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Și Rutenii dușmani?
Omul, care ’șl simte sufletul în

greunat cu pecate grele severșite 
față cu de-apropele seu, tremură și 
se înspăimântă chiar și de cea mai 
neînsemnată mișcare. Consciința cea 
rea îl persecută și mustrarea îl rode 
cumplit. Și câte păcate n’au săvâr
șit și nu săvârșesc cjilnic detentorii 
puterii publice în statul nostru față 
cu națiunile nemaghiare.

Nu e mirare dâr, dăcă șoviniștii 
dela putere, având în momente lu
cide consciența marilor nedreptățiri 
și ilegalități, ce le săvârșesc față de 
conlocuitorii lor de alt neam, văd 
în tătă lumea, ce-i încunjură, inimici 
neîmpăcat! și pe tăte cărările răsă- 
rindu-le dușmani.

Cine ar fi gândit însă vre-odată, 
ca Maghiarii se vadă și în nenoro- 
ciții Ruteni, dușmani -ai „națiunei 
alcătuitdre" fie stat? Și cine s’ar fi 
putut aștepta la aceea, ca tocmai 
Rutenii se fiă considerați de pătura 
suprapusă maghiară ca element tur
burător, când bine seim cum mai 
ales în timpul din urmă o parte în
semnată din cărturarii și preoțimea 
lor, au început să ’note cu totul în 
apele maghiarisatorilor, se se facă 
cădă la toporul, cu care adversarii 
esistenței lor naționale isbesc în 
trunchiul vitalității poporului rutăn.

Și totuși ce vedem? Am înre
gistrat în unul din numerii trecuți 
scirea, că o făiă rutână din Ungvar 
acusă de eresiă, de schismă și de 
tendințe maghiarisătore așa pore
clitul comitet regnicolar al „Ma
ghiarilor greco-catolici", pentru-că 
umblă cu gândul să întemeieze o bi
serică „greco-catolică maghiară" și 
se Introducă limba maghiară în ser

viciul divin bisericesc. Seim, că în 
scopul acesta s’a făcut în primăvara 
anului curent și faimosul peregrinaj 
la Roma. In fruntea acelui peregri
naj s’au pus chiar episcopii ruteni 
din Muncaciă și Eperjes și foile ma
ghiare n’aveau destule cuvinte de 
laude umflate la adresa „bunilor", 
„blâncjilor" și „patrioticilor11 Ruteni, 
pentru-că și-au pus umărul se ajute 
realisarea planurilor unei mișcări 
menite a servi lățirea limbei ma
ghiare prin altar, care ar deveni ast
fel un factor puternic de maghia
ri sare.

încercarea de atunci a „Maghia
rilor gr- cat." a pățit un strașnic 
fiasco și acum durerea șoviniștilor 
o potențăză în măsură însemnată 
faptul, că abia câte-va luni după 
colindarea prin Roma, se găsesc unii 
Ruteni luminați și cu tragere de inimă 
față de limba și naționalitatea lor, 
cari află, că faimosul „comitet reg
nicolar" face eresiă, schismă și are 
tendințe de maghiarisare, — cer deci 
înlăturarea și desființarea lui.

Firesce, învinuirile aceste pe de
plin întemeiate au deșteptat furia șo
vinismului agresiv și intolerant, care 
e făcut foc și pară de năcaz și mă- 
niă, că tocmai din sînul Rutenilor 
se ridică voci de protestare, menite 
a scote în cele din urmă la ivâlă, 
că tbtă mișcarea pentru Introducerea 
limbei liturgice maghiare au pus’o 
la cale nisce renegați îndrăsnețl.

Curios este, că un cjiar de frunte' 
maghiar guvernamental, ocupându-se 
cu cestiunea acâsta, are cele mai 
aspre cuvinte față de Ruteni, îi ame
nință cu puterea statului, ba merge 
pană a risca aserțiunea, că. nu cei 
din „comitetul regnicolar" vor se 
distrugă și se turbure pacea și li
niștea în sînul Rutenilor, ci tocmai 
unii din cărturarii acestora nutresc 
tendințe de distrugere, vor să în
ghită în rassa lor pe cei de altă 
rassă și-și iau rolul de „ucigași ai 
necesităților spirituale". Mai mult, 

se pomenesc acum de-odată bieții 
Ruteni, că li-se aruncă grava învi
nuire de a introduce „politica slavi- 
sătbre pe terenul bisericesc", ceea-ce 
ar fi „panslavism pe față".

Unde dai și unde crăpă! Cei 
umiliți și prigoniți sunt „prigoni
torii" ; cei cari îșl apără limba și 
naționalitatea de perire sunt „des- 
naționalisătorii" și „bunii", „blânc[ii“ 
și „patrioticii" Ruteni de erl, au de
venit ac|I „panslaviștl", ergo duș
mani ai „națiunei alcătuitore".

Bine că și-i fac „dușmani" și 
pe Ruteni. Cel puțin vor avă prilej 
se strige la tote ocasiunile, că nu 
mai au nici un prietin. Illr încât pen
tru Ruteni, le vor folosi și lor ceva 
atacurile acestea, îi vor deștepta pănă 
mai e timp și vor arăta, mai ales 
celor din fruntea clerului lor, că rău 
servicii! au făcut bisericei și popo
rului lor când nu de mult s’au pus 
codă la toporul maghiarismului vio
lent, care voia să storcă dela scau- 
unul apostolic îndreptățirea întrodu- 
cerei limbei liturgice maghiare.

Desbaterea declaratiunei archi-9ducelui moștenitor continuă în dieta 
ungară. Ea durâză acum de-o săptămână 
și nu se pdte prevadă ou siguranță oând 
se va sfirși. După Polonyi, care a ooupat 
întrăga ședință de alaltăerl, mai erau în
scriși la cuvânt Szilagyi, Edivds și Ralcow- 
szlvy. Discursul lui Polonyi, care prin ra- 
bulistica lui a produs o penibilă impresiă 
asupra szelliștilor, este comentat în tdte 
cercurile ca un atac rar în fălul său, S’a 
observat, că la banffyștl disoursul lui Po
lonyi a produs satisfacția. Banffystul Gaj ari 
l’a felicitat ostentativ pe Polonyi.

Mare sensațiă a produs în cameră 
când Polonyi a cjis, oft jurăminte oa aoela, 
oare l’a făcut arohiducele moștenitor, n’au 
fost ținute nicl-odată. A ilustrat acâsta ou 
esemple din istoria Habsburgilor. „Nu 
cred, că s’ar afla cine-va în camera acâsta 
— adause Polonyi, — care ar pretinde dela 
moștenitorul de tron esecutarea jurămân

tului său. Dieta nu pote decreta, oă na
țiunea maghiară nu este egală în rang ou 
familia princiară. Fiii și fiicele națiunei 
maghiare stau mai pe sus de urmașii mi
cilor prinți. In înțelesul legilor nostre, fiă- 
oare fiu al națiunei maghiare nu numai pdte 
sd aldgă rege, ddr pdte d si rege. Facă dieta 
o adresă, în care să desfășura, oă nu per
mitem sd ni-se umildscă copiii. In casa ma
ghiară femeia este regina; regină va fi și în 
casa moștenitorului de tron". -In fine spune, 
oă niol-odată nu va primi o lege, oare 
umilesce pe oopiil nevinovațl, pe femeia 
legală și, de-i va ajuta Dumnedeu, el (Po
lonyi) nu va respecta nicl-odată o astfel de 
lege.

Turcia și căile ferate bosniace. 
Foile bulgare sunt vesele constatând, oă 
guvernai din Sofia a înoeput tratative ou 
guvernul turoese relativ la concesia liniei 
ferate. Ele însă anunță tot-odată, că con
cesiunea, pe oare o cere Austro-Ungaria 
pentru unirea punctelor Serajevo-Mitrovița 
va fi respinsă de Turoia și nu esitâză a 
mai spune, oă aid este a-se căuta influența 
Rusiei.

Alianță serbo-bulgară. Am re
produs în numărul de Duminecă vocea unui 
bărbat politic de frunte bulgar cu privire 
la raporturile dintre Serbia și Bulgaria. 
Acum publică „ Vecerna Poșta* din Sofia în 
numărul său dela 12 Octomvrie v. un ar- 
tioul, în care cjice, oft soirea despre o apro
piată înțelegere între Serbia și Bulgaria a 
produs o mare sensațiă în lumea politică 
și mai ales în România. Guvernul sârb — 
cjice „V. P.“ — șl-a schimbat atitudinea sa 
de pănă acum față de guvernul bulgar și 
a însărcinat pe agentul său diplomatic din 
Sofia să trateze ou Ivancioff în oeea-ce 
privesce cooperarea ambelor state slave în 
Macedonia. Tote aoestea, adaugă numitul 
cjiar, se fac sub protecția Rusiei, carelucrâză 
pe ascuns prin agenții săi din Sofia și Bel
grad. Alianța sârbo-bulgară va fi confir
mată în mod ofioial.

FOILETONTJL „GAZ. JTRANS".

Micul ghebos.
De Jules Claretie.

— Fine. —

m.
Din cjiua aceea Mayeux deveni om 

trist și închis. Era ca o mașină, cu deose
birea că gândea și suferea.

In fiă-care dimindță mergea ou punc
tualitate minutală în oficiul său.In drumul, 
ce avea să-l faoă, trebuia să trdoă prin 
grădina Tuilleriilor. Mayeux îșl ducea de
junul ou sine și-l împărția cu lebedele din 
marele basin. Paserile albe și superbe i-au 
făcut încet cu încetul cunoscința. La vocea 
lui se înșiruiau la marginea basinului și 
luau din mâua sa bucățile de pane. Ele se 
lăsau, ca bietul ghebos să le adie cu mâna 
penele netede și moi.

— Aceste oel puțin nu găseso o’așl 
fi urît.

Cu nume scumpe scdse din vechile-i 
amintiri îșl numia favoritele sale.

Odată, când zimbia fericit în birou 
gândindu-se la prietinele lui, șeful îl agrăi;

— La ce te gândescl, Mayeux?
— La lebedele mele ! răspunse el ou 

fața senină.
Credeau, că șl-a pierdut mințile și-l 

rîdeau.
IV.

Intr’o diminâță, când mergea spre 
birou, văcju înaintea unui deposit cu ta
blouri îmbulzindu se o mare mulțime de 
privitori. Trecând pe lângă ei, i-s’a părut 
că aude amintindu-i-se numele în ohip bat- 
jocuritor. Se ridioâ în vîrful degetelor și 
privi ÎDtr’acolo.

Bietul Mayeux. Asupra ce se mira 
și-și petrecea mulțimea atât de bine, ironi- 
sând și batjocurind, era tabloul său, mai 
bine dis sohimositura chipului său. Neno
rocitul l’a ounosout îndată. Era o carica
tură forte bine reușită. De bună sâmă, că 
desenatorul l’a văcjut cu ocasia ooupării 
Lonvrului, căci Ia desenatîn situațiunea oând 
cu mica lui umbrelă roșiă isbia din tdte 
puterile pe un gardist elvețian mort.

El, Mayeux, care a apărat pe soldatul 
rănit în contra omorîtorilor.

Nemilosul desenator picta o față urîtă, 
sohimosită și sbîroită pe figura ghebosă și 
slabă a lui Mayeux, neuitându-șl nici de 
pantalonii lui scurțl, nici de fluerile picio- 
relor, nici de brațele lui ca soheletul. Și 
acest chip-batjooură îl provătju cu inscrip
ția: „Nenea Mayeux învinge pe morțl în 
(jilele gloridse ale revoluțiunei".

Mayeux nu putu să-șl rețină un ți- 
pet. Cu toții s’au întors atunci și văcjură 
înaintea lor pe micul ghebos, care tremura 
de furiă și rușine. Intr’un moment întrega 
stradă răsuna de hohotul prostftnatic al 
mulțimei:

— Hahaha! Par’ oă ar fi sărit din 
chip; nu-i mai lipsesce, decât umbrela ro
șiă din mână. Mititelele Mayeux, unde ’ți 
este umbrela?

Mayeux îșl reoulese tdte puterile și 
pleca grabnic, urmat de huetul nemilos al 
derbedeilor. Ajuns acasă, se aruncă pe pat 
rupt de obosâlă și amărăciune. Era ni
micit.

V.
De-atunol începând viața lui fu un 

chin. Desenul artistului a câștigat simpatia 
publioului și a ajuns să aibă mai multe 

ediții. Numele Mayeux representa tipul 
omului celui mai urît, mai ridicul și mai 
blăstămat. Caricatura lui fu luată de foile 
umoristioe și-i punea în gură gugumăniile 
cele mai de rîs.

De aouma Mayeux îndată ce eșia în 
stradă, oopiil strigau după el batjoourindu-1 :

— Nene Mayeux, nene Mayeux, ce 
vrâi; acum ddr nu e carneval!

Ironisarea stradei l’a mâhnit atât de 
mult, încât șl-a dat dimisia și nu se mișoa 
mai mult din odaiă, decât sâra, dâr niol 
atunci nu cuteza să mârgă departe de 
locuința lui.

Intr’o sâră sooborând scările, se în
tâlni cu micul Pichon, care a fost pricinui
torul nevinovat al nenorooirei sale. Copilul 
dise:

— Mamă, am găsit un oățăluș fără 
stăpân și l’am adus aoasft, deși e fdrte urît. 
Ce nume să-i dăm ?

— Dâcă e forte urît, (j’se Mayeux 
cătră copil, atunci să-l numiți Mayeux! —• 
și o’un rîs răgușit grăbi în odaiă.

VI.
Bietul Mayeux! De oând nu mai um

bla în oficiu, a seădut oa o lună.
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Manifestul Ligei culturale.
Comitetul oentral eseoutiv al Ligei pentru 

unitatea culturală a tuturor Românilor publică 
un manifest isoălit de d-nii: V. A. Urechiă, 
Mihail Vlădescu, Grigorie Ștefănescu, Aid. D. 
Florescu, P. G. Cantilli și de membrii: Va
lerian Ursianu, A. C. Popovicl, și N. N. 
Zlotescu.

In prima parte a manifestului se arată 
îndoita obligațiune a Ligei, de a faoe ou- 
noscute dreptățile urmărite de Românii de 
pretutindeni și de a urmări ou înțelepciune 
și cu zel orl-oe mișcare internă și orl-oe 
manifestare de bucuriă a Românilor ârăși 
de pretutindeni. Arată mai departe, oum 
prin convocarea reuniunei panlatine sub pa- 
tronagiul Ligei la Paris, s’a dobândit re- 
sultatul de a-se convoca în anul viitor la 
Roma un mare oongres latin.

Vorbind de activitatea internă a co
mitetului central, manifestul spune, că ea 
a fos înoât-va mai mărginită din diferite 
cause, printre cari cea mai de frunte este 
crisa financiară.

Stărue apoi asupra calelor grele prin 
cari trec Românii din Peninsula balcanică 
de ale căror năcazuri și greutăți însâ se 
ooupă acum Europa oultă, guvernul și jus
tiția română, și esprimă speranța că Tur- 
oia va înțelege; interesele sale și 
chiar Bulgarii vor pricepe în fine, oă sal
varea lor nu este într’o Bulgariă fantastică, 
oi în oea mai perfectă concordiă cu po- 
porele din Peninsula balcanică și în deosebi 
ou națiunea română.

Manifestul se ocupă apoi de sâr- 
tea Românilor din imperiul austro-un- 
gar. După-ce arată cum șoviniști din Bu
dapesta nu-șl schimbă direcțiunea lor po
litică greșită, din contră o înăspresc ; oum 
ștudenții români dela universitățile ungu- 
resoi sunt perseoutațl, dovadă cașul ou G. 
Novaooviol, și I. Scurtu, manifestul con
tinuă așa:

„Liga nu se amestecă în mersul poli- 
litio al niol unui stat veoin ; mai mult, nu 
Liga are să dea directivă, nici sfaturi fra
ților de sânge de pretutindeni. Dâr ea are 
o sfîntă obligațiune, aoeea de a-se adresa 
oătră lumea oivilisată, arătându-i persecu
țiile la oare sunt expuși Romanii din Un
garia.

„Liga mai are o obligațiune, care 
înainte de tâte legitimăză existența ei: a 
lupta împreună ou toți frații pentru națio
nalitatea și limba comună, pentru respec
tarea lor deplină.

„ Dâoă din Ardeal, oohii noștri în
tristați se îndrâptă spre Moina, la sprân- 
oâna Prutului, în oea țerișâră română din 
care isvorește îmbelșugătârele ape ale Mol
dovei, și în oare se conservă mâștele ma
relui Ștefan-Vodă, numai de buouriă nu ne 
simțim sufletul cuprins.

„In dâsa întuneoime a ceriului Bu
covinei, se făouse nu de mult un zîmbitor 
luminiș: toți oapii națiunei române de 
aoolo, său aprâpe toți, mână în mână, lu
crau contra ne-amicului comun.

„Pe așa oale mergând, viotoria finală 
era asigurată, dâr intriga și zavistia a su-

— Măoar de ași sfîrși-o odată! mur
mura el sfâșiat.

In urmă zăoea în pat bolnav.
— AoușI voiii fi ferioit! îșl gândia el. 

Acolo sus nu sunt gheboșl. De ce m’au și 
supărat și chinuit âmenii? Ah, a muri sin
gur, singur...

Picături mari de laoriml îi udau fața. 
El repeta fără întrerupere:

— Mamă I... Jaques !... Madelaine ! O 
Dumnezeule I...

Din visul lui trist și jalnio îl deștepta 
un sgomot.

— Cine-i?
Nici un răspuns.
ErășI întreba: Cine-i?
Atunci aucji un sohilălăit plângător.
— Ah, 4>se el zimbind trist, — bie

tul Mayeux!
Voi să se soole, ca să deschidă ușa, 

dâr reoăcju fără puteri, ofta greu și muri.
Acum nu-1 mai dâre nimio. Dâr nu

mele și acjl obiolnueso a-1 ^folosi oa o es- 
presiune de urîoiune și răutate. Astfel se 
nasc numele de batjooură în Francia. 

flat... și norii negrii amenință tot mai 
mult să acopere micul luminiș.

„Liga nâstră nu are de a interveni în 
lupta fratrioidă, dâr datoria ei este de a 
le striga din adâncul sufletului: O, fraților, 
numai prin unirea și concordia vâstră, mai 
puteți salva Bucovina de slavisare. La lup
tă ou toții împreună la ocasiunea nouălor 
alegeri parlamentare. Rămâneți aceea oe 
ați fost: supuși credincioși ai Austriei, dâr 
nu înoetațl a fi Români".

In fine manifestul apelâză la toți oo- 
legii să se pună pe lucru înlesnind comite
tului central tot mai multe mijlâce mate
riale și morale pentru urmărirea marilor 
scopuri naționale.

Din isprăvile comitetului mace
donean.

Se soie, că acum câte-va 4*1° „Agen- 
ția Română11 a transmis o depeșă din Cons- 
tantinopole, în oare se spunea, că autorită
țile otomane au arestat acolo pe mai mulți 
Bulgari, bănuițl de polițiă, oă ar sta în re- 
lațiunl cu comitetul macedo-andrianopolitan 
din Sofia. Chiar erl am semnalat o scire 
de felul acesta din Oonstantinopole.

fită acum, oe ’i sorie „Timpului11 din 
Bucuresol un oorespondent al său din Cons- 
tantinopole:

Bulgarii arestați au fost trimiși de 
comitetul macedo-andrianopolitan aoolo, în
tr’o misiune fârte delicată: aceea de a asa
sina pe Exarhul bulgar. Poliția a fost în- 
sciințată de însu-șl. Exarhul, oare primise 
sorisorl amenințătâre. Despre resultatul cer
cetărilor nu s’a putut afla nimio, autorită
țile păstrând cel mai striot seoret. Etă însă, 
oe s’a aflat asupra acestei interesante afa
ceri :

Dela o vreme înoâoe, agenții Comite
tului, în mare parte dascăli în școlele bul- 
gărescî, spăriațl de atitudinea energică 
a autorităților otomane, s’au arătat cam 
neascultători la poruncile comitetului, re- 
fusând să esecute jafurile și asasinatele 
ordonate dela Sofia. Comitetul iritat de 
aoest aot de rebeliune, a invitat pe Exar
hul din Constantinopole să destitue pe toți 
oei nesupuși. Exarhul, temându-se proba
bil să nu-șl oompromită situația față de 
guvernul otoman, a refusat. Peste câte
va Zile apare în „Les Reformes11, organul 
Comitetului, o notiță amenințătâre la adresa 
Exarhului, spunând, că el șl-a uitat obli
gațiunile cătră țâră, oă atitudinea lui a 
devenit curat antipatriotică și că, dâoă nu-șl 
va lua sâma, se vor ivi complicațiunl grave 
de tot. Câte-va Zile după apariția notiței, 
Bulgarii cu pricina sunt arestați la Cons
tantinopole.

Este evident, oă în duelul aoesta din
tre comitet și Exarh, e de o importanță 
capitală să se ounâsoă sentimentele 
și atitudinea guvernului bulgar. Exarhia, 
ne scrie corespondentul nostru ocasional 
din Constantinopole, se află într’o posițiă 
forte critică, pentru-oă guvernul bulgar i-a 
tăiat subsidiul. Cu alte cuvinte guvernul 
bulgar spune Exarhului: „Ori eseouțl po
runcile comitetului, ori ești osândit să mori 
de inaniție. Aoâsta nu e afirmațiune gra
tuită. „Curierul Biserioeso“ din Sofia, or
ganul Sfântului Sinod, s’a făout echoul dis- 
perărei Exarhului, dând publioităței și ao- 
oentuând faptul, că Exarhia se află într’o 
situația pecuniară forte oritică. De altă 
parte avem declarațiunile organelor opo- 
siționiste „Mir" și „Noul Veao" din Sofia, 
cari atacă în mod violent guvernul Ivan- 
cioff-Radoslafoflf pentru-că refusă să remită 
Exarhiei subsidiul, care i a fost plătit' pănă 
acum regulat.

De aci reese, că guvernul bulgar ține 
partea oomitetului maoedoandrianopolitan, 
și răsare dela sine întrebarea, dâcă asasinii 
bulgari espediațl casă estermine pe Esarhul 
din Constantinopole, au fost trimiși de co
mitet numai, fără soirea guvernului, sâu cu 
soirea și consimțământul lui ?

întrebare prea gravă, oa să dăm răs
punsul în pripă. Mai bine să așteptăm să 
răspundă faptele.

Noi ne mărginim la constatarea, că 
guvernul bulgar ocrotosce și sprijină oomi- 
tetul pănă într’atât, înoât să se dedare 
răsboiu Esarhului din Constantinopole, și 
ne întrebăm : dâoă pănă acolo merge comu
nitatea de vederi îutre guvern și comitet, 
va avâ âre'guvernul bulgar destulă tăriă 
și independență, ca să ia măsurile indicate 
pentru satisfacțiunea nâstră ?

That is the question.

Conferința învățătorilor
rom. gr. or. din districtul Brașovului 
(protopopiatele Brașov, Bran și Trei- 

scaune).
Ședința Ill. 24 Oct. (S'/4 âre a. m.~)

După deschiderea ședinței să pune la 
ordinea Z'lei leețiuuea praotioă ou elevii și 
elevele din anul II de șcâlă, oare să ține 
din partea d-șârei Maria Bogdan, învăță- 
târe, Brașov. D-șâra prelegătâre alege din 
cartea de cetire oa piesă de tractat „Bradul^; 
pe oelelalte despărțăminte le-a ooupat în 
scris. Inoheiându-se leoțiunea și eliberân- 
du-se elevii și elevele din sală, să deschide 
discusiune asupra acestei leoțiunl. Din ob
servările făcute de mai mulți membri ai 
conferenței prelegerea să declară deplin 
suooâsă și d-șârei prelegătâre mulțămită 
protocolară.

Urmâză strigarea apelului nominal și 
o mică pausă. După redeschiderea ședinței 
să pune la ordinea Zilei leoțiunea praotioă 
din limba română ou elevii și elevele din 
an. III de șcâlă. Prelegătorul Aurel Fopo- 
viciă (Satulung) tractâză piesa de oetire: 
„Fetița murdară^, după-oe ocupase deja în 
soris oelelalte despărțăminte. Prelegerea e 
ascultată cu oea mai mare atențiune. După 
înoheiere se fac din partea mai multor 
membri obserVațiunile aflate cu cale și în 
urmă prelegerea să declară deplin suooâsă 
și prelegătorului i-se aduce mulțămită pro- 
tooolară.

Ședința IV. (53/,—4 âre p. m.)
Să pune la ordinea Z'lei observări asu

pra Normativului școlar. Deârece în cele 
două oonferențe din anii trecuțl să revi- 
suise și îndreptase materialul din învăță
mântul religiunei pentru oei șâse ani de 
șoâlă și din învățământul limbei materne 
pănă la an. V de șoâlă, aoum urmâză ma
terialul pentru an. V și VI de șcâlă din 
învățământul limbei materne. După cetirea 
materialului din Normativ și din proieotul 
de plan al unei comisiuni, oe să alesese 
anume pentru acest soop înoă aoum doi 
ani, să fao observările de lipsă primind în 
partea cea mai mare materialul designat 
de numita oomisiune ou aoestea să ridioă 
ședința.

SUIRILE DIL
1

— 25 Octomvrie v.

Archiducelele Francisc Ferdinand 
a sosit alaltărl în Beolohereoul-mare, de 
unde săra a plecat la Ecica fiind âspele 
oontelui Harnoucourt. A doua Zi s’a făout 
o vânătâre la oare arohiduoele a împușcat 
22 de vulpi.

Asasinat politic. Din Salonio se te- 
legrafâză Z'arului „Acropolis11, oă notabilul 
Român Tituni — distins pentru sentimen
tele sale naționale, a fost asasinat de Bul
gari, pe când se întorcea dela Mețioova 
spre Ghevgheli.

0 rectificare. Față cu soirea lansată 
în nr.-ul de Marți al „Tribunei Poporului11, 
oă I. P. Sa d-1 aroh’episoop și metropolit 
loan Mețianu nu ar fi contribuit cu nimio 
pentru fondul mesei studenților români din 
Brașov, ni-se oomunică din isvor compe
tent și suntem rugați a oonstata, oă I. P. 
S. Sa a contribuit, înoă în Februarie 1899, 
ou o sumă însemnată, dâr în mod anonim.

Din România. D-1 C. Olănescu, minis 
tru de interne, a aloătuit deja proiectele 
de legi asupra: a) Monopolului cârciumi
lor, în oomunele rurale ; b) Suprimarea sub
prefecturilor și crearea inspectorilor de 
plășl. o) Organisarea și sporirea atribuțiu- 
nilor notarilor. — Aceste trei proiecte de 
legi vor fi supuse, probabil, la înoeputul 
săptămânei viitâre desbaterilor consiliului 
de miniștri.

— Desmințire. ț)iarele oposiției au vor
bit despre dimisia d-lui Olănescu, ministrul 
de interne. „Epoca11 este autorisată a da 
cea mai formală desmințire aoestei nouă 
năsoooirl. Un redactor al ei a văZut pe d-1 
Olănescu, care i-a spus: Nici nu m’am gân
dit, nici n’am vre-un motiv să demisionez.

Vandalismul Bulgarilor, țliarul 
„Soirile Petersburgului", organ al prințului 
Uftowski, a publioat, Z^el0 trecute, un lung 
articol relativ la isprăvile bulgăresol în 
Macedonia, datorit savantului rus Draga- 
noff. Acesta în basa informațiunilor primite 
dela institutul aroheologio rus din Constan- 
tinopol, asigură, că Bulgarii distrug în mod 
sistematio orl-ce monument istorio din Ma
cedonia. Bulgarii rup manuscripte și mân
jesc ou cernâlă inscripțiunile istorice de pe 
ioânele biserioilor. Asemenea probe de 
vandalism pâte cine-va să le vadă în mă
năstirile : Tresoavetz, Marcob și Soopia. 
Organul institutului archeologic rus din 
Oonstantinopol, a soris în acâstă privință 
următârele: „VinovațI în aotele de vanda
lism sunt înși-șl Bulgarii, cari nimioesc 
orl-ce monument istorio din epoca romană 
sâu grâoău. In tot cașul, este demn de re
marcat, oă chiar un institut sciențific rus 
începe a condamna relele apucături ale 
barbarilor Bulgari.

Manevrele împerătescî din anul 
viitor, după cum se scrie, se vor ținâ în 
ținutul orașului Cinol-bisericl. Monarchul ou 
acâstă ocasiune va fi înouartirat în oastelul 
oontelui Majlath din Miholjaț.

Tămbălău la Arad. La Arad se faoe 
adl instalarea noului fispan al comitatului. 
La tămbălăul aranjat din inoidentul acesta, 
se vor presenta și Românii sub conduce- 
ren P. S. Sale episoopului Goldiș. Așa 
spune fâia de aoolo „Tr. P.“ Ore nu se 
va faoe și acuma ou „Românii" vre-o „fră
țietate11 ?

Desvelirea statuei lui Carnot. Du- 
mineoă s’a făout în Lyon desvălirea statuei 
fostului președinte Sadi Carnot. La actul 
desvălirei a partioipat și președintele Lou
bet și miniștri. Din inoidentul acesta stra
dele erau deoorate și pavoazate. Din tâte 
părțile președintele republioei a fost viu 
aclamat. După inaugurare cortegiul s’a dus 
la prefectură pentru recepția oficială a pre
ședintelui. După recepțiune s’a dat un mare 
banohet la camera de comerciu, unde Lou- 
bet a rostit un toast lăudând operele so- 
oiale pe care oamera de oomeroiu le pro
tege și adause, că tot oe privesoe îmbună
tățirea esistenței oelor umili și desmoște- 
nițl are drept la încurajarea și la solicitu
dinea președintelui Republioei. Sâra Lou- 
bet a luat parte la banchetul dat în onâ- 
rea sa la primăriă. Aici încă ținu un toast 
glorificând memoria lui Carnot. El mai 
Zise, oă-șl va da silința să îndeplinâscă sar- 
oina sa de a apăra interesele morale și ma
teriale ale țării. — Mai amintim, oă cu 
ooasia acestei serbări Țarul Rusiei a adre
sat președintelui Loubet o telegramă în 
oare îșl esprimă alipirea sa la aoest aot și 
asigură de sincera și nestrămutată prieteniă. 
Președintele Loubet i-a răspuns îndată, 
mulțumindu-i călduros în numele Franoiei.

Cum sunt judecați ucigașii în So
fia ? Ca un oap de operă, despre oonsoien- 
țiositatea, cu oare îșl împlinesc judeoătorii 
bulgari datoria, oetim Jprin foile din Peșta 
următorul oas: Un învățător bulgar cu nu
mele Mihail Șumanov a ucis pe un Macedo
nean, Caoef Bojanov. Juraților li-9’au pus 
următârele întrebări: 1) Este oonstatat fap
tul, că Mihail Șumanov a ucis pe Caoef 
Bojanov? 2) Dovedit este, că ucigașul a fost 
pe deplin oonsoient de fapta sa? 3) Este 
constatat, oă mârtea lui Caoef a urmat ime
diat după severșirea atentatului ? 4) Sunt 
împrejurări agravante și atenuante? 5) Este 
Ș.;manov vinovat pentru oomiterea atenta
tului? Jurații cu unamimitate au răspuns 
la oele dintâiu trei întrebări ou da, âr la 
oele două din urmă ou nu. Aohitarea vino
vatului a fost „motivată11 cu aoeea, oă Șu
manov a uois din simț de patriotism. Pentru 
aoeea a omorît pe Caoef, de âre-oe l’a ou- 
nosout ca aprig inimic al comitetului ma- 
oedonean. — Comentar nu mai e de lipsă.

Furtul din Vatican. Poliția din Ge
nua a deținut pe advocatul Pesoio, fiind 
bănuit, oă el ar fi primit hârtiile de valâre, 
cari au fost furate din Vatican și le-ar fi 
sohimbat. La banoherii din Milan și Flo
rența pănă aoum s’au aflat din aoele hârtii 
în valâre de 270.000 Lire.
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Rochia de miresă 'a reginei Wil
helmina. Foile olandese dau unele amă
nunte despre trousseau-ul tinerei regine 
Wilhelmina, a cărei cununiă cu principele 
Henrio de Meklenburg s’a stabilit deja pe 
rjiua de 17 Ian. 1901. întreg trousseau-ul 
miresei trebue să fie gata până la începu
tul lunei Ianuarie. Rochia de miresă a Re
ginei va fi brodată în șcdla de brodoriă 
din Amsterdam, unde a fost confecționată 
și haina, ce a avut’o la încoronarea sa de 
Regină. Timp de trei luni au lucrat la 
acâstă haină cele mai bune dintre elevele 
șoolei de brodat. Desenurile pe stofa ro
chiei de mirâsă le face oonducătdrea in
stitutului și se esecută sub supraveghierea 
sa personală.

Pentru o sărutare. La o gară în 
apropiere de Petersburg s’a întâmplat ur
mătorul oas: Un tînăr muncitor se ruga 
de vre-un ajutor dela un ounoscut neguță
tor. De alta parte pe peron se afla un ge
neral, care avea la braț pe soția lui, o 
damă tînără și frumdsă. Neguțătorul dise 
muncitorului oă-i va da "5 ruble, dâoă va 
săruta soția generalului. Țăranul sfiindu-se 
se apropia de general și-i povestesoe, oum 
ar pută el ajunge la o pomană de 5 ruble. 
Generalul se uită întrebător la soțiă, dr 
acâsta șovăind puțin îi întinde muncitoru
lui obrazul. Țăranul după-ce a sărutat’o, 
s’a dus la negustor, oare i-a plătit cele 5 
ruble promise.

Spicuiri
din trecutul și presentul nostru.

Siliște, în O o tom vrie 1900.
— Fine —

Avem adl fdrte multe familii, cari mai 
acum câțî-va ani nu steteau ou orl-oine 
de vorbă, și acjl să le plângi de milă! 
Căușele acestei decadințe materiale sunt 
multe.

Ooupațiunea majorității covîrșitdre a 
Săliștenilor a fost oieritul. Și pe atunci 
nimio nu era rentabil, oa eoonomia de oi. 
Pe lângă aoeea târlele Săliștenilor erau 
vestite. E ușor de esplicat, dâr dâoă pe 
atunol și-au adunat bani frumoși Săliștenii. 
De atunol derivă și renumele Săliștenilor 
de dmenl bogațl. împrejurările favorabile 
ale oieritului însă ou vremea s’au schimbat.

6menii au fost nevoițl să-și vândă 
târlele, oăoî nu li-se mai renta, — lucrau 
mai mult ou pagubă decât cu oâștig. Ge 
să facă acum? Săliștea pe atunol avea vre-o 
5000 de loouitorl. Hotarul în raport cu 
numărul loouitorilor e numai un petec de 
loo. Numai din âgrioultură nu putea trăi 
nimenea, oum nu pote nici adl. Abia 2 — 3 
esoepțiunl dăoă vor fi. E natural dâr, dâoă 
între astfel de împrejurări pe lângă dra
gostea față de eoonomia de oi s’a des- 
voltat în SăliștenI mai ales spiritul negus- 
toreso.

Unii au și îmbrățișat negoțul și unele 
centre — cum era d. e. Abrudul — erau 
aprovisionate ou unele artioole aprdpe 
numai de SăliștenI. Cu introducerea dru
mului de fier și aoest isvor li-a secat. Alții 
mai oomoc}!, mai rămânând pe acasă în 
lipsa de ooupațiune s’au dat pasiunei jo
cului de cărți — an devenit cartofarl și în 
sourtă vreme și-au mânoat tot ce bruma 
agonisiseră în decurs de ani de cjile și cu 
ce eventual s’ar fi putut apuoa de alte afa
ceri. Alții ârășl au luat lumea’n oap și 
s’au dus în România, mai ales în Dobrogea. 
Aiol parte au intrat oa servitori pe la alții
— cei mai săraci, — parte au luat în 
arendă moșii de ale statului, parte și-au 
desohis oâte-o prăvălidră seu oâte-o câr
ciumă. Mulțl dintre aceștia au și ajuns la 
stare bună. Dintre cei sărăoițl și rămași 
acasă vec|I destui și în cpua de astăc}! gă
tiți frumos — cu haine rămase din vremu
rile cele bune — și stând prapur înaintea 
porții cât e cjiulica de mare. Mai bine 
rabdă de fome, deoât să între în servioiul 
altora. Mândria nu-i lasă. Și mândria acâsta 
într’atâta s’a înrădăcinat în SăliștenI, înoât
— abstrăgend Țara românâsoă — aici la 
noi nu vei găsi un singur servitor său ser- 
•vitore sălișteană. Autorităților le oonvenia 

și se buourau de decadența aodsta mate
rială a unora.

E și esplicabil, oăcl dmenii indepen
denți materialicește sunt tot dăuna peri
culoși peDtru autorități. Pe aceștia nu-i 
duol de nas oum voesol tu, oi aceștia re- 
sondză oum ei voeso, și de multe-orl îți 
pun bete în rdtă. Sărăoind însă sunt avi- 
sațl la sprijinul autorităților și astfel nu-i 
greu să-i pui ou botul în labe. Și apoi oum 
rezondză nația o soim ou toții: Calioul — 
ori cât de omeniă ar fi — tot om de nimic 
rămâne; pe când bogatul — orl-cât de 
omeniă ar fi — tot om de omeniă este.

Dâr preoții — luminile poporului — 
oarl sunt chemați oa tot dăuna să stea ou 
povața și cu fapta la disposiția poporului, 
oe făceau și oe fao când văd, oă fiii lor 
sufletescl merg pe povârnișuri? Preoții?... 
Atunol oa și aoum îți puneau patrafirul pe 
oap, te trosniau ou mătăuzul său îți în
tindeau mâna. Atâta soiau. Aveam preoți 
cu frioa lui Dumnedeu, evlavioși, dâr dmenl 
din popor, fără vre-o oultură mai înaltă. 
Majoritatea poporanilor soiu mai mult deoât 
ei, fiind-oă sunt omeni umblațl. Săliștenii 
încă n’au audit de pe amvon cuvântul 
preoților lor. Acesta le e ceva necunoscut. Si 
amvonul multe rele și răni ar pută vin- 
deoa. La noi preoția a fost o moștenire 
familiară, întocmai ca un meșteșug ce-1 
lasă un tată Aiului său. Astfel de preoți 
se înțelege, că nu-țl impun. Er dintre oei 
mai noi și oarl țf-ar impune, se îndelet
nicesc mai mult ou ooupațiunl absolut in
compatibile cu posiția preotului, așa înoât 
numai impresia de preot nu ml-o faoe.

Ași pută sorie încă forte mult în Ges
tiunea acesta, fiind însă tocmai în preajma 
alegerii de protopop tao, în speranță, oă 
noul protopop va pune în fine capSt stării 
insuportabile de ac}I. E și timpul suprem, 
oăcl simțul religios începe a soădâ. Cu 
astfel de preoți niol nu mă mir.

Am 4is mai sus, oă mulțl SăliștenI au 
înoeput să emigreze în România. Cu de
părtarea Săliștenilor încep și imigrarea 
străinilor în Săliște, mai ales meseriași; dr 
de când s’a mai desohis linia ferată — 
n’ar mal fi pomană de ea! — ne năpădeso 
străinii tot mai tare. Mulțl meseriași Săliș
tenI nu mai pot susține oonourența lor> 
și de aoeea uniix și dintre aceștia au în
ceput să emigreze.

Săliștenii i-au lumea în oap și străinii 
se înouibă tot mai adâno.

Au prins străinii a-ne pasee „de nu ne 
mai putem ounosoe". Jale și bănat oa parte 
ni-au dat. Nu le-a luat din vânt neferici
tul Eminescu șirele:

Și cum vin cu drum de fier
Tote cântecile pier 
Sboră pasările tote 
De năgra străinătate.

Le-a soos din oruda realitate.
Și dăoă se va mai oontinua tot așa nu 

treo 60—70 de ani și Săliștea șl-a pierdut 
oaracterul româneso.

Tot influinței străinilor și neinteresu- 
lui preoților atribui eu în mare parte și 
dimensiunile, oe le-a luat în Săliște — mai 
ales la femei — luxul. Rane adânol sunt la 
noi, oarl ar trebui vindecate.

In prima linie ar trebui să punem 
stavilă emigrării. Ca să-i reținem însă de-a 
mai emigra, ar trebui să li-se creeze nouă 
isvdre de venit, fiind-că toți din negus
toria nu pot trăi. Bani au fost la oomună, 
s’au întrebuințat însă pentru alte soopurl — 
pentru modernisarea Săliștei. Atunol când 
fomea ne bate la uși și străinii ne scot din 
oasă ni-se fao trotoare, se ridică un palat 
pentru judecătoria oerouală, — care de alt
fel momentan ar fi plecat din Săliște la 
Mag (!) — s’au făcut niece terase, pe odeta 
unui deal, pentru morminte (noroo, oă nu 
s’a înmormântat pănă acum aoolo, oăoî 
bieții morțl ar fi atjl ou oiolauele și căpă- 
ținile pe afară), dr de present se reguldză 
rîul, așa înoât niol oheul Dîmboviței nu va 
fi mai frumos. Zidul de pâtră va fi 3 me
tri înălțime și la basă de 1% metri gro
sime, Se va presenta de minune. Să tot 
trăesol în Săliște, bine înțeles să ai oe-țl 
trebue la chimir !

Comitatul faoe peste zidul acestui rîu 
un pod de fier cu fundament solid și zid 

din piatră oioplită — pare-mi-se pentru 
16 mii. Și comuna încă va face două po
duri de fler. Frumoșii aoațl, tei, frăgarl, 
cari au fost plantați înainte ou 15 ani 
de-alungul piațului pe lângă țărmurea rîu- 
lui și oarl dedeau deja umbră frumdsă — 
au trebuit să fiă delăturațl în vederea par- 
oului modern, ce are să se aranjeze după 
regulare. Modernisarea acâsta ou (jeel de 
mii de fi. luațl împrumut dela „Banca na
țională" din capitală a fost cel puțin pri
pită și prea radicală, în vederea enormei 
majorități lipită de săracă a aoestei oo- 
mune — oare ajunge la aruno însemnat. 
Arunc bunioel au Săliștenii deja aoum, nu
mai cât „Domnii1* îi dau alte numiri: „pază 
de ndpte", „răscumpărarea luorului publio" 
(7 oordne) o grămadă de procente după 
darea de pământ, pentru plătirea păzitori
lor la oâmp etc.

Mai trebue amintit apoi la tote în
treprinderile și „Mehrazbeit“-ul (vorba pri
marului), adeoă să coste totdâuna ou mult 
mai mult, decât a fost preliminat și votat.

Din inoidentul regulării rîului au fost 
dărâmate 2 case de piatră solid zidite, 
anume casa pentru vămuirea mărfurilor și 
camera pentru vinderea cărnii, pe motivul, 
oă acestea oad în linia regulării rîului (pu
teau însă să rămână, căol nu se prăpădia 
lumea, dâoă se lăsa piațul cu y2 metru mai 
larg) pentru-oa să se pdtă pune în oomitet 
la votare — se înțelege în felul cum să 
face la noi votarea — zidirea unei oase 
mari — frumose — oare să coste ârășl 
vre-o 10,000 fl., în care să se instaleze 
apoi oamera pentru măjuit, măcelăria, ghe
țarele pentru carne și fabrica de unt, oare 
se va înființa.

Tdte sunt forte bune și forte frumdse 
— numai oât nu ou bani luațl împrumut 
și în o oomună, oare e în decadență. —

dre de parcuri și de regulărl le arde 
acum bieților SăliștenI?!... Nu vedeți 
„Domnilor", că noi de-abia o mai ducem 
de adl pe mâne? Ce folos avem noi de tote 
aoestea? Nu vedeți, că numai străinilor le 
faceți plăoere și pe noi ne lipsiți de ultimii 
crucerl oe biet îi mai avem — ba ne bă
gați și datori ? !...

Nu vedeți, oă tdte comunele nostre 
românescl oât s’au modernisat și-au pierdut 
caracterul românesc?

Credeți, că Săliștea o să întoroă cursul 
lumii șl o să facă esoepțiune? Negre pre
simțiri am. Da-re-ar bunul Dumnezeu să 
nu se împlinâscă.

Cei ce au ureohl de aucjit să audă!
loan nemulțumitul.

Su’bsorișii cu inima înfrântă de du
rere, în numele lor și al consângenilor 
aduoem la ounosoință amioilor și cunos- 
ouților, că prea iubitul lor tată, socru, moș 
și strămoș

Stefan Moldovan,
preposit sdu archipresbiter al bisericei catedrale 
gr. cat. de Lugoș, prelat domestic al S. Sale 
pontificelui roman, membru fundator al aso- 

ciațiunei pentru literatura și cultura po
porului român, membru la mai multe 

societăți culturale s. c. a.,
în urmarea unui morb îndelungat, fiind îm
părtășit ou st. saoraminte ale moribuncjilor, 
în 4 Noemvrie st. n. ndptea la 10 dre a 
adormit în Domnul, în anul 88 al vieței, 
63 al preoției și 41 al prepositurei sale.

Funcțiunile funebrale se vor ținâ în 
biserioa oatedrală din Lugoș în 6 Noemvrie 
la drele 2 d. m.

S. Liturgiă împreunată ou Parastas 
pentru odihna sufletului răposatului se va 
oelebra în biserioa oatedrală MerourI în 7 
Noemvrie la drele 8 a. m.

In veci pomenirea lui!
Lugoș, 4 Noemvrie 1900;
Adolfina Moldovan văd. Oltean oa 

fiioă; văd. Roza Moldovan ca noră; Sid-onia 
Moldovan, Alma Moldovan oa nepdte; 
Conte Franoiso Norman de Audenhoffe oa 
ginere; oonte Luis Norman de Audenhoffe 
oa nepot; Georgina contesa Norman de 
Elekes nepd-tă; Reginald conte Normau 
strănepot-

Concurs.
Dela „ Asociațiunea pentru literatura 

română și oultura poporului român" con
form conclusului Nr. 236 din 25 Ootomvrie 
a. o. ou începutul anului școlar 1900 — 1901 
este de oonferit:

Un stipendiu de 120 cortine pe an din 
fundațiunea „I. Roman", destinat pentru 
studențl de gimnasiu ori șodle reale.

Cererile pentru acest stipendiu să se 
înainteze comitetului oentral al Asociațiunei 
în Sibiiu (Strada Morii Nr. 8) pănă îa 20 
Noemvrie a. o. provă$ute ou următorele 
documente: a) atestat de botez; b) testi
moniu școlar pe anul 1900—1901; c) atestat 
de paupertate.

Cererile intrate după termin nu se 
vor considera.

Din ședința comitetului oentral al 
„Asooiațiunei pentru literatura română și 
oultura poporului român", ținută în Sibiiu 
la 25 Ootomvrie 1900.

Dr. II. Pușcariu, Dr. Beu.
vice-președ. seer. II.

ULTIME SUIRI.
Budapesta, 6 Noemvrie. In ca

meră s’a continuat ac}i desbaterea 
declarațiunei archiducelui moșteni
tor. Adi și-a ținut Desid. Szilagyi 
discursul seu așteptat cu încordare. A 
vorbit neîntrerupt trei bre întregi. 
Cu mare aparat legislatoric el a ar
gumentat cum înarticularea declara- 
țiunei nu se cuprinde nici o vătă
mare a constituției. El cere primi
rea proiectului. Desbaterea se con
tinuă mâne.

Londra, 6 Noemvrie. Din Peking 
i-se anunță lui „Times“, că admira
bil rus Alexejev a trimis o scrisăre 
lui Li-Hung-Ciang în care îl întrebă 
despre intențiunile, ce le are China 
față cu Mandsuria și provăcă tot
odată China se cedeze Rusiei ad
ministrația acestei provincii.

8 W 6E S& « r.
O miresă schimbată. Din Roma se 

scrie următdrele: ț)ilele trecute un tînăr ou 
numele Nioola Morini din orășelul Mace
rata, s’a dus la biserică cu logodnioa lui, ca 
să fiă de față la prima strigare. După oum 
e obiceiul, în acel orășel mulțime de ru
denii, amioî și ounosouțl însoțiau pe ti
nerii însurăței. La intrarea în biserioă pe 
neașteptate se apropii de mire o față ti- 
nără și frnmosă strigându-i: „Pe mine tre
bue să mă iai de soțiă! Eu sunt mirâsa ta. 
Dăoă nu-țl împlinescl datorința, mdrtea te 
aștdptă! “ Mulțimei, oare numai deoât re- 
ounosou în tînăra fată pe amanta de odini- 
dră a mirelui, se vede, i-a plăout aoest lu
cru, de dreoea aplaudat pe ouragidsa fată 
și de pretutindenea se aucjea: „Are drep
tate!" „Așa este!" Mirâsa, care era să fiă 
condusă înaintea altarului, a ajuns într’o 
situațiă neplăoută și liberându-se dela 
brațul mirelui, s’a refugiat ou rudeniile sale 
într’o casă din apropiere. Mirele rămăs sin
gur, numai deoât a fost prins de braț de 
iubita lui de odinidră, dr mulțimea 6triga 
însuflețit: „Bravo Nioola, Condu numai pe 
Nina la altar, împlinesce-țl promisiunea!" 
Mirele nu așteptă să fiă a doua dră invi
tat și 4,c®nd : „Bine-I și așa, vino Nină ou 
mine" și păși peste pragul biserioel ou noua 
mirâsă. Sourt timp după aodsta, mirii, după 
ce au fost vestiți, au părăsit biserioa. Ca 
nu oumva mirele să-și sohimbe planul pănă 
la cununiă, poporul adunat numai deoât a 
făout între ei o coleotă și a dat’o fru- 
mdsei Nina oa zestre, ăr pe mirele l’a ame
nințat mulțimea, oă de nu se va ținâ de 
vorbă, îl va frânge odstele.

Proprietar: Dr. Aure! fâureșianu.

Redactor responsabil: Gregoriu ^ator.



l+azETA TRANSILVANIEI. Nr. 238.—1900.

Cursul la bursa din Vîena.
Din 6 Novembre n. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................114.75
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/o ■ 119.60 
Impr. căii, fer ung. înargint. 41/2°/0 98.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.75 
Bonuri rurale ungare 4% .... 91 40 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii......................163.75
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.50 
Renta de argint austr...........................97.50
Renta de hârtie austr.......................... 97.15
Renta de aur austr..............................114.65
Losuri din 1860.................................  132.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 664.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 663. — 
Napoleondori.......................................... 19.19
Mărci imperiale germane ... . 115.65
London vista.................................... 240.55
Paris vista...........................................95.85
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.50
Note italiene.......................................90.85

Cursul pieței Brașov.
Din 7 Novembre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.92 Vend. 18.96
Argint român. Cump. 18.75 Vend. 18.90 
Napoleond’ori. Cump. 19.20 Vend. 19.26 
Galbeni Cump. 11.20 Vend. 11.26

Ruble Rusesc! Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.75 Vând. —.— 
Lire turcesc! Cump. 10.70 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.—

MUSICALE 
se trimit franco și 

-H- gratis -R 
pentru 

Clavire 
Harmonium

V î c 1 î n c
Cello 

Citere 
Kammermusik 

Orchestre 
Ghitare 

Câmtece 
Humoristica 
Coruri 

Duete, Terzete 
Studii 
etc. etc.

OTTO MAASS 
Deposit și asortiment de musicals, 

VIE NA, 
VI/2 Marialiilferstrasse 91.

ben az ârveres hatâlytalannâ vâlik, s az ingatlanok a szolgalmi jog 
fenntartâsa nelkiil a kitiizott hatârnapon ujabban elârvereztetnek.

A fennebb megjeldlt ingatlanok az 1900 evi November ho 27 ik 
napjăn delelott 10 orakor Oprea-Kerczisora kozsegben megtartandd nyil- 
vânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâei âron albi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozâk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/p-ât 
kâszpânzben, vagy az 1881 âvi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolvaminal 
Bzâmitott es az 1881. evi november ho l-6n 3333. sz. alatt kelt igaz- 
sâgugyminiszteri rendelet 8-ik §-ban kijelolt dvadekkepes ertâkpapirban 
a kikuldftt kezâhez letenni, avagv az 1881 : LX. tdrv. cz. 170-ik Ș-ra. 
ârtelmeben a bânatpeaznek a birbsâgnâl eldleges elhelyezeserol kiâr.;'- 
tctt s>abâ!yszeru eliamervenvt âtszolgâltatni.

F o ga ras, 1900. Avi augusztus h6 23-ân.

SCHUPITER
1146. kir. alr>ir6.

Sz. 6770-1900. tlkvi.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat.
A iogarasi kir. jârâsbirâsâg, mint tljkonyvi hatdsâg, kozhirre teszi, 

hogy a „Furnica" fogarasi takarekpeoztâr vâgrehajtatonak budacu Ni- 
culae alui George vegrehajtâst szenvedd elleni 540 kor, t6ke kdvetelâa 
âs jârulekai irânti vâgrehajtâsi iigyâben a brassbi kir. torvenyszâk (a 
fogarasi kir. jârâsbirosâg) teriileten lev6 Oprea-Kerczisora kOzsâgeben 
tekvd az oprea-kerczisorai 102. sz. tljkvben Budacu Niculae a lui George, 
Budacu Constantin a lui Nicu'ae, Budacu Aurelie a lui Niculae, Buda- 
cu Valerie a lui Niculae, Budacu Diouizie a lui Niculae, Budacu Emi- 
lian a lui Niculae nevân âl!6 A f a.

kiâltâsi ârban a mindket tljkvben Budacu Anisia sziil. Vodă javâra be- 
kebelezett elethossziglani haszonâlvezeti jog fenntartâsa mellett elren- 
deltetik, ha azonban ezen ingatlanok vet' lâra az emlitett szolgaltni jog 
feantartâsa mellett az azt megeldzO tehertetelek fedezetere szukaâges b 
tzuttal 14000 koronâban megâllapitott Osszeget meg nem iiti, az eset-

256, 257 hrsz. ingatlanra 426 kor . 3161 hrsz. ingatlanra 4 kor.
739 742 ft fl 10 fl 3370/1 » ft 8 ft

1057 ft fl 4 fl 3384/1 ft fl 6 fl
1187/1, 1190/1 „ fl 68 fl 3461/1 ft fl 2 35
1339/1 ft fl 6 ft 3593/1 fl » 10 33
1436/1 » fl 34 fl 3761/1 fl ft 16 33
1485 r> fl 4 fl 4033/1 ft ft 10 ft
1580—1582 n fl 16 fl 4109 ft ft 12 33

2249/1, n 66 4297, 4298 ft ft 8 fl
2252/1, 2255 ft fl

’J u fl 4392 fl fl 16 n
2529/1 « fl 14 4771, 4776 fl fl 6 »
2595/1 n 15 12 ft 4837/1 ft fl 4 Î5
2618/1 51 fl 8 ea az Oprea-Kercziaorai 179 sz. tljv-
ben Budacu Niculae a lui George, Budacu Constandin 1. Niculae, Bu-
dacu Aurelie 1. Niculae, Budacu Valerie 1. Niculae, Budacu DioniBzie 1.
Niculae, ee Budacu Emilianu 1. Niculae nevân âlld A t

523 hrsz. ingatlanra 8 :kor. 3164/2 hrsz. ingatlanra 12 kor.
764/2 ft a 24 3335 ft ft 4 ft

1016/1 ft 34 ft 3365/4 ft ft 4 ft
1054 ft 24 » 4656/2 fl ft 2 ft
1325 r: 6 ft 3434 fl ft 20 3?
1358, 1359 n a 22 a 3501,3502/1 „ fl 10 ft
1368 ft a 2 w 3778, 3779/4 „ fl 42 ft
1471 — 1473 » a 32 w 3790—3792 „ ft 2 ft
1488 — 1490 fl a 16 ft 3913/4 fl ft 2 ft
1630/1 ft n 2 ft 4124,4126/1 „ ft 12 ft
1710—1712/1 fl 48 55 4152/1 i ft ft 20 13
1791- 1793/1 n 16 ft 4234/2 20 ft
1873—1874 n 22 ft 4412/2 4413 A G
1896 6 » -4416/1 » 4b 33

2012 8 fl 4638 ft ft 4 ft
2077 n a 24 ft 4656/4 fl ft 6 ft
2297/4 » 16 » 4727 » ft 2 ft
2442 a 6 ft 4828 fl ft 6 ft
2453/2 « a 14 ft 1336/2 fl ft 38 ft
2470/4 a 38 fl 1870,1872/2,, ft 22 ft
2477 fl 10 fl 641/2,644 ft ft 48 ft
2781/4 fl a 88 » 1925/3 ft fl 10 11

2802, 2872, 7 fi ft 2579 fl ft 4 ft
2903 fl a i U

ft 2605 ft ft 10 ft
2894/4, 2895/4 fl a 34 fl 3134 ft ft 4 ft
2944- 2945 a A 10 V 3905 ft fl 8 ft
3001 n a 6 15 4256 fl ft 8 ft
3093 n 38 ft 3365/2 fl ft 4 55

3109 a A 4 fl 3913 2 fl ft 2 15

3151 a a 20 fl koronâban ezzennel megâllapitott ki-

A fogarasi kir. ibirosăq, mint telekkonyvi hatosâg.

irnxxxi <xxxx>

1141,3—10

^MXXXX)

Riemergasse nr. 7, în colecturile loteriilor. Trafic!, laofi iile de dajdie, poi 
telegraf, și căi ferate, case de schimb, etc. Cumpărătorilor de losuri se 
planul gratis.

—ss Dosurile se trimit franco. =—
Direcția oficiului loteriilor c. 

despărțământul loteriei de stat
IXXXXBHHB4XXXXW

ANOCIUBI 

(înserțiuoi și reclame) 
sunt a se adresa sutecmsas 

«adminâsfra.tiun?. in ©asaul ?w-

feSăcârâi «misă ajiuuciu mai maslS 
de adaită se face scădesnetra^ 
care cresce cm cât publicarea 
se face mai de masife-ori.

Admînistr. „Gazetei Trans.1'
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


