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Aniversarea bătrânului Tisza.
Dumineca s’a serbat în Buda

pesta — în mod liniștit la clubul 
liberal și afară de club, într’o întru
nire la care au luat parte diferite 
deputațiunî din provincie — a șâpte- 
4ecea aniversare a 4ile> nascerei bă
trânului bărbat de stat maghiar Co- 
loman Tisza.

Cu ocasiunea acesta, cum nici 
nu se putea altfel, s’a pus în relief 
în pressă și în discursuri activitatea 
politică de patruzeci de ani a săr
bătoritului.

In fruntea cjiarelor, cari cu acâsta 
ocasiune au preamărit pe „bărbatul 
istoric11, ocupă locul prim organul 
lui Max Falk, cel mai credincios 
aderent al politicei tiszaiste. Acest or
gan, „Pester Lloyd11, <jice despre 
Coloman Tisza: „Ceea-ce s’a făcut 
de un pătrar de secul și cum s’a fă
cut, își are originea în spiritul lui 
Coloman Tisza. Generațiunea de acjl, 
Ungaria de ac|l este cronica faptelor 
sale, și cele ce ne povestesce acâsta, 
noi le-am esperiat și le-am simțit, 
și noi înși-ne le putem documenta11.

Este fdrte mult 419 în acest 
atestat, ce-1 dă clarul amintit bătrâ
nului Tisza. Fără a cerceta întru cât, 
din punctul de vedere al intereselor 
de partid și naționale maghiare, 
lauda acâsta mare este și păte fi fun
dată ori nu, și întru cât ea apare 
prea esagerată, trebue se recunâs- 
cem un lucru : Spiritul lui Coloman 
Tisza în adevăr a dat timbrul aces
tei epoce mai nouă de guvernare un- 
gurâscă, care — abstragend dela suc
cesele dobândite cu prea mari jertfe 
și cu prea mare risic pentru stabi
lirea regimului liberal, sâu mai bine 
4is al absolutismului consțituțional 
pseudoliberal unguresc ; abstragend 
apoi și dela progresele mult aternă- 
tore de împrejurări și în mare parte 
numai aparente, pe terenul ;ecouo- 
mic și financiar — a sguduit în 
mod fatalbasele desvoltăriifirescl. Fă

când dintr’o ficțiune un principiu 
conducător de stat, prin recurgerea 
la mijloce neiertate și imorale, a 
creat un abis între elementul ma
ghiar domnitor și între poporele de 
altă limbă, amenințând astfel de-a 
dreptul marile interese de consoli
dare interioră ale acestui stat po
liglot.

Ori cât de multe ar fi tăcut 
Coloman Tisza pentru Maghiari, ca 
să merite cu adevărat recunoscința 
lor, tâte vor dispare cu desăvîrșire 
dinaintea faptului — pentru care-1 va 
acusa odată istoria nepărtinitore — 
că, vrând să centraliseze și să nive
leze totă viața de stat numai și nu
mai pentru a concentra tdtă pute
rea în mânile unui guvern și ale 
unui partid, ba ale unei elice, care 
nu representă decât o fracțiune din 
minoritatea poporațiunei statului și 
care se mai deosebesce și printr’o 
politică de rassă violentă, a Intro
dus încetul cu încetul germenele 
desbinării, al urei și intoleranței, 
precum și veninul imoralității, al 
egoismului lipsit de ori-ce simț de 
dreptate și al cinismului politic în 
țâră.

De acest păcat capital al gu
vernării sale — în timpul căreia a 
fost dădăcit și a crescut mare șovi
nismul maghiar violent de ac|I, șovi
nismul, care propagă patriotismul 
fals și imoral hrănit mai mult de 
profta de-a satisface intereselor și 
ambițiunilor deșerte personale ale 
celor nenumerați, cari îl profesâză 
— nu-1 va putâ spăla pe Coloman 
Tisza nici un fel de glorificare pre
matură. Și va veni un timp, care 
nu este prea departe, când vor 
vedâ și se vor convinge toți câți 
sunt orbiți ac|I de îngâmfarea ne
spusă, ce i-a cuprins, că sistemul de 
guvernare al lui Coloman Tisza a 
fost clădit pe base atât de șubrede, 
încât cu tâte succesele aparente nu 
va fi modru se dăinuâscă, ori-și-cât 
s’ar strădui cei ce-1 înlocuesc astăcji 

la cârmă se-i pună proptele nouă în 
tote părțile.

Cu devisa sa barbară de „a 
sdrobi naționalitățile11, bătrânul Tisza 
în timp de cinci-spre 4ece ani, cât 
ă stat în fruntea guvernului, și de 
atunci și pănă ac}I cât timp a diri- 
geat de după culise destinele parti
dului liberal supus dictatului său și 
al elicei sale, a împins și a forțat 
lucrurile într’o direcțiune de unde, 
după părerea nâstră, abia mai pote 
fi reîntârcere, și care prin urmare 
trebue să ducă la un sfîrșit rău.

Dâcă rămânea la cârmă crea
tura lui Coloman Tisza, fostul mi- 
nistru-președinte Banffy, care întin
sese pănă la estrem corda sistemului 
de distrugere, de sigur, că s’ar fi 
accelerat catastrofa. Căderea lui 
Banffy însă a născut sistemul Szell, 
care nu este decât o continuare a 
sistemului Tisza-Banffy, mânând carul 
statului înainte pe povârnișul cără
rilor prăpăstiâse, cu deosebire numai, 
că Szell face us mai mare de opri- 
tore. Inaintâză, ce-i drept, cu 6re- 
care precauțiune, dâr totuși nu pă- 
răsesce direcțiunea primejdidsă.

Vizitiul Szell — tot Coloman și 
el, „tiz“ cn „bărbatul istoric11, care 
șî-a fost propus a sfărima naționali
tățile — nu cutâză și nici n’are pu
terea de a întărce carul. Nimic, deci, 
nu-1 mai pote opri în loc pe drumul 
spre prăpastiă.

Maghiarii nu vor, dâr nici nu 
pot opri mersul periculos al mașinei 
statului. Poporul lor e ațîțat și fa- 
natisat, âr conducătorii, — și întru
cât s’ar afla între ei de aceia, cari 
să cunoscă direcțiunea periculâsă,— 
nu mai pot stăpâni curentul pătimaș, 
nutrit și crescut de ei. Inrîurințele 
străine ale politicei viclene și echi
voce nemțescl, cu ajutorul jidovis- 
mului puternic, îi încuragiază a per
severa pe calea apucată și conste
lația politică generală îi favorisâză 
încă în a și face mendrele nestin- 
ghiriți.

Dintre ceilalți factori, cari ar 
pută să determine mai curând său 
mai târejiu o schimbare a direcțiunei 
periculăse, numai unul este: națiu
nile nemaghiare. Aceste însă par a fi 
ac|î mai mult ca altă-dată paralisate 
în acțiunea de apărare și salvare, 
ce le este impusă de interesele lor 
de viață.

Ce este adevăr și ce nu în 
acâsta îngrijitore aparință, nu vom 
esamina acum. Timpul va trebui să 
lămurâscă încurând întrebarea, ce 
trebue să preocupe în cea mare mă
sură pe toți patrioții adevărațl, cari 
văd mai departe, decât le ajunge 
lungul nasului.

Dâr este și rămâne neîndoiâs și 
nenegabil, că națiunile nemaghiare 
din Ardeal, Bănat și Țâra-ungurâscă 
nu și-au terminat încă rolul lor, căci 
nu și-au pierdut încă consciința de 
ființa și de menirea lor.

Și în privința acâsta nu putem 
a nu recunosce și noi un mare me
rit al lui Coloman Tisza față cu na
țiunile nemaghiare. El a contribuit 
puternic, prin volniciile regimului său, 
a-le deștepta simțul politic-național 
și a-le întări în convingerea, că nu 
pâte fi pentru ele mântuire, decât 
numai eluptându-și deplina egală în
dreptățire națională, alături cu națiu
nea maghiară conlocuitore.

Mai are însă Coloman Tisza un 
merit, pe care puțini îl vor fi obser
vat și-l vor fi sciut apreția la tim
pul său: meritul de a fi deschis ochii 
naționalităților, cjicând odată în dietă, 
că dâcă legea de naționalitate nu 
se esecuta, vina o portă înseși na
ționalitățile, fiind-că n’au luptat, nu 
s’au opus destul de energic, spre a 
împiedeca nerespectarea și călca
rea ei.

Și dâcă a vorbit vr’odată Colo
man Tisza adevărul când s’a tratat 
de naționalități, a fost atunci, când 
a constatat acest fapt de mare în
vățătură pentru ele.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Trei-spre-cjLece (Jile la mansardă.
IJi/ua a doua.

Mă deștept din vreme. Mă simt ușor, 
sprinten și mă scol. Mă opreso în mijlooul 
oasei și zîmbesc. Hm!... sunt vesel; ce-o 
să fie asta? Mă plimb apoi de colo pănă 
colo, oprindu-mă din când în oând, împe- 
decat de gânduri.

Nu soiu oe am; mă apasă ceva pe 
suflet.., ’ml-e dor. De cine ?’de oe ? Nu sciu ! 
Simt că ml-e dor. Sub veselia mea plutesoe 
o umbră de melancolia. Mă pomenesc cân
tând :

„Din. care lumi venit’ai dină
S’aducI senin în viața mea ?“

îmi pun sufletul în aooentele câute- 
cului. Vreu să mă pierd, să nu mai simt 
și să mă las ou totul în aripile acestui dor 
vag, ce mă stăpânesoe. Oohii îmi sunt 
umecjl și sufletul îmbătat de farmeo.

Orașul, cât ouprinde ochiul, stă poso
morit, învăluit îu ceță. Vîrfurile caselor și 
turnurile biserioilor se ridioă aiurate din 

câță și sâmănă cu nisce orucl îngrămădite 
de buruieDl dintr’un cimitir părăsit. To
tul dormitâză și se ’nclină spre muțenia, 
spre neființă.

Și ou tâte astea mă simt vesel. Oe-ml 
pasă, oă natura lăorămâză, când în sufletul 
meu e un început de primăvară. Un înoe- 
put! Cine soie însă de vor înflori vre-odată 
acești muguri ai speranței de acum? Cine 
soie de va veni vre-odată olipa, în oare 
primăvara să-și reverse ’n voie binefăcăto- 
rele i raze peste sufletul meu? Cine soie?...

Destul, că acest început, aoâsta spe
ranță caldă pătrunde în întunereoul vieții 
mele ca o radă printre nori. E numai o 
racjă și totuși mă simt întinerit la lumina ei.

Iubit! Cuvânt mângăitor, oare cu- 
prindl tot ce pâte da viață unui pribâg, 
tot oe pote năsooci mai dulce un suflet 
străin !

Să mă ’ncred în tine? Pe mulțl ai 
fericit și ai nenorocit pe și mai mulțl, dâr 
aoeștia din urmă de sigur au fost prea pre
tențioși și țl-au cerut mai mult decât aveai.

** *
Stăm la gura sobei și vorbim despre 

câte ne trec prin minte. |Nu ne mai vădu- 
serăm de vre-o două săptămâni. Prietinul 
meu, băiat de lumea nouă, pare obosit. 
Luorul acesta mă miră de unde-1 soiam tot- 
dâuna vesel. Nu-1 întreb nimio și-i ascult 
cu răbdare tote aventurile petrecute în tim
pul din urmă.

Dela o vreme nu-1 mai aud. Mă fură 
gândurile și mă las în voia lor. Nu sciu 
cât void fi stat așa. Când ml-am ridioat 
oohii, pretinul meu stetea ou capul lăsat 
pe spatele scaunului și ou privirea ațintită 
în tavan. Pe față i-se juca un zîmbet ne- 
’nțeles; compătimire și saroasm, milă și 
dispreț erau întrensul.J

Mă uit la el lung, dâr în zadar oerc 
să-i pătrund gândurile. Intr’un târejiu văc|ui 
cum i-se ridioă pieptul și ou’n oftat lung 
rosti :

„Nenorocită!“
— „La oe te gândești?11
— «Hm!., banalități11 — răspunse el 

ridioând din umeri— „la ce ți-ași mai spune ?., 
sciu oă nu te interesâză11.

N’iim mai insistat. ’Ml-aprind o țigară, 
m’așetj la masă și răsfoesc intr’un album.

— „Al cui e?4

— „Al Mari6rei“.
Prietinul meu zîmbia, se uita la mine 

și-apoi [punendu-șl picior peste pioior, mă 
întrebă o’un aer serios;

— „O iubescl?u...
— „Mult!“
El isbuoni în hohote de rîs și apoi 

adause:
— „Nu te pot pricepe... Un luoru însă 

soiu sigur: visătorii ăștia aprdpe tot-dâuna 
se cam dau peste cap. Bagă de sâmă !“...

Uimit de aerul ou oare rosti aceste 
cuvinte, mă uit la el întrebător.

Alexandru se apropie cu scaunul de 
mine și cu un aer îngrijat, ca și când ar 
avă să-ml spue o taină, mă întreba încă 
odată dâc’o iubeso. La un semn afirmativ 
al meu, densul ee retrase și mă lăsa nedu
merit. Ișl înoruoișâ mânile de-asupra capu
lui și rămase tăout. Lucrul acesta mă făcu 
și mai curios.

r— „Ce ai?., la oe te gândescl ?“ îl 
întrebai ou o voce plină de târnă.

— „Mă gândeso și caut să găsesc, 
ce a putut să-ți placă la ea“ — și apoi 
întorcendu-se cătră mine continua — „Spu- 
ne-ml, <jău, ce-ai găsit la ea?“...
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Cui bono? Sub titlul aoesta publică 
„Siebenb. D. Tageblattu de Marți un artioul 
ca răspuns la seria de artioull publioațl de 
aceeași fâie „asupra politicei de naționalitate 
a lui Szellu, pe oarl i-am reprodus și noi 
în partea lor esențială în numerii foiei n6s 
țre de Luni și Marți, ca curiositate de ve
deri politioe pretinse naționaliste.

Artioulul „Cui bono?u desfășură în 
punotele principale, despre oarl să tratâză 
în acâstă discuțiune, vederi ou totul opuse. 
Așa de pildă autorul lui declară, că este 
imposibil oa înființându-se statul național 
maghiar unitar, să pâtă fi asigurată esistența 
etnografică a poporului săseso, ca a unei 
unități oulturale; asemenea declară, în con
trazicere ou autorul amintitei serii de ar- 
ticulî, că mw crede cuvintelor lui Szell. Vom 
reveni.

Congregațiunea comitatului Caraș- 
Severin.

Lugoif, 16 Deoemvrie 1900.
(Raport special al „Gaz. Trans.11)

Congregațiunea estraordinară a co
mitatului Caraș-Severin s’a ținut în lbl.o. 
în nresența unul număr forte mic de mem
brii. Dintre Români au luat parte, afară de 
bărbații cunosouțl pururea activi, episcopul 
Dr. D Radu, Nioolae Bireescu, Protop. loan 
Pepa, Ioan Marcu, înv. Spatan ș. a.

Inoeputul desbaterilor l’a făcut Vice- 
spanul Fialka răspundend la mai multe in
terpelări și întrebări sulevat'e de membrii 
Dr. Dobrin și Vir. Tomiciă în congregați
unea trecută, care răspuns fiind în mare parte 
satisfăcător, după reflexiunile numiților in- 
terpelanțl au urmat interpelări nouă.

V. Tomicvă interpelâză în causa li
citării bisericei gr. cat. din Scheuș și în 
afacerea îndepărtării birturilor din apro
pierea bisericilor. — Viceșpanul răspunde, 
că biserioa licitată s’a răscumpărat, (dâr 
unde a ’fost preotul?), âră causa venerării 
stă sub cercetare. Ce privesce indepărtarea 
câroiumelor din apropierea bisericelor, va 
face cele de lipsă și pe basa aoelora schim
bările impuse de împrejurări.

D-l C. Brediceanu interpelâză în 
oausa adunărilor foștilor grănițerl pentru 
ascultarea poruncilor și arătând ilegalitatea 
acelora și aburul, ce s’a făcut și se faoe 
din partea unor nepricepuțl și răuvoitori, 
cere cassarea aoelor adunări. Cuvântarea a 
fost viU aplaudată. — Vioespanul promite 
a îndeplini aoâstă cerere, cu oare e deplin 
de acord.

Trecâudv-se la alegerea membrilor în 
comitetul administrativ, se susține praxa 
de pănă aoum, realegându-se cei bătrâni, 
oa nu oumva o nouă lumină să despice în- 
tunereoul spiritual inaugurat încă sub era 
lui Iakabffy. Egalitatea și paritatea s’a prao- 
ticat, după reoeta „aplicării legei de na
ționalitate11.

In Gestiunea răsoumpărărei edificielor 
tribunalului din Lugoș dela ministeriul de 

justițiă, s’a primit modificarea propusă de 
C. Bredioeanu la propunerea comitetului 
permanent.

La oestiunea votărei sumelor de 10^ 
resp. 200 oorone pentru oununa și statua 
poetului M. Vdrosmarty, membrul Dr. Gr. 
Dobrin a sprijinit propunerea; a arătat 
însă într’o vorbire frumâsă prooedeul Un
gurilor și al guvernului față de actele de 
pietate ale Românilor pentru bărbații lor 
binemeritați: oum ni-se opresc coleotările, 
oum se oonfisoă banii colectați numai dela 
conaționali, cum aceștia sunt persecutați, 
insultați prin acte de orudă intoleranță și 
adeno isbitore în simțul de pietate al 
nostru. Tote acestea le aduce vorbitorul 
aminte „fraților11 Maghiari, ca să se în
drepte și să apuce calea lealității și eohi- 
tății, față de naționalități, — oăol, precum 
dovedesoe oașul oonoret, și ei recurg la 
simțul nostru de pietate, de aoeea nici Si 
să nu jignâsoă pe alții.

In causa islazelor: răscumpărarea ocu- 
pațiunilor vechi s’a încuviințat, dâr la apro
barea vânZărei a 223 jugăre din islazul 
comunei Petnic, Românii au fost contra, 
și atât membrul C. Brediceanu, cât și Dr. 
Dobrin au demonstrat, că grănițerii nu 
au de loc pământ destul de islaz, de aoeea 
nici nu se p6te subtrage dela menițiunea 
lor genuină aoeste 223 jugăre din eestiune, 
fără dâcă ooârmuitorii au soopul de a ni
mici economicesce populațiunea.

Deoă se reounâsoe imposibilitatea 
pentru foștii grănițerl de a mai trăi numai 
cu pământul oe-1 au, atunci să li se dea 
pământ din sutele de mii de jugăre, cari 
le are statul în fostul confiniu militar, — 
oum sciu ei să dea Ungurilor mai puțin 
lipsiți pământ oumpărat din visteria sta
tului, oare e și a nâstră.

Sub cuvântul, susținut și de D. Su- 
yor, oă comuna a votat aceste vânzări și 
că se ajută mai multe familii din acea să- 
raoă comună, majoritatea a înouviințat 
vânZarea.

In Booșa-română s’a deoretat un post 
de medio comunal. La Bocșa montană s’a 
respins desohiderea apotecei a 2-a.

La desbaterea adresei comitatului Trei- 
scaune pentru modificarea legei de naționali
tate — comitetul permanent a propus sim
pla luare la cuuosoință. Fișpanul Pogany 
strigă: „szavazunk!14 (votăm!) Românii 
însă nu s’au mulțămit ou aoâsta, ci prin 
graiul oratorului lor, d l C. Brediceanu au 
propus respingerea cu indignațiune a oererei 
de aderare la aoea hotărîre, fiind-oă ea 
oonstitue o barbariă.

D-l Brediceanu arată cu oâtă per
fidia și cinism au făout toți bărbații 
de stat ai Maghiarilor, dela Kossuth-Tisza- 
Banffy și pănă la Szell, numai abus și bat
jocură de ouvintele libertate, egalii ate, fră
țietate, purtându-le în gură și sugrumân- 
du-le în faptă. Din legea despre egala 
îndreptățire a naționalităților, numai nu
mirea cuprinde acăsta „egală îndreptățire11, 
legea insașl nu. Numai promisiuni a căror 

împlinire e condiționată „dela posibilitate14, 
sâu întrucât nu se va sohimba forma au
torităților publioe, sp. e. tribunalele, din oo- 
mitatense în „de stat14.

Legea în faptă s’a praoticat așa, — 
oontinuă oratorul — oă s a șters posibilitatea 
de a fi numiți în posturile poreclite de în
credere alțl bărbați, decât Maghiari. Aici 
zace diferența întră politica ou reson, de 
dreptate și de rațiune, și între politioa 
practicată „de burtă14, care dictâză a mânoa 
singur tot — și a privi „cu frățietate14 oum 
piere couoetățânul tău „egal14 și „liber14, 
numai fiind-oă nu e năsout Maghiar. D-l 
Szell ne-a molcomit ou aplioarea legei. — 
Ceva olaeio 1 Nerespectarea, neaplioarea, 
scâterea ei din vigore prin legi nouă, per
secutarea aoelora, cari încârcă a o țină, pre
mierea violatorilor legei: — aoestea să fiă 
âre aplioarea ei ? Apoi „abrogarea41 prin 
us oontrar, oum a decretat’o oomitatul Ti
miș în causa oprirei adunărei învățătorilor 
la Ciacova ? Mai vin aoum Seouii din Trei- 
soaune și după ei deputatul Komjathy și 
cer și ștergerea acestei umbre de „egală 
îndreptățire !...u

In chipul acesta dela cei din Trei- 
scaune și dela Komjathy ne putea veni și 
recercarea, de a-se face o lege în sensul, 
oă acela, care nu se nasoe Maghiar, să se 
nasoă mut. Și noi astfel de propunere să 
o luăm simplu la ounosoință ? Aoâsta ar în
semna lipsă de demnitate și de iubire de 
limbă și de neam.

Apoi politicienii unguri, cari întrec 
t6te popârele din lume în privința ridicărei 
mai pe sus de tâte a limbei și naționali
tății lor, deolară aoeste virtuți pentru alte 
naționalități de oprite, de o orimă. Asta 
să fiă âre oalea de bună înțelegere și res
pectarea reoiprooă a drepturilor și sim
țirilor firesc! ? Triste simptome ouprinde 
aoest curent și tristă situațiune pote orea 
pentru patria și poporele ei.

Pentru-oa acest curent bolnăvicios și 
strioăcios — încheie vorbitorul — să nu 
ia dimensiuni și mai mari, vă rog să-mi 
primiți propunerea de a respinge cu in
dignare hotărîrea celor din Treisoaune.

Fișpanul Pogâny strigă ârășl: „sza
vazunk!14 (Votăm!) Dâr Românul Dr. Isidor 
Pop se.ridioă și într’o cuvântare eBoelentă 
arată, că legea așa Z^ă de naționalitate 
nu conține postulatele Românilor și a par
tidului național. Numai nisce fărîmăturl pro
blematice de „egală îndreptățire14 s’au oo- 
difioat în art. de lege 44 din 1868 și niol 
acelea nu s’au ținut. Arată mai multe esem- 
ple din viață, cu cari ilustrâză nerespecta
rea în faptă a legei. Pe acâstă praxă de 
30 ani îșl întemeiâză d-l Szell susținerea 
legei de naționalitate? Așa puteați codifica 
și proiectul deputaților români, ca ’sd nu-l 
ținețî, și rău ați și făcut, oăcl neabrogarea 
legei o apărați nu pentru-ca să o țiuețl, ci 
ca să aveți d văstră și de-al de Pazmandy și 
alți voiajori politici cu ce să vă făliți Euro
pei spunănd, că nici în Elviția nu sunt na
ționalitățile mai îndreptățite ca în Ungaria.

Acest soop mai splendid îl ajungeați, dâoă 
peste tot prin înșelăciune s’ar pute ajunge 
la oeva. Se alătură la propunerea d-lui C. 
Brediceanu.

Fișpanul Pogany ârășl strigă „szava
zunk !“

Românii îi răspund cu: Oho! Dr. O. 
Dobrin desfășură din praxa vieții situațiu- 
nea naționalităților și drepturile lor publioe 
în Ungaria : dovedesoe cu argumente ne- 
resturnabile temerea stăpânirei de sentința 
condamnatâre a ori cărui oetățân seu stat 
iubitor de libertate și, susținând propunerea 
d-lui O. Brediceanu, se alătură la ea.

Fișpanul Pogany „szavazunk11. Deși 
voia încă părintele Nicolae Bireescu să le 
oitâscă molitva, că de oe nu a lăsat Dum
nezeu, ca numai Unguri să se nască pe 
lume, majoritatea prin scularea oficianților 
(afară de 3-4 chiar Unguri) și a 2—3 
membri maghiari (ceilalți s’au obținut) a 
primit propunerea comitetului permanent, 
oa adresa-ciroulară să se ia simplu la cu- 
nosoință.

Celelalte obieote s’au pertractat și pri
mit more patrio.

Pap.

O alocuțiune a Papei. In Roma 
s’a ținut Luni un oonsistoriu papal. Papa 
a pronunțat o mică cuvântare, în oare Z'se> 
oă se bucură și mulțumesce lui Dumnedeu, 
oă a putut să înoheie anul sfânt. El a urat 
mulțimei pelerinilor venițl la Roma, să ou- 
lâgă din visitele lor în orașul etern, rode 
bune pentru biserioă și religie. Papa a 
adăogat, oă resimte multă părere de rău 
pentru conflictul dintre Italia și Biserică, 
conflict, oare ar nutâ provooa urmări mai 
grave decât nisce ostilități. E o mare ne- 
norooire, că Pontifioele a fost desbrăoat 
prin putere de justa și legitima sa suvera
nitate, oare e strîns legată de libertatea mi
nisterului său.

Acestă durere s’a mărit încă atunci, 
oând suveranul Pontifice a văZut donațiunea 
Romei trecând dela o mână la alta, oa o 
consecință a dreptului și nu ca un fruct al 
derptății.

Papa doresce, oa niol timpul și nici 
succesiunea guvernanților, să nu pâtă dis
truge nici să pâtă micșora acest drept.

SCLRLLE DI LEI.
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Tot pentru ai lor. După oum anunță 
„Kel. firt.u, ministrul ungureso de agriou- 
tiră Daranyi intenționâză să cumpere pe 
sema statului dominiul de 60,000 jugăre 
dela Puspokladany, în saroina budgetului 
colonisărilor, parte pentru-ca să-l paroeleze 
între proprietarii mici din aoele ținuturi, 
parte să faoă din el moșii de arendă, sis
tem de ferme. — Nu-i vorbă, silințele lui 
Daranyi sunt frumâse, dâr oe-i, oă el nu se 
îngrijesoe decât tot numai de ai săi. Lipsă

VăZend, oă nu-i răspund nimio, începu 
să vorbâsoă singur: „O fetiță de 15 ani, 
naivă sâu prefăoută, cine scie?..., drăguță., 
hm, mai mult sâu mai puțin.., inooentă., 
hai s’o cred și pe asta14...

— „Oe vrâi să Z1 ol ?“

— „Oe vrâu să Z’o> o va spune vre
mea mâne-poimâne... Dâo’ai vedâ însă lu
crurile oum sunt, oine scie..., pâte-ar fi mai 
bine de tine. Păoatul visătorilor! Le văd 
tote pe dos. Dâr de una e mai bine așa; 
amăgit și âr amăgit și amăgirea țl-o faci 
cum îți place. La oeva însă vreu să-ți atrag 
atenția și care se potrivesoe mai ou semă 
la femei : ia oontrarul dela tot oe ți-se pare 
adevărat, și vei da de adevăr. Ce vrâi? E 
oeva prea simplu,Jprea demodat să se presinte 
cineva ast.ăZl așa oum e; puțină prefăoă- 
toriă, puțină rafinăriă, căci de!., trebue să 
probeze, că trăesce în strălucitul secol al 
progreselor14.

— „Alexandre, pentru DumneZeu, oe 
însemnâză cuvintele aoestea?14

— „Nu întreba nimio, vremea o să-ți 
spună tot14...

Remaserăm tăouțî amâudoi. In liniștea 
odăi, par’oă plutea un zîmbet de ironiă. 
Un tăoiune abia mai lioăria în gura sobei. 
RaZele Borelui, înclinat spre apus, pătrun
deau prin geam proiectându-se în două qua
drate roșietice pe peretele din fața fereetrii.

îmi părea un vis tot ce am auZit. Nu 
se puteau referi la Mariâra acele cuvinte, nu ! 
Era peste putință. E așa de nevinovată, 
atât de drăguță... și ou tote astea mă fură 
gândurile și am o sensețiă de grâză de pă
rere de rău și de milă. Sunt sub puterea 
acelei impresii, pe care am avut’o aoum 
câte-va luni, când mă’ntoroeam dela cimitir, 
unde ’ml petrecusem un prietin la grâpă.

— „Aoultă Alexandre, pe oine oom- 
pătimea-i mai adinâurl și-i Zlcea"i neno- 
rooită ?“

— „Vrei să soii?... Pe ea?41
— „De Mariâra vorbesc!?14
— „Intomai !w
— „Haide, nu mai glumi, te rog!14
— „Nu creZl? Am să-ți dovedeso11.
Cu aceste cuvinte îmi strînse mâna 

și plecă.

Să ’nvârtea casa cu mine. Totul îm! 
părea întunecat. Simțeam, că mă îuâcă ae
rul odăii.

O cunosoeam puțin. îmi plăouse. O 
văd înaintea mea așa oum am cunoscut’o 
întâia-âră. Păru-i negru, resfirat pe umeri, 
îi împodobesoe chipu-i de copil. Oohii.... 
a! oohii, ml-aduo aminte o’am rămas pe 
gâudurl în fața âr când i-am văZnt întâii! 
Spuneau prea multe, da.. !da e adevărat, 
spuneau prea multe... Dâr n’am voit să-i 
cred și i-am îmbrăcat în imaginea mea ou 
vălul nevinovăției. îmi păreau mai frumoși 
cum îi vedeam în vis, decât oum erau în 
realitate...

Rătăcire!.. Nu se pâte se mă fi în
șelat. O, nu! Mai curând ași nega esistența 
firei, decât nevinovăția ochilor pe cari îi 
iubesc.

Mă cobor în gradină. Ce posomorită 
e! Tâmna i a smuls întrâga podâbă. Ou fie
care olipă, ou fiă-care frunZă, ce cade, se 
duoe o părticică din viața ei. Din cânte- 
oile de altă-dată, cari o îmbrăoau în melo 
diile cele mai sincere, n’a mai rămas de- 

oât ciripitul vrăbiilor sburlite. Ca mâne va 
ninge peste ea și va trebui să porte hiina 
nedorită a vremii, întocmai ca condamna
tul, care stă obosit sub greutatea lanțurilor.

M’așeZ pe banca de sub oastanul din 
mijloo și priveso la sârele, o»re abia se mai 
vede de după casa vecinului. Căutându-ml 
prin buzunar o țigară, din întâmplare dau 
peste sorisârea pe care o trimisem în Ziua 
întâifl a acestei istorisiri... Etă oum se is- 
pră'da:

„Nu sciu să-ți spun nimio, decât oă 
te iubesc și țî-așl spune mereu cuvântul 
acesta și nu m’așl mai sătura spuuânduți-l.“

Șr-apoi încheie: a ta pentru eternitate.
Iu momentul oând oetii : „eternitate14 

o friiuZă veștedă îmi căZd peste sorisâre.
Trasării șl-apoi rămăsei pierdut cu 

ochii la frunZa-
Sârele apusese, nâptea se lasă peste 

fire ca un zîmbet posomerît pe fața unui 
moșnâg, frunZele cad una câte una rupte 
de vântulețul, care trece și-mi fură nepăsă
tor gândurile.
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de sprijin au și loouitorii din alte părți ale 
țării, cum ar fi de pildă locuitorii româDl 
din regiunile muntose ale țării. Aoeștia 
însă sunt lăsațl pradă miseriei, oăcl miniș
tri unguresol tot numai de ai lor să încăl- 
cjeso și îngrijesc.

Procese de pressă. „Tribuna11 de 
ieri anunță, oft d-1 AudreiO Balteș, respon
sabil pentru redaoțiune, a fost chemat alal- 
tăerl la judele de instrucția din Sibiiu, care 
i-a luat un interogatoriu într’un proces in
tentat „Tribunei11. Procuratura din Clușiii a 
dificultat articulul de fond din nr. 153 anul 
curent întitulat „Sunt lași11.—Foia „Săchsisch- 
Regener Wochenblatt^ scrie, că procurorul 
reg. din Târgul-Mureșului i-a intentat pro
ces de pressă din causa a doi artioull : 
unul întitulat „Die Hetze gegen das Să 'h- 
sisch-Regener Gymnasium11 și „Noch ein 
Wort an die Saohsen in Săchsisch-Reen11. 
In 13 1. e. a fost interogat proprietarul 
numitei foi.

Dieta ungară a luat alaltăerl va
canță de Crăoiun. Ea nu se va întruni de- 
oât în 14 Ianuarie 1901. Camera magnați
lor va mai țină o ședință săptămâna acâsta, 
desbătând proiectele de legi, cari au fost 
primite deja în camera deputaților.

Alegere cu baionete. A<ji se face 
alegere de deputat în cercul Nagymarton. 
Partidul poporal oatolio a candidat pe pre
latul papal Andreii Poda. „Alkotmany“ este 
informat, că alegerea se va faoe în stilul 
lui Banfîy, dat fiind-că partidul liberal 
încă-șl are candidatul său. După „M. T. I.u 
s’au consignat pe cjiua alegerii o companiă 
de soldați infanteria și 26 gendarml.

Pentru masa studenților români 
din Brasov au întrat 6 cortine dela d-1 
Trwan H. Pop și soția sa Leontina n. Mol
dovan, în loc de cunună pe mormântul iu
bitului lor fiiu T/wan-FasiZie. — Primesoă 
pioșii donatori oele mai vii mulțămite. — 
Administrația fondului.

Un medic grec asasinat de Bul
gari. In oamera din Atena deputatul Dra- 
gurnis a anunțat în mijlocul unei mari emo- 
țiunl, că medicul greo Săkelanos a fost asa
sinat în Salonio de nisoe Bulgari și a in
terpelat guvernul asupra măsurilor, ce va 
lua, în urma aoestei orime. — Ministrul 
afacerilor străine a răspuns, că a făcut deja 
protestări energice pe lângă Porta oto
mană.

Regele Italiei a fost numit de oă- 
tră Maj. Sa monarohul nostru proprietar al 
regimentului de infant. Nr. 28, al cărui 
proprietar mai înainte era decedatul rege 
Umberto.

Căsătoria princesei de Asturia. Din 
Madrid se anunță, că Regina regentă Ma
ria Christina a primit o sorisdre dela con
tele de Caserta, prin oare aoesta cere pen
tru fiiul său Carlos mâna princesei de As
turia, fiica Reginei regente. Camera spa
niolă va fi avisată prin un mesagiii spe
cial despre înoheierea căsătoriei. Princesa 
de Asturia s’a năsout la 11 Septemvrie 
1880. In cas, dâoă minorul rege Alfons al 
Spaniei ar muri, prinoesa de Asturia este 
desemnată să suooedeze pe tronul Spaniei. 
Contele de Caserta, tatăl logodnicului, e 
fiiul ultimului rege al Neapoliei, Franciso II 
de Bourbon.

Intorcerea soldaților germani din 
China- Soim, că Luni au sosit la Berlin 
mai mulțl soldați germani din China. Ei 
au sosit cu un tren special la gară. Mul
țimea imensă a isbucnit în entusiaste stri 
găte de: „Hoch !u „Hoeh!11 Apoi studenții 
au înoeput să cânte imnul național „Die 
Wacht am Rhein11. Eooul manifestațiilor 
dela gară străbătând pănă în stradele apro
piate, mulțimea de aici de-asemenea a în
ceput să aclame. leșini din gară, soldații 
au format un cortegiti pitoreso. In fruntea 
cortegiului era drapelul german oiuruit în 
luptele dela Taku, apoi un imens drapel 
chineseso ouoerit de soldați, tunuri chine- 
sescl și la urmă o oompaniă de ondre a 
gardei imperiale. Pe tot parcursul, pănăla 
Brandenburg, răsboinioii au fost aolamați 
de mulțime. La porta Brandenburg ei au 

fost întâmpinați și salutați de membrii con
siliului comunal. Apoi au fost inoasarmațl. 
La oasarmă au fost întâmpinați de împă
ratul Wilhelm, de împărătâsă, prințul moș
tenitor, prințul Henrio și de ceilalți mem
bri ai familiei imperiale, precum și de că- 
tră cancelarul Bîilow, generalii din garni- 
sonă, eto. împăratul a ținut un disours en- 
tusiast soldaților, cari apoi au fost os
pătați.

Metropol it gr. or. în Bosnia. Eug. 
Lyeticza, fost secretar al episcopului sârbeso 
din Timișdra, a fost numit metropolit gr. 
or. în Banjaluoa (Bosnia). Noul metropolit 
a plecat alaltăerl la Viena, ca să facă ju
rământul.

Catastrofă pe mare. Din Madrid se 
telegrafâză, că o catastrofă îngrozitore, 
oare costă viața a 112 âmenl, s’a produs 
în portul Malaga. Vasul șoâlei navale de 
răsboiti din Germania „Gneisenau*, s’a cu
fundat tocmai în momentul intrărei sale 
în portul Malaga. Aprope întreg eohipa- 
giul vasului, împreună cu comandantul lui, 
s’au înnecat. Numărul victimelor e de 100. 
0 șalupă de salvare a portului s’a dus în 
ajutorul naufragiaților, având pe bord 12 
marinari. Talazurile furiâse ale mării însă, 
au răsturnat șalupa, îneoând pe cei 12 ma
rinari. — Din Madrid vin soiri nouă mult 
mai alarmante despre catastrofa vasului de 
răsboiîi german „Gneisenau11, în portul 
Malaga. Pe vas se aflau în total 450 bmenl, 
dintre oarl 39 răniți au fost transportați 
la spital, 125 salvați au fost internați la 
oasarmă și 150 la primăria orașului Ma
laga. Restul înecați.

Curcubeu. Intr’una din diminețile 
(jilelor trecute loouitorii din Bartfa (comit. 
Șaros) și jur au fost martori oculari ai unui 
frumos fenomen natural. Dimineța adecă 
pe la 8 6re un curcubeu duplu se putea 
vedâ în partea vestioă a orisontului. Feno
menul s’a putut vedâ timp de aprdpe */2 
6ră de-asupra munților albiți de zăpadă.

Influenza în Rusia. Din Petersburg 
sosesoe soirea, oă acolo grasâză într’un mod 
înfiorător influenza. Aprope în fiă-oarecasă 
zaoe oâte un bolnav de influenză. Și în 
Mosova înoă s’au ivit cașuri de influenză.

Dece milione arse, pilele acestea a 
fost consumat de flaoărl oastelul din Bel- 
veil al principelui Ligne. Castelul a fost 
zidit în vâoul XVI; esteriorul lui era în 
formă de fortărâță din evul mediu. Interio
rul era plin cu comorile cele mai prețiâse. 
Erau diferite tablouri de mare valore, 
arme, oovore, o Jbiblioteoă din 26,000 to
muri. T6te aoeste au eăcjut jertfă flaoănlor, 
numai fdrte puține lucruri s’au putut scăpa 
de foc. Pagubele nu-s mai puține de 10 
milione franci.

Teatru german. Representațiunea de 
acjl, Joi săra, va fi „Sodoms Ende“, dramă 
în 4 aote de H. Sudermann.

Rectificare. In recensiunea asupra 
oonoertului Reuniunei nâstre de gimnas
tică și cântări, publicată în numărul trecut 
al fâiei, s’a strecurat o greșâlă de tipar. 
Anume, în alinea penultimă este a-se ceti: 
„D-șora Stela Bidu... a cântat în două rân
duri câle-va tacte“, în loo de „câte-un tact“.

Din Camera Română.
Discusiunea asupra proiectului de răs

puns la Mesagiul tronului urmându-se în 
ședința dela 1 Decemvrie v., printre ora
torii, cari au luat cuvântul, au fost d-nul 
1. 1. Brătianu (liberal) și d 1 Barbu Dela- 
vrancea (conservator). Gel dintâiO. a criticat 
politica generală a guvernului, a făcut însă 
importanta declarațiune, că liberalii nu sunt 
în contra întroducerei capitalurilor străine 
în țâră, însă cu condiția, ca ele să nu să- 
oătuâscă isvârele de avuțiă ale țării — D-1 
Delavrancea răspunde printr’un lung discurs 
oratorilor din oposițiă, cari l’au numit ne- 
oonsecuent, pentru-că a eșit din partidul 
liberal și a trecut în cel conservator. Arată, 
că s’a despărțit de liberali pe o cestiune 
înaltă, oare a format și va forma tdtă cre
dința sa, adeoă pe oestiunea națională.

Ședința dela 2 Decemvrie v.

In ședința acâsta s’a sfîrșit desbaterea 
generală asupra proiectului de răspuns la 
adresă. A luat ouventul:

D-1 E. Costinescu : Constată, că de șâse 
tjile de când durâză disouțiunea, nu s’a vor
bit nimio despre ntvo’le țârei, oi totul s’a 
mărginit în recriminări.

Venind Ja cestiunea financiară cjice, 
că pricina răului a fost risipa cea mare și 
că pănă acuma cele două formațiuni oon- 
servatdie n’au sohimbat întru nimic situația. 
D-sa este de părere să se facă economii, 
desființându-se din funcțiuni și din așa <j1_ 
sele așezăminte de cultură.

Spune, că s’ar pute spori venitul vă
milor prin taxe protectore pentru industria 
națională. Atrage atențiunea guvernului să 
facă din vreme studiile necesare, ca să potă 
apăra interesele țărei la reînoirta tractate
lor de comerciă. Continuând cjioe, că au 
fost esagerate prevederile taxelor de tim
bru și înregistrare, taxele băuturilor spir- 
tâse, tutunurile, șantierele, veniturile do
meniilor în cea mai mare parte, veuiturile 
căilor ferate etc. Prevede un deficit sigur 
de 28 miliâne și întrâbă, ce are să facă 
guvernul, ea să acopere acest gol. După- 
oe apără Banoa Națională, spune, că se aș
tepta ca monumentala lege a pensiunilor 
să fiă desființată, dâr s’a înșelat. Oratorul 
declară, oă este pentru impositul pe țuică, 
âr nu pentru impositul pe hectar, care este 
mai greu.

Termină spunând: Dâoă nu veți face 
aoâstă reformă mare, 22 milione eoonomii, 
plus 12 milione imposite, veți oădâ dela 
putere.

Ședința se suspendă.
La redeschidere se dă cuvântul d-lui 

Take Ionesou, fostul ministru de finanțe.
D-1 Take lonescu este primit la tribună 

cu aplause prelungite. Ca și d-1 Costinescu 
înoepe prin a constata, că desbaterile Adre
sei anul aoesta, a 15-a oră de când ia 
parte la asemenea desbaterl, au un interes 
deosebit, și din oeea-ce spune oposițiă și 
din ceea-ce spune guvernul.

Oratorul nu dă aoâstă esplicație ea o 
ameliorare a moravurilor politioe, ci pen- 
tru-oă a fi acum la guvern, este a lua paharul 
amărăciunilor: aeâsta din causă, că situa- 
țiunea politică, adeoă oea financiară, este 
așa de grea.

D-1 ministru de domenii a cjia, oă 
sunt două politici, aoeea de a te retrage 
lăsând guvernul altora și aoeea pe oare a 
numit’o națională, de a sta 1» post. Eu le 
botez altfel: politioa frioei și pohtioa băr
băției; și demnă de noi este numai a băr
băției.

Dâoă am venit la putere în anii va- 
oilor slabe, trebue să continuăm a ne face 
datoria și mai mult. Omenii valoroși, cât 
mai valoroși, merg înainte simțind amără
ciunea. Să facem și noi, să le mioșorăm 
amăiăoiuuea. Să rămânem omenii datoriei, 
să tăiem însă cu securea în tot ce e râu. 
Am învățat, din desilusiile ndstre, că cea 
dintâifi. flore, oare se vestejesoe, este gra
titudinea. Indiferent, dâcă imboldirile nostre 
vor fi luate altfel, ne faoem numai datoria 
și avem aprobarea consciinței nostre lumi
nate și permanente. Sâ ne împlinim datoria 
cătră țâră....

Am avut greutăți de politică esternă. 
Am avut oestiunea Porților-de-Fier, și a 
luorat așa de bine guvernul conservator, 
că acum nu mai auijim nimio de aoâstă cee 
tiune. In afacerea oonvențiunei dela Haga, 
oestiunea relativă la anchetele turburărilor 
produse de supușii străini într’un stat, d-1 
ministru de esterne de atunol, d-1 loan La- 
hovari, nu a oedat ou totă oposițiă pressei 
străine.

O altă cestiune grea, cestiunea școlelor 
române din Brașov, am resolvat’o, și într’un 
așa mod, înoât am mulțămit pe tdtă lumea. 
Dâoă n’am fi resolvat aoâstă oestiune, 
mulțl dintre noi ar fi dispărut din viața 
publică.

Mai era insula Bujorescw, timp de 
doi ani, sub guvernul liberal, era acolo un 
pichet bulgar, deși insula era a nâstră. Am 
scos pichetul bulgar din insulă și după 
cum Al. Lahovari dedea ordin, ca să se 
tragă cu tunurile în vaporul „Olga11, tot 
așa loan Lahovari a dat ordin să se soâtă 
din insulă, ou forța, pichetul bulgar.

In situațiunea mea pot spune mai 
multe deoât miniștrii. In relațiunile ndstre 
cu Bulgaria s’a întâmplat un Beoident. Ra
porturile între ambele popdre sunt cam 
strînse. Ar fi o naivitate să spunem, că noi 
am trecut Dunărea pe Bulgari. Nu, nu este 
așa, ei au profitat de succesul armatei 
nâstre. Tâtă lumea soie, oă după răsboiîi 
ni-s’a oferit așa numitul quadriiater bulgar; 
nu l’am primit și credințe, mea este, că am 
făcut fârte rău, căol era lucuit numai de 
musulmani. A mai venit o aii ă împrejurare 
când s’a proclamat unirea Rumeliei ou 

Bulgaria, tdte puterile erau contra, numai 
România nu. Dâoă intervenia și România, 
acjl nu mai era Bulgaria.

Nimeni nu doresoe deoât bune rapor
turi între veoinl. Să se soie înse, că nimic 
nu trebue să se petrică în Peninsula balca
nică fără consimțămăntul nostru. Avem și noi 
cuvântul nostru de cjis în oas de o turbu- 
rare a statului quo. Suntem singurul stat 
oreștin din Orient, care s’a putut păstra, și 
aici Bulgarii și-au găsit armele sufletesol 
de șl au putut forma apoi o patriă. Suntem 
primii inter pares în Peninsula baloanică 
și nu vrem să fim ultimii inter pares. Să 
le spunem (Bulgarilor), oă noi nu suntem 
o oantitate neglijabilă, să le afirmăm, oă 
nici o sohimbare fără consimțământul nostru 
nu se va produoe.

(Va urma;

Luptele Burilor.
Din Maseru se telegrafâză:
Generalul Dewett a apărut în împre

jurimile orașului Tabanehu, în fruntea unei 
oolâne, conținând vr’o 3000 de âmenî. El 
a atacat mai multe sate și a făout de trei- 
orl asalt asupra posițiunilor englese, is- 
butind să spargă linia de luptă englesă. 
Englesii au ouoerit uu tun și 15 oară cu 
cartășe, dinamită și alimente. O altă trupă 
de Buri a voit să ooupe strîmtârea dela 
Tabanehu, însă Englesii au respins’o.

*
Intr’aceea sosesoe soirea, că o trupă 

de Buri a trecut peste rîul Oranje în colo
nia Cap pe la Aliwalnorth și a înaintat 
pănă la Knapdaal.

Se scie, că Englesii sl-au dat multă 
silință de a împiedeca pe Buri să pătrundă 
în colonia Cap, dat fiind, oă Olandesii din 
Cap sunt în mare fierbere și n’aștâptă de
oât un semn de încurajare pentru a prinde 
armele contra Angliei. încercările lui Dewett 
de a trece în colonia Cap, n’au succes, fiind-, 
oă rîul Orange era pe atunci forte umflat 
apoi pe oelalat țărm al rîului pta gene
ralul Brabant, âr la spate îl amenințau în- 
oontinu Knox și Macdonald. După soirea 
de mai sus, Dewett s’a reîntors de-odată 
si a spart linia dă luptă englesă scăpând 
ast-fel din ou^sn, ce i-se pusese, și retrăgân- 
du-se între munții nord-ostiol ai statului 
Orange, unde de sigur s’ajntâ'nit ou Steyn. 
Pe când Dewett lupta ou Knox și Mac
donald, 700 de Buri au trecut rîul Orange, 
au bătut la Aliwalnorth cavaleria lui Bra
bant și acum pătrund tot mai adânc în 
Capland,

Soirea acâsta înoă a produs neliniște 
la Londra.

NECROLOG. Erl a încetat din viață 
Maria ved. George D. Grădinar năso. 
Paraschiv în etate de 73 ani, împărtă
șită fiind cu sf. ta>ne. înmormântarea i-s’a 
făcut afli, Joi, la 2’/2 âre d. a. în cimiti
rul bisericei Sf. Nicolae diu Brașov (ScheiO). 
Fie-i țărina ușoră !

ULTIME ȘUIEI.
Viena, 19 Decemvrie. La alege

rile de eri din Bucovina, au reușit 
I. Lupul mareșalul țării, Florea Lu
pul și rutenul Wasilko. Dr. Eudoxiu 
Hormuzachi a căcjut, fiind cu înver
șunare combătut de cătră aderenții 
baronului Bourguignon. Dr. PopovicI 
și br. E Hormuzachi au protestat 
în contra alegerilor.

Roma, 19 Decemvrie. Din Peking 
se anunță, că miniștri plenipoten
țiari se vor întruni mâne, spre a re
dacta textul definitiv al condițiunilor 
de pace, ce se vor preda plenipoten
țiarilor chinesl.

Londra, 19 Decemvrie. „Daily. 
Mail14 primesce scirea, că năvala Bu 
rilor în colonia Cap a produs mare 
neliniște. Burii au trecut rîul Oranje 
prin doue puncte. — „Times14 c|ice, 
că operațiunile lui Kitchner nu sunt 
încheiate. Concentrarea Burilor, care 
a causat catastrofa lui Clemens, ar 
fi fost imposibilă, dâcă s’ar fi purtat 
resboiul cum se obicnuesce în alte 
state civilisate.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian II. Pop.
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ț)ilele acestea a «șit de sub tipar 
„Călindarul Plugarului'1 pe anul comun 1901, 
anul IX, cuprinclend: In partea calendaris
tică: Cronologia anului 1901, Regentul anu
lui ; Sărbătorile și alte dile schimbătore; 
Calculul sărbătoriloi- mai mari; Posturile 
etc. Urmâză partea strict calendaristică: 
cele 12 luni ale anului cu sfaturi pentru 
plugari și semnele de timp după calenda
rul de 100 de ani.

Urmâză Genealogia domnitorilor; Ta
xele telegramelor și postale; Competing 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; apoi 
Târgurile din Ardeal, Bănat și Țâra ungu- 
rescă după datele oficiâse îndreptate și pu
blicate de ministrul de comercitt.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese: Cântec (poesiă de Gr. Coșbuc); Osta
șilor Români (P. Dulfu)’; Dorobanțul (Gr. 
Coșbuc); Crainicul primăverei (Sân-Petrea- 
nul); Testamentul lui Moș-Cârlig, schiță de 
I. C. Panțu; o frumosă Poveste de pe vre
mea când Mântuitorul Christos umbla pe 
pământ; Cuvinte înțelepte ș. a.

In partea economică: Lucrarea pămân
tului; Crescerea vitelor; Hrana vitelor; 
Grijile de avut la hrănirea vitelor; Hrana 
țăranului și crescerea caprelor; Puterea de 
nutrire a pâmelor.

Economia casnică: Prăsirea curcilor; 
Clocirăa și crescerea puilor de găină; Con
servarea ouălor. Urmâză felurite povețe tot 
din sfera economiei casnice.

In fine o interesantă istorisire despre 
Ciudățeniile trăsnetului.

De astă-dată „Călindarul Plugarului1' 
cuprinde ilustrațiunile: edificiulgimnasiului 
român din Brașov și sala festivă a acestui 
gimnasiu.

Călindarul se pâte procura dela Ti
pografia A. Mureșianu, Brașov, pe prețul de 
25 crucerl său 50 bani esemplarul, fără 
dorto postai. Vendeforilor se dă rabat cu
venit.

Cursul Sas bursa din Viena.
Din 19 Deoemvre. n. 1900.

Renta^ung. de aur 4°/0........................ 116.95
Renta de corone ung. 4%. . . . 92,40
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% ■ H9.80 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4*/2°/0 99.50 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50 
Bonuri rurale ungare 4% • > • • 9140 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.75 
Impr. ung. cu premii........................ 166.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.10

Napoleond’orl. Cump. 19.— Vând. 19.12 
Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127. Vând. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —. — 
Lire turcescl Cump. 10.72 Vând. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/n 100.— Vând. 101.—

Nr. 6463 1900.

PUBLICAȚIUNE.
Constatându-se isbucnirea epi

demiei în rîmătorii de pe teritoriul 
orășenesc, se aduce spre cunoscință, 
că față de aceste animale s’a dispus 
în sensul ait. de lege VII. din 1888 
carantina.

Brașov, 17 Decembre 1900. 
1191,1—3 Căpitănatul orășenesc.

Chieroiflce 448, Brhlon-Road, Won sir.
Siroj fe pept Zagorian

veritabil.
Un leac plăcut de luat atât 
pentru tineri adulțl, cât și 
copil, contra ori și ce fel 
de tuse, catar de pept, flegmă 
și alte suferințe ale peptu- 
lui. Disolvă flegma. O sticla 
costă 3 corone 50 bani și 
se trimite contra asignărei 

prețului de farmacistul 

A. Thierry’s Balsam-FabriK 
in Pregrada bel Rohitsch-Sauerbrun. 
upate cu capse tipărite cu

firma: A. Thierry’s Scliutzengel-Apotheke.

Au sosit prospet -sai
HALVA din Constantinopol,

Diferite Erânzetmi pentru "bere, 
â 16 bani bucata.

Trapist prospet, Cașcaval le Elveția fdrte fin.
— Prețuri ieftine, serviciu cu atențiune la —

R. E. Fernengel Strada Hirscher
Podul Bătușilor nr. S» 11872—4

Renta de argint austr.............................98.50
Renta de hârtie austr...............................98.20
Renta de aur austr................................ 119.85
LosurI din 1860..................................... 135.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 678.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 672.—
NapoleondorI...............................................19.13
Mărci imperiale germane . . . 117.10
London vista...................................... 240.10
Paris vista.......................................... 95.72’/2
Rente de corone austr. 4% . • • 98.65
Note italiene...........................................90.70

Analisat de autorități medioale 
și aplicat în spitalul! cu mare 
suoces ca medicament exterior

c o ntra

vindecă iute și sigur
so'dină, Rheuma, Ischias și alte.

Efectul în unele cașuri este 
extra-ordinar, că după o miră 
întrebuințare, înceteză durerile 
și la bole învechite.

alină îzx 5 mimite

Prețul unei sticle cu instrucția folosire! 
1 cordnă, calitate mai tare cor. 2.40
Se capătă în tote farmaciile.

Oo posta cu rambursă său după 
primirea prețului trimite pro

ducătorul

WIDDER GYULA,
farmacist în S.-A.-UJHELY.

Depou principal în Budapesta : în far
macia d-lui Josef v. Torok Kirâly-uctza 
Nr. 12, și Egger’s farmacia Nador VI. 
Vâczi-Korut 17. — In Brașov : la far
maciile d-lor Victor Roth, farmacia 
la „Ursu“, Franz Kolamen, Carl Schus
ter, Friedrich Stenner, Alexina Jeke- 
lius. — In Cohalm : farm. Victor Melas.

Cursul pieței Brasov.
Din 20 Decernvre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.66 Vând. 18.80
Argint român. Cump. 18.40 Vând. 18.50

Q 
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„Gazeta Transilvaniei“ 
cu numeral ă 10 fit se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și 
la Eremias Nepoții.

Cravate, cămăși, mangete și gulere.

■ Deschidere de magazin. rn

& îmi iau voia a aduce la cunoseința Ou. public, că am <5

Q
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cu mărunțușuri, tricotaj și albituri precum și tote articolele
tai
3 ce se țin de branșa aeăsta se pbte afla.
w« Mă rog a fi sprijinit în noua mea întreprindere și a crt-

0 mă onora cu o cercetare numărăsă, mă recomand cu D

a. tâtă stima c 
D

F. Prediger jun. O

t Albituri de dame si sorturi.
  i?2

Sz. 8524-1900. tlkvi.

Ărveresihirdetmenyi kivonat.
A braasăi kir. torvenyszek. mint tlkkonyvi hatdaâg, kOzhirre teszi, 

hogy a „Parsimonia“ takarekpânztâr văgrehajtatonak Bobinca N. Gr. 
Măria ea târsa vegrehajtâst szenvedăk elleni 590 kor. tOke kOvetelăs ea 
jârulekai ir Anti vâgrehajtăsi iigyăben, a brassbi kir. tcrvănyszek (a zer- 
nesti kir. jârâsbirosâg) teriileten lev6 6-tohăni 215 az. tljkvben foglalt 
1321 hraz fekvOre 14 kor., 4071, 2072 hrsz. fekvâre 14 kor., 2354 hraz. 
fekvfire 14 kor., 4129, 4130 hrez. ftkvăkie 8 kor., 7693. 7694 hr8z fek- 
vâkre 12 kor., 8463 hraz. fekvdre 2 kor., 365/2, 366/2 hrsz. 324 kor., 
az 6-tohâni 119 sz. tljkvben foglalt 191, 192 hrsz. fekvâkre 364 kor., 
2721 hrsz. ftkvdre 6 kor., 2734 hrez. fekv. 16 kor., 3452 hrez. fekv. 8 
kor., 5145 hrsz. fekv. 16 kor., 6513 hrsz. fekv. 16 kor., 7355, 7356 hr. 
sz. fekv. 8 kor., 1934 hrsz. fekv. 14 koronâban ezennel megâllapitott 
krk'âltăsi ârban az ârverest elrendelte, ea hogy a fennebb megjelâlt in- 
gatlanok az 1901 evi Februar ho 23-ik napjăn d. e 9 orakor 6 tohâoi koz- 
seg hâzânăl megtartaudo nyilvâuos ârvereaen a megăllapitott kikiâltâei 
âron albi ia eladatni f’og.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becaârânak 2O°/o-ât 
kăszpânzbea, vagy az 1881 6vi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolvammal 
szâmitott es az 1881. evi november hd 1-ăn 3333. sz. alatt kelt igaz- 
sâg’igyminiszteri rendelet 8-ik § ban kijelolt dvadekkepes ertăkpa pirban 
a bikiildClt kezăhez letenni, avagy az 1881 : LX. tdrv. ez. 170-)k ț?-sa 
ărtelmeben a bânatpeoznek a biroaâgnâl eldleges elhelyezeaerăl kiâlli- 
tctt siabâyszeru eliamerveuyt âtazolgăltatni.

Brass 6, 1900. ăvi November hă 23 ân.
A kir. Ibrvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg 1135.
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(jpt Pentru Ceai
(TlxeeToixtex) 1140,6—10

din Lăptăria Centrală Brașov,
ii eapiU îs prfeptt

în prăvăliile mai de frunte de delicatese și coloniale, 
si a Centrală Brașov Ste â© sijb© 10.
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Plecarea și sosirea trenurilor h stat iu mig. Ii Brașov
Valabil din 1 Octoanvre st. n. 1900.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5-8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Olușiu) la 6. 2'45m.p.m.
HI. Trenul de pers, la âra 7’48 min. săra. 

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

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

(oe vine pe la Olușiu).

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

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

II. Trenul mixt la âra 8'50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 345 m. p. m. 

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

Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartolomeiu). ,
I. Trenul mixt la ora 9'2 min. a. m.
II. Trenul mixt la ora 5-26 min. p. m.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la âra 549 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 8 50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 345 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta Ia Brașov:

I. Trenul de persone la âra 8 dim.
II. Tr. accel. peste Clușiîl la â. 2'9 m. p. m. 

III. Trenul mixt la ora 10"25 min. sâra.
Dela BuciirescI Ia Brașov:

I. Trenul accel. la ora 248 min. p. m.
II. Trenul pers., la ora 9’27 min. p. m. 

IH Trenul mixt, la âra 5.— min. dim.
(ca e circulă numai Vinerea dela Predeal).

Dela Kezdi-Oșorhein la Brașov :
I. Trenul de persâne la âra 8’25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-&yimes).

II. Trenul de pers, la âra 1’51 m. p. m. 
JII. Trenul mixt, la âra 6’48 m. sâra 

(are legătură cu Ciuc-Sereda).

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

II. Trenul mixt la âra 142 min. p. m.

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

III. Trenul de pers, la âra 1*51 m. p. m. 
III. Trenul mixt Ia âra 6’48 min. sâra

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


