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0 ilustrare a stărilor nostre.
Nu trebue se avem înaintea 

ochilor tocmai luptele crâncene na
ționale, ce se dau în partea de 
dincolo a monarchiei ndstre în apă
rarea dreptului de limbă, pentru-ca 
se înțelegem, că cestiunea limbilor 
este sîmburele cestiunei naționalită
ților, la noi ca și acolo,1 și că fără 
a-se resolva mai întâiei causa lim
bilor nici vorbă nu pbte fi de o re- 
solvare a marelui litigiu dintre po- 
pore și și mai puțin de o împăcare 
a lor.

Despre acestea n’ar trebui se 
fiă în dubiu nimeni dintre cei, 
cari au pretenția și voesc a-se nu
măra în șirurile luptătorilor națio
nali. Cu tote acestea în situațiunea 
de față încurcată dela noi, credem 
a nu fi nici-decum de prisos de a 
accentua ărăși și ârășl, că în jurul 
dreptului de limbă se învîrtesce ces
tiunea cea gravă a împăcării popo- 
relor monarchiei.

Fără îndoială, că numai din 
causa acâsta, de câte-ori a fost adusă 
în discuțiune cestiunea naționalită
ților în dieta ungară miniștrii și 
deputății unguri s’au ferit ca de foc 
de a atinge vre-odată în mod po- 
sitiv, fiă și numai pe basa legii esis- 
tente a naționalităților, causa lim
bilor. Pe terenul limbist ei nu cu
nosc decât privilegiile și prerogati
vele limbei maghiare, supranumită 
„limbă a statului1*. Așa văzurăm, că 
mai astă ărnă și ministru-președinte 
Szell n’a sciut să debuteze în pri
vința acâsta, decât numai în mod 
cu totul negativ, fălindu-se înaintea 
oposiției. ce-1 luase la ochi, că e 
neînduplecat pe partea supremației 
limbei maghiare în tote cașurile, în 
cari naționalitățile se plâng, că ea li-se 
impune cu forța. Ascuns îndărătul 
faimosei sale devise, espusă în fața 
marelui public numai ca o firmă 
mincinbsă, care să-l amăgâscă, însu-șl 
șeful actual al guvernului a pro
clamat astfel, de fapt, că în ce pri- 
vesce „interesele limbei statului1* nu 
echitatea, nu dreptatea și nici chiar 
legea nu decide, ci numai dreptul 
celui mai tare.

Acesta este firul, ce trece prin 
totă acțiunea desfășurată pe terenul 
administrativ și justițiar de cătră gu
vern și autorități. Lozinca dată de 
sus este pentru mic și mare din 
corpul funcționarilor: Căutațî în tot 
chipul a ocupa din ce în ce mai 
mult teren pentru limba statului, 
fără considerare la prescrierile le
gale, la praxa de pănă acum, seu la 
trebuințele vieții practice; mergeți 
înainte și cel ce va sci să cucerăscă 
mai mult din resturile dreptului de 
limbă al nemaghiarilor, silindu-i a-se 
supune limbei maghiare, va bine
merita de causa șovinismului domi
nant !

Cetitorii noștri îșl vor aduce 
aminte de acea circulară presidială, 
dată de unul din președinții de tabla 
regăscă la începutul anului trecut, 
în care acesta se provoca la un res
cript al ministrului de justițiă din 
20 Ianuarie 1899, rescript prin care 

se da direcțiunea acțiuaei amintite 
și pe basa căreia se pretindea dela 
președinții de tribunale: „se aibă în 
vedere și mai departe interesul de stat 
de primul rang al deplinei validitărz a 
limbei maghiare*. Cine scie cu câtă 
insistență vor fi fost provocate și la 
începutul anului acestuia tribunalele, 
să urmeze acesta direcțiune singur 
mântuitore de interesele statului na
țional maghiar, cătră care țîntesc 
tote.

Trebue se credem, că nici noul 
ministru de justițiă Plosz n’a voit să 
rămână îndărătul antecesorului său 
Erdelyi, căci numai de câte-va. $ile 
am înregistrat un cas de gravă vio
lență a dreptului de limbă din par
tea tribunalului reg. din Clușiu, care 
a respins recursul unuia din tinerii 
universitari trași în cercetare în afa
cerea Iancu, pe cuvânt, că recursul 
n’a fost scris în limba statului.

Decisiunea tribunalului din cui
bul șovinistic este nedreptă și ile
gală. Acâsta trebue s’o admită ori 
și cine, decă are cât de puțină cu- 
noscință de disposițiunile și de praxa 
legală. Dăr, spus’am, nu aceste de
cid, ci ordinele reservate, ce vin dela 
ministru și cari numai arare-ori văd 
lumina (jhei, ordine, ce stăruesc sub 
pedâpsa anatemei, pentru validita- 
rea în măsură deplină a limbei sta
tului.

„Măsura deplină** este sinonimă 
cu curata volniciă și acâsta, cum ve
dem, este nu numai admisă, ci im
pusă chiar în „interesul statului** de 
păzitorii legii. De n’ar fi așa, nici 
că s’ar pută vorbi, relativ la validi- 
tarea limbei maghiare, de o măsură 
deplină. Căci tbte disposițiunile le
gale esistente, începând dela legea 
de naționalități, cari prevăd validi- 
tarea dreptului de limbă al cetățe
nilor nemaghiari în anumite limite, 
nu sunt, de drept și de fapt, decât 
tot atâtea limitări a validitării lim
bei statului, care prin însu-șl faptul 
esistenței acestor limite nu mai pbte 
fi „deplină**, ci numai restrînsă.

Isvorul fiind turbure și veninos, 
nu pbte da apă limpede și curată. 
Lucrurile au mers așa departe sub 
direcțiunea șovinistă, ce se dă de 
cătră guvern autorităților adminis
trative și justițiare, încât dreptul de 
limbă al cetățenilor a ajuns să cadă 
pradă poftelor, disposițiunilor și vol- 
niciilor nemăsurate ale funcționaru
lui. Dâcă-i place, el bruschâză partea 
și o șicaneză pănă la estrem, rî4©n- 
du-șl de legea esistentă. Căci mai 
întâifi. tot-dâuna are la mână câte-o 
nenorocită ordonanță ministerială, 
prin care păte întuneca orl-ce dispo- 
sițiă legală; al doilea, puțin îi pasă 
de plângerea „pe cale legală“ a 
părții, deore-ce din partea acesta se 
scie scutit, scie prea bine, cum cu
getă cu privire la dreptul limbei ne
maghiare aceia, cătră cari are să 
fiă adresat recursul.

Astfel nu ne mirăm nici-decum 
de cașul întâmplat de curând la tri
bunalul din Sibiiu, despre care ra- 
porteză .fiiarul național săsesc si- 
biian, că unui judecător nou venit, 
încredințat cu conducerea cărților 

funduare, i-a. plăcut să întroducă o 
nouă praxă, contrară celei de pănă 
acum, cu privire la dreptul de limbă. 
El respinge adecă tam-nesam cere
rile privitore la transacțiunl de carte 
funduară, cari nu sunt scrise în limba 
maghiară, pe motiv, că limba statu
lui e cea maghiară și că prin ur
mare cereri scrise în altă limbă nu 
pot fi supuse decisiunei judecătoresc!. 
O absurditate, firesce, și din punct 
de vedere al legii și al praxei.

Numita foiă protesteză și dim
preună cu ea protestăm și noi și 
protestăză orl-ce om cu simț de 
dreptate. Ce-i pasă însă de tote as
tea amintitului jude? El se scie scu
tit și mai are și consciința, că a 
succes „energiei** sale, să facă o 
nouă cucerire în interesul nenoroci
tei validități a limbei statului.

Se pbte, ca instanțele superibre, 
după lungi deliberări, să n’aibă în 
cătrău și la recursul părților vătă
mate, să corâgă întru cât-va ze
lul înfocat al campionului pentru va
liditatea limbei statului. Dâr atârnă 
dela multe, dâcă părțile apelâză său 
nu ; și mereu șicanate în cașuri de 
urgență vor preferi, pentru a evita 
pierderi, a face pe voia aceluia.

Și acum venim la punctum saliens. 
Cea mai mare și mai gravă ces- 

tiune, ce ne privesce pe noi, națio
nalitățile, aceea a dreptului de limbă, 
a ajuns să atârne numai dela bunul 
plac al organelor administrației și 
justiției, și apărarea ei a ajuns se 
fiă lăsată numai pe voia întâmplării, 
său a consciinței de drept, a ener
giei și a împrejurărilor vremelnice 
ale părților private!

Miseria stărilor nbstre politice 
nu o pbte ilustra nimic mai viu ca 
acesta.

Bin Austria. „PoZiZiĂ:** din Praga 
scrie, că consiliul de miniștri, ce s’a ținut 
Vineri în Viena, ocupându-se cu situația 
politioă, n’a putut să aducă nici o de- 
cisiune, deorece tote încercările de împă
care, ce s’au urmat în Budapesta și Viena, 
au fost fără de resultat. Cehii nu vor să 
cedeze nimic din pretensiunile lor și atitu
dinea intransigentă ce au observat’o și pănă 
acum, vor s’o oontinue și pe viitor. După 
redeschiderea „Reichsrath.**-ului Cehii vor 
începe erășl obstrucțiunea, și încă mai ener
gic decât pănă acum.

Mandatele din Ardeal. Un „poli- 
tician“ ungur din- Ardeal dă alarma prin 
foile ungurescl, că în fața viitorelor alegeri 
dietale nimeni dintre actualii deputațl, cari 
representă cercurile electorale ardelenescl, 
nu mai este sigur de ceea-ce va urma și 
oă partea cea mai mare din ei îșl simt pe
riclitată posițiunea. Oposiția la viitorele 
alegeri nici nu va mai fi băgată în sâmă 
și dâcă va învinge totuși ici colo câte un 
oposițional, acesta numai de al partidei po
porale pote fi. Episcopul Majlath, cjioe „po- 
liticianul**, face de un timp încoce călă
torii prin Ciuc și prin Treiscaune îndem
nând pe oredincioșii săi să ție cu partida 
poporală, pentru care vrâ să scotă din Ar
deal 12 deputațl. Dăr Banfify încă nu stă 
cu mânile în sîn. Prin legăturile lui de rn- 
dire și cumetriă și prin interese particula- 
ristice banffyanismul dominâză binișor si - 

tuația în Ardeal. Interesant este, oă numi
tul „politician** provdcă pe cei dela cârmă 
să facă ce vor face și să alâgă odată oile 
din capre, că de unde nu, oonfusiunea de 
adl pdte să fiă împreunată ou surprinderi 
neașteptate; — adeoă să iese de-asupra 
toți dmenii lui Banffy, căol și așa e fdrte 
însemnat numărul acelora, oarl nu prea vor 
să sară în foc pentru noua eră...

După tote semnele, ce se arată, în 
Ardeal vor fi lupte înverșunate, lupte la 
cuțit cu prilejul viitorelor alegeri. Mulțl 
bani va trebui să risipâscă și d-1 Szell, ca 
să potă eși la cale cu dușmanii din pro
priul partid, cari îi dispută și pizmuesc 
domnia.

Simplificarea administrației.
Foia guvernamentală „Mngynr Neinzet" 

comunică următărele :

Secția de codificare a ministeriului de 
interne se ocupă actualmente ou un pro
iect de lege important, oe se referă la plă
nuita simplificare a procedurei administra- 
țiunei. Dedre-ce camera deputaților va țină, 
probabil, din 20—25 Iunie ultimele ședințe 
înainte de vacanța de vară, amintitul pro- 
ieot de lege nu-i va fi presentat, decât în 
Septemvre.

Proieotul acesta va oonstitui reforma 
cea mai însemnată a regulării administra
ției. In cestiunea acâsta consilerul de sec- 
țiă Namethy face un turneu de studii, din 
care se va reîntdree după Rosalii. Proieo- 
tul va influința adeno în privința simplifi
cării administrației. Scopul este, ca simpli
ficarea aoâsta să se resolve oât se pdte mai 
radical. înainte de tote se va simplifica 
manipularea afacerilor administrative. Con
spectele, rapdrtele se vor reduoe la strictul 
necesar. Administrarea banilor prin autori
tăți se va pută controla oât se pote de sim
plu și ușor.

Partea cea mai interesantă a nouei 
legi vs fi reducerea forurilor de apelațiune 
administrativă. După procedura de acjl se 
pdte, ca unele afaceri să fiă duse înaintea 
a 6 — 7 foruri și într’o singură causă se 
pot face 6—7 apelațiunl. Din oausa acâsta 
unele afaoerl de adminietrațiă .au devenit 
un adevărat șârpe de mare. Conforih nouei 
reforme însă va fi regulă generală, oă în 
orl-oe causă aparținătdre administrației nu 
se va putâ permite, decât o singură apela
țiune. Peste acâsta va mai figura o supra- 
revisiune, oa mijloo de remediu.

Dreptul de supra-inepecțiune, ce-1 ga- 
rantâză ministrului de interne legile mai 
vechi, se va introduce și în praxă. Prooe- 
dura verbală însă se va introduce de-ocam- 
dată numai la autoritățile de forul prim. 
Principiul nemediațiunei se va putâ vali- 
dita într’atâta, că hârtiile se pot presents 
tot-dâuua nemijlooit la autoritatea, care re- 
solvă petiția. Prin reforma acâsta se face 
un mare pas înainte pe terenul regulărei 
administrației.

Insultarea crucei.
Cașul petrecut în Budapesta cu ru

perea crucilor dela emblemele coronei un
gare, ce se aflau în interiorul universității, 
produce tot mai mare sgomot și iritațiune 
în presea maghiară șijidovâscă. Iritațiunea 
este cu atât mai mare, dedre ce cașul s’a 
repetat acum nu numai pentru a doua, oi 
și pentru a treia-dră.

Când s’a întâmplat primul oas, foile 
guvernamentale jidovite se grăbiră mo- 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 114. —1900.

montan a deolara, că nu Jidanii au săvîr- 
șit fapta și oăutau a-o atribui oând ursi 
de naționalitate a nemaghiarilor, oarl ar fi 
săvîrșit fapta ou scop de-a demonstra con
tra Ungurilor, când antisemitismului cu in
tenția de-a inscena o luptă în contra Jida
nilor, ba trăgeau în suspițiune și „partida 
poporală1* oatolică, dând espresiune bănue- 
lei, că acesta a voit să facă din atentatul 
înscenat un capital politio în favorul său. 
Intr’un mod și mai bătător la ochi și-au 
dat arama pe față aceste foi, când au în
cercat să cocoloșâscă tot lucrul, admițând, 
că ruperea crucilor se va fi făcut „fără in- 
tențiune44 din partea servitorilor cu ocasiu- 
nea ourățirei.

Der cașul, precum seim, s’a repetat, 
âr în 1 Iunie n. din nou s’a constatat (ea 
al treilea atentat) ruperea mai multor eruol 
dela corone, anume în etagiul prim au fost 
lovite crucile dela două corone, ce se află 
între cei doi stâlpi de-acolo, âr jos, la 
suprafață, a fost dată jos o cruoe de 
lemn, ce se afla ca decorația la o tablă 
menită pentru anunțuri.

Prin repețirea acestor atentate și in
sulte la adresa creștinismului, înoercările 
pressei jidano-liberale de-a abate bănuiala 
dela Jidani au rămas zadarnice. Ura unei 
însemnate părți a societății ungurescl a în- 
oeput a-se îndrepta cu furiă în contra Ji
danilor, după cum mai bine s’a putut ob
serva aoesta în meetingul studenților un
guri, ce l’au ținut în oausadin cestiune încă 
în săptămâna trecută. In acel meeting s’a 
marcat în mod destul de simțit spiritul 
anti-semit și la moțiunea făcută de tineri
mea creștină ungurâsoă în acel meeting, 
de-a fi rugat ministrul de culte, ca în fiă- 
sare sală de propunere a universității să se 
atârne crucea, ea simbol al religiei oreș- 
tine ; să se restabilâsoă crucile ruinate și 
să se așeeje la looul lor ou ceremoniile cu
venite etc., s’a alăturat și tinerimea dela 
alte multe școle ungurescl din Ungaria, 
esprimându-șl aderența prin telegrame.

Mișcarea acâsta în sinul tinerimei 
oreștine maghiare a pus pe griji pe Jidani 
și pe „liberalii14 filo-jidanl a căror pressă 
se svîrcolesoe din răsputeri să împedeoo 
curentul, ce pare a amenința în resultatele 
sale „armonia14 dintre Unguri și Jidani.

Cercetările pentru aflarea făptuitori
lor se continuă din partea poliției. Din fa- 
sionările mai multora dintre martori apare, 
că vinovății sunt a-se căuta între Jidani.

Tablou — posomorit.
Din incidentul sărbătorii Rosaliilor 

apusene sooborîtu-s’a duchul adevărului în 
redaoția unei foi ungurescl, șovinistă de 
altfel, și a inspirat pe unul din redactorii 
ei să torne în tipar tabloul stării reale în 
oare se află „națiunea alcătuitâre de stat44 
acjî după 34 de ani de oând „Ungaria se 
bucură de pace și de guvern parlamentar14.

Cum a folosit acâstă eră de paoe Un
garia pentru întărirea, prosperarea și în
florirea ei? Etă întrebarea, ce șl-o pune 
scriitorul primului articol al lui „Bud. Hir.u 
dela 3 Iunie. După-oe spune, că Maghiarii 
au lucrat puțin, dâr au politisat mult, oă 
au oheltuit mai buouros ceea-ce au câș
tigat, âr singuratioii și statul au făout da
torii enorme; și după ce arată cum luorâză 
Englesul, Francesul, G-ermanul și Ameri- 
oanul, d’ce precum urmâză:

„Și nouă (Maghiarilor) ne trebue, ca 
în Ungaria să nu fiă nimeni, oare să nu 
lucreze. Dâr mai trebue, oa fiă-care să soie 
lucra, adecă să crescem națiunea pentru 
muncă și economisire.

„Adevărat este, că dâcă privim func
țiunile și parlamentul, aflăm mulțl domni, 
cari aruncă munca în spatele altora? Ade
vărat este, oă în casine și societate numai 
acela e considerat a fi domn, care nu Im criză? 
Real este, că oheltuelile modului nostru 
de traifl, de gospodăria și educațiă le-am 
sporit așa de tare, încât numai escepțional 
venitul e mai mare, decât oheltuelile, âr 
ceea-ce nu ajunge, se acopere ou contra
gerea de datorii. Statul încă face ca și 
cetățenii, el încă faoe gospodăria de jaf, 
aruncă dări pe contribuabili peste puterile 

lor de plătire și cheltuesoe în fiă-care an 
mai mult și mai mult44.

„Care va fi sfirșitul a tâte? Vedem 
legionul familiilor ruinate, cetim flilnio în 
foia oficială lungul șir al eseouțiilor ou 
toba. Poporul de rând nu mai păte suporta 
stările ilegale ale statului, volnicia funcțio
narilor, povara sarcinilor de dare, vexa
țiunile creditorilor, secarea isvârelor de 
câștig, oi cedând silei, ia lumea 'n cap, oa în 
pământ străin să-și câștige măcar pânea 
de tâte cjilele, său dăoă are noroo, să-și 
adune puțină avere, ceea-ce aoasă nu 
pâte face.

„Acest tablou posomorit întunecă și 
viitorul nostru politic. Dâcă suflim vor- 
bindu-se de cufundare morală, de lupte 
între clase, de certe confesionale și na
ționale, poftiți și oăutațl causa acestora în 
starea bolnăvioiâsă a economiei nostre 
publice și în organismul delăsat al statului 
nostru44...

Așa grăeso șoviniștii dela numita fâiă. 
Adevărurile aoestea le constatăm și noi 
cjilnic, oăcl cjilnio le simțim, dâr când le 
spunem și le arătăm, stau să ne sară în 
cap de ciudă și măniă și suntem
„răutăcioși44 și „nepatrioțl44.

La alt loo aceeași fâie reproduce 
vorbele mai multor delegați dela oongresul 
orașelor, ce s’a ținut de ourând în Jaurin 
și cu care corespondentul ei a avut ocasiă 
de a vorbi. Etă ce <ji°eau acei delegați 
despre stările din Ungaria:

„Atât în orașe, cât și în comitate, 
miseria se lățesce vădend cu oohii. Elementul 
inteligent, mai ales elementul inteligenței 
rassei străbune, classa de domni, care 
trăesce din pană și proprietate, grăbesce cu 
pași aprâpe de nereținut spre ruinul ma
terial. Băncile din provinoiă și număroșii 
cămătari pândesc polițele neamortisabile, 
ale oăror interese le acoper cu polițe nouă. 
In urma aoâsta întrâgă clasa funcționarilor 
se află în obligo și-și târăe cjilele ou plata 
de jumătate reținută. Mioii propietarl nu-șl 
pot regula polițele și datoriile, decât vă
dend său arendând o parte a proprietății. 
Cei mai mici oftâză d'cend: nu mai soim 
când ne va răsări și nouă, căol ne-am vân
dut și ultimul cocoș. Despre comerciti și 
industria nu se pdte de-asemenea vorbi, 
decât cu regret. Cinci pănă’n șdse ani și va 
urma crisa generală11...

Așa stau lucrurile adl în fericita Un- 
gariă. N’o spunem noi, o spun ohiar aceia, 
cari se bucură de tâte binefaoerile statului, 
pe care de nu le-ar avă, ar fi vai și amar 
de ei. Ce să dic0m noi, cei prigoniți și ne- 
miluițl ?

Esamenele de maturitate la Blașiu. 
Ni-se scrie din Blașiîî ou privire la resul- 
tatul esamenelor de maturitate: In 1 și 2 
Iunie st. n. 1900 s’au ținut esamenele ver
bale de maturitate la gimnasiul român gr. 
cat. din Blașiîî. Președinte a fost d-lKuncz 
Elek, ca comisar din partea guvernului ; âr 
Prea Ven. Consistor a delegat ca comissar 
al său pe Rvds. Dn canonic Dr. Vasile 
Hossu. Succesul esamenului a fost cât se 
pâte de îndestulitor; din 18 inși, câți au 
fost supuși esaminării, 3 au eșit cu forte 
bine, 7 cu bine, er 8 maturi. Anume : cu 
forte bine: loan Agârbicean, Octavian Flo- 
rea și Ioan Hossu. Cu bine: loan Cristian, 
Emil Degan, Ioan Dicu, Eugeniu Groze, 
Nicolae Platon, Victor Preoup și Eugeniu 
Russ. Maturi: Iulian Aldica, loan Bătăoui, 
Ilie Ohindriș, luliu Crenean, Vasibe Nistor, 
Vasilie Nuțu, Octavian Popa și Victor 
Tufan.

S<‘iri personale. P. S. Sa episcopul 
Nicolae Popea a distins pentru merite pe 
terenul bisericesc pe presbiterul David 
Terfaloga, din Reșița montană, cu blane 
roșii, âr pe presbiterul Traian Oprea din 
Moldova-Nouă ou breu roșu. — D-l Con
stantin Dure fii instalat în 14 Maid v. c. 
ca administrator protopresbiteral al Meha- 
diei. — D-l Iosif Demian, cleric din diecesa 
Gherlei, a făcut cu frumos succes esame- 

nul rigoros din studiul biblio în limbile 
orientale la universitatea din Budapesta.— 
Semproniu Muntean, până acum practicant 
la tribunalul din Alba-Iulia, este numit 
vice-notar la același tribunal. Dânsul e 
fiiul d-lui G. Muntean, vechiul director al 
preparandiei din Blașiîî.

Serbătorile nerespectate în ar
mată. Cetim în „Tel. Rom.44 : Precum sun
tem informați, la sărbătorea de Joi, „înăl
țarea Domnului44, soldații români din gar- 
nisdna de aid au fost scoși la eseroițiu ca 
în orl-ce cji de rând. Atragem atențiunea 
capelanului nostru militar asupra acestui 
fapt și, deâre-ce tocmai acum se discută în 
colonele foii nostre grâua ooupațiune a 
preoților militari, să declare, dâcă a în- 
sciințat comandei respective sărbătârea 
acâsta sâu nu. Cașul acesta deneobservare 
a sărbătorilor nostre se repețesce și nu ne 
e permis a trece la ordinea cjilei. Acâsta o 
cerem ou atât mai mult, ou cât d. e. în 
Arad tocmai miliția ortodoxă din garni- 
sonă a dat întregului oraș un timbru fes
tiv prin participarea la serviciul divin în 
frunte ou musica militară. Erau 1200 de 
feciori în biserică.

Incendiu grozav. Joi după amiafli, 
pe la 2 ore, oam în costa satului Lepindea 
s’a aprins o jirâdă de paie, dela care în 
scurt timp aprope întreg satul a luat foc. 
Șâpte-cjsol de oase împreună cu tdte clădi
rile economice si cu tâte ce se afla în ele 
au ars scrum. Nenorociții scoțând ce biet 
puteau îșl puseseră la adăpost haine și bu
cate într’un părău mare, ce trece prin sat. 
Focul însă mânat de vânt a pătruns și 
acolo. Șâpte-cjeeI de familii au rămas sub 
cerul liber și numai ou ce aveau pe ele. 
Asigurat nu a fost nimenea. Lepindea e 
sat curat românesc.

Vin Ciangăii! De unde și încătrău? 
Vin chiar din Buoovina, căci în țâra de 
odiniâră a lui Dragoș și Ștefan-cel-Mare, 
nu le mai place. Și se duo tocmai în co
mitatul Caraș-Severin, în ținutul Lugoșului, 
unde — lucru curios — s’a aflat pentru ei 
loc de colonisare după plac la stîrpirea pă
durilor din Baksa. Trei din cele 150 de fa
milii clangăescl din Bucovina, de fel din 
„Istensegits44 s’au și dus „pe căutare de 
loc44 și pe cum spun foile ungurescl au 
aflat, că minunat loc li-s’a hărăzit. Au um
blat și pe la Budapesta o’o petiția la mi- 
nisteriul de agricultură, unde d-l Daranyi 
i-a primit afabil și li-a promis tot spriji
nul. Numai să na se ’ntâroă ârășl de unde 
vin !

Cununia. Din Câmpeni ni-se anunță 
cununia d-rei Elisaveta loanette cu d-l Ga
vrila Lagy. Cununia se va celebra în bise- 
rioa gr. cat. din Câmpeni la 11 Iunie n. c.

Ueidetorul bacteriilor. Din Wart
burg se anunță, că dentistul Zirler a des
coperit, că anumite curente electrice pot 
se producă efect nimicitor contra bacte
riilor și că prin urmare, curentele electrice 
din cestiune pot fi folosite cu suoces la vin
decarea bâlelor causate prin infecțiunea cu 
bacterii.

. Esportul Ungariei. In România a 
fost în cursul lunei Aprilie de 16.170 tone. 
Soădere mare s’a constatat în esportul și 
transportul tuturor articolelor, numai la 
fân se constată o ușoră uroare; în Aprilie 
s’au transportat din Transilvania în Româ
nia 100 vagâne fân. Dela 1 Ianuarie și 
până la 30 Aprilie, esportul în România 
pe căile ferate a fost de 44,520 tone, adecă 
cu 36°/0 mai puțin ca în perioda corăspun- 
dătâre a anului trecut. Er importul Româ
niei a fost de 19.903 tone, adecă ou 35°/0 
mai puțin ca în perioda corăspundătâre a 
anului trecut. Avântul traficului cu Româ
nia depinde de-o bună reooltă și dela o 
îmbunătățire a situațiunei economice.

Mesnri contra lăcustelor. Inspec
torul domeni&l Druțu, care conduce oam- 
pania de esterminare a lăcustelor din delta 
Dunărei, a trimis erl 610 soldați din regi
mentul de infanteria din Prahova, oa să 
sape șanțuri la localitatea Periprava. Pen
tru stîrpirea lăcustelor se vor săpa șanțuri 

adânci de 60 oentimetri și largi de 50. 
Asemenea șanțuri se vor săpa la Letea de 
114.620 m, lungime, la Caraorman de 
16.410 m. și la Sf. Gheorghe de 132.400 m. 
In total se vor săpa șanțuri în lungime de 
263.600 m. Șanțurile acestea vor încun- 
jura localitățile infectate de lăcuste, pe 
lângă alte șanțuri, cari vor fi săpate tran
sversal.

Visitațiune canonică. Seim, că pe 
diua de erl, sărbătorea S-lor Constantin și 
Elena, a fost proiectată visitațiunea cano
nică a I. P. S. Sale Metropolitului Ioan 
Mețianu la Săliște. Etă programul după 
care au deours festivitățile arangiate în 
onârea archiereului cu acâstă ooasiune:

„Eminenția Sa, va fi întâmpinat la 
„hula Săoelului44 de un banderiu număros 
condus de d-l când, de prof. Iacob Steflea. 
In Săcel va fi bineventat de d-l adm. pro- 
topopesc în numele tractului și de d-l prim- 
pretor Petru Drăgits în numele cercului 
administrați v.

„însoțit apoi de banderiu și suită va 
întră pe la ârele 8 a. m. în Săliște, unde 
la „podul cel mare44 va fi bineventat în 
numele comunei bisericescl de oătră d-l 
Dr. Nic. Oomșa și apoi condus laloouință.

„La orele 9 se va celebra serviciul 
divin, la care va poutifica Eminenția Sa. 
La ârele 11 se va faoe procesiune în curtea 
scâlei, unde se va face sfințirea apei, po
menirea ferioiților donatori ai scâlei și stro
pirea cu apă. La 2 âre se va servi în sala 
festivă a soâlei un „prând festiv44, pentru 
120 persâne.

„La reîntârcerea Eminenției Sale la 
Sibiiu, 6 âre p. m., întreg poporul îl va 
conduce pănă în capătul comunei. Nu nu
mai locuitorii comunei Săliște, ci și locui
torii comunelor vecine se află într’o miș
care viuă și doritori de a fi împărtășiți de 
binecuvântarea archierâscă".

Continuarea r&sboiului.
Burii vor să continue răsboiul. Așa 

susține cel puțin agentul transilvaalian din 
Bruxella. Se di°e anume, că președintele 
Kruger a luat însu-șl conducerea viitârelor 
operațiuni belice și s’a retras ou 20,000 de 
âmenl în munții dela Dydenburg, unde înain
tarea Englesilor este aprâpe imposibilă. In 
ținutul acesta Burii au adunat munițiunl și 
provisiunl pe mai mulțl ani și la cas de 
nevoie Burii vor ocupa teritoriu portughes, 
ca să se pdtă provedâ cu vitualii.

Krilger a dat o proolamațiă, în care 
declară, că nu va recunâsce nicl-odată 
domnia englesă și acei Buri oranjenl, cari 
vor să se lupte, sunt învitațl a-se alătura 
la cei 20,000 ai lui Kruger.

*
Englesii n’au pus încă mâna pe Pre

toria. O telegramă din isvor buf, publi- 
oată în „Morningpost44, di°e, c& legăturile 
armatei principale englese cu avangardele 
și flanourile au fost tăiate lângă rîul Vaal. 
Cele mai multe raporturi telegrafice susțin, 
că pănă Joi comandele bure în număr de 
vr’o 10,000 au ținut ooupate tâte înălți
mile din jur de Pretoria. Același diar 
anunță, că la Elansfonteiu a fost săptă
mâna treoută o ciocnire vehemeută îutre 
EnglesI și Buri. Aceștia din urmă au nă
vălit ârășl în Oranje la nord ost și.se luptă 
la Vintersburg și Harrysmith.

*
In 29 Maiîî a fost o luptă înverșu

nată între 1000 de răsculațl și între 7000 
EnglesI conduși de Warren la Fadersspruit. 
Răsoulații încunjurară și atacară pe EnglesI. 
După focuri violente aoestora li-a succes 
în fine a respinge pe Buri. Englesii au 
avut pierderi simțite: 15 morțl și 1000 
răniți.

Alte lupte au fost între Kutersburg 
și Heibron, uude Englesii au întâmpinat 
resistență. Și în aceste lupte Englesii au 
avut pierderi. Generalul Rundle anunță, oă 
el a avut 30 morțl și 150 răniți.

*
Olandesii din Capland au ținut un 

meeting poporal în Grăf-Rein la care au 
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partioipat peste 800 de persâne. După vor
biri înflăoărate în oontra Englesilor s’a 
votat unanim un proiect de resoluțiune în 
care se cj'oe între altele: „După părerea 
majorității Olandesilor din Capland, oausa 
nemijlocită a răsboiului este amesteoul mi- 
nisteriului din Londra în afacerile republioei 
sud-africane44.

S’au mai luat și alte resoluțiunl în 
care ee declară, că dâoă Anglia ar anecta 
statele bure, pace și liniște nu va fi nici
odată.

Evenimentele din China.

Răscâla Boxerilor chinesl ia proporții 
amenințătore. Pericolul este atât de serios, 
încât puterile străine s’au vâcjut silite a 
lua măsuri pentru apărarea supușilor lor. 
Corăbii de răsboiO. franoese, englese, ger
mane, americane și japoneze stau la Talcu. 
In apele Chinei însă Rusia e representată 
prin forța oea mai mare. Afară de 9 co
răbii cu 11,000 de soldați, Rusia are alșl 
14,000 de âmenl înarmați în Port-Arthur, 
gata în tot momentul de pleoare. Puterea 
acâsta armată deștâptă temerile celorlalte 
state și mai ales prin cercurile diplomatice 
din Washington se svonesce, că mișcarea 
Boxerilor ar fi pusă la oale de-o mână 
străină (Rusia), care vrâ să pesouâscă în 
turbure și la momentul dat să pună mâna 
pe Peking.

Din Tiencin se telegrafâză cu data de 
2 Iunie, că consulatul francos a primit un 
raport în care spune, că 700 de Boxeri, 
armați cu pusei și lănci, au atacat pe 30 
de străini, între cari 6 femei și un copil, 
cari voiau să se refugieze din Paotinfu la 
Tiencin. Patru streini au fost omorîți și mai 
mulțl fură răniți.

Agentul belgian din Peking, dice o 
telegramă diu Bruxella, confirmă soirea, că 
autoritățile Chinese sprijinesc mișcarea Boxe
rilor. Rebelii au incendiat și prefăcut în 
cenușă edificiul gării belgiene, pe când 
1200 soldați chinesl priveau nepăsători van
dalismul.

*

Cine sunt Boxerii? — In limba ohi- 
nesă ei se numesc Ihocînani și formâză o 
societate secretă, care oontrolâză guvernul 
chines și au parte însemuată în adminis
trarea Chinei. Boxerii urmăresc în primul 
rend, după părerea lor, scopuri patriotice. 
Ei nu vor să audă despre o reformă în 
■China. Sunt adversari declarați ai culturei 
apusene și vor ou orl-ce preț să fiă stîlpii 
dinastiei Mandju și a guvernului. Acâsta 
însă nu eschide, ca Boxerii să se ridice și 
contra guvernului, fiind-că domnitor auto
crat în China ei recunosc numai pănă când 
.acesta face bine în sens chines.

Guvernul se teme de Boxeri și simpa- 
tisâză cu nisuințele lor îndreptate în pri
mul râud oontra propagandei catolice, apoi 
-contra creștinismului. De aici se esplioă 
motivul pentru care guvernul chines în- 
târflie a lua măsuri de a sugruma mișcarea 
Boxerilor. Cuibul și vatra agitațiunilor aces
tei secte se află în Șantung, district ocupat 
de Germani. De aici mișcarea s’a răspân
dit și în alte părți unde sunt stabiliți străini. 
Chiar și în apropierea capitalei Boxerii 
răspândesc terore și comunicația pe linia 
ferată, ce lâgă Pekingul și portul Peiho, 
a trebuit să fiă întreruptă, âr funcționarii 
au trebuit să se refugieze. In ținutul acesta 
Boxerii comit deja de trei luni fapte de 
vandalism, alungă pe funcționari, omoră și 
jăfueso pe străini, ba ohiar și pe indigenii 
creștini.

C o n ¥ o c ar e.
In sensul §-lui 41 din statut, convoc 

adunarea oercuală 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 3’/2 
ore după amiadl îu Ciacova.

Obiectele șediuței: 1) desohiderea adu
nării prin președinte ; 2) înscrierea mem
brilor; B) raportul direcțiunei ;4) censurarea 
socoților; 5) cetirea disertațiunilor, c»rl 
însă trebuesccu 3 <jil0 înainte de adunare 
insinuate la președinte ; 6) alegerea a doi 
delegați pentru adunarea generală a Aso

ciațiunei; 7) stabilirea budgetului pe anul 
viitor.

Timișora, 26 MaiQ 1900.
Emanuil Ungureanu, 

directorul despărțământului Timișorii.

NECROLOG. Subsorișii cu inima frântă 
de durere dau de soire, că iubitul lor soț, 
tată vitreg, respective frate și unohiii

loan Vajda-Voevod sen. de Gârbou, 
mare proprietar și virilist al comitatului 

Solnoc-Dobâoa,
în l-a 1. c. st. n. după lungi și grele su
ferințe, în etate de 63 ani, s’a mutat la 
cele eterne.

Osămintele scumpului defunct se vor 
aședa spre veclnioă odihnă în 3 1. o. d. a. 
la 2 âre în cimiterul familiar din Olpret 
după ritul gr. cat.

Eie-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Olpret, 1 Iunie n. 1900.
Bertha Z. Kiss, oa soțiă și copiii săi. 

Dionisiu Vajda, ca frate. Dr. Alexandru 
Vajda și Dr. loan Vajda, oa nepoți de 
frate.

— Dr. Nerva O. V. Moldovan, me
dio de oero în Săvădisla, original din 
Blașiti, după grele suferințe a răposat la 
Clușifl în 31 Maiil n. îu etate de abia 28 
ani, și un an și jumătate al căsătoriei. ’L 
jelesoe întristata-i soțiă Olimpia Moldovan 
năso. Vlăduț cu o fiică și numărose rudenii. 
— Fiă-i țărâna ușoră!

Flori de teiu.
Nopte senină. Din când în când câ

te-o stea străbate văzduhul stingându-se și 
luna privesoe după ea cu jale, oa o mamă 
după copilul său, pe care’l vede apucat pe 
calea, din care nimeni și nimio nu ee mai 
întorce. Liniște prin tote părțile; firea 
dârme legănată pe aripile viselor și sufla
rea morții pare, că ar fi învălit pământul. 
Nici o frundă nu se clatină; neastâmpăra
tul vânt zace aoum obosit de drum printre 
prăpăstiile munților.

Der ce șopte se aud sub salcâmii dela 
cimitir? Cine cutâză să tulbure frumsețea 
nopții? A! dâr sunt câte-odată lucruri cu 
mult mai sfinte, decât chiar sfințenia frum- 
seții; șoptele de iubire împodobesc natura 
ori cât ar fi ea de frumâsă.

Singuri în tăcerea întunereoului îșl 
șoptesc poema fermecată. Vorbeso puțin; 
poema iubirii cu tâte, că e poemă, e scurtă 
la vorbă și ou cât e mai scurtă cu atâta-’i 
mai dnrerâsă și cu cât e mai durerâsă, cu 
atât e mai dulce. Se privesc cu drag și se 
înțeleg așa de bine privindu-se, ca doi flu
turași în împărăția unui trandafir.

Cu capul răcjimat pe sînul ei, ferici
tul visător îșl împodobesoe ou flori căra
rea, oare are să-’l duoă spre raiul viitoru
lui, âr ea îl privesoe aiurată, rătăcită în 
lumea duloelui necunoscut.

„Ce să-’țl mai spui? — cjise el într’o 
vreme — uite, dâoă ași pute să fur me
lancolia lumii, surîsul misterios al nopții, 
foșnetul frundelor și sinceritatea stelelor și 
să le amesteo la un loc, ca să scot un sin
gur cuvânt, caro să-’ml esprime iubirea, tot 
mi-ar părea, că ți-am spus prea puțin44.

Ea îl sărută extasiată și rămaseră 
amândoi pierdeți într’o lume fermecată.

Luna ee ascunde după dealuri, câte-o 
stea se stinge străbătând văzduhul și câ
te-o frunflâ uscată cu un sgomot ușor cade 
pe pământ, pe când cucuvaia ou cântecu-i 
pustiu trezesce liniștea nopții.

Voi, iubiți amoresați, visați liniștiți și 
nu băgați în sâmă aceste nimiourl, cari nu 
sunt pentru voi. Iubiți-vă în pace, uitați 
pământul, înălțați-vă în lumi de stele, căci 
acolo trăiesc iubirea și adevărul.

Veturio.

VARIETATE.
Visuri mistice. Un oas rar s’a în

tâmplat dil0l0 aceste în satul Sohmockwitz 
din Germania. Soția unui țăran din aoea 
comună a dispărut de câte-va luni fără 
să-i fi putut da de urmă. Nu soia nimeni, 

ce s’a întâmplat cu ea. In (jiuacând femeia 
a dispărut, ea era pe drum, împingând o 
telâgă mică spre comuna vecină, unde voia 
să mârgă la târg. Drumul ei ducea printr’o 
pădure. Mai mulțl omeni văcjură femeia in
trând în pădure, der după acâsta i-a dis
părut urma.

Acum însă printr’o întâmplare neaș
teptată, poliția a fost îndreptată pe urma 
femeii dispărute. Un oopil de 15 ani al 
femeii a dis, că lui ’i-s’a arătat în vis, că 
trei omeni au atacat pe mamă-sa în mij
locul pădurii, i-au luat telâga și au omo- 
rît’o, apoi a fost îngropată lângă o tufă.

Copilul a soiut să spună și la ce de
părtare se află acea tufă de cale. La înce
put nu s’a dat oreejământ visului, mai târ
ziu însă s’a dis, că totuși ar fi bine să se 
cerce adevărătatea visului. S’au și aflat 
oâțl-va âmenl, cari luâud sapele pe umăr 
s’au dus în pădure să caute după cadavrul 
femeii dispărute la locul arătat de oopil. 
Mare li-a fost surprinderea, când văcjură, 
oă visul copilului s’a realisat, — într’ade- 
văr cadavrul femeii a fost aflat în acel loc.

Poliției i-s’a părut suspect visul copi
lului și a început cercetare, dâr n’a putut 
afla nimic mai mult. Ce pote fi dâr causa 
acestui vis mistic? In literatura ocultistă 
se amintesc multe cașuri de felul acesta. 
Perty, între altele, amintesce următorul oas : 
După mortea lui Dante nimeni n’a putut 
da de manuscrisul cântului al 13-lea diu opera 
„Paradisul44. Luni întregi s’a căutat și răs
colit totă locuința lui Dante și tote manus
crisele, dâr înzadar. într’o nopte fiiul lui 
Dante a visat, oă tatăl său i-s’a înfățișat, 
arătându-i în odaiă locul unde se află ma
nuscriptul pierdut. In cjiua a doua, într’a- 
devăr, manuscriptul s’a aflat în looul arătat 
în vis.

Mulțl sunt, cari esplioă visurile din 
punot de vedere superstițios. Un învățat 
engles, care a făcut mai mulțl ani studiu 
asupra visurilor, dice, că visul pote să fiă 
inspirat artificial unei persâne, care dorme. 
Așa spune el, că odată fiica lui durrnia, 
âr el începu să-i vorbâscă încet despre o 
serbare. Copila, când se treeji, prima vorbă 
i-a fost: „Am avut uu vis frumos, am visat 
despre o mare serbare14.

Tot acel învățat mai povestesce, că 
un cunoscut al său a visat odată, ca copil, 
că fratele lui cel mai mic a cădut de pe cal. 
După-oe s’a tredit a alergat numai deoât 
în odaia vecină la tatăl său să-i spună, ce 
a visat. Abia începu să-și spună copilul vi
sul și tatăl lui îl întrebă surprins, că de 
unde soie, căci voiau să-i tăinuâsoă înain
tea lui totul, pănă când starea i-se va mai 
îndrepta. Copilul istorisi apoi visul său cu
rios, însă nici el nu soia să-și esplice, cum 
s’a întâmplat, ca visul să adeverescă reali
tatea. Mai târejiu însă află, că oausa e 
forte simplă. Pe timpul oât durmi în odaia 
vecină toomai se vorbea despre nenoroci
rea fratelui său și fiind-că cuvintele i-au 
isbit urechia destul de clar, el visâ despre 
ceea ce a aucjit în vis. Se mai întâmplă și 
aceea, că cine-va în stare de trezvie aude 
ceva la ce niel că se gândesce și apoi în 
vis se ocupă involuntar cu ce aurise.

Visul copilului din Schmookwitz încă 
s’ar putâ reduce la astfel de cause, deși nu 
se soie, că în ce chip s’a furișat fantoma 
în închipuirea lui. Dâr’ cuvintele făptuito
rilor i-au ajuns la urechi în vis? Sâu doră 
în starea de trezvie a aucjit vorbele lor, 
cari nu i-au atins, deoât urechia, dâr oon- 
sciința nu?

Bm li w Si.
Nasturi patriotici. Gloria sâu ru

șinea oficerilor englesl din răsboiul sud- 
african, o ilustrâză în mod interesant așa 
numiții „nasturi patriotici14, cari sunt pro- 
văduțl cu fotografia unor generali sâu ofi- 
cerl favorițl de sorte. O singură firmă în- 
tr’un timp forte scurt a vândut peste 10 
milione astfel de nasturi. Acești nasturi 
încă îșl au cursul lor, care se schimbă după 
mersul răsboiului. Acesta o spune un fac
tor al unei fabrici de nasturi, anume: Nas
turii cu fotografia colonelului Baden-Powel 
la început aveau trecere slabă, der mai târ- 
diu popularitatea lor a crescut diD cji în 

di. Pănă acum s’au pus în ciroulațiă peste 
4 milione nasturi Baden-Powel. La începu
tul răsboiului erau bine căutațl nasturii 
White, și astăcjl înoă se mai oaută nasturii 
acestui apărător dela Ladysmith. Când Bul
ler a intrat în Ladysmith, atât erau de oău- 
tați nasturii cu fotografia lui, înoât într’o 
săptămână numai s’au vândut peste 144,000 
bucăți. Marea popularitate a aoestui gene
ral l’a îndemnat să cjică, că de Crăciun va 
fi în Pretoria, — dâr la Colenso a mân- 
cat’o nespălat, percjendu-șl tot renumele, 
așa că nasturii Ruller au fost sooșl cu totul 
din circulația. După liberarea Ladysmithului 
s’a mai schimbat ceva spre bine sârtea lui 
Buller. Nasturii Methuen încă aveau mare 
trecere pănă la lupta dela Magersfontein, 
dâr de atunci n’au mai putut să se ridice, și 
nasturii cu fotografia lui se mucecjeee în 
magazie. Nasturii lordului Roberts și ai lui 
Kitchener, se înțelege, încă au bună tre
cere, decând s’a început răsboiul sud-afri- 
can. Acum, de oând Mafekingul a fost libe
rat, se vând aprope numai nasturii Baden- 
Powel.

Cocostîrcul și leul. Intr’un număr 
mai recent al revistei (Termeszet) „Natura44 
din Budapesta se vorbesoe despre următo
rul cas interesant: într’o menageriă din 
provinciă cinci lei tineri erau supuși dre- 
surei. In menageriă se afla și un oocostîrc, 
ou care voiau să facă înoeroărl, să vadă 
cum soie să se apere el în contra leilor. 
Cooostîrcul a fost închis într’o coli viă mare, 
unde de obioeifi se dresau leii. După cât-va 
timp oooostîroul se simți ca acasă, preum- 
blându-se majestatio în sus și în jos. In- 
tr’aoeste unuia dintre leii mai tineri i-a dat 
drumul în ooliviă. La primul moment leul 
la văcjul corostîrcului, tresare, dâr îndată se 
reculege și tîrându-se se apropiă de pradă. 
Oooostîroul de asemenea a tresărit când a 
văcjut pe leu, s’a borzoiat odată și bine și 
a început să bată din plisc. Leul, audînd 
aoel sunet ourios, a stat pe loc un mo
ment, apoi se apropia ârășl de oooostîro. 
După-oe văcju cocostîrcul, că bătaia din 
pliso nu-i folosesce nimic, îșl desfăcu ari
pile și ou gâtul întins așteptă atacul. Când 
leul se apropiă ca la doi pași, oooostîroul 
sări în sus și cu pliscul îi aplioâ una pu- 
ternioă în spate. Leul înfrioat pări și se re
fugia într’un colț al ooliviei, de unde sme
rit privia pe contrar. Cocostîroul âr îșl 
începu preumblările sale majestatice. Aoum 
a fost lăsat în ooliviă al doilea leu. Acesta 
voia să atace pe oooostîro dela spate, dâr 
nu i-a succes, deore-oe oooostîroul avea 
mereu în ochi pe leu, oare de-asemenea îșl 

> căpătă partea sa pe spinare. Leul al doi
lea încă a fost învins. A urmat al treilea, 
al patrulea și în fine al oincelea leu, care 
și-a încercat norocul de două ori, dâr tot- 
dâuna a fost bătut. Aoâstă încercare s’a 
făcut și a doua qi, dâr de astă-dată numai 
doi lei au îndrăsnit să-și ia câte-o.lovitură 
pe spinare. A treia di deja oocosbîrcjil în 
ooliviă era cel mai mare și mai tare și 
majestos se preumbla printre lei, fără să fi 
îndrăsnit oare-va să-l mai ataoe. Leii aoum 
îl urmăreau numai la depărtare respecta
bilă, privind la el ou multă smereniă.

JHania sinuciderii la femeile din 
China cresce pe cji 00 merge. După cum 
scrie un <j>ar engles, în districtul Fukien 
femeile din cea mai mică causă se sinucid 
și înoă nu în ascuns, ca să nu le soie ni • 
meni, ci în presența unui mare public. Si
nucigașele mai înainte îșl anunță planut 
lor și când cjiua hotărîtă se apropiă, îșl ri
dică furol din trestia de bambus, de caro 
sinucigașa se spândură în fața publioulm 
curios. Nenorooitele femei cred, oă prin 
fapta lor groznică comit un luoru plăcut 
lui Dumnedeu și sufletul lor merge de-a 
dreptul în raiti. Prietinii mai buni ai sinu
cigașei încă îi ajută nenorocitei la îndepli
nirea faptei.

Un cimiteriu al crocodililor. In 
ținutul Fsyun din Egipet s’a descoperit 
acum de curând un oi miter antio, care e 
plin cu mumii de ale crocodililor. Se soie 
din istoriă, că crocodilii erau oonsiderațl 
la vechii Egipteni ca animale sânte, față 
cu cari aveau mare stimă și pe oarl îi în
mormântau tocmai așa, ea și pe omeni.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu41 
din SSa'așov,

se pot procura urmât6rele cărți:

Scrieri istorice.
Memorii din 184=0 — 49 de regre

tatul Vastlte Moldova», fost prefect al Legiu- 
nei III în 1848—49. Istorisirile cuprinse în 
acâstă carte sunt de cel mai mare interes 
istoric și național, sunt scrise într’o limbă 
ușoră și plăcută. Prețul 50 cr. (cu posta 
.55 cr,

„Povestea unei cortine de oțeP, 
opul mult dorit și așteptat al d-nului G. 
Coșbuc, a apărut în editura librăriei C. 
Sfetea din Bucurescî și costă un leu și 50 
bani. E scrisă și acestă carte la înțelesul 
tuturor și este atât de interesantă, încât 
oine o ia în mână, nu se mai pote des
părți de ea. In istoria acâsta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e provădută cu nu
merose portrete și ilustrațiunl. Ea stă în 
legătură cu „Râsboiul nostru pentru neatârnare 
scris tot de d-1 G. Oosbuc, așa că cine și-a 
procurat pe acesta trebue se șl procure și 
„Pvoestea unei corone de oțelu. Sperăm, că 
fruntașii noștri, înțelegând importanța aces
tor scrieri, vor stărui din răsputeri a-le 
răspândi cât mai mult în popor. Se pot 
procura ambela cărți dela „Tipografia A. 
Mureșianu din Brașov44. „Răsboiul nostru 
pentru neatârnare* coștă 50 cr. (cu posta 
55 cr.), „Povestea unei Corâne de oțel44 
75 cr. (cu posta 80 cr.)

Pin istoria Lumii, „tălmăcită de 
preotul Constantin Morariu din cartea nem- 
țâscă a D-rului Th. B. Weltar și întocmită 
pentru folosul poporului român din Buco
vina44, a apărut în editura „Deșteptării" 
din Cernăuți: partea a doua. Ea este scrisă 
tot atât de .bine și de ușor, ca și partea 
întâiîi, care a avut și la noi mare trecere 
mai ales printre popor. Prețul 50 cr. (plus 
5 cr. porto.) — Cu același preț se mai pot 
căpăta dela Tipografia „A. Mureșianu44 și 
esemplare din partea întâiii, adăugând și 
pentru acesta 5 cr. porto.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere deSilvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiunl și o schiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
său, ca și cea dintâiîi. Recomandăm și acâstă 
carte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunoscă 
țera și nemul lor. Prețul 1 fi. (cu posta 1 
fi. 5 cr).

„Pintea Vitezulu, tradițiunl, le
gende și schițe istorice, de loan Pop-Re- 
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. In ea se cuprind fârte inte
resante tradițiunl și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Țera ntistrău. Descrierea părților 
Ardealului dela MurSș spre miafiă-cjiși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atât de călduros 
aprețiată de întrâga diaristică română. Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fi. (ou posta 
1 fi. 10 cr).

„JRomânul in sat și la tiste'1 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Joan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 or., cu posta 
13 cr.

„ David Almășianu“, schițe biografice 
de Joan Popea. Broșura acâsta, atât de bine 
scrisă, presentă și multe momente de în
semnătate istorică. Prețul 30 cr. (cu posta 
33 or.)

„Colonel David baron IJrs de Mar
yina la Solferino și Lissa“, interesanta 
și eminenta conferență, ce a ținut’o d-nul 
colonel o. și r. Franctsc Rieger anul trecut 
în reuniunile militare dela Brașov și Sibiiu. 
Broșura conține și două portrete bine reu
șite ale baronului Urs, unul din anii de 
mai înainte, când încă era major, âr altul 
din timpul mai recent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 or. (plus 
3 cr. porto.)

*
O carte de legi. „Amicul Popo

rului14 îndreptar în cause administrative 
și judeoătorescl pentru poporul românu de 
Țitu Vuculescu, pretor în Pecloa maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea ori-ce plugar, orl-oe măestru, 
orl-oe om, care scie ceti, pote să înțelâgă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu; oum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 or. (cu posta 55.)

Bursa de Bucurescî
<iin 30 Main n. 1900.

Valoră
. ■-

32

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă...................... ipr.-Oct. 7.t
„ „ Impr. 1892 . . . 5„ Ian.-Iul. 94.*/,
„ „ din 1893 . . . 5 „ 94
„ „ 1894 int. fi mii. 5 „ Apr.-Ocl —
„ „ Impr. de 32’/, mii. 4„ Ian.-lulle 81 '/t
„ „ Impr. de 50 mii. . 4 n h n 82.—
„ „ Impr. de 2/4 m. 1890 4 „ D » 82 —
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4 n n 82.-
„ „ Im. de 120 mii. 1?94 A, 82.—

„ Impr de 90 mii. 1396 4 „ 81 V2
Oblig, de Sfat (Conv rurale) 11 » Mal-NOf 81.‘/2

„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —.—
, comunei Bucurescî 18ri3 5% ian.-lnl. —.—

„ din 1884 Mal-Nov. —a—
„ „ .. din 1888 ■L, înn.-Dec. —
„ „ „ din 1890 Mai-Nov. - .—

Scrisuri fonciare rurale . . . fi „ Ian.-luli. 34 7a
Scris, fonciare rurale din 1890 4„ D M '<9.74

„ „ urbane Bucurescî & „ 86 7,
n h n Iași. fi„ )! >1 80.-

Oblig. Soc. de basalt artificial 6 „
V. N.

n d

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 ’50 v. — —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 2400
Banca agricolă................................ 500 150 v. 340.—
Dacia-România cit. div. 35 lei 200 într. v. 284.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 71 » 444.—
Soc. bazalt artif. olt. div. lei 30 250 450 ■—
Soc. rom. de constr. uit., div. 15 1 250 40.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —.—
„Patria11 Soc. de asig. uit. 4 lei 100 71 71

—
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 1.

1000 ——
300 ------

„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1.
Sociat. p. constr. de Tramays

1000 11 7? —.—
200 71 7? •—.—

20 franci aur................................. — 11 77 —
Fabricile Unite de gazose. . . 12 W 71 —.—■

S c e ni p t u r ■:
Banca na;., a Rom. 8% Paris .... 372
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . . 57,
Casa de depuneri 12., Berlin .... fi’/,
Londra .... 4% Belgia .... 4»/»
Viena..................... 47, Elveția .... 5°/c

Cursul leșurilor private
din 30 Maiu 1900.

Basilica . . . 
Credit . . . 
Clary 40 ii. m. 
Navig. pe Dunăre 
Insbruck 
Krakau . .
Laibach . .
Buda . . . 
Palfiy . . .
Crucea roșie

n h

Rudolf . . 
Salm . . .
Salzburg. 
St. Geuois
Stanislau
Trientine 4'/,% 100 
_ „ 4% 50 .
W aidstem . . .

„ de 10 franci 
Banca h. ung. 4% .

austriacă

m c

cump. vinde

13.— 14.—
398.— 400.—
130.— 131 —
—.— —e.—
64.50 66 50
71.— 73.—
48. - 51.—

134.— 137.—
132.50 133.50
39.75 40.75
19.75 20.75
_ ,— —.—
63 50 65.50

175.25 177.25
5950 60.50

183.- 185 —
130 — —.—
178 —
—.— —.—
— .— —.—

Proprietar: Or. Âurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Masor.

Cursul la bursa din Vâena.
Din 1 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................116.10
Renta de corone ung. 4°/0- • • • 91.50
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 119.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 472% • 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 115.70 
Bonuri rurale ungare 4% .... 91.25 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii................... 1’9.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.75
Renta de argint austr...................... 98.—
Renta de hârtie austr............................ 97.80
Renta de aur austr............................. 116.25
LosurI din 1860.................................  125.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.60
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 722.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 718.25
NapoleondorI...................................... 19.27
Mărci imperiale........................ 118.32’/2
London vista.................................... 242.20
Paris vista........................................... 96.27’/2
Rente de corone austr. 4°/0 ■ • • 97.15
Note italiene.......................................90.15

Cursul pieței Brașov.

Din 1 Iunie 1900.
Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

19.— Vând. 19.04
18.80 Vând. 18.84
19.24 Vând. 19.28
11.30 Vând. 11.40

127.— Vând. —.—
58.50 Vând. —.—
10.72 Vând. —.—

100.— Vând. 101.-

ZEG
| Bata SESOHUL & Primăvară, și Vară, 
| 3L © O O 925.21—40

I
 STOFE writaMe de

Un coupon de metri 3.10 iun- ( fl- 2.75, 3.70, 4.80 din stofă bună 
gime pentru un costum corn | “• 6.90 mai bună

nlet roc, pantaloni și qiietcă „ 1?.^ fina. „ .
. fl. 8.65 niai fina

©osia numai

fl. 6.— șii 6.90 mai bană
fl. 7.75 fină
fl. 8.65 niai fină
fl. 10.— foi te fină

o 

s
S3

&

Un coupon pentru costum de salon ffl. 1®.— cum și stofe de pardiseuri, Lo- 
dera pentru turiști, ECattngarn fln etc. etc. — Trimite cu prețurile fabrice! re
numita si cunoscută ca solidă si reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn.
—sra Mostre gratis și franco, Liferajie conform mostri se garanteză. bss —

Avantajiile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, sunt mari.
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ABONAMENTE
X 
X 
M 
M

Pe
Pe
Pe

Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei lunî. 
șese luni.
un an ...

Pontri! Bomânia și străinătate: 
trei luni......................................................
șese luni................................
un an......................................................

3
6

12

li. 
fl. 
fl.

M 
M 
M
K

§
M
X
X
X
M
X
X
X
M
X
X
X
X
M
X
§
X
M
X
X
VXXXXXXXXXKMXXXXXXXXMXXXXXXXXXX>

Pe
Pe
Pe

Abo&uarati h data b
Pentru Ausiro-tTngaria:

Pe
Pe
Ps

Pe
Pe
Pe.

an ... 
șese luni. 
trei luni . .

Pentru Komănia și străinătate:
an..............................................................§
șese luni....................................................4
trei luni

10
20
40

fr. 
ir.
fr.

M
M 
X

ta».
2
1

fl. —
fl. -

50 cr.

[7

prin

franci,
franci.

. 2 franci, 
Abonamentele 00 fac mai ușor și mai repede 

mandate țwstaie.
Domnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 

a arcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Âdmimstrațiwnea „Gazetei Transilvanie?4.

Plecam și sosirea trenurilor 0 stat reg. nu. îs Brașov.
Valahii din fl Hlaift st. n. flWO.

Plecarea trenurilor din Brașov
Deja Brașov Ia Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5’8 inin. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la o. 2’45 m. p.m.
III. Trenul de pers, la ora 748 min. săra.
IV. Tr. ace. la âra 10'26 min. săra. (Arad)

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

II. Trenul mixt la orele 11 al m.
HI. Trenul accel. la ora 2 19 min. p. m. 

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

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

(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
6ra 3'20 min. ndptea.

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

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

Dela Brașov la Zernescf (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la âra 9'2 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m.
III. Tr. mixt, la âra 9'30 min. sâra.

Dela Brașov la Cine-Gyimes:
I. Trenul de pers, la âra 5'19 min. dim.

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

Sosirea trenurilor în Brașov :
Dela Budapesta la Brașov :

I. Tr. acc. peste Arad la ora 5'7 m. dim,. 
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușitt la o. 2'9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la âra 10'25 min. sâra.

Dela Bucurescî la Brașov:"' v>.
I Trenul mixt, la ora 6.58 min. dim. 

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

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

IV. Trenul acelerat, la dra 10'14 m. sâra.
V. Tren de pers, la dra 2.10 min. p. m. 

(din 1 Iulie, Joia și în tdte sărbătorile).

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ora 8'25 m. dim„ 

(are legătură cu St.-GeorgI, Ciuc-Sereda 
. și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de pers, la dra 1'51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la dra 6 48 m. sâra

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

(dela Sf. George, în Iul. 1 - 15 Sept. în 
t6te sărbătorile).

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la dra 7'2 min. dim.

II. Trenul mixt la dra 1'12 min. p. m.. 
III. Tr. mixt la dra 8'18 min. sâra.

Dela Ciuc-Gkimes Ia 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 Ia dra 6'48 min. sâra
V. Tr. mixt la dra 10'04 min. sâra.

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

i&T” „Gazeta Transilvaniei“ la librăria Nic. L Ciur cu și 

cu numărul ă 10 fii. se vinde la Eremîas Nepoți?.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


