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Contrastul între delegațmnî.
Desbaterile asupra afacerilor și 

a politicei esteriore a monarchiei au 
mers, cum am arătat, forte neted în 
delegațiunea ungara, pe când în de- 
legațiunea austriacă contele Golu- 
chowski a trebuit se-și audă multe, 
întâmpinând direct și indirect o cri
tică nu numai a politicei sale este
riore, der și a atitudinei sale față 
cu mersul politicei interiore în sta
tele dualiste ale monarchiei.

Astfel cele doue delegațiun! 
ni-au arătat: una o față senină ve 
selă, plină de încredere în conduce
rea politicei și plină de speranță în 
viitorul pacînic al monarchiei; cea
laltă ni-a arătat o față posomorită, 
puțină încredere în mersul politicei 
esteribre, ca și a celei interiore și cu 
îngrijire de viitor.

Ungurii găsesc, că în ce pri- 
vesce lucrarea guvernului comun și 
în deosebi politica lui Goluchowski, 
tâte merg de minune. Cum espune 
raportul comisiunei pentru esterne 
al delegațiunei ungare, nici cel mai 
mic nouraș nu turbură situațiunea 
descrisă de ministrul Goluchowski. 
Tripla alianță stă mai tăre ca ori 
și când, dovadă întâlnirea împăra
ților la Berlin. Raportul Austro-Un- 
gariei cu Germania în deosebi a de
venit și mai strîns, âr legăturile cu 
Italia nu s’au alterat. Relațiunile 
amicabile cu Rusia se susțin în mod 
îmbucurător și delegațiunea ungară 
găsesce chiar, că pote fi cu deplină 
încredere în lealitatea și conscien- 
țiositatea Rusiei că-și va împlini 
obligămintele, ce le-a luat asupră-șl 
prin înțelegerea cu monarchia nbstră, 
„după care nici una din aceste doue 
puteri, nu va tinde la o preponde- 
ranță în vre-o parte seu în vre-o 
afacere a Orientului, ci va procede 
față cu acestea pretutindeni și în 
tot timpul după cum se va stabili 
înainte prin înțelegere comunăfc. Mai 
departe, raportul amintitei comisiunl 
consună și cu vederile ministrului 
cu privire la resboiul sudafrican, la 
conferența din Haga etc.

Remâne numai, ca se succedă 
și acțiunea inițiată de contele Ap- 
ponyi pentru a realisa uniunea in
ternațională a pressei pentru promo
varea păcii universale, și atunci va 
începe era de aur a maghiarismu
lui, care sub scutul păcii, din nou 
pentru lung timp asigurate, sperâză 
ași realisa visurile sale utopice de 
contopire națională.

Asta este fața, care le privesce 
tote în culore aurie, ce deștâptă și 
nutresce cele mai nebune ilusiunl și 
speranțe.

Se esaminăm înse puțin și cea
laltă față, care cu tâtă bunăvoința, 
nu se arată nici-decum încântată de 
realitatea lucrurilor, ce nu se pre
sents vederii sale prin prisma arti
ficială a îngâmfatei sinamăgirî.

Austriacii, — cari bine seim, 
sunt representațl în delegațiune nu 
esclusiv dintr’un singur element, ci 
ai căror delegați se recrutâză din 

sînul representanților tuturor popd- 
relor imperiului — ne dau, firesce, 
o altă icână a desbaterilor lor. Aici 
se reflectâză reala stare a divergen
țelor și neînțelegerilor dinăuntru, și 
înzadar se eșofeză cei dela biroul 
de pressă jidano-maghiar de a versa 
lacrimi de crocodil asupra contras
telor și a divisiunei de păreri, ce se 
manifestă în delegațiunea austriacă, 
— căci tot acesta este, care esprimă 
mai adevărat situațiunea reală cu 
privire la sentimentele și dorințele 
popdrelor, âră nu cumetria celor, 
cari representă numai sentimentele 
și dorințele elicei unguresc! dela 
putere.

Nu se putea încunjura, ca Cehii 
din delegațiunea austriacă se nu facă 
oposițiune și aici, când luptele au 
ajuns a fi așa de încordate înăuntru 
și când din punctul lor de vedere, 
ei au combătut și în anii de mai 
înainte politica esteriâră a monar
chiei. De astă-dată ei au adus în 
discusiune cum se cade înaintea de
legațiunei cestiunea germano-boemă 
și mai ales au imputat ministrului 
de esterne, că a influințat mersul 
politicei interiâre în contra lor și în 
favorul Germanilor. Unii din ei au 
susținut, că s’ar împăca cu tripla 
alianță, decă s’ar cultiva în aceeași 
măsură și raporturile amicale cu 
Rusia. Budgetul nu l’au votat, ci 
toți au declarat, că nu au încredere 
în Goluchowski.

Dâr nici din partea germană nu 
s’au presentat lucrurile în lumina 
cea mai prietinosă, ci s’au relevat 
mai ales părțile vulnerabile ale ces- 
tiunilor economice și situațiunea de
plorabilă, că pactul cu Ungaria mai 
esistă numai de acji pe mâne și a 
pierit orl-ce singuranță, de a pută 
consolida relațiunile economice ale 
acestor două state pentru timp mai 
îndelungat.

Intre acei delegați austriac!, 
car! deși n’au nimic de c|is contra 
politicei esteriore, totuși s’au văcjut 
îndemnați a face multe și aspre con
statări și obiecțiun! în ce privesce 
concordarea acestei politice cu poli
tica interi oră, a fost și delegatul ro
mân bucovinean d-1 Dr. GeogrePo- 
povicl, care a ținut un discurs forte 
remarcabil în ședința de Sâmbătă a 
delegațiunei austriace, în care a 
desfășurat cu cele mai vii colori 
starea presentă a Românilor din 
Austro-Ungaria, arătând cum sunt 
de rău tractați, unii de cătră 
guvernul ungar, ceilalți de cătră cel 
austriac, și cum cercurile diriguitâre 
politice ale monarchiei persistă în 
nenorocita lor rătăcire față de mo
dul cum ar trebui să tracteze, în in
teresul bine priceput al monarchiei, 
cu națiunea română de sub sceptrul 
habsburgic și din regatul vecin in
dependent.

Dăm loc mai jos unui estras 
autentic din acesta interesantă vor
bire, care, firesce, a indispus mult 
pe adversarii noștri.

Din discursul 
delegatului bucovinean Dr. G. Popovicl, 

rostit in delegațiunea austriacă în Budapesta.

llltă estrasul din vorbirea d-lui 
Dr. G. Popovicl, ce l’am primit erl 
și de care facem amintire în arti- 
culul de mai sus:

Espunerea lui Goluchowslci este francă, 
și îmbucurătbre ou privire Îs susținerea tri
plei alianțe și la înțelegerea ou Rusia. A 
treout cu tăcerea raporturile cu România 
și totuși sunt importante aoeste raporturi 
și au un reflex asupra împrejurărilor Ro
mânilor austro-ungarl.

Pentru a judeca relațiunile națiunei 
române ou monarchia nostră, este instruc
tivă o reprivire istorică. Din veohime era 
viuă nisuința de alianță între poporele, 
ce locueso basinul Dunării. Pentru în- 
tâitî ea era motivată de periculul, ce ame
nința din partea Turcilor. In măsura, în 
care orescea periculul, se întărea și ten
dința de a se federa și după bătălia dela 
Mohacitt 1626 ea aduse ou sine înființarea 
Austriei de aeji. Ideia, pe care e’a basat în
ființarea Austriei, este deci cuprinderea în- 
tr’o uniune de stat capabilă de resistență a 
poporelor, oarl locuesc basinul Dunării 
și cari sunt prea mici, deoât ca să pdtă 
esista isolate.

Acăsta tendență oontinuă a se mani
festa și adl; aceste popore mioi, vîrîte ca 
un ic între națiunile mari europene nu mai 
sunt amenințate de semilună; în schimb 
însă s’a ridicat un inimic mai periculos 
pentru ele, la nord. Impulsul de espansiune, 
oe-1 au Rușii, și atraoțiunea iresistibilă a 
acestora spre marea deschisă, trebue să le 
faoă să prindă arma de apărare. Batalione 
tari, față de puterea rusăscă nu posede sin
gur nici unul dintre mioile popore dela 
Dunăre, le posede numai uniunea lor — 
acesta este Austria.

Care este raportul Românilor față cu 
o Austria astfel definită?

Românii .din Ungaria au apărat pa
tria lor ungară ou sângele lor. E de ajuns 
a aminti numele Românilor loan Huniade 
și Mateiîi Corvinul spre a caraoterisa fide
litatea și devotamentul lor pentru stat. De 
când Ungaria a ajuns sub HabsburgI, Ro 
mânii s’au luptat pe nenumărate câmpuri 
de bătaiă pentru ideia austriacă întrupată 
prin dinastiă. In anul 1848 ei se ridicară 
cu mic cu mare spre a apăra dinastia, ou 
tote că nicl-odată n’a fost mai mare ispita 
pentru mișcări panromâne, decât în timpul 
acesta de strîmtorare.

Vorbitorul amintesce faptele răsboi- 
nice ale regimentelor române și grațidsele 
recunosoințe împărătesei, de oarl avură 
parte.

Analogă a fost și atitudinea Principa
telor dunărene. Ea arată îndemnul constant 
de a întră în legătură cu monarchia nos
tră. Principele Mihaifi Vităzul a fost gata 
de a supune suzeranității împărătesol țările 
sale și Transilvania, cucerită de el la în
sărcinarea împăratului. De când este inde
pendentă, România, ou tdte desamăgirile 
ce le-a suferit din parte-ne, se alipesoe tot 
mai mult și credincios de monarchiă.

Pentru România însâmnă alipirea de 
tripla alianță singurul scut în contra îm
brățișării omorîtdre a Rusiei. O Austriă pu
ternică este pentru România cel mai înalt 
interes întemeiat în instinctul de proprie 
conservare. De aoeea pretinsa irredentă ro

mână este o invențiune descreerată. Anec- 
siunea de ținuturi române ale Austriei, ar 
presupune un dâbacle. o distrugere a Aus
triei, și o astfel de distrugere în ourend ar 
trage după sine ou necesitate matematică 
îneoarea României în marea rusăsoă, Min
tea apără pe Români de asemeni aspira- 
țiunl echivalente cu a se sinucide, și cumcă 
să ține sămă de ea, pentru aoăsta garan- 
tăză înțelepciunea regelui Carol.

Realisarea unui program daco-român 
ar pute fi posibil numai cu și în Austria. 
Cum-că oestiuuea română va ajunge la o 
resolvare, după care România va fi un 
membru suveran, în privința dinastică nea
tins, al unei puternioe federațiunl de state, 
care va avă în Viena centrul său, este con
vicțiunea politioianilor români ai Austro- 
Ungariei.

Nisuințele române nu conțin deci pen
tru Austria niol un perioul, din contră ele 
ooinoid cu interesele monarchiei. Geniul 
prințului Eugen a recunoscut ca țînta cea 
mai importantă a politicei împărătesei, în
frângerea Turciei și aneosiunea țărilor stă
pânite de ea. Dâr lucru dureros, guvernul 
vienes n’a fost la înălțimea problemei sale. 
Ocasiunea e soăpată din mână și rămâne des
chis numai drumul cel mai lung de a ne 
aronda (rotuneji) prin federațiunl.

Disposițiă pentru acăsta ar fi, mul
tiplă. Garașanin a pledat pe față pentru 
alăturarea Serbiei, fiind-că ar fi prea mică 
de-a pută trăi. In acăstă situațiă nu se 
află numai singură Serbia. Regretabil, că 
politica de mai înainte austriacă a preferit 
să brusoheze, în loc de a întări simpatiile 
esistente. Ea a fost stăpânită de spiritul 
prepotent, oare formăză tăria Maghiarilor 
în lupta pentru propria conservare, dăr pe 
Austria a făcut’o nepopulară. Contele Go
luchowski a rupt’o ou acest spirit și a inau
gurat mai oordiale relațiunl, oarl s’au mani
festat prin visita Majestății Sale în Buou- 
resol și au contribuit la întărirea raporturi
lor amicabile în interesul bine prioeput al 
ambelor state.

Aoăsta însă nu e de ajuns de a pre
găti acea legătură intimă, oare este nea
părat necesară din punctul de vedere al 
misiunei istorioe a Austriei.; Rrintr’o trac- 
tare corăspundătbre a conaționalilor, locui
tori în Austro-Ungaria, monarchia trebue 
să dovedescă, oă legătura cu Austria cu
prinde în sine numai avantage, ^r nici o 
amenințare națională.

In aoăstă privință s’a păcătuit greu. 
S6rtea Românilor în Ungaria este un 
martiriu. Mai ales dela întroduoerea dualis
mului încoce, națiunea maghiară mișcă ceriul și 
pământul spre a desnaționalisa pe Români. Za- 
oharul și bioiul, promisiuni și amenințări, 
întreg registrul mijlocelor de forță ale sta
tului, pănă la măsurile baronului Banffy, se 
pun în mișcare spre a-i despoia de națio
nalitatea lor ereejită. Ași pute să vă isto
risesc volume întregi asupra nedreptăților, 
ce se fac Românilor, dăcă nu aș! considera 
de a mea datoriă să nu amărăso, oi să 
caut mijlbce spre îndreptare.

Hegemonia maghiară a fost asemă
nată cu centralismul cieleitan, dăr au pu
țin conoun. Centralismul german are anu
mite postulate înțelepte, ce garantăză esis- 
teața Austriei. Omnipotența maghiară este 
netolerantă și ameniuță statul, care stă sub 
zodia ei. Când cestiunea slavă în Europa 
răsăritenă își va fi ridicat capul ei mai 
amenințător, Maghiarii vor vedă, cât de 
mult au greșit, oă au slăbit elementul ne 
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slav al Românilor. Pe mine mă mângâia o 
mioă racjă de speranță, oâ spiritului uman 
al actualului ministru-președinte de Szell 
îi va suocede a afla o formulă, care să ga
ranteze Românilor din Ungaria un mini
mum de asistență. Acâsta speranță nu s’a 
împlinit. Măsura suferințelor Românilor nu 
s’a micșorat sub Szell.

Oratorul vorbesce apoi despre slavisa- 
rea Bucovinei. Aoâsta este un fel de travail- 
ler pour le Czar (a luora pentru Țarul). Se 
pretextâză, oă ar fi un interes de stat, a 
se souti tinerii Ruteni. Aoâsta este o oolo- 
sală greșâlă. Massele rutene sunt una ou 
poporul ruBăso. Dâcă Polonii trebue să ope
reze ou fioțiunea tînărului rutenism, este 
esplicabil, fiind-că acesta e singurul mijloc 
de a face pe Ruteni să servâscă ideei de 
stat polone. In Bucovina rutenisarea 
forțată creeză o cestiune română, care 
turbură relațiunile esteriore.

Oratorul îtioheie, reotificând o aser
țiune a lui Andrassy într’aoolo, că atunol 
când Austro-Ungaria ar voi să facă, ca 
esistența și desvoltarea națională a Româ
nilor sbi să fiă un oredeu al seu, va bate 
ceasul când în politica orientală ea ar pu
tă dispune de batalionele României, oa de 
ale sale proprii.

Rusia în contra streinilor.
In curând se va presenta oonsiliului 

imperial rusesc un proiect de lege, care 
va pune mari piedecl străinilor de a câștiga 
dreptul de cetățenia rusbscă.

In înțelesul, acestui proiect, pentru-ca 
oineva se potă deveni oetățân ruseso tre
bue să petrâoă statornio 8 ani în' Rusia. 
Causă la aceste restricțiunl este, oă pro
vinciile vestioe și sudice ale Rusiei sunt 
inundate de străini, cari au căpătat ușor 
dreptul de naturalisare și au oumpărat averi 
mari, așa înoât — oum soriu foile din Pe
tersburg — mai ales Germanii au cuoerit 
în pace întreg ținutul sudic al Rusiei, fără 
a-șl fi însușit limba rusâscă, deore-ce scd- 
lele lor sunt germane, diarele germane și 
casele lor sunt împodobite ou tablourile lui 
Bismarck și Moltke.

Pănă acum străinilor le mergea bine 
în Rusia. Afară de Jidani, pănă la 1864 
străinii imigranți în imperiu, pentru-oa să-și 
primâscă dreptul de oetățân n’aveau decât 
să facă jurământ înaintea funcționarului 
guvernământului respectiv. In 1864 legea 
aoâsta s’a modificat și s’a cerut 5 ani de 
petrecere în Rusia pentru a căpăta oineva 
dreptul de oetățân.

In 1866 s’a interzis străinilor aouira- 
rea de immobile în Turchestan. Afară de 
aoâsta în 10 guvernamente din Polonia ru- 
sâsoă, precum și în guvernamentele Liv- 
land, Curland, Kovno, Vilna, Vibesk, Minsk, 
Grodno, Chiev, Valhinia, Podolia și Basa
rabia străinii nu numai oă nu puteau cum

păra proprietăți imobile, oi nu puteau nici 
să arândeze moșii fără concesiune. Apoi, 
în regatul polon, în Crimea, Caucas și Si
beria vestioă, străinii nu pot fi nici regi- 
sorl de moșii.

Pe lângă restrioțiunile acestea, noua 
restricțiune însâmnă, că Rusia nu vede cu 
ochi buni pe străini, dâcă nu se rusifică cu 
desăvîrșire.

H&sboiul din Africa sudicâ.
Soirea oea mai însemnată de pe tea

trul răsboiului este, că pe oând lord JRo- 
berts se apropie tot mai mult cu grosul ar
matei sale de rîul Vaal, pe atunol avan- 
gardele lui au treout deja Vaalul pe la 
Parys la sud de calea ferată, unde n’au în
tâmpinat nici o resistență. Prin acesta En- 
glesii au treout de fapt în Transvaal.

Roberts însu-șl a ajuns alaltăerl în 
Vredefort, cam 40 chim, depărtare de Vaal. 
De aici a trimis spre vest și ost trupe, ca 
să caute vadurile rîului și să le ocupe. /La 
sud .trupele au sosit pănă la Parys, unde 
au aflat un vad acomodat de treoere, prin 
care au și treout.

Despre năvala acâsta vine o soire te
legrafică și din Pretoria. Soirea aoâsta mai 
spune, că Burii au aruncat în aer podul de 
graniță al liniei ferate, ce duce la Johannes
burg și Pretoria. Se afirmă în același timp, 
că Burii se pregăteso aici la resistență 
față cu frontul engles. Ei însă sunt ame
nințați de periculul de-a fi împresurați la 
ost și la vest de trupele, cari au trecut 
Vaalul. împrejurarea acesta îndreptățesce 
presupunerea, oă resistență Burilor va fi 
numai momentană și se vor retrage spre a 
apăra Johannesburg și Pretoria.

Acesta se deduce și din faptul, că 
Burii fortifioă cu mare grabă Pretoria și 
Johannesburg, femeile și copiii din aceste 
orașe oapitale au fost trimiși la Lyden- 
burg, — oare este ultimul lor refugiu.

O telegramă din Bruxella anunță, că 
Dr. Leyds, representantul Transvaalului, a 
deolarat, că în cele din urmă Țarul va în- 
treveni pentru a-se încheia paoe între En- 
glesl și Buri.

SC1RILE DILEL.
— 15 ț28) Maiîi.

Tinerimea școlară dela școlele ro
mâne centrale din loc îșl serbâză adl, pre
cum soim, obicinuitul maial în „Stejeriș11. 
Des de diminâță un publio număros se 
adunas'e înaintea gimnasiului român, oa să 
asiste la plecarea tineretului nostru la maial. 
Studenții din olassele superidre, cari încă 
de-asâră inauguraseră serbarea, cântând îna
intea gimnasiului român, conform progra
mului, voiau să facă afli un revelion, tra
versând ou musica stradele principale din 
giurul gimnasiului. După cum aucjim, acest 

revelion nu s’a permis din partea poliției, 
nu seim pe oe motiv. După ce oorul reunit 
al școlarilor dela tote institutele au eseou- 
tat, sub conducerea d-lui G. Dima, trei fru- 
mdse și bine succese cântări, âr d-1 direc
tor gimnasial ou d-nii profesori au format 
rândurile, în sunetul' musicei tinerimea 
școlară a defilat pe dinaintea gimnasiului, 
pornind spre „Stejeriș11 în deplină ordine 
doi câte doi. Mai întâid șcălele de fetițe, 
apoi școlele primare, după aceste gimna- 
siul inferior și școlele reale și, în fine, elevii 
șcălelor comerciale și studenții din gimna- 
siul superior. Fiă-care șir era condus de 
cătră un profesor. Publicul privea cu drag 
la aceste mândre rânduri ale frumosului 
nostru tineret. înaintea musioei pășiau vre-o 
dece studențl gimnasiall, cari purtau eșarpe 
frumose și erau însărcinați cu ținerea or- 
dinei oonform programului. Făcea o im- 
presiune de tot ciudată, ba aprope ridiculă 
desfășurarea de atâta amar de putere poli- 
țienâscă. Unde te întorceai dai ou ochii de 
polițai. Mai înțelegem să mergă spre seră, 
oând se adună și mult popor afară, câțl-va 
polițiști în „Stejeriș11, dâr printre rândurile 
școlarilor era, repetăm, curios de-a vedâ 
aprdpe mai mulțl polițiști, decât profesori. 
Pe la 11 ore amenința o plâiă și a și plouat 
puțin, din norooire însă vremea s’a îndrep
tat ârășl forte bine pe la ora 1, așa că pu
țina pldiă nu credem să fi adus nici o con
turbară în frumosa petrecere școlară.

In memoria Metropolitului loan 
Vancea. Elevii seminarului tinerimei stu- 
diose dela gimnasiul din Blașitî au aran- 
giat Duminecă în 20 Maid n. după s. li- 
turgiă o ședință festivă în memoria metro
politului Vancea, întemeiătorul acestui in
ternat. Sala era frumos împodobită ou ver- 
dâță, în fund se afla bustul răposatului 
metropolit în mijlocul unui grup de flori. 
La ședință a luat parte mulțime de publio, 
în frunte ou Esoelența Sa Metropolitul Mi
halyi. Prestațiunile tinerimei în deolamărl, 
cântări, musică au fost oum nu se pdte 
mai bine, dice „Unirea“.

Soiri personale. Din Clușid ni-se co
munică soirea, că d-1 loan Bațiu, profesor 
ord. la preparandia și șcdla poporală de 
fete din Blașid, a depus în 23 Maid la 
universitatea de-acolo rigorosul verbal de 
doctorat în filosofiă „cum laude1*. Promova
rea s’a făcut în 26 Maid n. o. fiind de față 
tinerimea română universitară din Olușid 
și mulțl membri din inteligența română. 
Da-odată cu d-1 loan Rațiu fu promovat 
oa doctor in drepturi și d-1 Iustin Pop, fiiul 
d-lui protopop din Luna de Arieș și can
didat de advooat în Turda. — D-1 Nicolau 
Nestor, administrator al ofioiului vicarial 
din Hațeg, e numit definitiv vioar foraneu 
al aoelui district. — Cordialele nâstre fe- 
lioitărl 1

Wlassics și „kisdedov“-urile. Mi
nistrul unguresc de oulte și instrucțiune 

publică a dat ordin tuturor autorităților 
competente, să se facă în totă țâra con- 
scrierea copiilor obligați a ceroeta „kis- 
dedov“-urile. Tot-odată a dispus oonscrie- 
rea copiilor obligați a cerceta șodla ele
mentară.

Taleri falși. Se scrie, că în ținutu
rile din Giula și Oradea-mare s’a ivit în 
timpul din urmă o adevărată inundația de 
taleri falși. Organele poliției îșl dau totă 
silința pentru a afla pe autorii lor și oa să 
fiă mai cu sucoes căutarea, au cerut aju
tor dela poliția din Budapasta.

In causa fratricidiului dela Sătuiar.
E curios, că foile unaurescl, cariastă-tâmnă 
când s’a desooperit oribila crimă a fratioi- 
diului comisă de monstruoșii frați Papp 
Bela și Papp Zoltan, s’au ooupat săptă
mâni întregi de acâstă crimă, desoriindu-o 
pe lung și pe larg pe pagini întregi, fără 
ca printr’un cuvânt măcar să fi făcut amin
tire, oă acei criminali ar fi fost de origine 
„Valahi". Abia acum, după ce tribunalul din 
Sătmar a osîndit pe instigatorul Papp B. și 
pe uoigașul faptic la ștrâng, âr pe fratele său 
Zoltan la 8 ani de temniță, foile jidano- 
maghiare, vrând să abată rușinea dela nâ- 
mul lor, vin să trîmbițe lumei, oă oriminalii 
sunt de origine „valahlu. Pe când la început 
pentru a face cașul mai sensațional presen- 
tau pe acești frați criminali ca părtași ai 
elitei maghiare, adl se lapădă de ei și vor 
să-i arunce în cârca „Valahilor11, atribuind cu 
nerușinare sevîrșirea crimei „sângelui valah“ 
al criminalilor. Spun, că moșul lor a;fost preot 
român, care cu întrâgă familia s’a lăpădat de 
nemul său și a treout la religia reformată. — 
Dâcă e adevărat acâsta sâu nu, încă nu e 
constatat. Papp Bela la tribunal a fasionat 
că e Ungur reformat. Dâr ori cum ar fi, 
ore unde și-au primit acei frați educațiu- 
nea, ale cărei resultate le vedem acum? 
Ore nu în societate maghiară? școlele ore 
nu la Maghiari le-au făcut? Insă-șl foile 
ungureșcl au spus și o spun chiar și astădl, 
că aoeștl frați criminali se trag din fami
lia nemeșâscă și pe antecesorii lor îi laudă. 
Ce însemnâză acâsta, dâcă nu adevărul, că 
cu oât nenorooiții aceștia s’au depărtat mai 
tare de trupina românescă, cu cât s’au în
veninat mai mult |de viâța destrăbălată și 
demoralisată a societății în care au întrat, 
cu atât mai mult s’au sălbătăcit, pănă 
oând au ajuns să se lapede pe față de 
Dumnecjeu și să se facă fratricizi? Acâsta 
e sortea renegaților, cari nu sciu trăi din 
muncă, ci din lingușiri și fraude. La voi și 
între voi și-au făcut acestă școlă, șoviniș- 
tilor, a vostră să fiă și „onârea", ce ei 
v’au făout’o acum!

Universitate turcescă. Din Constan- 
tinopol se telegrafâză, oă Sultanul a decis 
să înființeze o universitate turcesoă în Con- 
stantinopol. ’ •• v

FOILETONUL „GAZ. TRÂNS“. 
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Fără vedere.
De Maurice Montegut.

Era fată feoiâră de 18 ani, blândă și 
bună, dâr venise pe lume fără vedere. 
Ochii ei nicl-odată n’au simțit racja strălu- 
oitâre a luminii, o clipă măcar n’au vă^ut 
felul luorilor esteridre. In întunecimea, ce-i 
acopereau oohii, nu soia nimio despre oo- 
lorl și despre viață. Era un copil trist și 
posomorit, oa tdte creaturile, cari fără de 
vina lor, sunt osândite la neferioire. Avea 
frați și surori ou oohl întregi și veseli, 
cari o iubeau din inimă pentru gingășia 
ei, dâr dâcă voiau să se joce, o lăsau sin
gură, fiind-că și așa ea nu putea lua parte 
la jocurile lor. După-oe oresou și ajunse 
feoidră frumosă, melancolia ei se prefăou 
în veclnieă tristeță. CesurI întregi ședea 
nemișcată în scaunul ou brățare și-și fră
mânta oreerii cu gândul, de oe mai trăesoe 
ea în lumea acâsta ? Răspuns însă nu afla 
la întrebarea ei. Mai târejiu surorile ei s’au 
măritat și au părăsit casa părintâsoă. Fe- 
te’or le urmară încurând feoiorii: unul de

veni soldat, altul oomerciant, și eșiră în 
largul lumii ou toții. Singur biata Maria 
rămase pe lângă părinții ei încărunțiți.

Pănă aoum oasa era numai viață in 
sgomotul cZilnio. Vocile ounosoute o făceau 
și pe ea să se buoure și să simtă apropiata 
lume necunoscută, susținând în sufletul ei 
și puțina plăcere de viață, ce i-a mai fost 
rămas. încet pe încetul însă i-a pierit și 
aoâsta plăcere. Tatăl și mama, sdrobițl de 
grijile vieții, puține vorbiau între ei și cu 
ea, și astfel liniștea tristă se făcu stăpână 
în casa lor.

Nenorocita fată era tot mai mult cu
prinsă de desperare, tremura gândindu-se 
la viitor. Tinereța ei dispare, părinții i-se 
apropie de mormânt și atunol ea orbă și 
părăsită de toți, rămâne singură. Sufletul 
ei se întuneca tot mai mult.

Intr’o Zi urechia îi fu lovită de două 
vool străine. Singurătatea casei ău turbu- 
rat’o doi âmenl necunosouțl. Străinii aoeștia 
o nelinșteau pe Maria. Ce vrâu ei? De 
unde au venit? Ce interes i-a adus aici?

Mama o lămuri încurând. Ea îi Zise: 
.Draga mea! sodlă-te și buoură-te, căol 

țl-a surîs norooul la care n’ai sperat. Fața 
ta drăguță și farmecul făpturei tale, au 

plăcut la doi bărbați nobili și marinomoșl. 
Ca odinidră pe frumdsele tale surori, așa 
te cer acum și pe tine, te oer chiar doi, 
căci te iubesc. Alege între ei. Pe unul îl 
chiamă Jean, e tînăr de 25 ani, frumos, cu 
stare bună și vrednic de tine. E bărbat 
făcut și vrednic de cinste, așa că tote fe
tele ți l’ar putâ pismui. Celălalt nu e așa 
de tînăr, are versta de aprdpe 40 de ani, 
ou însușiri bune. Posiția lui este sigură, 
însă visurile tinereții l’au părăsit și aoum 
e deja bărbat oopt și cu esperiență. Se 
numesoe Emil. Amândoi au aceeași do
rință: de-a îndrepta nedreptatea eortei și 
de a-te conduce cu mână sigură pe oărările 
ferioirei. Nu peste mult se vor reîntdroe. 
Tu îi vei asoulta și vei întinde mâna aoe- 
luia, pe care-’l va alege inima ta. Carac
terul ambilor este nobil, și ori pe oare l’ai 
alege, n’ai ales rău.

** *

Jean veni oel dintâid. Cu ourajul 
propriu tinereții sale, se așeZâ lângă scau
nul cu brățare, luâ în mâna lui mâna pa
lidă a orbei, și Z^e 1

— Sărmană Maria! Cum mă întris- 
tâză acest nume, înse în curând îl void 

schimba în altul. Dâcă vrei și te învoesol, 
numele tău va fi Maria cea norocdsă. Te iu
besc! Tu nu soii, dragă oopilă, tu, care nu 
cunosol oglinda, acâsta oonfidentă a femei
lor, cât de frumdsă și grațidsă ești, oât de 
frumoși sunt oohii tăi orbi ou gene de mă
tase. Te iubesc atât de fierbinte, cum băr
bat nu soie să iubâsoă. De mă vei alege 
pe mine și dâoă de umărul meu puternio 
vei răzima brațul tău delicat, pe calea vieții 
îți void fi conduoător. Iți void descrie frum- 
sețile acestei lumi, pe cari nu le cunosol; 
void copia cu fidelitate totul așa, încât cu 
ochii mei o să vedl, ca și când ai avâ tu 
vedere. Er oând sorele apune, aruncând 
purpurul său la orison, îți void oopia fiă- 
care nuanță a aoestei pompe de colori, oa 
să le guști ca și mine.

— O, sorele! Z'se trist Maria.
— Iți void descrie luna în răsărire, cum 

în nopți plăcute de vară îmbracă apele cu 
argintul ei.

— O, pădurea, o luna, nopțile de 
vară! ofta Maria din adâncul sufletului. Și 
lacrimi îi isvorîră în ochi. Der tîuărul, pe 
care însă-șl vorbele lui îl estasiară, a con
tinuat :

— Iți void descrie cum locuitorii ora-
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Câștigul acționarilor dela Monte- 
Carlo. După socotelile finale în anul 1899 
— 19C0, care s’au încheiat cu 1 Aprilie, a 
resultat un oăștig ourat de 24 miliâne 
franci, mai puțin ou 3 miliâne 400,000 fr. 
ca anul trecut. Acționarii se plâng din 
causa acesta și arunoă tdtă vina asupra 
răsboiului din Transvaal, unde cei mai mulțl 
EnglesI, buni mușterii pentru Monte-Carlo, 
fiind încurcați în răsboiul ou Burii, au fost 
reținuți dela jocul de bani. Dividenda anu
lui acestuia a fost numai de 10°/0.

Turburări în China. Din Shangai se 
vestesce diarelor din Londra, că Boxerii 
s’au resoulat, au distrus două sate și au 
masacrat un mare număr de creștini. Gu
vernul a trimis trupe, ca să supună pe re
beli. Boxerii au oădut în cursă și au pier
dut 26 6menl și mulțl răniți. La un punct 
Boxerii au atacat trupele guvernului, cari 
au avut 70 de morțl și răniți.

Fondurile și fundațiunile
administrate deConsistorul din Arad.

Din conspectul privitor la starea fon
durilor și fundațiunilor administrate de 
Consistorul din Arad, cetit în sinodul ara- 
dan din acest an, reproduoem următdrele 
date:

1. Fondul general diecesan la finea an. 
1898: 20.039 fi. 57 cr.; Intratele anului 
1899: 58.552 fi. 07 or. Total: 78.591 fi. 
04 or. — Eșitele an. 1899: 55.167 fl/25% 
cr. Starea la finea an. 23.424 fl. 38lfi cr.

2. Fondul instruct, episcopesc: la finea 
an. 1898: 6723 fl. Venitul pescris pe 1899 : 
241 fl.; La olaltă 6964 fl. 65 or. — Eșitele 
an. 1899: 264 fl. 81 cr. Starea la finea an. 
6699 fi.

3. Fondul seminarial la finea an. 1898 : 
39.499 fl.; venitele în 1899: 9373 fl. Total 
48.473 fl. — Eșitele an. 1899: 9120 fl. 
Starea la finea anului 39.752 fl.

4. Fondul ajutdrelor scolare-învățătoresd 
la finea an. 1898: 46.822, venitele pro 1899 : 
1960 fl. Total: 48.783 fl. — Eșitele an. 
2531. Starea la finea an. 46.252.

5. Fondul capelei Arad-Gaiu la finea 
an. 1898: 295, venitele an. 14 fl. Total 
310 fl. — Eșitele 42 fl. La finea an. 1899: 
267 fl.

6. Fondul JitZiofecii preparandiale: la 
finea an. 1899: 786 fl.

7. Fondul sinodal congresual: Ia finea 
an. 1898: 10.185 fl. Venitul an. 1899: 656 
fl. Total 10.841 fl. — Spese: 118 fl. La 
finea an. 1899: 10.722 fl.

8. Fundațiunea Patriciu Popescu la 
flnea an. 1899: 578. — 9. Fundațiunea 
„Iosif Popovici-Palfly“, la finea anului 1898: 
,15.266 fl. Venite: 931 fl. Total 16.198. — 
Eșitele an. 1899; 612. Starea la finea an. 
15.585. —

10. Fundațiunea Foray din Soborșin 
la finea an. 1899 : 1000 fl. — 11. Funda-

■șelor umblă ca furnioele și viața sgomo- 
tdsă dela marile fabrici; îți voia da o în- 
ohipuire măcar despre marile porturi, despre 
oorăbiile, ce se lăgănă pe valuri. Vei cunosce 
realitatea vieții întregi, oare pănă acum a 
fost închisă înaintea ta.

— O, viața! șopti 6rba, podindindu-o 
laorimile.

— Vei lua parte la t6te, ce numai 
esistă, și ce nu cunosol. Oohiul meu va fi 
oohiul tău, sufletul meu sufletul tău, și ini
mile nostre se vor oontopi într’una.

Sărmana Maria, — plângea și nu voia 
-să răspundă. Jean însă, pe oare-1 frapa mult 
.acâsta primire, s’a depărtat mirându-se.

** *
A doua <ji veni Emil. El .nu apucă 

mâna fetei ârbe. Gu glas domo), fără nici 
-o încredere în sine, 4'se:

— Domnișoră! ceea-ce d-ta oonsiderl 
drept o nenorocire grozavă, este pote că 
un noroc. Nu vecjl viața, dâr crede, că 
adese-orl privirea vieții este un luoru urît 
și trist. Pricinuesoe mai multă supărare, 
deoât buouriă, și âmenii cinstiți adese-orl 
se întorc ou înfiorare dela acâsta privelisoe. 
<De sigur ți-au spus, că te iubesc. Dâcă 

țiunea contelui Almassu la finea anului 
1736 fl. —

12. Fund. Gavril Taur la finea anului 
7712 fl.

13. Fondul diecesan de asigurare: la 
finea an. 1898: 41.724 fl. Venitul în 1899: 
9751 fl. Total 51.475 fl. — Eșitele an. 1899 : 
1248 fl. Starea la finea an. 50.227 fl. —

14. Fondul gimnasial: la finea an. 
1898: 8602 fl. Venitul 435 fl. Total la finea 
an.: 9037 fl. — 15. Fund. Teodor Papp 
din Cheches la finea an. 1899; 67.573. —
16. Fund. Ana Popovicl Fbesfalvi: 6427 fl.

17. Fund. Elena Ghiba-Birta : 62.722 fl.
18. Fond, de pensiune pentru funcțio

nari și profesori la finea an. 1898: 38.701 
fl; Venitele an. 1899: 3306 fl; eșitele 437 
fl. Starea la- finea an. 1899: 41.574 fl.

19. Fondul clerical la finea an. 1898: 
428.650 fl. Venit an. 1899 : 34.137 fl. Total 
462.788 fl. — Eșite în 1899: 36.482 fl. 
Starea la finea anului: 426.306 fl.

20. Fondul școlar preparandial și aucta 
școlară: la finea an. 1998: 45.951 fl.Veni
tul an. 1899: 2941; eșitele: 2469 fl. Starea 
la finea an. 46.422 fl. — 21. Fundațiunea 
Bala la finea an. 1899: 13.067 fl.

22. Fondul preoțesc la finea an 1898: 
351.864 fl. Venitul an. 1899: 49.691 fl. Eși
tele an. 1899: 27.384. Starea la finea an. 
1899: 373.671 fl.

23. Deposite la cassă la finea anului 
1889: 77.679 fl. — 24. Capitalul comune
lor mixte la finea an. 14.954. — 25. Pre- 
tensiunl dubidse de sub proc. corn. Caran
sebeș la finea an.: 4907.—26. Fundațiunea 
episcopului loan Mețianu la finea an. 1899 : 
13.859 fl., (Acâstă fundațiune constă din ti
pografia diecesană cu tdte adjustamentele 
și pretensiunile ei.) — 28 Fund. Faur din 
Lipova la finea an. 1899: 1539 fl. — 29. 
Fund. George Popa de Teinș Galșa : 1050 ti.

Sortea coloniștilor dela Șermaș.
Din Câmpiei, 26 Maiti n. 1900.

Știm. D-le Redaotor! Cred, că va fi 
de interes pentru publicul român să i fao 
cunoscut tristul flasc, ce l’au îndurat tna- 
ghiarisatorii ou încercarea de oolonisare la 
Șermaș (pe Câmpiă).

In d0ctomvre anul trecut unei mari 
părți dintre coloniști li-s’au estimat și pus 
sub secuestru prin proourorul de stat din 
Clușiă și prin esecutorul din Mooiu tot ce 
au avut, precum animalele de tot soiul, 
tâte sămănăturile, bucatele derpe câmp și 
de-acasă. Mulțl dintre coloniști, văcjendu-se 
în acâstă strîmtâre, au pus mâna pe ce au 
putut și s’au dus încătrău au văcjut ou 
ochii. Simțind însă despre asta oei dela 
cârma țărei au dat ordin pe la tote pos
turile de gendarml și pe la stațiunile căi 
lor ferate să-i prindă numai decât și să-i 
întorne îndărăt. Si oare au fost pentru ne- 

vrei să-ți pui mâna în mâna mea și pe 
mine m’ai alege de bărbat credincios, nici
odată nu ț’așl vorbi despre lume, oare este 
absolut indifl-rentă pentru sufletele, ce s’au 
refugiat în sine și se înțeleg prin sentiment 
oomun. Nu sunt nicl-odată plictisitâre co
șurile, ce treo, când inimile vorbeso.

Ți-au mai spus, că nu mai sunt tînăr. 
Cunosc temeinic viața asta sbuoiumată. La 
brațul d-tale a-șl pute să pausez fericit în 
urma ostenelilor vieții. Void uita acuși to
tul, ce am vădut și esperiat. Voifl fi pu
rurea în jurul d-tale și ou d-ta void vorbi 
pururea. Nici nu void încerca să te lămu
resc asupra lucrurilor omenescl, căci d-ta 
tocmai prin neounâscerea lumei, mă far
med. Nimic nu sci despre lume, și asta 
numesc eu o fericire. Gunoscința e amară 
și desnădăjduitore. Cei-ce sciu mai mult, 
sunt adese-orl cei mai nefericiți. Nicl-odată 
nu voiii ridica vălul, ce te acopere. Pre- 
sența d-tale va fi, care va da conținut vieții 
mele, și eu mă voifi încerca să fiu singurul 
și neînloouitul d-tale prietin, oare tot- 
dâuna iți va fi aprope și te va iubi ne- 
sfîrșit.

Ți-au vorbit, pâte, mult despre frum- 
sețile și bucuriile naturei, despre mișcare 

norociții coloniști urmarea, că au fost aduși 
îndărăt? Etă-o :

In 21 Maiii n. o. s’a presentat în co
muna Șermaș același procuror însoțit de 
eseoutorul, au început a bate toba, vânflend 
prin licitațiă rând pe rând totă averea colo
niștilor. In fiă-oare <ji se lioitâză la câte 
4—5 inși. Comuna geme în sunetele tobei, 
plânsetele femeilor, înjurăturile bărbaților 
și blăstemele generale asupra celor ce i-au 
adus pe ei (pe ooloniști) aici. Vaoile, boii, 
caii, căruțe, plug, grape, grajduri, cotețe, 
tot ce au găsit în oasă, în ogradă, ori la 
câmp li-s’a vândut prin licitațiă. Nici măcar 
un pat, ori un scaun nu li-s’a lăsat, ci tote 
li-s’au vândut pe un preț de nimic.

Mulțl dintr’ânșii soriu la ministeriu, 
alții telegrafeză, ba am vă<jut epistole 
adresate lui Kossuth Ferenez, ca să se în- 
trepună pentru ei, dâr tâte sunt zadarnioe, 
căci licitația deourge mereu. Unora dintre 
ei li-s’a spus, li-s’au dat ohiar, certificate 
de descolonisare (kitelepitâsi okmâny), — 
oa în timp de 8 cțile sâ ese din casă.

Unde să mârgă aoum aoeștl nenoro
ciți? Aoasă în Ungaria n’au cu ce și la ce 
mai merge, în America nu pot pleoa, căol 
n’au spese și n’au pașaporte. Se jură pe 
toți Dumnecjăii, că de-i vor primi în Ro
mânia se lapădă de-a mai fi Unguri.

Nu găsesc nenorociții de ei nici într’o 
parte vre-o mângâiere, singur comer
ciantul român Pompei Botezan a arătat o 
compătimire față cu ei, lioitând însu-șl mai 
multe obiecte pentru ca să nu ajungă cu 
prețuri de nimio în mânile Jidanilor; tot 
ce a licitat a înapoiat apoi nenorooiților. 
Am văcjut însu-mî cum dela Szentes Kâ- 
roly doi cai cu 63 fl. i-a vândut cu 102 fl. 
âr restul de 39 fl. l’a pus în mâna bietului 
om, care-i săruta mânile în mijlooul mul- 
țimei. Celelalte animale, boi, cai și vaol 
vor fi duse la târgul din Mooiu, ce va fi 
în 30—31 Maiti, unde se vor vinde și ce 
va treoe peste prețul de cumpărare li-se 
va da îndărăt. Acâsta o face un Român 
pentru coliniștl, pe când Jidanii și Un
gurii, ca mart patrioțl ce sunt, nici măcar 
un ban din marele profit, ce l’au avut în 
licitațiă, nu întorc nenorociților.

Licitațiunea continuă.
X.

Convocare.
In sensul §-lui 41 din statut, convoc 

adunarea cercuală a despărțământului Ti- 
mișorii al Asociațiunei pentru literatura ro
mână și cultura poporului român pe 11 
Iunie st. n. (a doua di de Rusale) la 3l/2 
ore după amiacjl în Ciacova.

Obieotele ședinței: 1) desohiderea adu
nării prin președinte ; 2) înscrierea mem
brilor ; 3) raportul direoțiunei; 4) oensurarea 
socoților; 5) cetirea disertațiunilor, cari 
însă trebuesc ou 3 cjile înainte de adunare 
insinuate la președinte; 6) alegerea a doi 

și viață. Cu tote aceste colori pompose 
ți-au descris totul, deși nimic nu e adevărat 
din ele. O singură diminâță frumosă este 
urmată de o sută de cȚl® posomorite și 
ploiose. Vântul suflă, grindina cade, ninge, 
natura e în furiă, și omul sufere și se 
plânge. Și 6re ce ne oferă viața omenâsoă ? 
Pretutindeni întâlnim luorurl urîte : nedrep
tate, mâniă, răsbunare, privațiuni, miserii 
și păcat. D-ta nu sci nimic despre tâte 
acestea, și dâcă te uneecl cu mine, nici
odată nu vei sci nimio. Singurătatea-țl în
chisă îmi va da bucuria, oa lumea d-tale 
să fiă umplută numai de iubirea mea. Eu 
nu voiQ fi pe lume decât pentru d-ta, și 
d-ta numai pentru mine. Și ce ferioite vor 
fi nopțile, când întunereoul va face, ca 
ochii noștri să fiă asemenea.

** &
Așa vorbi Emil, oare cunoscea viața, 

deși nu avu parte decât de amărăciuni.
Maria îșl pleca capul și se gândi mult, 

dâr de-odată surîse.
Apoi întinse mâna ei palidă lui Emil.

H. 

delegați pentru adunarea generală a Aso- 
oiațiunei; 7) stabilirea budgetului pe anul 
viitor.

Timișora, 26 Maiti 1900.
Emanuil Ungureanu, 

directorul despărțământului Timișorii.

ProdncțiunI și petreceri.
Corul român din Deliblat va aranja la 

28 Maiti (10 Iunie) a. o. întâia di de Ro- 
salii (la nedee) o petrecere poporală îm
preunată ou teatru și joo în localul ospă- 
ăriei lui Vioea Ardelean din loo. începutul 
la 8 ăre sâra. Intrarea de persdnă: Locul 
I. 1 cor. (50 or.) Looul II. galerie 50 bani 
(25 or.) Venitul e destinat pe sâma corului 
rom. din loo. Suprasolvirile se vor ohita în 
public. Onorații ospeți din jur, cari doresc 
a participa la ruga ndstră, să binevoiasoă 
a prenota pe o carte poștală — la preșe
dintele corului d-1 Panta Jurgovan — 
acâsta intențiune, oa să pâtă fi așteptați ou 
trăsurile la Gara din loo.

Program: 1) „Motto“ eseoutat de 
corul vocal. 2) „Ruga dela Chisetău** piesă 
teatrală într’un act de I. Vuloan, jucată de 
membrii comitetului român. 3) „Funioulli 
Funicullau oor bărb. cu text italian ese- 
cutată de corul vooal. 4) „Pipa mea la elu 
anecdotă poporală doolamată de un corist. 
5) „Bobooele și inele11 cor bărbăteso de I. 
Vidu esecutată de corul vocal. 6) „Nevasta 
ou drăguț14 anecdotă poporală de I. En- 
cesou deolamată de un corist.

După produoțiune urmâză joc, er în 
pausă se va juca „Călușerul și Bătuta11.

Corul român.

O 8 V S SC.
Soneria lui Bismarck. Etă o amin

tire, mai mult sâu mai puțin autentioă, din 
cariera diplomatică a lui Bismarck. Ajun
gând la postul de ministru al Prusiei, Bis
marck se instala într’o oasă, care nu avea 
soneriă corăspundătore la etagiul de jo3, 
unde loouia servitorul său. — Trebue să-mi 
pui o soneriă, cjise el proprietarului casei. 
— Despre asta n’a fost vorba în contrac
tul de înohiriare, răspunse proprietarul. 
Dâcă vă trebue soneriă, faoeți-o ou chel- 
tuiela d-v. — Bine, răspunse Bismarck, o 
voiii face. Diminâța, proprietarul, care lo
cuia în aoeeașl casă, aude o detunătură de 
pistol, care-1 făcu să sară din pat. Alârgă 
prin tâtă casa și găsesce pe Bismarck în 
pragul ușei sale, gata să descarce pistolul 
a doua oră. — Nu te speria, dise el pro
prietarului, am sunat să vină servitorul meu 
și văd, că nu m’a aucjit. Dâcă nici după 
a doua descăroătură nu mă va audi, — 
mâne sunt silit a aduce un tun. — E ’n 
stare s’o facă! cugetă proprietarul și repede 
chema un meșter, ca să așede soneria.

Perseus .și Andromeda. Cunoscu
tul scriitor engles Claude Phillips publică 
în „Nineteenth Century11 o descoperire in
teresantă. Anume el cjice, oă a aflăț renu
mitul tablou al lui Tizian „Perseus și An
dromeda11. Despre acest tablou aprâpe un 
vâc nu s’a sciut nimic. Tizian a pictat acest 
tablou în anii din urmă ai vieții sale pe 
sâma regelui spaniol Filip II. După cum 
scrie Crowe și Cavaloaselle, Tizian a trimis 
tabloul în Spania îu anul 1556. Mai târziu 
tabloul a fost pus în marea galeriă de ta
blouri „Orleans11 din palatul Royal, âr în 
1798 comeroiantul engles Biyan l’a cum
părat ou 700 quinii. De-atuncI tabloul a 
fost cu totul uitat. Deja la 1857 ajunse în 
posesiunea familiei Hetford, unde a fost 
puțin luat în considerare. Claude Phillips 
a aflat acest tablou într’o odaiă de baie, 
atârnând de părete. La început nici nu l’a 
ounosout, atât era de plin de aburi, și nu
mai mai târcjiu văcju de ce comoră a dat. 
Tabloul a fost cu îngrijire bine curățit, și 
acum ocupă un loo de onore în galeria de 
tablouri a familiei Hetford.

Literatură.
Itîsete .și almbete, de T. V. Gheaja. 

După- cum și titula arată, este o carte 
de cuprins glumeț; în ea se află nu mai 
puțin ca 254 de anecdote, păcălituri și 
povestiri glumețe, care te fac să-ți mai 
uiți de năcasurile lumei și să isbucnescl în 
rîs. Prețul 30 cr.(cu posta 35 cr.)
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In Tipografia diecesauă din Gherla 
(Szamosujvâr) a apărut în edițiune nouă 
amplificată; „ Carte de Rugăciuni, cereri 
și laude* spre folosul și mângâierea su
fletelor creștinesc!. Conține 201 pag. Tipar 
frumos și forte legibil. Prețul: legatsimplu 
80 bani, în pânză 1 cor. 60 bani, legat în 
piele și aurit 3 cor. 20 bani, legat în cati
fea cu copcii și cu cruce 7 corone.

In aceeași Tipografia au apărut: Gra
matica, limbei române, pentru șcdlele 
inferiore, prelucrată după sistemul fonetismu
lui modern, de loan Papiu. Partea I. Eti
mologia. Edițiuneu II. Prețul 50 bani.

„Reflexiuni fugitive*1 la cap. I din 
cartea lui Dr. Rdthi Laszlo întitulată „Az 
olah nyelv es nemz«t megalakulâsaa, scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani.

„Pomenirea Prea on. brâu, al 
Preasântei de Dumnedeu născător©, scosă 
din antologion seu mineiii și tipărită cu li
tere “. Pag. 16. Prețul 20 bani.

*

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

*
„Fetele casnice11, cor pentru trei și 

patru voci femeescl de Timoteifi Popovicl. 
Aeăstă drăgălașă composițiă musioală se află 
devencjare la d nul autor în Sibiiu (semina
rul archiedeeesan), cum și la Tipografia 
„A. Mureșianu“ în Brașov. Prețul 15 or. 
(plus 3 cr. porto).

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Qregoriu Maasr.

Cur»su0 ia but^sa din Viena.

Din 26 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4%......................116.05
Renta de corone ung. 4%. . . . 91.20
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/o • 1^0.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4'/2°/0 • $9.—
Oblig, căii. fer. ung. de. ost I. emis. 115.75 
Bonuri rurale ungare 40/0 .... 91.20 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 9’2.50
Impr. ung. cu premii......................158.50
IiosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.25 
Renta de argint austr...........................97.45
Renta de hârtie austr.......................97.—
Renta de aur austr..............................114.95
LosurI din 1860.................................  136.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.73
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 720.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 718.25 
Napoleondori...................................... 19.26V2
Mărci imperiale ..............................118.25
London vista.................................... 242.40
Paris vista...............................................96.30
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 96.40
Note italiene.......................................90.50

Cursul pieței Brașov.
Din 28 Maiu 1900.

Bancnota rom. Oump. 9.49 Vend. 19.04 
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45 
Napoleond’ori. Cump. 19.16 Vend. 19.29 
Galbeni Cump. 11.28 Vend. 11.38
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.72 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5% 1C0.— Vend. 101._

Penfju SES01TUL te Primăvara și Vara
19 0 0 925.18—40

STOFE weHtabii® de Brun»
Un coupon de metri 3.10 Iun- ( fi- 2.75, 3.70,^4.80 din stofă bună | 
gime pentru un costum corn i £• 
plet rec, pantaloni și țfiîetcă j | 

costă siaamaâ ( fl L

6.— și 6.90 mai bună 
fină 
mai fină 
forte liîiă

o
§

Un coupon pentru costum de salon ffl. 11®.— cum și sfofe de pardiseuri, Lo
den pentru turiști, Kamgarn lin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re
numita și cunoscută ca solidă si reela fubrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF hi brunn.—b®s Mostre gratis și franco, Liferajie conform mostri se garanteză. ss-
Avantagiile clientele private, a comanda direct la firma de sus, sunt mari.

10 —

«-A. •Plecarea și sosim trsiinrllor h sial roe. nu. în Braga?.
VaiaMl din fl Vlassi si. n. 1900.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov la Budapesta :

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

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

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

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

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

(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
dra 3'20 min. ndptea.

If. Trenul mixt la dra 8-50 min. a. m. 
III. Trenul de pers, la dra 3-15 m. p. m.

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

Dela Brașov Ia Zernesci (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 9’2 min. a. m.

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

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la dra 5-19 min. dim.

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

Sosirea trenurilor în Brașov :
Dela Budapesta Ia Brașov:

I. Tr. aco. peste Arad la dra 5-7 m. dim. 
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiu la 6. 2-9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 10-25 min. sera.

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

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

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

IV. Trenul acelerat, la ora 10-14 m. sera.
V. Tren de pers, la ora 2.10 min. p. m. 

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

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

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

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

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

Dela Zecnesci la Brașov (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 7-2 min. dim. 

îl. Trenul mixt la ora 1'12 min. p. m.
III. Tr. mixt la dra 8*18 min. sdra.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la dra 8-25 m. dim.

III. Trenul de pers, la dra 1-51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la dra 6-48 min. sera
V. Tr. mixt la dra 10'04 min. sdra.

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

„Gazeta Transilvanieia cu numerul ă 10 fii. se vinde
la librăria Nic. I. Cianm și la Eremias Nepoții.

Sz. 562—1900. tlkvi.

Ărveresihirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint tlkonyvi hatâsâg kozhirre teszi, 

hogy a Kiihn Mihâly vdgrehajtatdnak Jurcoiașiu Juon ea neje vegre- 
hajtăst szenvedd elleni 439 kor. 94 fîl. tOke kOvetelâa 6a jârulekai iiânti 
vdgrehajtăsi ugydben a Sârkânyi kir. jărâsbirdsâg teriileten levd Bucsum 
kozsegbeu fekv6 a bucsumi 2 sz. tljkvben Jurcoiașiu Juon es neje
Chinsdea Măria neven â)16 A f

2, 3 hrsz. ingatlanra 384 kor. 2924 hraz. ingatlanra 6 kor.
261 îî 44 îî 2934 oî îî 22 îî
268 w îl 50 îî 2947 îî îî 18 îî
351/1 ?? îî 18 3044 îî îî 8 îî
444 n îî 36 îî 3097 w îî 4 îî
526, 527 n îî 24 w 3100 îî n 8 îî
615 ti îî 26 îî 3103 î> îî 6 îî

1186 jî îî 28 îî 3112 j? îî 2 îî
1291 îî 16 îî 3132 îî 2 îî
1467 n Î5 30 r> 3134 î? îî 6 îî
1549 îî 28 V 3143 n îî 6 îi
1635 n îî 14 îî 3146 îî 4 îî

1855 n 1) 22 îî 3359/2 3360 „ î) 8 îî

2252 V îî 6 îî 3375 îî îî 2 îî

2568 n îî 14 îî 3827 îî îî 8 n
2569 n îî 44 îî 3893 îî îî 4 îî

2572 n îî 36 îî 4100 n îî 4 îî

2643 î? îî 4 îî 4109 ?î îî 14 îî

2646 n îî 10 îî 4112, 4115 ,, îî 8 îi

2804 n îî 6 îi 4118 îî îî 6 îi .
2913 n îî 14 îî 4165 îî îî 22 îî
2917, 2929 „ W 40 » 4879 jî îî 24 ii
2921 w îî 40 îî 4979 îî îî 52 li
ezennel megallapitott kikiăltâsi ârban az arverest elrendeltetik es hogy
a fennebb megjeldlt ingatlanok I960 evi i'JîliliS ho 20-i!< napjăn dele-lott 
9 orakor Bucsum kOzsegben megtartando nyilvânos ărveresen a megâl- 
lapitott kikiăltâsi âron albi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârănak 1O°/o-p t 
kdszpdnzben, vagy az 1881 evi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ărfolyammal 
szămitott es az 1881. evi november h6 l-6n 3333. sz. alatt kelt igaz- 
sâgugyminiszteri rendelet 8-ik §-ban kijeldlt dvadekkepes ertdkpapirbau 
a kikuWtt kezdhez letenni, avagy az 1881 : LX. tOrv. cz. 170-ik a 
drtelmeben a bănatpeaznek a birâsăguâl eldleges elhelyezeserdl ktâlii- 
tott szabăJys/eru eiismervenyt âtszolgăltatni.

F ogar as, 1900. dvi februăr b.6 21-ăn.
A kir. jbirosâg mint telekonyvi hatâsâg.

CSÂ SZĂR, 
967. kir. albiro.
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8 ABONAMENTE
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X
X
X
X
X
X
X
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.GAZETA TKAHSILVAHIEI
Prețul abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni 
șese luni 
un an

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

CMXXX?t
X 
X
X22266

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

n
3
6

12

11. 
fi. 
fi.

M

Ataowah fe iwode ra feti de 
Pentru Austro-Ungaria: 

an . . .
șese luni. 
trei luni . .

Pentru România și străinătate: 
8 
4

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr.
fr..
fr.

Xx
K

Bumiaesa.

3
1

H. —
tt. -

50 cr. x
an .
șese luni 
trei luni

franci 
franci.

.................................. . 2 franci,
se fac mai ușor și mai repede prin X.

X
X
X

Pe
Pe
Pe

Abonamentele 
mandate postale.

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei”.
rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

OII! CIUBI 
(hserțtai și redams) 

simf a se adiresa
««fiministr&tiunl. Ssk ©aseaS pa?-

unui anasnesu mai muli
die odațâ face scădâsnâiretfe; 
eape cr-esce cu câf
sis face ms sâe

Admiiistr. „Gazetei Trans/

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


