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Șoviniștii și țeriie ocupate.
S’a discutat alaltăeri în delega- 

tiuni și asupra situațiunei din țările 
ocupate Bosnia și Herțegovina.

De doue-ficc! de ani, de când 
delegațiunile eserciteză controlul 
asupra administrațiunei acestor țări, 
multe s’au cțis și și mai multe s’au 
scris despre ea, și încetul cu încetul 
s’a format opiniunea, că acâstă ad- 
ministrațiune este de model, șiȘ că 
poporațiunea țărilor ocupate este nu 
numai pacificată, ci chiar mulțumită 
cu stările de afil.

Intr’aceea din timp în timp se 
înregistrâză soiri despre deputațiuni, 
cari merg de-acolo la Viena și la 
Constantinopol — căci trebue se rea
mintim, că pănă afii, în principiu, 
Sultanul este suveran peste aceste 
provincii, pe când monarchia nostră 
n’are decât mandatul europen de 
a-le țină ocupate și de a-le admi
nistra — cari deputațiuni compuse 
aci din Serbii ortodocși, aci din Mo- 
hamedani, se plâng în contra fai- 
mosei administrațiuni conduse de d-1 
Kallay.

De trei săptămâni se află în 
Budapesta ărăși o deputațiune mo- 
hamedană din Herțegovina, care după 
multe zadarnice încercări a fost în 
cele din urmă abia primită numai 
de Kallay, 'supranumit de contrarii 
lui și .,vice-regele Bosniei“.

De astă-dată s’au făcut aspre 
observări guvernului bosniac și în 
pressa ungurăscă. S’a scris și vorbit 
în contra ministrului comun de fi
nance mai ales din partea acelora, 
cari se tem, ca nu cumva acest mi
nistru să ajungă cu timpul a juca 
un rol însemnat și în politica și ad- 
ministrațiunea Ungariei. Ori cum ar 
fi, fapt rămâne, că șoviniștii nu 
agrează nici-decum pe actualul di
riguitor al sorții țărilor ocupate, pote 
că tocmai fiind-că, ca nici un alt 
bărbat de stat ungur, a dat probe 

de mult'tact, moderațiune, ba putem 
fiice pănă la un punct ore-care, și 
de imparțialitate în guvernarea ace
lor provincii poliglote, unde se com
bat fiilnic cele mai divergente in
terese.

Cu tote acestea etă ce cetim 
într’unul din monitorele șoviniste, 
chiar după declarările făcute de d-1 
Kallay în delegațiunî:

„Ceea ce absolutiștii lui Bach 
au săvîrșit în Ungaria abia cu pa- 
tru-fieci de ani înainte, tot acele lu
cruri le săvîrșesc acum în Bosnia și 
Herțegovina sîmbriașii Austriei... 
Omenii lui Kallay sunt trimiși toți 
din Austria, vorbesc, simt și lucrăză 
ca austriac!. Mai că ne dore, că toc
mai acel bărbat, care stă în frun
tea Bosniei și Herțegovinei se măr- 
turisesce Maghiar... Mai bine ar fi 
și el Austriac; pentru-ca nici un 
odiu să nu se lege de numele ma
ghiar pentru acele lucruri revoltă- 
tore, ce se întâmplă față cu Moha- 
medanii în țările ocupate".,

Și ce se întâmplă? Etă cum 
descrie monitorul șovinist din ces- 
tiune suferințele Mohamedanilor:

„E fârte tristă și forte amară 
sortea Mohamedanilor din țările ocu 
pate. Ii prigonesc, îi asupresc. Pe 
fiii și fetele lor îi duc cu forța în 
Dalmația și îi boteză. Ei însă de- 
geba se plâng înaintea organelor gu
vernului, căci acestea îi tracteză în 
modul cel mai nemilos. Numai cât 
acești funcționari, cari aprope toți 
sunt austriac!, nu-i aruncă afară pe 
ușă. Ii șicanăză și-i infesteză și le re- 
string chiar și libertatea lor de miș
care, cu gendarmii. Arestâză pe băr
bații fruntaș! pentru lucruri de ni
mica, îi nimicesc materialicesce și 
dâcă nu se supun orbesce capriciului 
atâtor „Kreisvorstehe-ri“ și „Bezirks- 
vorsteh-eri" îi încarcă cu mari a- 
mende, său îi înfundă în închisori".

Poftiți tabloul pentru care șo
viniștii nu vor ca odiul să cadă 
asupra numelui maghiar. Vai de 
capul lor! Numai atâta ar mai trebui, 
ca funcționarii austriac!, câți vor fi 

în provinciile ocupate, jsă fiă înlo
cuiri toți cu funcționari unguresc! 
și ca „Kreisvorsteher"-ii și „Bezir- 
ker“-ii să fiă schimbați cu fișpan! 
și cu solgăbirăi!

N’avem decât să schimbăm tit
lurile din tabloul de mai sus și să 
ne înfățișăm administrația Ardealu
lui și a Țării unguresc!, ca să ne con
vingem, pe care parte este adevă
rata asuprire și schingiuire și unde 
sunt întrecute de fapt isprăvile abso
lutiste din vremile lui Bach.

Ce fiicea numai cu doue-trei 
fiiie înainte delegatul Bucovinei: sbr- 
tea Românilor în Ungaria este un 
martiriu! Asupra acestei durerbse 
constatări șoviniștii păstreză cea mai 
adâncă tăcere, der varsă cu atât mai 
multe lacrimi pentru Mohamenanii 
din Herțegovina.

Adevărate lacrimi de crocodil!

Din delegațiunî.
Alaltăeri atât delegațiunea austriacă, 

cât și cea ungară au ținut ședințe plenare.
Delegațiunea austriacă a desbătut 

asupra budgetului ministeriului de esterne. Cu 
ocasia acesta a luat cuvântul ministrul de 
esterne contele Goluchowslci, oare a ținut 
să dea un respuns mai amănimțit delegați- 
lor cehi, cari atacaseră vehement politica 
esternă și au învinuit pe Goluchowski, că 
influințâză și politica interioră.

Contele Goluchowski desaprobâ mai 
întâii! abusul, ce s’ar fi introdus acum din 
nou în delegațiune, adecă tendența, de-a 
trage în discusiune persanele principilor 
domnitori străini. Atitudinea acâsta o află 
necoreetă și ar fi forte de dorit, ca pe 
viitor să nu se repețâscă.

Ministrul combate aserțiunea delega
tului ceh Kaftan, care a tfiis, că în 1897 
oficiul de esterne a adresat la Roma și 
Berlin o notă privitore la anectarea Bosniei 
și Herțegovinei și că a fost refusat. Golu
chowski spune, oă despre o astfel de notă 
n’a fost vorba niol-odată, și nu s’a întâm
plat nimic.

La acusa, că tripla alianță s’a slăbit, 
ministrul răspunde: Pot să spun categoric, 

că tripla alianță este și afil ceea-ce a fost 
înainte cu 20 de ani: o alianță de apărare 
și par excellence de pace. E îmbucurător, că 
cu Rusia ne-am înțeles privitor la politica 
din Balcani, dâr înțelegerea acâsta nu 
schimbă nimic din esența triplei alianțe, 
întrevederea dela Berlin a spulberat tâte 
svonurile ivite în timpul din urmă și a 
provocat liniștire generală. Asigură minis
trul, că și Italia este un membru egal pre
țios al triplei alianțe și atât la Berlin, cât 
și la Viena sunt convinși, că la moment 
dat Italia nu numai oă-șl va cunosoe obli- 
gamentele, ci le va și împlini. Vorba, oă 
tripla alianță ruinâză Italia, este o legendă. 
AdI nici un stat nu pote fi fără de aliațl 
și dâcă Italia ar face parte din altă alianță, 
ea nici atunol nu și-ar neglija întărirea 
forțelor de apărare.

Delegații cehi au făout amintire și 
despre statele balcanice, despre Serbia, Bul
garia și Muntenegru. M’a surprins, dise Go- 
luohowski, că mi-se impută conflictul greco- 
turc, pe când la 1898 Cehii, mi-au votat 
încredere. Și mi-se mai impută, că tolerăm 
unele lucruri în Serbia. De-o parte îmi im
putați, că mă amestec, de altă parte, că 
nu mă amesteo. Se pbte acâsta? Noi nu 
protegiăm pe nimeni în străinătate, în afa
ceri interiâre nu ne amestecăm. De altfel 
trebue să deolar, oă afacerile interiâre ale 
unui stat străin au fost discutate aici în 
ton necinstit. (Contradicerl la Cehi).

Dr. Pacalc: Trebue să lăeațl liberta
tea cuvântului. Mă rog și retrage-țl cu
vântul.

Goluchowski: Am vrut să fiic nu
mai, că nu merge, ca în delegațiunea aus
triacă să se discute lucruri, cu cari n’avem 
nimic comun.

Pacalc: Representăm popdrele aici, 
pentru-ca să vorbim liber.

Goluchowski trece apoi la cestiu- 
nile economice și comerciale; vorbesoe 
despre instituția consulară, despre espulsărl 
și emigrări. Protestâză în contra acusei, oă 
s’ar amesteca în afacerile interiore ale Aus
triei. In fine deolară, că se alătură la cu
vintele acelor oratori, cari stărue pentru 
împăcarea poporelor austriaoe. Contrarietă- 
țile, ce esistă adl, se pot înlătura cu pu
țină bună-voință, și e timpul suprem, oa 
în Austria să fiă pace. „Să ne gândim, cât

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

La cimitirul Belu.
Meditații și impresii.

Nu mai sciam cu oe să ne petrecem 
vremea. Zîmbetul senin al sdrelui de pri
măvară nu ne lăsa să stăm în casă și-am 
luat’o rasna, hoinărind de Colo pănă colo 
pe străzile Buouresoilor. Dela o vreme căl
dura ne a moleșit și ne-am oprit la un colț, 
ne mai soiind, oe se ne facem. In fațanos- 
tră, peste drum se făcea o grădină fru- 
mosă, plină de flori și de verdâță și, cum 
o priveam duși pe gânduri, ne rătăoeam 
tot mai mult în lumea oopilăriei depărtate. 
Ne aduceam aminte cu drag de vremea 
când alergam totă diua desculți pe luncile 
răcorose, și pe nesimțite începu să ne gâ
dile dorul de aer curat, de câmp deschis, 
de libertate.

„Haideți la cimitir!11 fiise unul dintre 
noi și toți ne-am înveselit la ideia asta; 
leneșii de adineurl deveniră sprinteni și 

fără multă vorbă ne urcarăm în tramvai. 
La început făceam glume peste glume și 
veselia nostră se mărea când ne uitam la 
fratele Vintilă, poreclit „babă", și vedeam, 
că abia mai pote se rîfiă de lene.

Cu cât înaintam, voia bună dispărea 
dintre noi și o durere nepriceput ă ne apăsa 
tot mai mult pe suflet.

Orașul cu sgomotu-i asurzitor rămă
sese în urmă și acum mergeam pe-o stradă 
largă, plantată pe margini cu pomișori ti
neri, a căror frunde înverdite se răsfățau 
în radele sorelui.

„Ce frumos are să fiă oând pomișorii 
ăștia vor oresce mari", fiise unul dintre noi 
si râmaserăm tăcuți, duși pe gânduri și ră
tăciți par’ că într’un viitor depărtat.

„Când voii! treoe pe-aiol pentru ul- 
tima-6ră, vă asigur, că nu o să vă mai fiă 
cald, dâcă cum-va mă veți petreoe la 
gropă"... adause cel mai sceptic dintre noi, 
ca răspuns la vorbele de mai sus.

Suntem aprope de cimitir.
De-.alungul drumului, pe marginea din 

drepta sunt o mulțime de crîșme pline de 
chef și de voiă-bună. Ici se aude răsunând 
cimpoiul monoton și pliotisitor, dincolo bă
trânul lăutar îșl îndemnă vidra și tresare 
văzduhul de rîsete și de cânteoe de ve- 
seliă.

La stânga dorme cimitirul cu tăcerea 
lui înfiorătore.

La drâpta viața, la stânga mortea; 
par’ că anume au fost aședate astfel, oa să 
se vadă mai bine contrastul dintre ele și 
să ne fiă mai ușor a-le cunosce și a-le pre
țui pe amândouă.

Am ajuns.
Un hohot de plâns, însoțit de vor

bele : „vai, mi-se rupe inima" se aufli în
dărătul nostru. Era o femeiă în florea vieții, 
îmbrăcată în doliu. Stetea ca înlemnită și 
par’ că-i era frioă să se dea jos din tram- 
vaiî!, pe când o fetișâră ca de 15 ani, ou 
ochii plânși, o trăgea ușor de mână: „haide 
mamă, haide"...

La scena asta, soțului Vintilă i-se um
plură oohii de lacrimi. Noi ne făcurăm, oă 

nu-1 vedem, dâr îl înțelegeam cu toții; el 
n’avea mamă.

La pârta cimitirului stăteau tolăniți 
o câtă de neputincioși, bărbați și femei, 
cari cereau de pomană. Fețele ofilite, ochii 
stinși și miseria intregei lor înfățișerl te 
făceau să tresari și să te cutremuri. Un 
orb mânoa o coje uscată de pane, un altul 
durmea cu capul pe nisip, doi ologi se cer
tau pentru cinci parale, o mamă îșl alăpta 
copilul, âr lângă zid stetea un moșnâg 
gârbovit și scuturându-șl pipa privea cu 
lăcomiă la cel care mânoa cdja de pâne.

Acestea sunt tipurile nelipsite dela 
înmormântări; trăeso din pomană.

Cine scie, dâcă ologul de-acolo n’a 
visat în copilăria lui să se faoă soldat, său 
dâcă cela, care dorme pe nisip, nu visâză 
aoum, că e stăpânitorul pământului? Cine 
îmi pâte spune, că mama aceea murdară 
n’a avut în viața ei momente, când s’a 
simțit cea mai fericită din lume, sâu că 
ohiar aoum când îșl alăpteză copilul nu e 
îmbătată de nisce sentimente divine, cu 
totă înfățișarea ei bolnăviciosă ? Cine ar 
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am pierdut deja pănă acum din putere și 
vadă. De nu vom folosi nici clipa acesta 
ultimă și de nu ne vom apuca de lucru, 
ministrului de esterne nu i-se va da posi
bilitatea de-a conduce politioa esterioră 
așa, cum se pretinde dela el. Gândiți-vă 
câte lucruri ne așteptă. Acolo este tariful 
vamal autonom, acolo noul pact ou Un
garia și acolo sunt convențiunile comer
ciale, ce trebue să le încbeiăm cu străină
tatea. Dâcă raporturile interiore nu se vor 
limpedi, noi nu vom pute esecnta lucră
rile acestea, și monarchia și patria voravâ 
pagube mari11.

La desbaterea specială delegații cehi 
au vorbit ârășl contra politicei lui Golu- 
chowski, âr Goluchowski a fost silit se ia 
din nou cuvântul, ca să se apere.

Desbaterea s’a continuat erl.
*

In delegațiunea ungară s’a încheiat alal- 
tăerl desbaterea asupra budgetului armatei, 
după-eare s’a procedat la creditul pentru 
provinciile ocupate. A luat cuvântul și mi
nistrul comun de finanțe Kallay. El s’a 
apărat contra învinuirei, că industria și 
comerciul maghiar nu sunt protegiate în 
Bosnia. Cu date statistice arată, că din f'urni- 
sările pentru Bosnia 30—36°/0 revin Unga
riei. Dâcă nu se face mai mult, causa este, 
că în urma abusurilor întâmplate, poporul 
și-a pierdut încrederea față de comercianf.it 
unguri. Guvernul bosniac u’a păgubit nici
odată căile ferate ungare. Pe timbrele poș
tale se află vulturul cu două capete, pen- 
tru-oă posta și telegraful din Bosnia e în 
administrare comună. Când guvernul bosniac 
va lua în administrația lui posta și tele
graful, altfel va fi. Cestiunea emblemelor 
stă așa, că cu ocasia serbărilor se arbo- 
râză stindardul bosniao în mijloc, âr de 
cele două laturi stindardul ungar și oel 
austriac.

Privitor la deputațiunea mohamedană, 
care a umblat prin Budapesta, deolară: 
Intre Bosnia și Herțegomna a fost totdeuna 
ore-oare antagonism. Amândouă provinciile 
au anumite interese particulare. S’a în
tâmplat, că în primăvara anului trecut o 
fată mohamedană de 16 ani a părăsit casa 
părintâscă, fiind-că voiau s’o mărite după 
un bătrân. Fata, se c|ice, a fugit în Dal
mația. Curând s’a lățit vestea, că fata a 
fost convertită la catolicism. S’a cerut in- 
tervenirea autorităților. Guvernul a reoo- 
mandat părintelui fetei să-și angajeze un 
advocat și a promis tot sprijinul, însă pă
rinții au rămas constanți pe lângă credința, 
că fata a fost răpită de catolici. Astfel s’a năs
cut svonul despre propaganda catolică. De 
aici s’a produs o mare agitația în sînul moha- 
medanilor, în fruntea căreia s’a pus muftiul 
cu câțl-va dmenl de ai lui și au pretins, 
ca fata să fiă readusă de autorități. Gu
vernul bosniac n’avea putere la așa ceva. 
Urmarea a fost o petițiă cătră monarch și 
un statut cătră guvern. In statut se cere o 
mare comisiuna din mobamedanl, in fruntea 
căreia să fiă pus muftiul și comisiunea aceea 

să guverneze pe toți mohamedanii din Her- 
țegovina.

Guvernul a stăruit, ca corona să res
pingă acel statut, de unde a urmat apoi o 
agitațiune și mai mare. Cu tote avertisă- 
rile guvernului, mohamedanii au continuat 
mișcarea, deși câțiva funcționari de lângă 
muftiu au fost depuși. Acesta s’a opus me
reu la ordinele guvernului, pănă când a 
fost depărtat și el din post. In urma acâsta 
„malcontențiiu au venit la Budapeșta, ca 
să predea monarchului statutul lor. Der ei 
nu puteau fi lăsațl în audiență, după-ce 
odată statutul a fost re fus at. Așa stă lucrul 
cu deputăția mohamedană.

Din diecesa Aradului.
— 16 Maitt 1900.

In anul acesta a fost să se săvlrșâscă 
restaurarea oomitetelor și epitropiilor în 
diecesa Aradului. Alegerile în cele mai 
multe locuri au decurs sgomotos și au fost 
ataoate prin proteste. Și nici astăcjl nu 
sunt restaurate tdte comitetele și epitro- 
piile paroohiale, dedreoe omenii sistemului 
nou voind a alege aderenți de ai lor, au 
presionat pe alegători, dâr au întâmpinat 
multă resistență. Așa în comuna Nădlac, o 
comună paclnioă și fruntașă românâseă ou 
biserioă frumosă și șcdle bune, s’a trimis 
dela centru un comisar consistorial, ca să 
sprijin âsoă la alegere aderenții sistemului. 
Alegerea s’a ținut între baionetele gendar- 
milor, dâr cu tdte acestea n’au succes după 
cum au dorit domnii dela centru, oi după 
dorința poporului. Un luoru, . oare-șl are 
însemnătatea sa, și pentru a-se slăbi acestă 
însemnătate B’au pus la cale proteste și 
cercetare, âr biserica sufere și poporul e 
învrăjbit pe ani înainte.

In comuna Șiclău, de-asemenea co
mună fruntașă, nici ou gendarmî nu s’a 
putut face alegerea comitetului, dedrece 
preoții n’au lăsat curs liber alegerii, ba se 
elice, că unul dintre preoți, bizuit pe nea
murile, cari stăpânesc astăcjl diecesa, ar fi 
dat ordin gendarmilor să pusce in alegători ■ 
gendarmii însă n’au voit să esecute acest 
ordin, și așa s’a evitat vărsarea de sânge.

Care va să cjioă înoercarea sistemului 
în alegerea oomitetelor parochiale n’a suc
ces, din contră a început Bă producă reao- 
țiune.

Se mângăe însă sistemul cu rnaiori- 
tatea din sinodul eparohial. Și când a vă- 
<jut la alegerea de vicariu, că dispune nu
mai de 30 de voturi din 60, și că minori
tatea deputaților presențl în număr de 20 
votând cu bile albe, voind sistemul nou a 
ascunde în fața lumii acestă slăbioiune, a 
lansat îndată în public, aă d-nul Dr. looif 
Gali ar fi pus la oale votarea cu bile albe 
și apelația la congres contra alegerii de 
vicariu, și cu acâstă invențiune a umplut 
foile maghiare „Aradi Koalăny11 și alte foi 
din Budapesta. Față de aoâstă invențiune 
observ, că d-nul Dr. Iosif Gall, din mo
tive ușor de înțeles, niol n’a participat la 

sinodul din Arad, nici n’a ținut oonferență, 
cum ’i-se insinuă, nici n’a pus la cale vre-o 
apelațiă, ci votarea ou bile albe și apelațiă 
au făeut’o deputății sinodali adânc indig
nați pentru cele ce se întâmplă în diecesă 
în mod spontan. S’au ținut, ce-i drept, oon- 
ferențe pe timpul sinodului, nu din partea 
minorității, ci din partea celor 30 din ma
joritate și în aceste conferențe se luau 
conclusele sinodali, cart apoi se publioau 
cu dile înainte în „Aradi Kdzlonyu și în 
„Szabadsăg".

Dixi.

Mutilarea cortinei ungare.
(Atentat In contra crucei.)

Un cas fdrte grav s’aîntâmplat dilele 
trecute în edificiul nouei universități din 
Budapesta, cas, care-i pune pe gânduri chiar 
și pe cei mai mari ovreofill dintre Maghiari. 
Etă ce s’a întâmplat:

Sunt numai câte-va săptămâni, de 
când s’a inaugurat noua aulă a universi
tății din Budapesta. De ambe părțile scă
rilor, ce conduc din parter în primul, al 
doilea și al treilea etaj, erau aședate em
bleme ale cordnei ungare, făcute din gips, 
și cari în formă de relief împodobesc păreții. 
O mână criminală și necunoscută încă pănă 
acum, a rupt tote crucile dela aceste corone 
și în locul lor a desenat câte-o stea, sim
bolul iudaismului.

Fapta acesta a produs mare sensațiă, 
cu atât mai vîrtos, că tocmai pe cj^ua 
ert avea să visit.eze monarchul aula nouei 
universități.

In ședința de ert a dietei deputatul 
1. Molnar a adresat ministrului de culte și 
instrucțiune publică și ministrului de jus- 
tițiă o interpelare, cerând cercetare severă 
și pedepsirea acelui vandal, care în „inima 
țării“ a cutezat să comită acâsta blăstămă- 
țiă, să-și bată joc nu numai de cruce,, der 
să infameze chiar cordna ungară.

Deja în decursul interpelării ministru- 
președinte Szell a deolarat, că autorul in
famiei se va pedepsi.

„Aikotmany“, organul partidei popo
rale, vorbind despre acest miserabil atentat 
în contra cruoei, esclamă;

„Aici am ajuns ou universitatea deca- 
tolisată a lui Petru Pâzmany. Pe pomul 
sălbătăcit cresc fructe vermănâse, semin
țele plantelor veninâse răsar frumos și cres
când, au înăbușit tdte florile religiei și ale 
stimei de patriă. Batjocurirea religiuuei adusă 
odată pe catedră, nu pote da alte resul- 
tate, decât fapte miserabile de felul acesta.u

N’ai ce-i face: Cazarii s’au „patrio- 
tisat“ și de-odată cu acâsta, curagiu: și nas 
au căpătat. AdI-mâne vor decreta îmormen- 
tarea crucii pentru mai marea gloriă a „li
beralismului® jidano-maghiar. Esemplul dat 
în Budapesta pote fi uu memento-serios pen
tru cei-ce au luat sub scutul și: ocrotirea 
lor pe „noii Maghiari®.

Bavaria și politwa prusiana.
Gu ocasiunea adunării reuniunii pentru 

promovarea navigațiunii pe rîurl și cana
turi în Bavaria, prințul Ludovic de Ba
varia, a ținut o vorbire, care a făout sen- 
sațiă în tâtă Germania. S’a jăluit prințul, 
oă societatea de navigațiune pe Dunăre 
bavaresă are o grea posițiune, căol ea nu 
este spriginită și subvenționată de stat. 
Se dau mari subvențiunl, disc pentru 
societățile de navigare germane, pentru 
liniile vaporelor poștale, numai pentru so- 
oietatea de navigare bavareză nu se în
tâmplă nimic, „Nu înțeleg, ca noi, dâcă ne 
ținem de imperiul german, să nu avem 
tocmai aceleași drepturi și aceleași privi
legii, ca cei din Germania de nord®.

„Ni-se impută nouă, din Bavaria®, 
continuă prințul Ludovic, „oă nu seim să 
prețuim în destul avaatâgele, ce le avem 
dela imperiul german. înainte de tdte void 
să soutesc Bavaria de imputarea, că ar fi 
o grațiă, oă ne ținem de imperiu; căci 
imperiul german tocmai așa de bine a fost 
cimentat cu sânge bavarez, ca cu sângele 
ori cărei alte ginte germane. Prin urmare, 
nu voim să fim priviți ca frați mai infe
riori, oi ca frați deplin, și preourn ne pu
nem și ne-am pus cu pieptul pentru im
periul german, așa pretindem, ca imperiul 
german să apere interesele ndstre ba
vareze tocmai așa, ca interesele la ma
rele fluviu, oe se revarsă în Marea nordică 
și ostică. Dâcă aoâsta așa va fi, noi nu 
vom luora numai în interesul special ba- 
vares, oi în interesul întregului imperiu“.

Limbagiul aoesta este destul de lă
murit, ca să fiă Jînțelâsă noima lui. Așa 
energic a mai pășit odată prințul Ludovic 
la timpul său în Moscva, când a protestat 
ou totă energia oa să fiă privit ca stând 
în raport de vasalitate față cu- Hohen- 
zollerii.

Este aoâsta manifestația,, oare ne 
arată, că particularismul încă n’a dispărut 
și mai dovedesce, că prințul Ludovic al 
Bavariei nu pare a fi niol-deoum inoântat 
de autocrația, oe s’a stabilit în Germania 
și ce se reflectâză în devisa „regia voluntas 
suprema lex® (voința regeiui e suprema 
lege), ce și-a ales’o actualul ei cap al Ger
maniei.

In tot cașul cuvintele mai sus citate 
ale prințului Bavariei denotă o- nemulță- 
mire eu politioa imperială germană de acjl, 
care a dus cu sine ca servilismul și închi
năciunile bizantine să fiă mai în flore ca 
ori și când și să nu mai cuteze nimeni a-șl 
oăsea gura de frică să nu supere pe împă
ratul.

— 17 (30) Maiă.

Visitațiune canonică. Cetim în „Tel.
Horn.® : I. P. 8. Sa D-l Archiepisoop și Me- 
tropolit Ioan Mcțianu va face ou ocalriunea 
serbării hramului școlei nâstre din Săliște, 
Constantin și Elena, prima viaitațiune cano-

putâ să tăgăduiâscă, că moșuâgul de lângă 
zid n’a avut în tinerețea lui visuri și as
pirații și că nu șl-a țesut vre-odată în 
minte un viitor de aur?...

Câți nu sunt în lumea asta, oarl sunt 
siliți să îndure zimbetul ironic al trecutu
lui, când amăgiți de vise îșl înălțau palate 
pentru viitorul, în care acum se tîrăeso de 
adl pe mâne ?................................................

In cimitir.
Liniște solemnă. Sdrele îșl aruncă ul- 

timele-i raze ca o mângăere peste mor
minte.

Pe-o cruce înegrită de vreme oetesc: 
„Călătorule te opresce11; ... — mă cu
tremur și sângele par’că ml-a înghețat în 
vine. Din fiă-care mormânt par’că aud înăl- 
țându-se un glas lugubru: „călătorule, te 
opresce®... Priveso înlemnit la ouvintele 
astea și par’că mă văd rătăoit pe uu drum 
lung și pustiu și merg uitându-ml de...

„Haide, mă!“ îmi cjise Vintilă apu- 
cându-mă de mână, âr eu, inconsoiu, am 
mai aruncat o privire spre crucea înegrită

de vreme și ou o espresie d© scârbă și de 
revoltă, am îngânat: „de oe sorie, călă
torule te oprese ?__

Eminescu! Dela pârtă spre drâpta 
e mormântul celui mai iubit și celui mai 
neferioit poet al nostru. In jurul lui plu
tesc© o melanooliă ușdră, care se lâgănă 
visătore în ventul sării. O liniște dulce, 
liniștea unui vis înduioșat învălue mor
mântul, peste care doi Balcăml îșl întind 
ramurile plângătdre. Chipul lui săpat în 
cruce măreț și blând priveece cu drag la 
teiul din față. Mai jos pe cruce stau săpate 
versurile:

Reverse dulci scântei
A tot sciutârea, 

Da-asupra-ml crengi de tei 
Să-și scuture florea.

Ne mai fiind pribeag 
De-atuncI înainte 

Aduceri aminte 
M’or troeni cu drag, 

Și stinsele paterni 
Le-or troeni cădend, 
Uitarea ’ntindend 

Pe singurătate-mi.
Cât am stat la mormântul lui acoperit 

de pansele și de „nu mă uita®,. n’atn vorbit 
nimie, nu ne mai săturam, de privirea lui 
plină de bunătate.

Câtă bucuriă am simțit cu toții când 
am văcjut, oă nu-i uitat de tot, că și pe 
gropa lui e primăvară.

„Haideți să luăm nisce florioele de 
pe mormântu-i ca amintire®, am cjis eu, și 
când întinseserăm deja ou toții mânile,. 
Vintilă ne opri: „Stațl, sunt prea drăguțe, 
ar fi păcat să le rupețl ș'l-apoi el atâta 
are,... lăsați-le lui.®

Ne-am retras cu toții și am pleoat 
rușinați de îndrăsnâla ndstră nesocotită.

Pe când stăteam să ne odihnim pe o 
bancă aprdpe de portă, fiă-oare pierdut în 
lumea gândurilor lui, ml-a fost atrasă 
atenția de două dame. Cea mai bătrână 
plângea. Cea mai tînără cerca s’o mângăe 
între allele cu vorbele: „Așa-i sdrtea 
nostră, a tuturor11, rostite cu răcâla unui 
filosof.

Multă lume să mângăe ou vorbele 
acestea și fiind-eă și-le repetă, de-atătea 
ori se orede înprietinită cu mârtea șl-o pri

vesc© cu răcâlă. Der, stimată d-nă, dâcă 
d-ta bună-dră ai fi încredințată de cătră 
oineva, oă peste oâte-va cjil© va trebui să 
părăsescl lumea asta, te-ai despărți așa 
ușor de oglinda d-tale, de societatea în 
care îți place să te învertesol și să ame- 
țesol pe cei cart te privesc? Nu țl-ar veni 
greu a părăsi viața ou tdte petrecerile ei 
și nu țl-ar fi milă să bagi în pământ obrajii 
ăștia frumoși pe cari i-ai îngrijit așa de 
mult? D-ta, filosdfa de-adinâurl ai mai 
rosti cu aceeași răoeală cuvintele: „așa-1 
sdrtea ndstră, a tuturor?!11 . .. Mie îmi vine 
să cred, că te-ai întreba și d-ta ou mine: 
„Ds ce este așa sdrtea ndstră a tuturor?*...

Pe când mă lăsam furat de gândurile 
acestea, îngrijitorul cimitirului se apropie 
de noi:

„D-lor, morților le place să fiă ndptea 
singuri în împărăția lor!®

Și am plecat.

Z. Bârsan-, 

comercianf.it
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nică din ăstan în fruntașa comună Săliște. 
Precum suntem informați, se fac mari pregă
tiri pentru o primire sărbătorâsoă a înaltu
lui prelat.

Inspecțiuuile arcliiducelui Iosif. 
„Alkotmany" anunță, că arohiducele losif 
va inspecta între 9 —14 Iunie st. n. hon- 
ve^imea ungară din Transilvania, apoi va 
merge, probabil, la Sinaia, să visiteze pe 
MM. LL. Regele și Regina.

ErășI o „vătâmare a națiunei“. pi
lele treoute se răspândise prin ijiare soirea, 
că la Alba-Iulia, generalul Maurioin Perl,, 
cu ocasiunea visitărei casarmei, a ordonat 
a se depărta nisce table cu inscripțiunl ungu
rești. încă nici până acjl nu s’a constatat, 
deeă și întru cât soirea, aoâsta este înteme
iată; „patrioții" însă ou tâte acestea au 
dat țîpetul de alarmă, care a răsunat nu 
numai în pressa jidano-maghiară, oi a stră
bătut pănă la miuisteriul comun de răs- 
boitt. Oficiâsa „Bud. Tud.“ comunioă aoum, 
că membrii delegațiunei Mohai Sândor și 
Zeyk G&bor au interpelat în cestiunea 
acesta pe ministrul de răsboiîl Kriegham- 
mer, care a deolarat, 4>00 numita fbiă, că 
îndată ce ’i-s’a făcut onnoscut cașul, a or
donat „strictă cercetare11 prin oomanda de 
corp și că „la totă întâmplarea o va re- 
solva în așa chip, ca să liniștâscă pe fift- 
cine“. — Măi, măi, că multă considerațiune 
mai are d-1 ministru de răsboiil Kriegham- 
mer față ou susceptibilitățile șoviniștilor ji- 
dano-maghiarl!

Din Satulung ni-se anunță, oă preș- 
vitera Voica Neagoe-Popea, venerabila ma
trons a familiei Popea, a încetat din vieță 
Luni, în etate de 90 ani. Răposata a avut 
12 copii. Dintre oei patru în viâță, oel mai 
înaintat în etate este P. S. Sa Nicolae 
Popea, episcopul Caransebeșului. Fiă-i țărîna 
ușoră și memoria binecuvântată!

Biblioteci poporale. Ministrul un- 
gureso al instruoțiunei publioe a hotărît să 
înființeze pe spesele statului într’o miiă de 
comune biblioteci poporale. Va înoepe în 
anul proxim ou 200 și va oontinua apoi în 
anii următori. — E ușor a înființa biblio
teci maghiare din budgetul stors de pe spi
narea cetățenilor în majoritate nemagbiarl 
ai statului !

Distinction!. S’a acordat medalia „Răs
plata muncei pentru învățământul primar“ 
clasa I d-1 ui Gheorgha • Missail, membru 
fondator al Societății pentru învățătura 
poporului român și vioe-preșadinte al con
siliului acestei societăți. — S’a conferit 
medalia Bene-Merenti, clasa I, d-lui David 
Emanuel, profesor universitar, pentru me
rite didaotice, și clasa II d-lor dr. Mihail 
D. Călinescu, medio de regiment clasa I, 
pentru scrieri medicale; I. PopovicI, maior 
și Vasile G. Makarovitsch, locotenent pen
tru scrieri sciențifice.

Cas de morte. Ni-se împărtășesce în- 
tristătorea soire, că paroohul român gr. cat. 
din V.-Odriheiu, Nicolau Maior, după scurte 
și grele suferințe a răposat în 5 Maiti n. 
c. în al 57-lea an al etății și al 36-lea al 
preoției. Răposatul a fost un preot forte 
vrednic și zelos, oare mult a luptat pentru 
susținerea școlei și bunăstarea și fericirea 
credincioșilor săi. Spiritul său româneso s’a 
oglindat de repețite-orl în colânele foiei 
nostre prin mai multe corespondențe ale 
sale pline de cel mai curat sentiment na
țional. — Fiă-i memoria binecuvântată !

Mare tempestate. Din Sitiu (Sălagifi) 
ni-se scrie: In 28 Maih n. a fost în păr
țile nâstre un adevărat potop. O mare tem- 
pestate ou grindină s’a descăroat asupra 
oomunei, care în timp de 2 ore a făcut 
pagube colosale. Grindină și valuri furiâse 
de apă ourgeau pe tote oostele, măturând 
tot, ce aflau în cale. N’a rămas nimic în
treg. Sămănăturiie, cari promiteau o bună 
recoltă, au fost total nimicite; multe oase 
au fost sparte și inundate de curentul fu
rios al păraelor. Supărarea poporului e 
mare și în desperarea lui nu soie încătrău 
să-și întorcă privirea.

Căușele emigrărilor. Fisolgăbirăul 
Uaraszthy, la provocarea vice-șpanului co

mitatului Zemplin, a presentat acestuia un 
raport privitor la oausele emigrărilor și la 
sârtea emigraților. După acest raport, causa 
principală a emigrărilor din Ungaria nor
dică o formâză marele dări și alte datorii, 
precum și lipsa de câștig. Se duc la Ame
rica și aoolo au o aorte amară, însă au de 
luoru și în decursul anului treout împreună 
cu ouartalul prim al anului curent emigran- 
ții din Zemplin au trimis celor de acasă 
1.007.538 cortine. Mulțî se reîntorc încă 
acasă și-și resoumpără moșiile, pe cari le 
venduseră cu prețuri de nimica. „Aici 
lângă Homoniia", <4ioe fieolgăbirăul, „se 
află o comună mică, unde fostul oârciu- 
mar înainte cu 15 ani a luat prin licita- 
țiune pentru datorii făcute prin beuturl 33 
de moșii ou câte 50—60—80 corone ; aoum 
tote moșiile sunt răscumpărate de proprie
tarii lor, dâr nu cu prețurile de mai înainte, 
ei cu câte 1800, 2000, 2400 cor.u. Mai adauge 
fisolgăbirăul, că nu ou vaiete și cu vorbiri 
academice este a se lupta contra emigră
rilor, oi trebue luminat poporul, trebue în
vățat la îmbunătățirea pământului, să se ia 
în administrarea statului drumurile comita- 
tense, dând pe calea aoâsta un mod de 
câștig țărănimei sărace; proprietarii mari 
să nu dea moșiile în arendă Jidanilor din 
Galiția, ci în parțele mai mici să le dea 
țăranilor. — E bună și sănătâsă aoâstă leo- 
țiă pentru șoviniștii unguri, cari nu sciau 
pănă aoum să găsâscă altă oausă a emi
grărilor, decât pe anumițl agențl.

Scandal germano-frances în Roma. 
„Berliner Tageblatt“ dă amănunte asupra 
unui scandal întâmplat în basilica St.-Pe- 
tru din Roma Vinerea treoută, când a 
fost marea reoepțiune a peregrinilor. îna
inte de a sosi papa în biserică peregrinii 
germani începură să oânte cântări germane. 
Peregrinii francesl i-au fluerat și i-au în
trerupt. In altă parte a biserioei peregrinii 
francesl cântară psalmi și oântărî biseri- 
cescl, dâr nimeni nu i-a conturbat. Scanda
lul s’a întâmplat curând. Un preot frances 
a pălmuit în mijlocul bisericei pa un preot 
german, oeea-oe Germanii, de dragul păcii, 
suferiră. Sosirea papei a pus capăt scanda
lului. Așa espune foia germană lucrurile. 
Credem, oă le cam esagerâză.

Un domn desculț. Alaltăerl se pe- 
treou în strada „Margareta11 diu Viena un 
oas hazliu, care atrase atențiunea trecăto
rilor. Un domn elegant, îmbrăcat bine, ou 
mănuși, cu joben și ou ghete galbine în 
pioiâre, mergea în pași liniștiți pe stradă, 
când de-odată un pantofar cu două oalfe 
după el se repetji asupra treoătorului, pro- 
vocându-1 energio, oa, său să plătâscă ghe
tele, său să le dea jos. Fiind-oă domnul 
n'avea de unde plăti, âr ca să-și dea ghe
tele din piciore nu-i oonvenia, a fost ridi- 
oat pe sus de oalfe, fu dus sub o pârtă și, 
pe lângă tâte protestările, l’au desculțat. In- 
tr’aoestea lume multă s’a adunat afară în 
stradă. După oe pantofarul s’a depărtat ou 
ghetele, într’un târcjiu, iâsă și domnul de 
sub pârtă cu cilindru și — desculț, numai 
în ciorapi, lumea curidsă din stradă îl în
tâmpină ou o salvă de hohote și rîsete. 
Domnul se refugia într’o prăvăliă de ghete 
și se rugă să-i orediteze o pftrechiă. Pro
prietarul prăvăliei însă nu s’a înorecfut în 
el și i-a pus la disposițiă numai o păre- 
chiă de pantofi sdrențoșl. Astfel nenorocita 
jertfă a creditorului său alerga in fugă spre 
loouiuța sa.

EUsboml din Africa sudică,.
(Trecerea EnglesiSor peste Vaai.)

Mareșalul Roberts a anunțat deja ofi
ciul, că trupele lui au trecut rîul Vad în 
Transvaal și au ocupat posițiă pe țărmul 
nordio al rîului. De aici și pănă la Johan
nesburg mai sunt numai 50 de milurl eu- 
glese. Frontul armatei lui Roborts ee cj'00> 
oă era de 15 ohlm.

Mica trupă a Burilor se afla pe țăr
mul contrar al rîului; aiol se aflau și pu
ținii Buri OranjenI și când oel din urmă 
om al lor a părăsit rîul, s’a făcut înoerca- 
rea de a arunca în aer marele pod al li
niei ferate de peste Vaal. încercarea însă 

n’a reușit, căci numai un aro al podului a 
fost nimicit.

Burii se aflau acum în mare primej- 
diă. In front se apropia de ei Roberts, la 
flanoul vestic și ostie îi amenințau trupele 
englese, cari trecură mai înainte Vaalul. In 
fața puterii covîrșitore englese, ei n’au 
avut înoătrău și s’au retras fără a opune 
▼re-o resistență. Ei au ocupat de-ocamdată 
posiții la Meyerton și pe munții Klip, si
tuați la jumătatea drumului între Vaal și 
Johannesburg.

Scopul cel mai apropiat al lui Ro
berts este dea cuceri Johannesburg și Pre
toria. La Johannesburg Burii nu vor pute 
desfășura o resistență mai de sâmă, fiind-că 
regiunea nu e aoomodată de loc pentru 
modul lor de luptă. După soirile mai nouă 
Burii vor arunca în aer minele de aur.

Pretoria este apărată de 7 forturi 
tari ia sud și vest, provăijute ou tunuri pu
ternice. Aici mai cu greu va pută să ajungă 
Roberts; der cum-că Burii înși-șl nu spe- 
râză a putâ salva capitala, o dovedesce 
faptul, oă femeile și copiii au fost espe- 
dațl din Pretoria la Lydenburg, între mun
ții nordici, unde au aduuat provisiunl și 
muniții pe ani întregi.

Drept ouriositate mai amintim, că din 
isvor engles s’a răspândit soirea, că gene
ralul French ar fi întrat deja cu cavaleria 
în Johannesburg. Soirea aoâsta pare a fi 
prematură, ea nici nu se confirmă oficios.

O parte a Burilor din Natal s’au în
tors în jur de Laingseok. O trupă însem
nată de Buri a mers acolo de cătră Lady- 
brand, er din Pretoria s’au alăturat oo- 
mande nouă de Buri la armata lui Botha.

Un osîndit la Siberia.
Din Petersburg se comunioă următo

rul cas: Un tinăr nervos, slab, cu numele 
Avram JefimovicI Gefkin, e dus de braț de 
doi polițiști în sala de pertractare a tribu
nalului. Crima lui este, oă a scris un co
mentai- cutezat și necruțător la o sentință 
a tribunalului și acel comentar l’a tipărit 
sub titlul „Far luminător11 și l’a împărțit 
în mii de esemplare între populațiunea să
racă din suburbii. Pertractarea s’a făcut 
îu secret, căci era temere de turburărl. 
S’a întâmplat adecă, că jocpitorplpi Mișa 

‘Savicî ’i-s’a licitat perina de sub cap, și a 
fost aruncat pe stradă împreună ou nevasta 
și doi copii. In amărîoiunea sa, Savicî a 
bătut pe maiorul usurar, care l’a dus la 
sapă de lemu și tribunalul l’a condamnat 
pentru asta la trei am temniță.

„Așa s’a întâmplat11, dice Gefkin în 
oomentarul său, „ și e revoltător, oă așa 
s’a întâmplat. Clasele sociala mai înalte, 
cari ne răpesc și ultima bucătură câștigată 
cu sudori de sânge, monopoliseză adminis
trația justiției de pe pământ și osîndesc pe 
acela, care cuteză a t?e văeta, când pe el 
îl lovesc cu piciorul și-l bat pănă la sânge".

„Sermane Mișa Saviol! Tu ești jertfa 
acestei nedreptăți. Și cine premerge cu 
esemplu rău? în al cui nume se întâmplă 
aceste nenumărate ucideri de suflete ? — 
Tătucule, susțiitorul tuturor robilor ruși, 
ascultă-mă, vreu și ție să-ți spun oeva. Te 
rog, ofere o mică odaiă familiei lui Mișa 
Savicî. Nu! Sciu, că tu nu-i vei da, măcar 
că tu ai palat mare în Petersburg, Peter
hof, în Gacin, Moscva, Niev, Tzars-Koje- 
Selo, Teodosia și Dumuetjeu scie unde. Tu 
ai la disposițiă mii de odăi gâle, pe când 
noi cu decile durmim în câte-o scorbură 
veohiă, unde miseria încă la versta copilă
riei ucide sentimentul nostru moral. Tu 
susții câte va mii de perdevară, nouă nici 
atât nu ne rămâne, din amara nostră muncă 
ca să putem trăi eu dmenii. Pe tine te în
tâmpină cu mare pompă și cu serbări pe 
unde mergi, pe noi însă dâcă suntem fără 
acoperement și ne căutăm oorotire prin 
păduri, seu sub vre-un pod, omenii tăi ne 
huidue, ca pe nisce sălbatici. Oh, tătucule, 
tu nu sci, ce adâncă umilire este pentru 
demnitatea omenescă, când cji de ji ne în- 
tdroem printre omeni flămăndițl și orâș- 
nind din dinți și câud suutern despoiațl de 
casele nostre și flămând!, sgriburind de 
frig, obosiți pănă la mdrte ne huidue din 
orl-ce unghid, unde voim a ne ocroti.

Și după cum este esemplul, cu care 
premerge Țarul, așa este și urma, pe care 
calcă olassele mai înalte ale societății. Lângă 
cea mai nebună risipă este cea mai peni
bilă miseriă; lângă pompa străluoitore e 
întunerecul; lângă petrecerile seci e cuge
tul la ucidere și sinucidere. Sortea omului 

sărac este: a lucra pentru alții și apoi a 
se prăpădi. Lui nu i se face parte din bu
curiile vieții, ci numai din turturele ei... 
Milostivule, Domne, privesce la suferințele 
nâstre și te îndură spre noi!“

După cetirea artioulului încriminat, 
pe care noi l’am reprodus aici în mic es- 
tras, procurorul într’un discurs de o jumă
tate de oră ceru deportarea acusatului la 
Siberia pentru „vătămarea Țarului11.

GefkiD, oând aucli aoâsta, sări sus și 
striga: „Ce vreți cu mine? Să mă duc în 
Siberia? Nu mă duc! Nu mă duc! Eu n’am 
greșit nimic! Trimiteți la Siberia pe mișei, 
âr nu pe cei' ce vorbesc despre blăstămă- 
țiile săvîrșite! Voi m’ațl lovit, m’ațl bătut 
pănă la sânge, m’ațl chinuit și eu arn sim
ți t’o acâsta și m’am văetat. Voi nu ve gân
diți, că și pe noi ne dore, dâcă ne loviți? 
tratați-ne omenesce, nu ne răpiți pânea și 
drepturile; atunci se vor întorce tote spre 
bine 1“

După vorbirea forte domdlă și fără 
vlagă a apărătorului, tribunalul s’a retras 
și a hotărît deportarea lui Avram lefimo- 
vicl Gefkin la Siberia pe timp de 15 ani. 
Acestă aspră pedâpsă se afirmă, că s’a dic
tat la dorința Țarului, care și el a cetit ar- 
ticulul încriminat.

W e c a- ® 3 ® g.

Presvitera Voica Neagoe Popea,
slăbită de bătrânețe, în etate de 90 ani, 
împărtășită cu Sfintele Taine, a răposat îu 
15 Maid a. c.

înmormântarea va fi Joi în 18 Maid, 
ora 11 a. m. în oimiteriul bisericei S-tei 
Adormiri.

Despre aoâstă perdere durerâsă sub- 
scrișii înuunosciințâză pe toți consângenii și 
ounosouții.

Satulung, în 16 Maid 1900.
Fiii: Nicolae, Episcopul Caransebeșu

lui ; loan, profesor; Alexe, agricultor ; Victor 
preot. Fiica: Maria N. Pencitt. Ginere: 
Nicolae Penciu, jude reg. în pensiune. Nu
rori: Eufrosina n. Pană, Maria n. Ciurcu, 
Reveica n. Gaetan, Maria n. Secăreanu și 
număroșl nepoți, strănepoți și răstrănepoțl.

ULTIME SUIRI.
Londra 29 Main. Roberts telegra- 

fâză din Klipriver'. Ac|I am înaintat 
20 de chilometri și. suntem numai 
14 clilm. depărtare de Johannes
burg.

Din Lourenzo-Marqueze i-se ves- 
tesce lui „Daily Newsu, că generalul 
Botha a sosit în Pretoria, ca se se 
consulteze cu Kriiger asupra condi
țiilor de pace. — „Times“ anunță, 
că Botha și Steyn doresce pacea, 
Kriiger înse nu.

Londra, 30 Maiu. Mareșalul Ro
berts va întră adfi la amiacți în Johannes
burg, fără a întâmpina vre-o Tesis- 
tență.

O S % S 25.
Ciubucul lui Menelic. Se scie, că 

decând Menelic a oprit în țâra lui impor
tul tutunului și fumatul, între locuitorii 
abesinienl este mare supărare. Cutotăstric- 
teța poruncei, însuși Menelic a călcat’o. In- 
tr’o di Menelic a vă<jut pe nisce EnglesI 
fumând din nisce oiubuce cu țevă scurtă. 
Lui Menelio i-sa -păru lucru curios și își 
gândi să încerce și el. A chemat pe unul 
dintre EnglesI la sine, l’a întrebat ou dea- 
măruntul, că ce bunătate află el in fumat, 
și cum trebue se fumeze cu ciubucul. După 
ce a sciut tâte, d’80 Englesului.- „îmi îm
prumuți ciubucul teu? Ași voi și eu să gust 
cum eu. A luat ciubucul i-a dat foc, a pi
pat — și i-s’a făcut rău, tare rău. Englesul 
spuse, că e bine să fumezi, der împăratului 
numai la întâia probă i-se și făcu rău. Din 
causa acâsta Menelic așa s’a mâniat, încât 
â dat poruncă odată pentru tot-deuna, 
că în- țâra-lui este strict interdis fumatul.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din ESrașov, 

se pot procura nrmătorele cărți:
O carte valordsă, scrisă de d-1 loan 

Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „ Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne14. Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată poddbă în literatura nostră. Atra
gem asupra ei atențiunea tuturor Româ
nilor iubitori de carte; în ea cetitorul va 
găsi o comoră nespus de prețiosă de în
vățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se afla de vendare la Tipografia 
„A. Mur.eșianu44, la librăria N. I. Oiurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

*
O carte de legi. „Amicul Popo

rului îndreptar în cause administrative 
și judecătoresc! pentru poporul românu de 
Titu Vuculescu, pretor în Pecica maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea ori-ce plugar, orJ-ce măestru, 
orî-ce om, care scie ceti, pote să înțelăgă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

Cărți de ruțjăciiuni și predici.
Anghira Mâ/ntuirei, cărticea de 

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

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

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tip. „Aurora14 A. Todoran 1898. Un esemplar 
legat în păreți tari colorați costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

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

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

Cuventări funebrali și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de Joan Papin, cunoscutul scriitor bi
sericesc. Conțin vre-o 400 pag. Prețul nu
mai 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

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

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

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, de Em.. El'țterescu, 
cunoscut atât' d<- bine în ocrotirile rornâ- 
nescl din numărosele sale sirierl atât de 
mădubse, instructive și on atâta gnst ce
tite. E o carte mare, de 350 pag. Prețul 1 
fi. 60 cr. (4 lei).

Cursul piețes tsrașow.
Din 30 Maiu 1900.

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

58.58 Vend. —.—
10.71 Vend. —

100.— Vend. 101.—

19.— Vend. 19.04
18.80 Vend. 18.84
19.20 Vend. 19.26
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. _ a__

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregorio Masor.

Cursul Ea bursa din Vîena.
Din 29 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4% • • • • • 114.85 
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.15 
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 119.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/0 . 99.20 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 115.75 
Bonuri rurale ungare 4% . - . . 91.20 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50 
Impr. ung. cu premii........................ 150.—
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50 
Renta de argint austr............................. 97.25
Renta de hârtie austr..............................97.10
Renta de aur austr.................................114.80
Losuri din 1860..................................... 135.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.60
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 713.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 712.50 
Napoleondori.......................................... 19.27
Mărci imperiale.................................118.27*/2
London vista....................................... 242.27 */2
Paris vista....................................................96.25
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 96.45
Note italiene...........................................90.65

^XXXXXXXXXXXXXXXI
Subscrisul are ' ondre a aduce 

la cunoscința tuturor doritorilor,car e 
vreau a lua în arendă pe termin de 
3 anî hotelul meu propriu cu etagiu 
sub firma „Hotelul Transilvania14, 
aflător în strada principală, locul cel 
mai favorabil. Hotelul are 11 odăi 
Condițiunile sunt următorele:

1. Sub arendatorului se predau 
tdte odăile mobilate afară de uten- 
silele, ce se recer la un hotel, adecă 
albituri etc.

2. Hotelul se dă respectivului 
subarendator gratuit.

3. Tote soiurile de beuturi le 
predă proprietariul pe lângă percen- 
tele obicinuite.

4. Cuhna de mâncări ae predă 
subarendatorului.

Informațiuni mai amănunțite se 
pot lua verbal la proprietarul ho
telului, Nicolae Lupu, corner 
ciant în Zernești, la care sunt a-se 
adresa și ofertele.

Nicolae Lupu, 
comerciant.

3XXXXXXXXXXXXXXXI

Subscrisul am ondre a aduce 
lo cunoscința on. public, că am în
ceput lucrări de 

văpsitorie si lucitori e de mobile,, 
binale, odăi etc.

Rog, a-me sprigini în intreprin- 
derea mea. promițând lucrare solidă 
și ieftină.

Cu tbtă stima

91 îb ’ Vasîiie Moidovan,
Brașov (Scheău), Costa nr. 20.

Tu Soliste (“X) U III *■ I ■■

1 ho cu. aer de aiat®, 
posiție romantică, cu scaldă de apă 
de munte, aranjată de curend, pre
umblări admirabile, pavilon Elvețian 
Hotele, Casină, bibliotecă, medici, 
apothecă, escursiuni frumose și ușore 
în munți, etc. sunt de închiriat 

odăi și locuințe
la privați, pentru saisonul de vară, 
curate^ bune și forte ieftine 
cu și fără serviciu.

Cu detailuri serveace

959,3—3 Primăria comunală.

Sz. 1339—1900.
bv6grh.

Ârveresi hirdetmeny.
Alulirt birdsâgi vegrehaito az 1881 âvi LX. t. cz. 102 §-sa er- 

telmeben ezennel kdzhirrâ teszi, hogy a brassoi kir. torvânyszek 1899 
bvi 6052 szâmu vegzese kovetkezteben Popescu Victor brassdi ugyvbd 
ăltal kepviselt Farka Demeter brassoi lakos javâra Jakab Alajos koros- 
bânyai lakds ellen 12 korona s jâr. erejeig 1899 evi novemb. h<5 21-ân 
foganatositott kielegitesi vegrehajtâs utjân felul foglalt ea 1023 koronâra 
becsiilt kovetkezd ingosâgok u. m.: szoba butorok es egy zongora stb. 
nyilvânos ârveresen eladatnak.

Mely ârveresnek a kdrosbânyai kir. jârâsbirosâg 1899. evi V. 664/3 
szâmu vegzese folytân 12 kor. — fii. tdkekovetelbs, ennek 1899. evi au- 
gusztus ho 23-.ik napjâtdl jâro 5°/0 kamatai es eddig osszesen 27 kor. 
70 filerben birdilag mâr megâllapitott kbltsegek valamint az alant fel- 
szâmitott ârveresi kituzbai dijak erejeig is Kdrdsbânya kozsegâben vâ- 
grehajtâst szenvedet't lakâsân leendb eszkozlâsâre 1900. evi Junius ho 5- 
ik napjănak delutăni 2 drăja hatâriddul kituzetik es ahhoz a venni szân- 
dekozok oly megjegyzâssel hivatnak meg, hogy az erintett ingosâgok 
az 1881. evi LX. t.-ez. 107.es 108. § sa brtelmeben keszpen-zfizetes mei- 
lett, a legtdbbet igerdnek s; iksâg eseten becsâron aiul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elârverezendb ingosâgok at mâsok is le es felulfog- 
laltattâk s azokra kielegitesi jogot nyertek volna, ezen ârvereâ az 1881. 
evi LX. t. cz.. 102 §. ârtelmbben ezek jâvâra is elrendeltetik.

A torvenyes hatâridd a hirdetmenynek a birdsâg tâblâjân torteut 
kifuggeszteset kovetO naptdi szâmittatik.

Kelt Kor 6 s b âny ân, 1900 evi Mâjus hd 20-ân.
Szolldsi Jănos, 

kir. birosâgi vegrehajto.

î Peatra SESOUUL de Primăvară, și Vară
1900

STOFE de
Un coupon de metri 3.10 Iun- [ fl- 2.75, 3.70, 4.80 din stofă bună ] 
gime pentru un costum com j 6-90 n>aî bună
plet roc, pantaloni și giletcă ) fluă

costa nunaas | io_— forte fină
Uu coupon pentru costum <le salon fl. W.— cum și stofe de pardiseuri, 

elen pentru turiști, Kamgarn lin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re
numita si cunoscută ca solidă si reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn
—sa Mostre gratis și franco, Liferație conform mostri se garanteză. =ss —

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

Sz. 1330-1900. t.lkvl.

Ârveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirdsâg, mint tlkonyvi hatdsâg kozhirre teszi, 

hogy a Fogarasmegye beteg-âpolâsi alapja vâgrehajtatonak Timâr Juon 
Simion vegrehajtâst szenvedd elleni 28 kor. 98 fii. tdke kbvetelâa âs jâ- 
rulekai irânti vâgrehajtâsi ugyâben a Sârkânyi kir. jârâsbirosâg teruleten 
levo Obâba kozsegâben fekvd az ohâbai 51 sz. tljkvben Timâr Juon Si
mion, Timâr Anna ferj. Rose a Todornâ es kk. Timâr Juon neven âllo A f

Ia

Juon Simion javâra bekebelezett elethossziglani haszonelvezetijog 6rin-

344 hrsz. ingatlanra 46 1<or. 2150/2 hrsz. ingatlanra 4 kor.
441/1 55 24 55 2251/3 15 4 55
529 15 12 55 2394/3 55 55 16 n
748 55 10 55 2515/1 15 55 16 15
794 11 46 55 2558/1 55 55 30 55
974/1 V 55 8 55 2573/1 n 11 '■ v>-8 55-

1055 ?? 15 12 n 2825/1 n 55 8 57
1176 n n 4 55 2995/2 55 11 6 n
1310/3 n 15 8 51 3045/1 55 15 16 n
1484/i V 55 36 55 3098 55 11 16 55
1630/1 55 n 20 15 3227/1 55 ■ 15 18 15
1723/3 55 » 20 55 3234/2 55 38 15
1843 15 n 16 3406/2 15

» 32 55
1884 51 55 40 1? 3533/1 15 55 22 55
1950/1 n 55 6 55 3647/1 55 15 22 5?
2021 n 6 15 92, 93 55 55 356 koro-
nâban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban a C. 1 alatt ozv. Timâr

tetlen hagyâsa mellett az arverest ezennel megâllapitott kikiâltâsi âr- 
bau eîrendeltetik es ho^-y a fennebb megjeldlt ingatlanok 1900 evi junius 
ho 25 ik napjân delelott 9 orakor Obâba kdzsegben ^megtartandd nyilvâ
nos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aldl is eladatni fognak.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ăt 
kâszpenzben, vagy az 1881 âvi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ărfolyammal 
szâmitott es az 1881. evi november h6 l-6n 3333. sz. alatt kelt igaz- 
sâgiigyminiszteri rendelet 8-ik §-ban kijelolt dvadekkepes ertâkpa pirban 
a kikuJddtt kezâhez letenni, avagy az 1881 : LX. tdrv. cz. 170-ik iț-sa 
ârtelmeben a bânatpenznek. a birdsâgnâl eldleges elhelyezeserfil kiâlii- 
tctt s^abâ’ys- erii elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1900. evi Mârczius hd 1-en.
A kir. jbirosăg mint telekdnyvi hatosâg.

CSĂSZĂR, 
967. kir. albiro.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


