau lucrurile afii în parti
dul, pe care se razimă Szell. Cum 
vor mai sta mâne-poimâne, vom vede.

Serviciul activ de doi ani. „Kol- 
nische Zeitungu primesce de la corespon
dentul seu din Viena soirea, că Maj. Sa 
monarchal venind pe la mijlocul lunei 
Maiu la Budapesta, va aduce cu sine și 
decisiunea asupra întroducerei serviciului 
de doi ani în armată. Se crede, că re
forma acăsta va "fi introdusă încă în Maiu, 
printr’o lege deosebită.

Ministrul Lang asupra situațiu- 
nei. Ministrul unguresc de finance Ludo
vic Lang luând parte la un banchet, ce 
s’a dat Sâmbătă la clubul civil din Buda
pesta, a ținut un toast, în care etă cum 
s’a pronunțat asupra situațiunei:

Adi stăm la punctul, încât o parte 
din membrii națiunei voesce a renunța la 
suprema garanție a constituțiunei, la par
lamentarism. Ceea-ce se întemplă adi, nu 
este alt-ceva, decât călcarea în picidre a 
parlamentarismului. Eu sunt convins, că 
marea opiniune publică a țării; partidul 
liberal, va ave destulă forță morală și 
voință destulă pentru a enunța, ca să se 
dee țării ceea-ce este al țării, dăr să se dee 
și guvernării ceea-ce este absolut necesar 
pentru guvernare. Puterea oposiției nu 
constă în oposiție însa-și și în valorea 
f rasei or ei, ci în slăbiciunea nostră. Decă 
partidul liberal va veni la consciența de 
sine, că adecă nu numai cu ocasia alege
rilor dietale se fie guvernamental, ci se 
țină cu fidelitate și permanent la princi
piile sub stindardul cărora s’a înrolat; 
decă partidul va sci, că el representă 
țera, că- în primul rend el este responsabil 
de ceea-ce se întemplă, — atunci tfită pu
terea oposiției se va topi ca o radă de 
tomnă, ce n’are forță de a în căi di. Nu trebue 
se fim cu considerare la ceea-ce place 
masselor mari, ci se urmăm convingerilor 

nPstre seriose și cripte. Decă va fi așa, 
atunci vom secera de nou victoria...

Mobilisarea flotei italiene. După 
măsurile militare luate de Rusia, în vede
rea complicațiunilor din Balcani, se sem- 
naleză acum și mobilisarea flotei de res- 
boiil italiene. Lucrul nu va surprinde pe 
nimeni, căci se scie cât de mari sunt in
teresele pe cari Italia are de favorisat și 
conservat în provinciile creștine ale Tur
ciei de Europa. Scirea despre mobilisarea 
navală a Italiei ne-o aduce diarul rPun- 
gokP, din Neapole.

Vorbind de mobilisarea unei escadre 
de 15 bastimente de răsboiii, „Pungolo” 
contestă, că acăsta s’a făcut numai în ve
derea recepțiunei regelui Eduard al An
gliei, în portul Neapole.

Din contră, afirmă (jiarul italian, flota 
acesta formidabilă e desemnată să jrice, 
eventual, un rol activ în apele Orien
tului.

Sinodul archidiecesan din Sibiiu.
(Raport special al „Gaz. Trans“.)

Sibiiu, 13/26 Aprilie 1903.
Adi la firele 9 a. m. s’a oficiat în 

biserica din suburbiul Iosefin cu mare so
lemnitate s-ta liturghie împreunată cu in
vocarea Duhului Sfânt, prin Esc. Sa I. 
P. S. D. Archiepiscop și Metropolit loan 
Mețianu, asistat de P. C. Sa archimandri- 
tul Dr. II. Pus car iu, protosincelul Dr. E. 
Boșca, protopresbiterii I. Papiu și T. V. 
Gheaja, și diaconii Dr. M. M. Cristea și 
D. Gămpeanu. In decursul s-tei liturghii 
archidiaconul Dr. Gristea a fost chirotonit 
de I. P. S. Sa întru presbiter-sincel. Răs
punsurile liturgice au fost cântate de co
rul mixt condus de prof. T. Popovici. La 
acest serviciu divin au participat toți de
putății sinodali aflători în Sibiiu.

După terminarea serviciului, deputății 
sinodali întrunindu-se în sala seminarială, 
au exmis o deputațiune constătătrire din 
deputății Dr. Roșea, M. Oirlea și Ins. Puș
cariu, ca se învite pe Escelența Sa Ia 
Sinod.

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Un turneu artistic.
Iași, 1 Decemvrie.

Iubite.
Par’ că te văd; te-ai oprit în mijlo

cul casei și-ai ridicat din umeri: „Hm, 
ștrengarul!... Er umblă nimic!”... Așa ți-e 
obiceiul, sciu, dăr de data asta n’aveai 
dreptate.

Răsturnat pe-o canapea dintr’un va
gon de clasa a doua, mă duceam la Iași, 
chemat telegrafic de artista mult adorată 
de tine, de care fantasai câte-odată în 
acele nopți neuitate de trimnă. Iți mai 
aduci aminte ? De altfel te-a lămurit scri- 
sorea ce țl-am lăsat’o pe masă rezimata, 
de piciorul lampei.

Și ătă-mă ajuns in capitală Moldovei 
după o nfipte de nesomn. Mi-s’a făcut o 
primire împărătescă; un frig afurisit m’a 
luat pe sus de pe treptele vagonului, lu
mea de pe peron să dădii la o parte, de 
nu mai vădui pe nimeni pe lângă mine și 

dus de braț de un vânt, care tocmai 
atunci își găsise să-mi arate nemărginita-i 
dragoste, străbătui peronul și mă treefii 
în fața gării.

Birjarii ffirte politicoși mă invitară să 
iau loc în săniile lor, der mie’mi căduse 
ochii pe un tramvai ce stetea modest mai 
la o parte. Mă urcai în el și ghemuit în- 
tr’un colț, priveam pe ferestră. la lumea ce 
mișuna pe trotoar, ca un cuib de furnici 
răscolite.

Vre-o trei ovrei murdari discutau 
aprins în limba lor, nu sciu despre ce, și 
umblau de colo până colo prin tramvai 
frecându-și mânile. Buimac cum eram, dis
pus mai mult să mă dau visurilor, decât 
să ascult nisce clopote sparte, mă năcăjii 
și par’că cineva mă tot îndemna să mă 

i repez și să-i iau la bătae. A fost destul, 
j ca unul trecând pe lângă mine să mă 
| calce pe picior și mă uitai așa de urît la 
toți, că amuțiră dintr’odată. Se traseră 
într’un colț șoptind, er eu îmi lăsai ochii 
pe ferestră tramvaiului....

M’am dat jos la teatru. Am întrebat 

de artista, de marea nostră artistă, și mi 
s’a spus că locuesce la hotelul „Trei stele”, 
în strada principală. Ca se mă duc la densa, 
era prea de dimineță.

Dintr’o cafenea găsită așa din întîm- 
plăre, îi anunțai printr’o carte de visită so
sirea mea și primii răspunsul următor:

„Vino la trei p. m. la teatru!”
La trei!., și abia erau nouă de dimi

neță.
După o nfipte de drum, ajuns în

tr’un oraș necunoscut, singur cuc, să n’ai 
cu cine schimba o vorbă! O fi interesant, 
nu-i vorbă, dfir e plicticos al dracului.

Am ’cetit trite gazetele posibile și 
imposibile, am trecut în revistă tote ilus
trațiile, fumând țigară peste țigară și după 
vre-o două cesuri eșii pe stradă.

Mergeam fără se sciu unde. Eram în 
Iași, în faimosul Iași, cuibul pe vremuri 
al atâtor capete luminate și isvorul din 
care au țîșnit atâtea valuri limpedi și 
recoritfire pentru nemul românesc. As- 
tădi ?...

Și mergeam îngândurat, isbindu-mă 
de toți ovreii.

Cine scie, decă pe unde călcam eu, 
nu și-a purtat un Cogălniceanu visurile de 
glorie pentru scumpa lui țeră, un Erai- 
nescu dorurile lui, nepătrunsele lui doruri, 
și decă un Creangă, amicul dulce, la graiu 
nu-și legăna mergând agale comfira de 
limba românescă pe care ne-a lăsat’o moș
tenire. Unde va fi vestita „borta rece” cu 
vinul ei înviorător, care svîrlea foc peste 
focul sufletelor celor ce nu mai sunt as- 
tădi? O, de-așî pută să-i văd măcar zidu
rile ! M’ași închina la ele ca la altar și 
le-ași ruga . .., le-ași ruga să-mi spue și 
mie ceva de pe vremurile lor de mărire.

Și cum mergeam îngândurat, isbin
du-mă de toți ovreii, mă tredii față ’n 
față cu un birt, economic. Intraiu înăuntru 
și la o masă îl găsi pe Matei, pe Matei 
zăpăcitul, după-cum i-se d îea în lumea 
de teatru. Cum mă vădii își uită borșu 
rusesc și-mî sări de gât:

„Bravo ! Bine c’ai venit. Eram dis
perați cu toții. Diva scie? Grozav are se
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Presentându-se Escel. Sa, a fost în
tâmpinat cu căldurose aplause din partea 
deputaților.

Esc. Sa a deschis sinodul prin urmă
torul discurs ascultat cu multă atențiune 
din partea deputaților:

Christos a înviat!
D-lor deputațî!

Vă salut cu bucurie, d-lor deputațî, 
vedându-vă întruniți în jurul meu, ca pe 
fii în jurul părintelui lor, și având con
vingerea, că ați venit aici cu dorul cu 
care v’am așteptat eu, cu dorul și voința 
tare de a conlucra la împlinirea sublimei 
misiuni culturale a bisericei ndstre națio
nale; vă felicit cordial pentru încrederea 
de care v’au învrednicit alegătorii d-vostră, 
poftindu-ve multi ani de conlucrare și pe 
terenul cel mănos al bisericei străbune, 
implorând și din acest loc binecuvântarea 
cerului asupra lucrărilor ndstre.

Pe cât este de măreță și de frumosă 
acestă chemare a nostră, d-lor deputațî, de 
a conlucra la împlinirea unei asemenea 
mari misiuni culturale, și prin acesta la 
întărirea sionului mântuirei ndstre, pe atât 
este acea chemare și de grea și împreu
nată cu mare răspundere înaintea lui Dum
nedeu și a omenilor.

De aceea pentru a vă achita de atare 
mare răspundere, este neapărat necesar, 
d-lor deputațî, precum cred, să cundsceți 
din propria intuițiune starea bisericei din 
părțile pe unde locuiți; tot asemenea se 
vă nisuiți a vă informa și despre mersul 
afacerilor de aici din centru, pentru-ca se 
conlucrați la promovarea celor bune și 
la remediarea celor eventual defectuose.

La asemenea informare să nu vă pre
ocupe numai progresele ce le veți afla;‘ci 
mai ales eventualele scăderi, cari ar pute 
paralisa atari progrese.

Astfel când spre esemplu veți afla 
cât de frumos se lucră la realisarea unei 
mari și vechi dorințe a nostre și a ferici- 
ților noștri înaintași, adecă la zidirea bi
sericei nostre catedrale; când veți afla re- 
sultatul cel peste așteptare îmbucurător 
al colectei întreprinse, și mai ales mărini
mosul ofert de 60,000 corone, cu care s’a 
distins și la acestă ocasiune ilustra fami
lie Mocsonyi, un resultat, ca și care nu 
s’a mai ajuns la nici o altă colectă de 
pănă acuma; când veți afla cum sinodul 
din periodul espirat a ameliorat lefile func
ționarilor consistoriali și ale profesorilor 
seminariali, și încă în măsură mai urcată 
de cum le proiectase consistoriul, întru 
îngrijirea sa și de multe alte neajunsuri; 
când veți afla concurența cea mare la 
teologie a tinerilor cu pregătiri superidre, 
și alte asemenea, să nu ve seduceți a 
crede, că am merge prea bine înainte, 
căci cu mare durere, și chiar și cu risicul 
de a displăcea unora, dator sunt a vă 
arăta, că față de asemenea progrese veți 
afla și unele regrese, cari după părerea 
mea amenință tare viitorul bisericei ndstre.

Nu vă voiu mai espune și aici sta
rea cea critică a unei însemnate părți a 
șcdlelor ndstre, pe care o veți afla și din 
raportul consistorial, adecă slăbirea simțu
lui religios la o parte din ai noștri.

Oe pericol mare involvă pentru bise
rică slăbirea simțului religios, mai bine 
vom înțelege, cugetând, că decă din ne
fericire s’ar mai generalisa acel rău, chiar 
și numai singur ar fi în stare a paralisa 

se bucure... Mă, e un vin aici..., miere nu 
alt-ceva... și borșu, e bun și borșu..., dăr 
bine c’ai venit. Da, grozav are să se bu
cure. Băete, mai adu o sticluță!... E un vin... 
Mă, der grozav îmi pare de bine; nu cu- 
nosceam nici eu pe nimeni. Două luni, 
două... e mult al dracului pe vreme de 
ernă. Tu ai palton?

Aici se apucă să-mi esamineze pal
tonul.

„E bun!... Cam tocit la guler, der 
merge., două luni, măi! Am să-mi cumpăr 
și eu unul..., der avem să petrecem, avem 
să colindăm totă țera !“

Și-un potop de vorbe, pe cari nu 
ți-le mai înșir, curgea din gura acestui ză
păcit simpatic, încât băiatul, care adusese 
sticluța cu vin, rămăsese lângă masă cu 
gura căscată.

Luaiu ceva de-ale gurii și obosit cum 
eram, îl rugaiii să mă ducă la el, la hotel, 
să mă culc puțin.

Nisce case scunde și cam într’o parte, 
de par’că le bătuse vântul, și lungi, lungi 
de înprejmuiau o curte mare de trei părți: 
era hotelul. Camera lui Mateiil era lungă 

tdte celelalte progrese ori cât de îmbu- 
curătdre.

Pentru-că prin slăbirea simțului reli
gios o parte din ai noștri s’ar înstrăina tot 
mai mult de biserică și de conducătorii 
lor naturali, rămânând espuși valurilor ce
lor furtundse ale vieții, și pentru-că, decă 
s’ar spori numărul celor înstrăinați, atunci 
ar slăbi și organismul bisericei, er slăbind 
acesta, fie-carele dintre noi își pdte închi
pui, care ar fi sdrtea nostră, cărora între 
tote împrejurările grele biserica ne-a con
servat tot ceea-ce avem mai scump.

Fiind nu numai chemarea și dato- 
rința, der și cel mai mare interes al 
nostru a delătura acel mare rău, mai în
tâii trebue să delăturăm căușele ce-l 
provocă.

Sunt multe acele cause, și încă unele 
a căror delăturare nu depinde numai de la 
noi; una însă ce stă în puterea nostră a 
delătura este de sigur și aceea, că unii 
dintre preoții noștri pdte nu-și împlinesc 
consciențios chemarea, er alții dintre in
teligență noștri încunjură cercetarea bi
sericei, ca și când ar intenționa să arate, 
că ei n’au lipsă de biserică.

Să nu mi-se ia în deșert, decă îm
pins de datorința chemării mele și la 
acestă ocasiune void întona durerea ce 
simțesc audind, că unii chiar dintre inte
ligență noștri crescuți cu prescură și sti
pendii, și cari își au și subsistența de la 
biserică, înconjdră cercetarea mai regu
lată a bisericei și nici măcar din recunos- 
cință nu premerg cu esemplu bun popo
rului, căruia se gireză de amici și spriji
nitori,

Dâcă iubim poporul din care ne tra
gem, și decă între grelele împrejurări, nouă 
tuturor bine cunoscute, în cari se află po
porul nostru, nu-i putem oferi ajutăre, cel 
puțin să-l întărim și prin esemplul nostru 
în simțul religios, destul de atacat prin 
felurite cercări și scrieri tendențidse din 
partea celor ce tind a-1 seduce în tabăra 
lor, se ne alipim și noi tot mai mult de 
biserică, precum făceau acăsta fericiții 
noștri bătrâni, cari nu numai cercetau bi
serica regulat, der mai și cântau în strane, 
premergând poporului cu esemplu bun.

Am urmărit, d-lor, cu atențiune cum 
contribue inteligența altor confesiuni la 
întărirea simțului religios în poporul lor, și 
am aflat, că mai ales acei inteligent!, cari 
se află în funcțiuni bisericesc! și școlare, 
pe lângă cercetarea bisericei și împărtăși
rea de cina cea de taină, mai și predică 
în biserică, alții țin prelegeri religiose, er 
preoții lor au început a introduce în tim
pul postului mare și servicii religiose de 
sera, cum sunt la noi deniile seu prive
gherile.

Decă ar urma și inteligența ndstră 
așa, atunci chiar și preoții noștri cei mai 
nepăsători s’ar sili a-și împlini tot mai 
mult datorințele chemării, predicând mai 
adese-ori cuvântul lui Dumnedeu, er po
porul s’ar însufleți tot mai mult la pietate 
și la strîngerea legăturii între sine și inte
ligență, conlucrând cu toții la împlinirea 
misiunei culturale a bisericei.

Din contră, decă inteligența n’ar cer
ceta biserica, nu s’ar împărtăși cu sfintele 
taine și alte asemenea: atunci se nu ne 
surprindă vădând pe unii de-ai noștri cău
tând ajutor și mângâiere în alte părți. Că 
între asemenea împrejurări, ce altă jude
cată șî-ar pute forma poporul, decât aceea, 

I că inteligența nu ține la acel simbol sfânt, 

cât un câmp, pe semne fusese pe vremuri 
un coridor, și era frig și pustiu, de te lua, 
grdza.

Mă lăsaiă vre-o două cesuri pe-o parte 
și la trei mai obosit ca ’nainte plecaih la 
teatru. ‘

Mi ’nchipuiam: era vorba de-un tur
neu de două luni de dile. Sunt și trist și 
vesel; tristețea celui care ’și părăsesce 
vatra, și veselia plictisitului la gândul c’are 
să vadă ceva nou.

Aici am făcut cunoscință cu toți vi
itorii mei tovarăși de vagabondaj. Fie-care 
cu particularitățile lui, pe cari ți-le voiu 
destăinui când va fi nevoe, în seria de 
scrisori ce-ți voiă trimite. Suntem trei-spre- 
<jece persone, cari vom umbla de colo 
colo, în lungul și ’n latul țării. Vom forma 
un corp cu două-deci și șese de piciore, 
cari tote la un moment dat vor porni 
dintr’un loc, ca se se'loprescă în alt loc.

Vom sta într’un oraș doue seu trei 
dile, mai multe nu; un vagabondaj în 
totă puterea cuvântului, o gdnă din care-ți 
voiă trimite și ție vești, triste seu vesele, 
după cum se va întâmpla. 

ce legă pe unii de alții cu legătura dra
gostei și a credinței, — er urmarea n’ar 
fi alta, decât slăbirea simțului religios în 
măsură tot mai mare și înstrăinarea popo
rului și de biserică și de inteligența sa, 
ceea-ce ar trage după sine și periclitarea 
viitorului nostru.

De aceea nici când să nu uităm d-lor 
deputațî, că voind viitor mai bun, acela 
îl vom ajunge numai dâcă vom avă po
porul cu noi și decă vom fi și noi cu po
porul, adecă decă popor și inteligență vom 
fi întruniți în credință și în dragoste la 
opul cel mare al viitorului nostru.

Vă rog să considerați, d-lor deputațî, 
că la o asemenea mare lucrare nu este 
de ajuns, ca numai preoții să-și împlinescă 
consciențios datorințele lor; ci trebue se 
conlucre și toți inteligenții noștri, bineves- ( 
tind și făcând tote cele de lipsă la ajun
gerea scopului, căci numai atunci ne vom , 
bucura de darurile bisericei și numai a- 
tunci biserica străbună va fi și în viitor 
ceea-ce fu și în trecut, scutul și adăpos
tul nostru în marea cea învăluită de 
valurile acestei vieți și a fericirei din 
vieța eternă.

Să nu ne basăm, d-lor, numai pe 
sciința ce-o avem unii seu alții, căci ori
cât de frumosă și înălțătore ar fi sciința 
omendscă, tot nu pdte da omului, mai 
ales în momente grele, orientarea, liniștea 
și mângâierea, ce i-o pdte da numai bi
serica.

Die dâră, că este timpul să fa
cem biserica tot mai atrăgetdre pentru 
toți; căci unele stări de acum lasă mult 
de dorit, — der repet, că la aedsta avem 
a conlucra cu toții, preoți și mireni, inte- 
ligenți și popor, “căci numai așa putem 
ajunge resultatele dorite.

Deci având în vedere sublima mi
siune culturală a bisericei concredută con
ducerii ndstre; avend în vedere, că noi 
numai prin împlinirea acelei mari misiuni 
putem conta la viitor mai bun și mai fe
rice; având în vedere, că la împlinirea 
acelei mari misiuni trebue să conlucrăm 
cu toții în dragoste și bună înțelegere 
frățescă; se ne angajăm, d-lor, tot mai 
mult la asemenea lucrare salutară, făcân- 
du-ne toți apostoli, conducători și lumină
tori ai clerului și poporului, biserica nds- 
tră cea vie, precum fac acesta și inteli
genții altor confesiuni, deși aceia mai au 
și alte terene de desvoltare, pentru-ca 
așa se devenim în măsură tot mai mare 
fii adevărați ai bisericei, părinți și frați ai 
poporului, și pentru-ca prin lucrările nds
tre se se premărescă numele lui Dumnedeu 
de acum și pănă’n vdc.

Sesiunea sinodului nostru Archidie- 
cesan ordinar pentru anul 1903 o declar 
deschisă!

*

Acest discurs a fost întâmpinat de 
sinod cu strigăte de „Să trăăscă" la adresa 
Esc. Sale, precum și la adresa ilustrei fa
milii Mocsonyi, atunci când Esc. Sa a 
amintit de însemnata donațiune a acestei 
familii pe seina catedralei.

După aceea Presidiul numesce în 
biroul interimal pe deputății: M. Voilean 
și Dr. Cristea din cler, dr dintre mireni 

I pe Dr. Comșa, Dr. Proca, Dr. Moldovan 
și L. Triteanu.

Să cetesce apelul nominal și se cons
tată, că sunt presenți 47 deputațî, deci

Ara se mă dau în vorbă cu lumea, 
să cutrier împrejurimile orașelor, unde 
vom poposi, se văd tdte, să sciricesc tote, 
se cunosc tdte.

Diva mi-a vorbit cu multă bună
voință și mă simțiam așa de pierdut când 
îmi vorbia. Grozav mă chinuesce gândul, 
că i-am făcut impresia unui prostuț. Și 
n’ași vrea, înțelegi tu, n’ași vrea....

Tu scii... eu o iubesc, cum iubesc! pe 
o sfântă. Maiy puțin nu, mai mult pdte. 
Etă de ce în fața ei ochii mi-se ridică cu 
greu s’o privescă. Nu rîde! Decă ai fi în 
locul meu, decă ai vede și tu în femeia 
asta ceea-ce văd eu, n’ai pute fi decât ca 
mine. Tu însă vedi alt-ceva, sciu. Ești 
mai fericit pdte.

Mâne vom porni la Botoșani, pri
mul oraș în care vom juca. Timpul e 
scurt și sunt forte îngrijat cu învățarea 
rolurilor. Norocul mou că mai sciu câte- 
ceva din ele, reminiscențe de prin școlă. 
In câte-va dile însă voih fi stăpân pe 
cele trei roluri încredințate, și liniștit voiii 
pută să stau de vorbă cu tine.

Eugen.

Sinodul se declară capabil a aduce con
cluse valide. După aceea se împart depu
tății în 4 secțiuni verificătdre pentru cen- 
surarea actelor electorale.

Anunțând presidiul, că ședința pro
ximă se va țină mâne la 11 ore a. m., 
închide ședința.

După Ședință deputății s’au presen- 
tat în corpore la Esc. Sa I. P. S. Archie- 
piscop și Metropolit N. Mețianu, și prin 
rostul II. Sale d-lui I. cav. de Pușcariu 
i-au adus omagiile de alipire ale fiilor bi
sericei ai cărei representanți sunt, dorind 
ca Dumnedeu să-l țină încă mulți ani în 
fruntea bisericei. Esc. Sa mulțumind și-a 
esprimat convingerea, că și actualii de- 
putațl vor fi eu aceeași dragoste cătră 
biserică și instituțiunile ei, și vor conlucra 
la înaintarea și prosperarea acestora.

După aceea s’au presentat deputății 
la P. 0. Sa vicariul Dr. II. Pușcariu, unde 
a vorbit deputatul M. Cirlea. Părintele vi- 
cariu a mulțumit pentru atențiune.

La drele 1, Esc. Sa a întrunit la os- 
pitala sa masă 25 deputațî.

Rap.

Din agendele Sinodului din Sibiiu.
Intre agendele mai principale ale Si

nodului din Sibiiu, ce s’a deschis eri Du
minecă, remarcăm următorele:

Sinodul va discuta raportul asupra 
stadiului în care se află zidirea catedralei, 
raportul despre colectelă făcute, despre 
cumpărările ulteridre etc., și va lua decisiu- 
nile necesare.

Vor trebui să se facă următdrele 
alegeri:

Alegerea consistoriului archidiecesan 
pe timp de trei ani; alegerea unui refe
rent școlar în locul răposatului Dr. D. P. 
Barcianu; alegerea unui controlor în epi- 
tropie și a unui profesor seminarial de
finitiv.

Din raportele senatelor consistoriale 
cătră sinod, amintim următdrele:

Raportul consistoriului ca senat ple
nar începe cu notificarea despre punerea 
petrei fundamentale a bisericei catedrale 
și întreprinderea colectei pentru catedrală. 
Petra fundamentală s’a pus în 5 (18) Au
gust 1902. Resultatul colectei se face cu
noscut în raportul senatului epitropesc.

Amintindu-se punereaîn praxă a. ins
trucțiunii pentru esactoratul și cassa ar- 
chidiecesană și a instrucțiunei pentru fon
dul de pensiune al archidiecesei, se arată 
schimbarea în statul personal, anume pen
sionarea asesorului Zacharia Boiu și ale
gerea a doi asesori consistoriali în sena
tul bisericesc (d-nii Nic. Ivan și Dr. Elie 
Cristea")-, apoi alegerea de secretar consis
torial a d-lui Dr. George Proca, și a prof, 
seminarial Vasilie Stan,

Exibite au fost în tptal 15,069, 
arătându-se o crescere de 744 pie^e față 
de anul trecut.

Ședințe consistoriale s’au ținut cu 
totul 153.

Starea protopopiatelor vacante e ur- 
mătorea:

„După sesiunea sinodală din anul 
trecut protopresbiterate vacante erau al 
Mercurei, al Iliei, cătră cari la finea anu
lui 1902 a devenit vacant și protopresbi- 
teratul Brașovului prin retragerea în pen
siune a veteranului protopresbiter loan 
Petrie, care, nu mult după aceea, anume 
în 3 Ianuarie 1903, a și răposat.

„In decursul anului 1902 s’au întregit 
protopresbiteratul Iliei, prin alegerea și 
numirea de protopresbiter a parochului 
din Hunedora Georgiu Oprea, și a proto- 
presbiterului onorar Vasile Voina, paroch 
la biserica sfântului Nicolae Brașov.

„S’a făcut alegerea și numirea de 
protopresbiter în tractul Mercurei, care 
alegere s’a apelat din partea unor membrii 
ai sinodului protopresbiteral, și acum este 
pendentă la consistoriul metropolitan.

„Tot în decursul anului 1902, a ve
nit în vacanță protopresbiteratul tractului 
Murăș-Oșorheiului“.

Raportul încheie cu observarea, că 
despre punerea în pensiune a membrilor 
deficienți ai fondului de pensiuni archidie- 
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cesan, despre votările de ajutdre și sti
pendii din fundațiunea „Andronic“, urmeză 
raporte speciale.

SOIRILE DILEI.
y

— 14 Aprilie v.

Alegeri comunale întregitore. La 
alegerile întregitore de membri comunali, 
ce au avut loc Sâmbătă, a fost luptă nu
mai în cerul al V-lea (Blumăna) și și aici 
numai între Maghiari. In cercul al IlI-lea 
resultatul alegerei a fost următorul: 
Membri ordinari: 1) Vasilie Voina. 2) 
Vasilie Sfetea. 3) loan Prișcu. 4) Dr. E. 
Mețianu. 5) Sterie Stinghe. 6) Arsenie 
Vlaicu. 7) Ioan Aron. 8) Vasilie Popovici. 
9) Dr. Sterie Stinghe. 10) Aurel Ciortea 
11) Iosif Maximilian. Membrii sitplenți: 
1) Cornel Aiser. 2) Nicolae Sulică. 3) loan 
Pricu. 4) Dum. Lupan, 5) Nicolae (lancea 
senior.

Societatea pentru fond de teatru 
român. Comitetul societății pentru fond de 
teatru, a ținut ședință la 3/16 Aprilie, 
luând parte președintele Iosif Vulcan, vice
președintele Virgil Onițiil, secretarul Dr. 
Iosif Blaga, cassarul Nicolae Petra-Pe- 
trescu și membrul George Dima. Intâiu 
s’a luat act de agendele curente. Din 
aceste relevăm raportul cassarului, care a 
arătat, că starea cassei pănă în diua aceea 
a fost: în numărar cor. 232,644'56, în 
efecte cor. 88,420, cu totul cor.'321,064 56 
Institutul de credit și economii „Selăgeana" 
din Jibou a plătit taxa de membru fun
dator 200 cordne. D-l Dr. George Dobrin 
advocat în Lugoș, a primit sarcina de 
bărbat de încredere al comitetului; ase
menea și d-l Elia Traila, advocat și direc
tor de bancă din Oravița. S’a decis, ca 
fruntașii din Sebeșul-săsesc, unde se va 
ține viitorea adunare generală a Societății, 
să fie rugați a fixa terminul acelei adu
nări. S’a manifestat dorința ca acea adu
nare se fie cât mai literară, făcându-se 
cât mai multe lecturi de asemenea na
tură. Secretarul d-l Dr. losif Blaga s’a și 
înscris pentru a lua cuvântul. Este de 
dorit ca în deosebi tinerimea ndstră se 
useze de ocasiunea acesta spre a se pre- 
6enta cu lecturi bine pregătite. Tot-odată 
s’a luat hotărîrea, ca comitetul să vină în 
ajutorul inteligenței nostre din S.-Sebeș 
spre a pute aranja cu prilegiul adunării 
un concert-teatru la un nivel posibil înalt. 
Apoi s’a vorbit despre adunarea generală 
din anul viitor și s’a decis să se studieze, 
unde ar fi locul cel mai potrivit. După 
aceste s’a discutat proiectul planului de 
acțiune al Societății, presintat comitetului, 
pe temeiul discuțiilor avute, de secretarul 
d-l Dr. losif Blaga. S’au făcut mai multe 
modificări, pe cari secretarul le va intro
duce în text; proectul modificat se va 
comunica de nou membrilor comitetului, 
cari vor mai ține o ședință în causa a- 
cesta, la care cei ce nu vor pute lua 
parte, vor trimite observațiunile lor în 
scris. După ce comitetul va adopta defi
nitiv proiectul planului de acțiune, acela 
se va publica în diare.

Șeinatismul istoric al diecesei Lu- 
goșnlui. In anul curent 1903 se împlinesc 
50 de ani de la reactivarea inetropoliei 
igr. cat. române de Alba-Iulia și Făgăraș, 
și tot-odată de Ia înființarea canonică a 
dieeeselor unite de Gherla și Lugoșih. 
Din incidentul acestui aniversar, pe cum 
și în legătură cu iubileul de 200 ani de 
la unire., va apară Șematismul istoric 
•al diecesei Lugoșului. Opul se află deja 
sub tipar. Introducerea istorică de aprdpe 
■200 pagini a seris’o P. S. Episcopul Dr. 
Demetriu Radu.

Promoțiune. Din Clușih ni-se scrie: 
In Sâmbăta Pascilor fii promovat doctor 
în drepturi la universitatea din Clușiu d-l 
loan Giurgiu, care multă vreme a fost 
conducătorul tinerimei univ. rom. din 
Clușiu. Noul doctor a dat a doua de 
Pasci o cină la hotelul New-York, la care 
au participat o mare parte din tinerimea 
universitară și din inteligență. Tinerimea 

universitară, esprimându-și prin T. Suciu 
afecțiunea față de fostul ei președinte, i-a 
predat un prea frumos album artistic lu
crat de tînărul Greavu.

Hurban Vajanszky — achitat. La 
25 Aprilie n. s’a judecat înaintea Curții 
cu jurați din Budapesta procesul de pressă, 
ce i-s’a intentat cunoscutului scriitor și 
naționalist slovac Svetozar Hurban-Vajan- 
szky, pentr’un articol, în care se făcea 
critica ordonanței ministrului Wlassics cu 
privire la predarea limbei maghiare în 
școlele primare. Articolul a fost scris din 
punct de vedere pedagogic și nu conținea 
absolut nimic ce ar constitui agitație 
contra naționalității. Cu tdte acestea pro
curorul a ridicat acusare. Jurații, lucru 
rar, au achitat pe acusat. D-l Hurban- 
Vajanszki fusese condamnat nu de mult 
la două luni închisore de stat într’un alt 
proces de pressă. De rândul acesta a fost 
mai norocos.

Turburările antisemite din Basa
rabia. După o scire telegrafică sosită în 
Viena, turburările antisemite se întind în 
Basarabia. In diferite puncte s’au petrecut 
scene la fel ca în Chișineu. Armata a re
primat revoltele. Pe de altă parte, se 
anunță din Uhnov că Evreii fug în massă. 
In ultimele turburărî de acolo 3 din ră- 
niții evrei sunt pe mdrte.

Un revoluționar bulgar. Ministerial 
de esterne român semnaleză autorităților 
din porturile române Dunărene, presența 
la Rusciuk a unui revoluționar anume 
Constantin Dogaroff, care angajeză volun
tari în numele comitetului macedo-adria- 
nopolitan. Consulul român din Rusciuk, în 
raportul confidențial trimis guvernului ro
mân, arată că Dogareff e fanatic pănă la 
demență, și tocmai din acestă causă pote 
deveni un instrument periculos al comi
tetului macedonean. S’au luat măsuri se
vere pentru a i-se interdice întrarea în 
România, unde se dice că are de gând "să 
angajeze de asemenea voluntari.

Un obiceiu poporal cu urmări 
triste.’Vechiul obiceiiă unguresc," ca ti
nerii de la sate să stropescă fetele cu 
apă, a doua di de Pasci, în comuna Batka 
a costat o vieță de om. La fântâna sa
tului se adunară dimineța toți feciorii sa
tului și tote fetele, cari veneau să iee 
apă și se udau cu câte o găletă plină de 
apă. De sortea asta n’a scăpat nici fata 
țăranului Stefan Adam. Feciorii o lăsară 
să-și umple vasele, când a vrut însă să 
se depărteze, feciorii vărsară peste ea 
găleta. Fata se spăriâ, își perdu echilibrul 
și se resturnâ în fântână. A fost scosă ce 
este drept. Capul nenorocitei fete însă era 
crepat și murise imediat. Tatăl ei însciin- 
țat de nenorocire, apucă un revolver 
și năvăli aspra feciorilor adunați la 
fântână. El dete două împușcături și 
în clipa aceea doi feciori cad scăldați în 
sânge. Gendarmii, sosiți în grabă, numai 
c.u mare greu a putut scote țăranului re
volverul din mână. Adam fii predat tri
bunalului ; s’a făcut arătare.

Mulțămită. Neputând mulțumi alt
cum și direct tuturor acelora, cari parte 
prin esprimarea condolenței, parte prin 
participarea la înmormântarea scumpului 
meu consoț loan Rusu, fost medic comunal 
— mî-au adus mângâiere, îi rog pe acesta 
cale să binevoiască a primi profunda mea 
mulțămită, Brad, 20 Aprilie 1903. Eca- 
terina Rusu, n. Puticiil, văduvă.

Representația elevelor
Internatului-Orfelinat' al Reuniunei fem. 

române.

Eri,Duminecă după prânz, au avut o dră
gălașe distracție cei cari au fost norocoși 
să se găsescă în sala cea mare a gimna- 
siului român. Pe-o scenă primăvăratică 
fetițele internatului ni-au arătat talentul 
lor în declamărî, cântece și joc de teatru. 
Nu puteai decât să te bucuri de acestă 
privelisce.

In „0 lecție de musică*, piesa d-lui 
A. Grigoriu, fetițele își trăiau viața lor 

de tăte tjilele; erau neastâmpărate, mof- 
turose și drăguțe. Pe cei, cari rar au oca
siunea de-a vedâ o clasă de fete, i-a dis
tras forte mult acel potop de scuse răs
fățate, când erau invitate elevele din piesă 
să-și spună lecția: profesdrele tinerelor 
fetițe, decă se vor fi întâmplat să fie de 
față, și de sigur vor fi fost, se vor fi vă- 
<jlut pe ele înși-le în persăna profesărei 
de rausică, rol jucat de d-șora Măriora 
Russu. înaltă, simpatică, cu față espresivă, 
cu multă vervă în predarea rolului său, 
cu o dicție frumdsă și clară, convinsă cu 
totul de ce spunea, d-șdra Măridra Russu, 
profesdra, și-a desfășurat în fața publicu
lui teoriile de musică, întrupând cu mult 
natural și inteligență rolul ce i-s’a încre
dințat.

„Părul aurit* a lui Lăpădatu, poetul 
atât de delicat și așa de uitat, a fost decla
mată frumos de d-șdra Irina Dulan. Un 
cap blond și o voce dulce, care pătrunde 
la suflet.

D-șdra Cleopatra Voina ne-a arătat 
pe eroul cu căciula cât un miel și cu haina 
lungă, de făcea cărare pe unde trecea, din 
„Ierna pe uliță* a lui Coșbuc, dovedind 
un deosebit talent pentru interpretarea 
umoristică.

După „Imnul de urare* de C. Po- j 
rumbescu, cântat de d-șorele Elena Chi- 
comban și Florica Pop, a urmat

d-șdra Silvia Savu cu declamarea 
poesiei „Bunica" de 0. Negruzzi și ne-a 
surprins prin nisce intonații forte esacte 
din punct de vedere dramatic.

„Țiganul la vînat* de Th. Speranță, 
a fost potrivit cu temperamentul viu și 
vocea sonoră a d-șorei Anisefta Pantilimon.

A urmat apoi „Clopoțelul Eermecat*, 
prelucrarea d-lui N. Băiaș. Nici nu se 
putea ceva mai potrivit pentru elevele In
ternatului.

D-șdra M. Russu ne-a mulțumit de
plin și aicea prin înfățișarea ei, esact con
formată rolului de cerșitdre; er d-șdrele 
Elena Petric, Letiția Nemeș, Elena Chi- 
comban și Valeria Todescu au secundat’o 
în mod brav.

Piesa asta se petrece într’un castel 
străin dre-care, după cura avu gentileța să 
ni-o spue la un moment dat Livia — 
(Elena Petric) și-am rămas surprinși, când 
d-șdra Roncea (Ana servitore), își făcu 
apariția în costum național.

In general reprsentația a reușit și celor 
cari au contribuit cu sfatul și cu cu
vântul la acestă reușită, le adresăm feli
citările ndstre!

*
Nu putem încheia fără a aminti 

ceea-ce trebuia să spunem de la început, 
der ne-am reservat a-o spune aici, că re- 
presentațiunea elevelor Internatului a fost 
introdusă printr’un discurs bine simțit al 
d-nei Elena Săbădeanu, zeldsa și neobo
sita membră și casieră a reuniunei femei
lor române, pe care credem a fi de inte
res să-l reproducem aici întreg:

Stimatelor Domne, Domnișore și Sti- 
mâților Domni!

Ocupându-ne cu educațiunea eleve
lor institutului nostru „Internatul-Orfelinat 
de fetițe“, cari domniile vdstre îl cunos- 
ceți bine din tdte punctele de vedere 
trebue să îngrijim pe cât ne este posibil, 
ca desvoltarea fisică să mergă mână în 
mână cu desvoltarea spirituală; asemenea 
și desteritățile elevelor în cele materiale 
să fie ținute în echilibru cu desteritățile 
lor spirituale.

învățăm fetițele se împungă cu acul 
și le conducem în acâstă meserie pănă ce 
ajung de cdse pe mai multe petece, cu
sături în atâtea forme câte petece îi cad 
în mână; mai departe le arătăm cum din 
diversele petece cusute se facă o bucată 
întrdgă d. e. o mânecă de cămașe și mai 
în urmă o cămașe întregă, său îi dăm 
stofă croită și dintr’ânsa să-și facă o haină 
întregă, pe care să și-o cdse ea singură.

In asemenea mod am credut să con
ducem elevele și la deprinderile spirituale: 
le învățăm mai întâiu să fixeze sunetele 
prin litere, adecă: alfabetul, să lege apoi 
silabele și să formeze cuvinte și prin cu
vinte să-și dea espresiune cugetărilor lor, 
din ce în ce mai esact și mai aprofundat.

Bucuria elevei, că și-a cusut ea sin
gură o haină și șî-a gătit o mâncare, nu 
pdte fi mai mică decât aceea, că e în

stare să scrie mamei o scrisdre, în care 
să-i spună, că portă o haină cusută și mă
nâncă o mâncare gătită de mâna ei propie.

Și haina și mâncarea și epistola sunt 
resultatul silinței sale proprii.

Căutăm adecă să desvoltăm elevele 
de a-se chivernisi ele pe sine, a-le aduce 
la gradul de a-și cundsce fie-care valdrea 
și de a sci cât pdte fie-care.

Supt începuturi mici ceea ce vă vor 
presența elevele prin esecutarea programei 
de astădi, der e un buchet al propriei lor 
îndemânări, pe care-1 presentă domniilor 
vdstre spre binevoitdre și indulgentă apre- 
ciare.

Vă rog să luațî în considerare îm
prejurările, în cari ne aflăm și mijldcele, 
de cari dispunem când aranjăm asemenea 
producțiuni.

Ideia ce ne-a condus a fost și este, 
să învățăm elevele a ave proprie iniția
tivă și să le dedăm cu asemeni produc
țiuni, ca afii mâne când vor ajunge să fie 
stâlpul caselor lor proprii și factori în 
vieța socială română, să aiba cunoscință 
de asemenea petreceri spirituale, spriji
nind pe cele aranjate de alții în scopuri 
de binefacere, ba chiar să pdtă îndruma 
pe alții în acdstă direcțiune, care e un 
mijloc pentru progresul culturei în socie
tatea românescă.

Am voit c’un cuvânt prin acestă 
producțiune modestă să deșteptăm dra
gostea și ambițiunea elevelor pentru acest 
soiu de distracțiuni spirituale folositdre, 
plăcute și promovătdre ale armoniei în 
vieța socială.

Vă rugăm a le primi cu bunăvoință 
și a-le sprijini și în viitor.

Literatură.
A apărut.

„La unirea bisericei rouiânescU, 
de Dr. Stefan Pop. Partea I. Iezvin 1903. 
Editura autorului. Prețul 1 cor., plus portul 
postai.

Intristații: Victor și Margareta Perlea 
cu copiii, Maria Ir. Pană, Ștefan și Arety 
Pană cu fiica, Aurora N. V. Perlea, Geor
ge și Maria Perlea cu copiii, Dimitrie și 
Eugenia Negreanu cu copiii, Dr. Ion și 
Cornelia Buttărescu cu copiii, Ion Găetan 
cu copiii, loan și Aurora Frigător, inginer 
Ion și Tația Venert cu copiii, Ion și Flavia 
Voinea, Alexandu și Argentina Grossu cu 
copiii, Constantin și Aurelia Lupescu cu 
copiii, Iancu și Elena Mețianu, Elisa G. 
Grossu, Ioan Greceanu, George și Eufro- 
sina Perlea cu copiii, Ana Bratu, Maria 
Vasilescu, Cosma D. Purcărea, George și 
Dumitru Trandaburu, au durerea de a vă 
face cunoscut pierderea prea iubitului lor 
tată, bunic, frate, cumnat,unchiu, și văr

Ioan V. Perlea
în etate de f’5 ani

încetat din vieță la 11 Aprilie dra 9. a. m.
Și vă rogă să binevoiți a însoți cor

tegiul funebru, Duminecă 13 c., drele 2 
p. m., care va porni de la casa decedatu
lui, strada Băiei, la biserica Sf. Arhangheli, 
unde se va celebra ceremonia funebră, și 
de aici la cimitirul sf. Constantin.

Brăila, 11 Aprilie 1903.

ULTIME SOIRI.
Budapesta, 27 Aprilie. Ministru- 

președinte Szell, într’un discurs, ce 
a durat peste 4 ore, a declarat, că 
nu pote retrage proiectele militare, căci 
sunt necesare pentru ca monarchia 
se-șl susțină rangul de tnare putere. 
Pe oposiție a admoniat’o să nu ame
nințe parlamentarismul, căci în lo
cul unei oposițiuni radicale pdte 
veni mâne una reacționară și în lo
cul uneia naționale pote urma una 
naționalistă. Avend încrederea coro
nei și a națiunei Szell declară, ‘că 
nu se simte obligat a părăsi postul 
seu. Koșuthiștii l’au întrerupt vehe
ment, guvernamentalii l’au aplaudat 
cu prisos.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena,
Din 25 Aprilie n. 1903.

Renta ung. de aur 4%......................121.30
Renta de corone ung. 4% • • • 99.50
Impr. căii. fer. ung. în aur 372% . 92 40
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 99.30 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25 
Bonuri rurale ungare B’/aVo • • • 203.75 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 157 90
Impr. ung. cu premii...................... 100.70
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.55 
Renta de argint austr..................... 121 50
Renta de hârtie austr....................... 101.10
Renta de aur austr............................. 94.—
Losuri din 1860.................................. 153.60
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.04
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 728.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 672 50

Cursul pieței Brașov.
Din 25 Aprilie n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 18.70 71 18.80
Napoleond’orî. n 19.- 71 19.04
Galbeni 71 11.20 77 11.30
Ruble RusescI 71 —.— 71

—. rr
Mărci germane 71 116.80 71 11108
Lire turcescl 21.20 71 —.—
Scris fonc.AlbiDa 5% 101.- n 101--

Bursa de mărfuri din Budapesta.
diD 23 Aprilie 1903.

Napoleondorî................................. 19.041/2
Mărci imperiale germane . . . 116.95
London vista..................................  239,75
Paris vista...........................................95.32
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 95.20
Note italiene..................................—.—

di a 23 Aprilie 1903
Sursa de EncnrescI

Valori Q A
45

Scad. !
cup. .

Cu 
banJ 
gata

Renta amortisabilă...................... f’7o Apr.-Oct 93.7,
„ „ Impr. 1892 . . . &„ iaii.-lnl. 99.7,
„ „ din 1893 . . . 5„ n h 99.7,
„ „ 1894 int. 6 mii. 5„ Ațr.-Oct. —.—
„ „ Impr. de 32’/, mii. 4„ Ian.-lnl. 87.—
„ „ Impr. de 50 mii. . 4 n n n 87.7,
„ „ Impr. de 2<4 in. 1890 4 ,, 11 51 87.7,
„ „ Impr de 45 m. 1891 4 n n 87.7,

„ Im de 120 mii. 1894 1 87 »/,
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ H 11 87.7,

Oblig, de Stat (Conv. ru’-ale) 6 n Mai-Nov. 87.7,
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 n »i
„ comunei BucurescI 1883 5% ian.-lul. —.—
„ „ „ din 1884 Mai-Nov. —
„ „ „ din 1888 lun.-Dec. —.—
„ „ „ din 1S30 Mai-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . »„ lan-lnl. 99.7,
Scris, fonciare rurale din 181’0 4 „ 88.7S

„ „ urbane Bucuresc 5 „ » 11 SB-’/r
5 „ n ii 81.3/t

Oblig. Soc. de basalt artificiali
V. N.

» ii 87-1/.
87.74

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v.
Banca Națion. uit. iiv. 86.— 500 într. v. —. —
Banca agricolă................................ 500 150 v. 2225
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într.v. 222.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 11 11 100.-
Soc. bazalt artif. uit. div. 1 ei 30 250 360.-
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 360.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —.—
„Patria11 Soc. de asig. uit.. 4 lei 100 —.—
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1 
Sociat. p. constr de Tramaxs

1000 » 55 —;—
200 —.—

20 franci aur................................ — — e —
Fabricile Unite de gazâse. . . 12 *5 11

Cuali-
Semințe tatea Prețul per

per 
Hect. 100 chilograme

dela phnA la
Grâu Bănățenesc . . . 80 8.20 8 35
Grâu dela Tisa .... 80 8 05 8.20
Grâu de Pesta 80 8.10 8.20
Grâu de Alba regulă . . 80 ,— .—
Grâu de Bâcska .... 80 .— .—
Grâu unguresc de nord . 80
Grâu românesc .... 80 •— -—

Cuali-
Semințe vechi Soiul tatea Prețul per

ori noue per 
Hect.

10C chilograme

dela până la
Săcara . . ’ 70--72 6.30 6.40
Orz. . . ’ nutreș. . 60--62 6.10 6.25
Orz, . ■ de rachiu 62- 64 5.90 6.10
Orz. . . ' de bere . 64- 66 5.70 5.80
Ovăs . . ’
Cucuruz . ’ bănă0n . 75 .—
Cucuruz . ’ alt soiu . 73 —.— —,—
Cucuruz . .
Hirișcă . .

71 11
5.75 6.—

Producte div. Soiu 1 C u r s u 1
dela p ăn ă

Săm. de trifoiii Luțernă ungur. (D 45.— 55.—
„ transilvană 8 —.— —.—
„ bănăț.enă

&
— «...—

H „ roșia . , 64.— 60-
Ulei de rapiță rafinat duplu 0 H — —.—
Ulei de in . . —.— —t...
Unsdre de porc dela Pesta 0 77.- 77.50

11 » dela țeră . • • 0) — —
Slănină . . . sventată . ■d 65.— 65 50
Prune .... din Bosnia - ■ 0

1150 11.75
n

Lictar .... Slavon și Serbia
u d 15'50 16'-

din Serbia în s. H 11.50 11.75
Nuci . . . • slavon nou c

Pi 12.50 12.75
Gogoși. . . • sârbesc —.—

u din Ungaria —.— —.—
Miere . ... ungurescl. G —.— —.—

serbescl . fi .— —.—
C6ră .... brut Pt —.— —
Spirt Dro.jdiute de s. —.—

din 22 Aprilie 1903.

Cursul losurilor private

cump. 11(16

Basilica...................................... 1910 20.10
Credit ...................................... 4 32.— 438 —
Clary 40 fi. m............................ 170.— 174 -
Navig. pe Dunăre..................... — —.—
Insbruck ........................... 84.25 88 25
Krakau ................................ 74.— 78.—
Laibach...................................... 70- 75 —
Buda........................................... 178.- 183.—
Pa’fly........................................... 175 — 180.—
Crucea roșie austriacă . . 55.10 66-

„ „ ung...................... 27.— 28 —
„ „ ital....................... —,— —.—

Rudolf..................................... 71.— 75.—
Salm.................................   . . 231.— 241.—
Salzburg...................................... 74.— 78.—
St. Genois ........................... 280 — 310.-
Stanislau ................................ —,— —.—
Trientine 472% m- c- • 442 — 446 —

„ 4»/0 50 ...................... 53.— 56 —
Waldstein................................ 72.— 76 —

„ de 10 franci . . . 37.- 40 —
Banca h. ung. 4°/n ... —.—

©a 0 I©âaă
este un Teint delicat alb și fin, 
și o față fără pistrui și pete. Spre a 
obține acesta să se spele în fie-care 
(jicu S A S* U W U Et

„LiMleliseife a Ini Bergaim"
(Marca: 2 mineri.)

dela Bergmann & Co. in Dresden și 
Teutschen a/E.

Se eapetă bucata cu SO bani, 
la Teutsch .<• Tartler și la farmacia 

lui Roth în Brasov.
(930) ’ 3—50

Și

OCASIUWE RARĂ!!
Din causa desființării negoțuBui meu de vinuri, 

vând cu prețuri forte scăzute 
liber de accis, în cantități ori cât de mici și ^transportat a casă: 

Vinuri veritabile ardelenesc?, dela pola munților
din 1896, Riesling de Rin, dîQ 1889> Vin de Rozsamal (Aiba- 
Iulia) din 1896, rămas după Episcopul Lonhardt, Vin de Czelna 
din 1898, Carbenet roșu, din 1896, Leânyka din 1- oo, Elomali 
din 1900, ȘoiU din 1900, și Tramîn din 1900. — Litrifl dela 
80 b» până la I cor. 50 b.

La cumperărî mai mari servesc cu eferte forte ieftine și la 
comandele din provincie rentorc 14 banT accisul de litru.

. Butelia de 1 litru o socotesc în 16 bani, 6r Butoiele se socotesc în prețurile 
obicinuite la desfacerile totale.

■Vend, mai departe:
Rachiu de prune (Silvorium) de 5 am 1 litru cu butelia cor.

n
n

Ventțarea se face fa fie-care efi dela 10—12 ore a. m,
V în pivnița» mea din casa ScSiobel, Strada Văanii nr. 
LJ Lu cumperărî mai mari, mâ rog a lua înțelegere cu mine îti
Oinți diu edificiul poștei elajul II.

Cu totă stima 0 9-12 ERBHELYI E^HE.

Rachiu de drojdii fiert de mine . . 1 „ „
Cognac veritabil franțuzesc ... 1 „ „ W

S c o ut |» t u r i:
Banca naț. a Rom. 57o Paris .... 37o
Avansuri pe efecte 6 n P tersburg . . 57«
Banca agricolă 9-10% Berlin .... 37o
Casa de depuneri 5'/, Belgia . . . 3 —
Londra .... 37o Elveția . . . B72
Viena........................... 37,

Târgui de rîmătorl din Steinbrach.
Starea rî mă tori lor a fost la 21 

Aprilie n. de 38,931 capete, la 22 Aprilie 
au intrat 816 capete și au eșit 715 capete, 
rămânend la 23 Aprilie n. un număr de 
39,032 capete.

Se notdză marfa ungurescă: veche 
grea dela 124 —126 HI. tînărăgrea dela 
133 —134 fii., de mijloc dela 132—133 fii. 
— Serbescă: grea 130—132 fii., de mijloc 
128—130 fii., ușoră 124—126 fii. kilo
gramul

Plecarea și sosirea trenărilor ie slat reg. mg. în Brașor.
VaiabaS dhi 1 Octoîlp. st. sa.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5'20 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 8T3 min. sera.
IV. Tr. acc. la orele 6’45 m. dimin.

Dela Brașov ia Bucuresci:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 6’55 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11’40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu;

I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.
(are legătură cu Tușnad la 6ra 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la ora 10.46 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3’15 m. p. m.
Dela Brașov la Zernesci' (gar. Bartolomeiu

I. Trenul mixt la ora 9’2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 5’26 min. p. m.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim.
II. Trenul mixt la ore 8’50 mim. a. m.

III. Trenul de pers, la ora 3’15 min. p. m. 
(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyimes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele 10’4 m. sera.
II. Trenul de persone la ora 7’50 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiu la 6. 2’9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9’27 min. sera.

Dela Bucuresc! la Brașov :
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9’23 min. p. m.
III. Trenul pers., Ia ora 5.— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7’55 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal).

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ore 8.25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda ora 3’20
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la ora 6’50 m. sera

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu.)
I. Trenul mixt la ora 7’02 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m.
Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:

I. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim.
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m. 

III. Trenul mixt la ora 6’50 min. sera.
(Are legătură cu Tușnad-Diuc-Gyimes.)

A;'

„Gazeta Transilvaniei“ cunumerul ălO fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremîas Nepoții.
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A. Mureșianu
Brașov, Ternul Inului Wr. 8®.

Acest stabiliment este prov6<Jut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu dot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putfi esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PERIODICE.
BILETE DE" VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME_ELEGANTE. 

BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE EUM 
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

ajhwbjki.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurî.

Corupturi, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

(2on/v&'Z/t^ vn lolă mavi/mza-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREfDRl-CURENTE ȘI DIVERSE 
BILETE DE MORffifiNTARL 

se. primesc în biuroui

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


