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Caracterul vorbire! lui Szell.
i.

Este aprope de mintea omului 
că discursul ministrului președinte 
Szell, în ce privesce partea relativă 
la cestiunea naționalităților, va da 
încă multă vreme pressei dinăuntru 
material de discusiune. Nu cfacem, 
că cțiaru-l nostru va tace o escepți- 
une. Vom discuta și noi ceea-ce 
este de discutat. începem astăcjl 
prin a arăta caracteristicul vorbirei 
din cestiune a șefului guvernului.

înainte de tote, pentru a ne 
putâ orienta bine în ce privesce ca
racterul enunciațiunilor lui Szell, tre- 
bue se ne punem întrebarea, decă 
el într’adevâr s’a ocupat de cestiu
nea naționalităților, și, dâcă a vorbit 
de ea, cum și în ce sens a tratat’o ?

Ministru-președinte a accentuat 
însu-și importanța cestiunei de na
ționalitate pentru statul ungar. Prin- 
tr’asta a recunoscut, că este o ces
tiune de sine stătătbre, care pre
tinde o resolvare mulțumitore în in
teresul statului. E vorba de na
ționalități și de stat. Sunt deci în 
joc doi factori, cari trebue se ajungă 
la o înțelegere, ca sS p,otă sS de
vină fapt resolvarea cestiunei. Acâsta 
s’a născut numai din momentul când 
naționalitățile, său popdrele nema
ghiare, au început să fiă nemulțu
mite cu sortea lor, cu modul cum
sunt tratate din partea celor, cari au 
puterea în mână și cari, ca pătură 
națională dominantă în stat, pretind 
nu numai a-1 representa esclusiv, ci 
se identifică chiar — în ce privesce 
ideile, nisuințele, interesele și aspi- 
rațiunile lor — cu statul.

Ce era și este, în fața acelei 
nemulțumiri a poporelor nemaghiare, 
datoria stăpânirei, care representa 
statul ? Era datoria ei de a căuta 
se se delăture nemulțămirile și se 
se restabilăscă buna înțelegere pe 
basa echității și a dreptății. Acesta 
era singura lucrare positivă, ce avea 
și are să fiă întreprinsă, pentru-ca 
să pbtă fi vorba în serios de o re

solvare dreptă și mulțumitore a ces-1 
tiunei naționalităților și de asigura
rea intereselor de viață adevărate 
ale statului, din care acele naționa
lități fac parte integrantă și încă,-la
olaltă, partea cea mai însemnată.

De aici urmeză, că o resolvare 
în sens positiv a cestiunei naționa
lităților presupune premergerea unei 
înțelegeri între două părți: între na
ționalități și guvern.

In discursul d-lui Szell însă nu 
găsim în nici un pasagifi indicat 
acest mod positiv și singur firesc al 
resolvării, ci ceea-ce găsim întrensul 
este nu indicarea vederilor și păre
rilor ministrului despre o resolvare, 
ci numai și numai despre delăturarea, 
în sens negativ, a urmărilor ce 
le-ar pute avă cestiunea naționali
tăților pentru aceia și pentru politica 
acelora, cari nu doresc, ba vor chiar 
se împedece drepta și firesca ei re
solvare.

Intre aceștia din urmă ține a fi 
numărat și ministru-președinte Szell, 
ca cel dintâiii, și din totă vorbirea 
lui nu răsună, decât asigurarea în 
tote tonurile și variațiunile, că în 
realitate politica sa față cu națio
nalitățile n’a urmărit nici-odată și 
nn urmăresce alta, decât a face, 
în interesul „ideii statului maghiar 
național unitar", tot ce este posibil 
pentru a sufoca încetul cu încetul 
cestiunea naționalităților, fără de a 
ține cât de puțin semă de dorințele, 
postulatele și aspirațiunile acestora.

Și aici este tot ministru-preșe
dinte Szell, care Țice, că el posede 
cheia seu formula cea mai sigură, 
prin care se pote ajunge la acea 
țintă, cu diferite moduri de tratare, 
începând dela blândeță pănă la cea 
mai brutală violență.

Cestiunea fiumană. Ministru-pre
ședinte Coloman Szell a conferit pănă 
scum de două ori ou Dr. Meyltinder, âr în 
decursul ședinței de erl a camerei cu gu- 
vernorul Szapary Laszlo în oestiunea fiu
mană. Se crede, că între guvern și fiumanl 

so va stabili în cele din urmă o înțelegere. 
Pănă acum însă nimio defintiv nu s’a 
stabilit.

Simplificarea administrației. Sec
ția de codificare din ministerial de interne 
adună materialul necesar pentru un proieot 
de lege despre simplificarea administrației. 
Proiectul va fi redactat în decursul lui 
Ianuarie viitor, când se va presenta ca
merei prin Coloman Szell, așa că el va 
putâ fi desbătut încă în decursul sesiunei 
aotuale a dietei.

Din Africa sudică.
După lista publioată de ministrul de 

răsboiîi engles, numărul Engleailor făcuțl 
prisonierl la Dewetsdorp este de 451 ofi
țeri și soldați.

Guvernatorul militar din Johannesburg 
a declarat la un banchet, că cestiunea oea 
mai importantă într’un viitor apropiat va 
fi a milițienilor voluntari. S’a decis, ca 
orl-ce cetățân engles pănă la o verstă âre- 
care trebue să ia o parte din saroina mi
litară, care de acum înainte va fi supor
tată de oetățenii înarmați, în loc să fiă în
credințată unui țrnic corp de soldați de 
profesiune. Corpul de milițieni va purta 
numele de „Rând rifles".

♦
fiarele olandese reproduc o sorisore 

a unor membrii ai parlamentului din Cap, 
în care ei rigă pe regina s6 ordone mai 
bine măcelărirea femeilor bure, decât să 
le lase la discrețiunea desfrâului soldaților.

*
La 1 Deoemvrie, în Stellenbosch, 300 

de delegați representând imensa majoritate 
a populației albe din Cap, nu de curând 
imigrată, au presintat d-lor Merriman și 
Sauer o adresă de mulțumire pentru servi
ciile aduse congresului africanderilor și de 
protestare contra jingoismului. D. Merriman 
a răspuns:

„Prin acest răsboiii Anglia a pierdut 
pentru tot-dâuna forța morală, ce o avea 
ca campion al libertăței, și tocmai acesta 
este pentru noi faptul cel mai întristător 
din acâstă deplorabilă afacere.

„Proclamația generalului Bruce-Ha- 
milon e nedemnă de un general engles. 
Metodele urmate de EnglesI în oursul os
tilităților vor fi fatale păoei viitâre a țării, 
pentru-că ele înourajâză oele mai rele ele
mente din ambele partide. Lealitatea Olan- 
desilor din Cap n’a fost recunoscuta cum 
ar fi trebuit; căol, cu tâte tentațiunile, ei 
au rămas oredinoioșl pe când ar fi putut 
provoca pentru Anglia un desastru irepa
rabil".

Oratorul a adăogat, că nici el niol 
Sauer nu vor asista la congresul Afrikan- 
derilor, ca să nu se dică, oă este opera 
unor politician!, pe când el e resultatul 
sentimentului public. Densul a sfătuit, ca 
acest viitor congres să se adreseze parla
mentului engles: chiar în Anglia a început 
a-se înțelege, că răsboiul acesta e un răs- 
boiii de capitaliști.

Luând apoi ouvântul Sauer, a reoo- 
mandat Oiandesilor credință oătră Coronă.

„Guvernatorul însă, <Jlse s’a pus 
dela început în capul unui partid politics, 
și s’a transformat un sectar. Niol un gu
vern n’ar pută să se menție în asemenea 
oondițiunl. E fârte greu colonilor OlandesI 
să rămâe liniștiți. Ei însă trebue să stăru- 
âscă în aotuala lor liniă de purtare. Dâoă 
Anglia va răpi independența oelor două 
Republici, ea va pierde afecțiunea coloni
lor din Africa de sud".

Oratorul a terminat cjicend, că viitorul 
congres trebue să se arate „firm".

Din China.
„Standard" anunță, oă în urma stă

ruințelor prințului Clang-oitung, ourtea ohi- 
nesă se pregătesoe a-șl muta reședința dela 
Smganfu la Wu-oiang.

*
„Morning Post" are soiri din Pelting, 

oarl afirmă, oă străinii, oarl loouesc în China, 
nu cred în posibilitatea păcii. Din potrivă, 
tote semnele arată, oă la primăvară ostili
tățile vor reîncepe ou mai multă înver
șunare.

Spre a impune paoea, nu esistă de
cât o singură soluțiune, anume împărțirea 
Chinei.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Trei-spre-c^ece dile la mansardă.
JMua întâia.

Mă scol și somnuros încă m’așe4 la 
masa de lucru. Nu văd nimic în juru-ml, 
oăol gândul meu rătăcesce departe prin 
nisoe lunci întunecâse și nu pot distinge 
bine unde sunt și înoătrău ar trebui s’apuc, 
oa să găseso ceea-ce caut. Eram cuprins 
de nisce sentimente ne’nțelese, de nisce 
dorințl vagi, cari tocmai fiind-că erau așa 
de obscure, mă îndîrjau de-a le găsi rostul. 
Și cum stăteam așa pierdut, oohii mei pe 
jumătate închiși cădeau pe-un portret, 
amintire înduioșetâre din alte vremuri, fără 
însă ca eu să fiu oonsoiu de acâsta. Eram 
într’unul din acele momente, când stai cu 
ochii deschiși și nu vecjl nimio, când simți 
și nu soi oe simți și numai o scântee din 
adâncul tău mai luminâză pa căi necuno
scute, și când acestă scântee revine la tine, 

te trezesol oa dintr’un vis și tresari văcjend 
adevărul oe te ’noonjoră.

Căutam un cap de femeiă...
Nu pot să-mi dau bine sâma de unde 

mi-a venit gustul acesta. De când m’am 
sculat din pat par’, că-1 văd la intervale, 
fluturându-ml pe dinaintea ochilor.

Să fiă urma unui vis?... Avui o tre
sărire ușoră când revenit din lumea întu- 
necdsă, în care mă pierdusem, putuiîi să 
disting bine portretul, oe ml sta dinainte... 
Da, înțelegeam acuma; avusei un vis, care 
îmi lăsase o impresie plăcută și dorul de-a 
mai resimți aoea îmbătare dulce mă în
demna să mi-1 aduc aminte.

Portretul de pe masă sămăna ou fe
meia din visul meu.

’Ml-aprind o țigară și prin fumul ei 
simt cum înoet, încet se limpedesce atmos
fera cețâsă, în care mă rătăcisem adineaori. 
Sub oapul aoela frumos văd cum îșl ia 
conturi tot mai clare un corp mlădios și 
peste puțin văd pe eroina visului întrâgă- 
întreguță, oulcată într’o haină plină de 
flori de primă-vară. îmi pare o zjpă din 

povești și mă opresc în fața ei sfios și ou 
mânile împreunate oa pentru rugăoiune, o 
admir și nu mă mai satur. O parte din 
părul ei blond și-l pusese căpătâiii, 6r în 
cealaltă jumătate se jucau racjele sârelui 
și-l făceau să semene ou un fuior de ar
gint. Un fluturaș, oe i-se așezase Pe frunte, 
sâmănă o’un talisman. Oe fericit e flutura- 
șul acela! Său pote numai mie îmi pare 
ferioit, fiind-că dormiteză pe fruntea ei! 
Cine scie?

Țigara mi-s’a stins și de-odată cu fu
mul, oe-ml îmbroboda capul dispare și fru- 
mâsa vedeniă.......................................................

Ce pustie îmi pare odaia. Pereții 
aoeștia, cari fuseseră odată albi, par’ că stau 
să ml cadă pe oap. Mă simt plictisit, sin
gur, străin și nici o scântee nu-mi încăl- 
cjesce sufletul. Radele sorelui de tâmnă, oe 
pătrund prin ferâstra aburită, par’ oă se 
resfiră pe întinderea rece a unui mormânt. 
Nici un semn de viață. Oâsul dor’ oare-mi 
spune în fiă-ce moment, că vremea treoe, 

par’ că-șl rîde de mine cu tio-taoul lui ne
suferit. încolo muțeniă. .. ghiață.

Stau nemișoat. Urîtul se plimbă în
gândurat din colț în oolț și din oând în 
când chiar el se opresoe uimit de-atâta sin
gurătate.

Soba reoe îmi pare o sâoră ursuză, 
oare mă enerveză numai prin presența ei. 
Dâcă ar avă flacăra, fata ei, lângă densa 
de sigur o’așl privi-o mai ou drag.

Oe să fao? Nu soiu, ce m’ar pute mul
țumi în momentul acesta. Să mă las pradă 
amintirilor ar însemna să mă amăgesc și 
eu ca alții, să-mi fac planuri calde pentru 
viitor... hm, mi-e frică că mă pârlesc.Mai 
bine să-mi oaut distracția tot în mohorîta 
mea odaiă.

Uite, cu ce compătimire duiâBă mă 
privesce tot oe mă încunjură. Nu soiu, iu
bit cuib al viselor mele, nu soiu oe țl-așl 
face să te înveselesc. Flori țl-așl anina de 
pereții tăi, dâr m!-e frică că răceala lor 
le-ar veșteji. Din tainicul inimei mi-așl 
smulge câte-va soântei și bucuros le-ași 
arunca în colțurile tale, însă mă opresc,
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Elementele culte ale Chinesilor cred, 
că paoea este imposibilă fără reîntronarea 
împăratului Kwang-Su.

In insulele Filipine situația devenind 
estrem de gravă pentru Statele Unite în 
urma biruințelor raportate de trupele revolu
ționare de sub comanda lui Aguinaldo, guver
nul Statelor-Uniie a dat ordin trupelor ame
ricane din Peking, cari păzesc legațiunea Sta- 
telor-Unite, să plece imediat spre Filipine.SC1R1LE Dl LEI.

— 28 Noemvrie v.

Incidentul dela ginuiasiul român 
din loc. Asâră delegaț’unlle școlare au 
ținut ședință estra-ordinară în afacerea de- 
misiunei directorului V. Onițiu. In acostă 
cestiune Eforia a venit cu propunerea, ca 
directorul Onițiu să fiă suspendat din post, 
lipsit de beneficiile sale direotorale și să se 
cără Consistoriului să fiă tras în cercetare, 
pe motivul, oă în actul său de demisiune 
înaintat Consistoriului a ofensat Eforia. 
Propunerea s’a primit din partea delega- 
țiunilor cu majoritate relativă le voturi. 
Mai mulți membrii au absentat dela ședință; 
dintre cei presențl 2 inși au votat contra 
propunerei, âr 6 inși s’au abținut dela 
votare.

Aniversarea luărei Plevnei. Astăfii 
Marți 28 Noemvrie v., fiind aniversarea 
luărei Flevnei, se oficiâză un Te-Deum la 
biserioa Spirea Veche din dealul Spirei. 
M. S. Regele Carol înoă asistă la acest 
Te Deum, er după servioiul divin treoe 
trupele în revistă.

Delegați austro ungari în coini- 
siunea internațională de «rbitragiU. Mi
nistrul austro-ungar de esterne contele 
Goluchowski a desemnat de delegați în oo- 
misiunea internațională de arbitragiu dela 
Haga din partea Austriei pe oontele Schoen- 
bom și pe profesorul Lammasch, er din 
partea Ungariei pe Desid. Szilagyi și pe 
contele Apponyi.

Curia și procesul T. ,L. Albini. 
Piarelă ungurescl aduc soirea, că Curia 
reg. din Peșta a revisuit prooesul intentat 
d-lui T. L. Albini pentru sumele colectate 
în scopul ridicării unui monument lui 
Avram lancu. Curia însă n’a adus sentință, 
ci oonstatând unele manoitățl în prooedura 
forului prim judeoătoresc, a retrimis tribu
nalului reg. din Alba-Iulia tâte actele spre 
întregire.

Lege sancționată. Foia, oficială un
gară publică textul sancționat al legii 
despre inarticularea declarațiunei făcută de 
moștenitorul de tron presumptiv arohidu- 
oele Franoiso Ferdinand cu prilejul oăsă- 
toriei sale cu contesa Sofia Chotek.

Mortea episcopului de Huși. Sâm
bătă a înoetat din viață episcopul de Huși 
P. S. S. Silvestru Bălănescu la vîrsta de 

temendu-mă o’o să te ’ntristez mai mult. 
Nimio nu pot să-ți dau..., nimic. Nu ne ră
mâne alt-oeva, deoât să ne uităm unul la 
altul cu drag, ca doi prietini sinceri și 
pribegi.

Și apoi, dragă odăiță, avem și noi 
clipele nostre, oe nu le-am da pe-o lume. 
Nu-i așa, că ou tâtă tristeța ta tresari de 
bucuriă când îmi vefil oâte-odată fruntea 
încununată de-o aureolă oerâscă ? Dâr nu
mai câte-odată se întâmplă aeâsta și ține 
puțin, âr tu mă privescl atunol înseninată 
ca o mamă pe copilu-i, ce-1 vede întorcen- 
du-se din pragul morții, peste care era g»ta 
să trâcă.

De oe nu țin clipele acestea mai mult?... 
De sigur, că te-ai înveseli cu totul, și eu 
m’așl renasce. Tu ești după oum sunt eu 
și amândoi suntem una. Eu numai în sînul 
tău sunt „eu“- și tu ești „tu" numai adă- 
postindu-mă pe mine; mormânt e numai 
grâpa în oare zaoe un mort și de n’ar fi 
mortul întrânsa, n’ar fi decât o simplă 
grâpă.

Și eu mormânt vreu să fii, iubită că

62 de ani. Răposatul episcop a fost și 
profesor la facultatea teologioă din Buou- 
resol, er la 1882 deoan al aoestei faoultățî. 
In 1886 fu numit episcop al eparchiei Hu
șilor, unde a păstorit până acum. A scris 
forte mult pe tărîmul religios

Zădărnicirea unui atentat contra 
monarcliulni. O fâiă vienesă adusese la 
timpul său soirea, oă astă-vară a fost arestată 
în Ischl o damă rusă, care voia cu orl-ce 
preț să vorbesoă cu Majeststea Sa monarchul 
și într’aoeea avea o purtare atât de esoen- 
trică, încât părea smintită, țfiarul din 
Pojun „Grenzboteu publică acum comuni
cările unui domn, care fiice, respeotiva 
damă nu era smintită, oi o anarchistă peri- 
culăsă, oare voia să săvîrșâscă un atentat 
în contra monarohului, dâr atentatul a fost 
zădărnicit la timp. Dama amintită pretinsă 
rusă, voia cu orl-ce preț să vorbâscă cu 
Majestat.ea Sa și să-i descopere planul unui 
atentat. OrI-câțI funcționari dela curte voiau 
să vorbâsoă cu ea, pe toți i-a refusal fii- 
oend, că numai monarchului vrâ să-i des- 
oopere secretul. In fine a căpătat conce
siune de a-se presenta Suveranului. A pri- 
mit’o mai întâiu oontele Paar, primul ad
jutant, căruia i-a declarat de asemenea, oă 
numai monarchului vrâ să-i faoă destăi
nuiri. Declarația acesta i-s’a părut ceva 
sinistru contelui Paar, care a pus în miș
care soneria și îndată sosiră oâțl-va lachei 
de ourte. Cu ajutorul acestora dama a fost 
arestată și făoendu-i-se o perehisițiă, au 
aflat la ea un pumnal atât de asouțit, încât 
un medio, oare a esaminat arma, șl-a rănit 
mâna. Dama a fost escortată din Ischl, nu 
se scie unde. Firesoe, Majestatea Sa a aflat 
totul, ascultă liniștit raportul contelui Paar 
și zimbind observă: „Iubite oonte, bine 
bine, îți mulțămesc... așa său altfel tot 
una". Așa istorisesoe cașul „Grenzbote" 
din Pojun. Că ce este adevărat din tote 
aceste, rămâne în saroina numitei foi a 
dovedi.

Mortea unui nobil binefăcetor. „Deș
teptarea" din Cernăuți aduce soirea, că 
Joi spre Vineri nâptea a înoetat din viață 
protopresbiterul Andreiu Caragea, bărbat, 
vrednic și unul din fruntașii clerului român 
din Bucovina. Pe patul morții el a testat 
frumosa sumă de 20,000 cortine „Sooietății 
pentru cultura și literatura română din 
Bucovina14. Afară de acâsta a mai lăsat 
4000 oorone bisericei din Lințesol, la al 
cărei altar a servit un lung șir de ani. 
AndreiG Caragea a fost înmormântat Sâm
bătă.

Descoperire prețiosă. Din Zlatna 
se sorie, că în hotarul apropiatei comune 
Ampoița s’a găsit fiilele trecute un mare 
vas (amphora) plin cu bani romani. Țăranul, 
oare a aflat vasul, a reținut banii, âr vasul 
l’a predat oustodelui museului arohiologic 
din Alba-Iulia. Vasul e de un preț deose
bit, fiind unul din oele mai mari amphore | 
aflate pănă aoum; e înalt de 90 om., ou o 
periferie de 180 om. și încape 50 de litre 
de apă.

suță, âr eu mortal din tine să ți sădesc flo
ricele pe de-asupra.

De oe mi-se pare oâte-odată oă pă- 
rații tăi sunt tapetați cu argint și atmos
fera ta e încăroată ou miresme binefăcă- 
tore ? De oe oâte-odată respiri un aer pri- 
măvăratio și mă simt în tine fericit oa pe 
brațele mamei? De oe?... Haide, dragă 
odăiță spune-mi, oăol unui prietin poți să-ți 
destăinuesol inima. Oe, nu-mi spui?... A, 
înțeleg; ți-e frică, că te-aude lumea.

Bate la ușe. Faotorul poștal îmi aduce 
o scrisore. Plicul trandafiriu și parfumat 
mă pune pe gânduri. Mă uit la el și nu-mi 
vine să-l desfac. Mă simt așa de bine, ne- 
sciind cine șl-o fi adus aminte de mine.

Nisoe sensații plăcute îmi străbat prin 
oorp și inima-mi tresare de-o bucuriă dulce..., 
ne’nțelâsă. Dela cine să fiă?... întorc plicul 
pe tote părțile, îl sorb cu oohii și apoi îl 
rup încet, ou grije și cu gândul aiurea.

„Iubire, tu ești tot în lume și eu oare 
sunt nimio, am oeroat să mă lupt ou tine! 
m’ai învins și ’s fericită.

Fundațiunea. unei balerine. Vestita 
balerină germană Luoie Grahnyoung, care 
aoum traesoe oa privatieră în Munchen, a 
făcut fiilele trecute o fundațiune de 400,000 
mărol pe sâma copiilor, pe cari părinții 
din causă de sărăoiă nu-i pot purta la 
școlă.

Româncă trecută în Paris la cato 
licisill. Din Iași se scrie: „Aici a produs 
o enormă sensație soirea, oă o domnișoră 
din înalta sooietate ieșană, descendentă a 
unei familii domnitâre, și oare se află ac
tualmente la Paris, ar fi oedat stăruințelor 
maicelor și ar fi treout la catolicism, hotă- 
rându-se să se oălugărescă. Familia a in
tervenit oficial, opunându-se energic la 
acâsta."

Domnișoră advocat. In Paris a 
depus jurământul de advocat d-ș6ra Jeanne 
Chauvin, a doua femeiă advocat. La de
punerea jurământului a asistat un public 
imens. Ea a fost întrecută de domna Petit, 
nevasta unui advocat.

Un nou stat al Burilor. Cele mai 
pocite faime se răspândesc în timpul din 
urmă cu privire la sârtea Burilor. Așa se 
dice, între altele, că un personagiu engles, 
sus pus în lumea politică, a declarat co
respondentului 4iarl,lui „Leipziger Tag- 
blatt“, că Euglitera va oonsimți, ca Burii 
să înființeze republiol în nordul Transvaa- 
lului, ou singura condiție, ca Kruger să de 
clare supunere Engliterei.

Societatea cantorilor „Psaltnl". 
Ni-se comunică următârele : înaltul Minister 
ou Nr. 118123 din 1 Dec. st. n. 1900a aprobat 
statutele societății „Psaltul" a cantorilor ro
mâni gr. or. din Transilvania și Ungaria. Se
diul societății este Brașov. Membru al so
cietății pâte fi fiă-oare român gr. or. 
Membrii ordinari plătesc taxa anuală de 3 
oorone. Membrii estra-ordinarl plătesc taxa 
anuală de 3 oorone. Membrii fundatori plă- 
teso pentru totdâuna suma de 20 corâne. 
Pănă la prima ședință generală resp. pănă 
la oonstituirea noului comitet, tote aface
rile față Kde sooietate să se adreseze pre
ședintelui actual, Vasilie Lazurcă-Lăzureanu 
lector, Brașov. — Pe cât seim acâsta este 
prima sooietate de felul aoesta la Românii 
din Transilvania și Ungaria.

Francia și serviciul militar de 
doi ani. „La Liberte11 fiioe, c& pretenția 
de a impune ministrului de răsboiti francos 
servioiul militar de doi ani va indispune 
pe Rusia; adoptarea unei legi în acest 
sens ar avâ ca urmare denunțarea alianței 
franeo-ruse din partea Rusiei, oare a făcut 
deja de mai multe ori observații amicale, 
dâr forte stăruitore. De data asta, fiioe 
„Libertâ", luorurile ar putâ lua altă fașă și 
răceala evidentă a raporturilor franco-ruse 
ar putâ aduce o ruptură.

Esecutarea unui ucigaș. Ucigașul 
Gonczi a fost esecutat Vineri diminâța în 
Berlin. Acum doi ani Gonczi, originar din 

Nu scii cine sunt și dâoă vrâi să soii, 
cercetâză. Când mă vei afla, o’o sărutare o 
să-ți alung norii de pe frunte.

Mă cunosol și dâcă vrâi să mă ’nt.âl- 
nescl, adu-țl aminte.... In trecut țl-am des
fătat privirea, acum îți înouro gândurile, 
pe viitor... cine scie...—Adu ți aminte!11...

Ciudată scrisâre!
Un amesteo de sensații mă neliniș- 

tesce. Dor, temă, nedumerire, nepăsare și 
er dor, tâte mă trag în tote părțile, mă 
însenină, mă întunecă și mă pierd. Uu văi 
de oeță mi-s’așâfiă pe suflet și nu mai 
sciu nimio. Prin semi-obscuritatea, ce-mî în- 
văluesce ochii, par’ oă văd fluturând o pan
glică albastră pe care cu litere de zăpadă 
stau sorise ouviutele : „adu-țl aminte“.

Ramurile plopului bătute de vânt ating 
încetișor ferâstra și ’n leneșa lor legănare 
par' oă stau să-mi șoptescă ceva.

Tâte prin odaie stau oa mârte și ’n 
pustiul singurătății, ghemuit în soaunul meu 
mă las pierdut pe cărările trecutului.

Ungaria, a ucis pe soții Kutschera din 
Berlin, jefuindu-i de întrâga lor avere. 
Apoi criminalul a fugit în America. In 
urma intervenței diplomatice a Germaniei 
— el a fost extrădat de cătră Statele- 
Unite, judecat în Berlin și condamnat la 
mârte. El a făcut reours și apoi a oerut 
dela împărat grațiaie, dâr fiind respins, 
sentința de oondamnare la morte s’a ese- 
cutat Vineri diminâța.

Teatru german. „Zhe Fledermaus11 
frumosa și melodiâsa operetă de loh. Strauss, 
se representă astă# Marți.

Societatea Geografică Română.
(Numărul jubilar al buletinului acestei societăți 
publicat din incidentul împlinire) a 25 ani dela 

înființarea ei.)

„Societatea Geografică Românău, oare 
îșl va serbă jubileul său de 25 ani în fiiua 
de 6 Decemvrie st. v. an. c., a publicat 
din acest incident un numer jubilar al 
„Buletinului său, redactat de d 1 secretar 
general al societății George I. Lahovari.

-Societatea Geografică Română" a 
fost fundată la 15 Iunie 1875, âr prin legea 
din 20 Februarie 1897 a fost recunoscută 
ca instituțiune de utilitate publică.

Numărul jubilar pentru împlinirea de 
25 ani, tipărit pe hârtiă de lux și elegant 
adjust&t conțiue în frunte portretul bine 
nimerit și eseoutat al Majestății Sale Re
gelui Carol I, președintele și protectorul 
Sooietății, precum și portretul principelui 
moștenitor Ferdinand, protector. Urmâză 
apoi portretele: prințului Al. Cantacuzino, 
decedat la Atena în 1884, vice-președinte 
al Societății dela 1875 pănă la 1881 ; al 
generalului G. Mânu vioe-președinte dela 
1877 ; al generalului Barozzi, vicepreședinte 
dela 1875; al'lui George Ioan Lahovari, 
secretar general dela 1875; al lui Louis 
Basset; apoi portretele membrilor comite
tului : P. S. Aurelian, C. Gr. Cantaouzino, 
Dr. Felix, Dr. Grecesou, St. Hepites, I. 
Gr. Lahovarj, Grig. Stefănescn, Grig. To- 
cileseu, Al. V. Urechiă, G. Ionescu-Gion. 
In fine portretele colonelului C. Miehăescu, 
bibliotecarul sooietății, al d-lui general C.
I. P>rătianu, a profesorului Grigoria Toci- 
lescu, ambii redactori ai Marelui Dicționar 
Geografic.

In ce privesoe textul el conțiue, în
cepând dela statutele primitive, tâte datele 
importante din viața de 25 de ani a Soci
etății Geografice Române. In introducere, 
ce o face d-1 secretar general se dice, între 
altele:

„In timpii din urmă și la noi (Ro- 
mâuia) s’a recunoscut importanța studiilor 
geografice și am văfiut ou bucuriă, oă pro
gramele liceelor au întins acest studiu și 
în clasa a V-a, âr în budgetul pe anul cu
rent s’a înscris o oatedră de geografia 
pe lângă facultatea de litere din Buou- 
rescl".

Din Seliște*).

*) Dăm loc acestei întâmpinări, ca să dăm 
ocasiune și celeilalte părți, a fi ascultată. Din causa 
îmbulzirei de materiă, a trebuit să amânăm pănă 
afil publicarea acestei întâmpinări. — Red.

Sel'iște, finea lui Noemvrie a. o.

Onorată Redacțiune! Artioolul „O voce 
din popor" din Nr. 246 al prețuitului cjiar, 
mă face să mă achit de-o datorință față de 
consătenii mei.

Săliștea, după cum sciu, e în largi 
oerourl bine apreciată; noi, Săliștenii ținem 
mult ca aceste bune apreoie.rl să le susți
nem, și să nu lăsăm se fiă cât de puțin 
știrbite.

Dâcă prin cele da mai jos voiă recti
fica și unele mici neesaotitățl susținute în 
arttculii lui „loan nemulțămitul" e natural, 
căci acești articull au dat nascere la arti
colul „O voce din popor"; declar însă, oă 
nu voesc ca acestea să fiă privite da răs
puns la acei articull, și nici la articulul „O 
voce din popor", — ci au aoeste șire nu
mai și numai scopul de-a informa publioul 
cetitor.

Se fiice, că „cei dela cârmă dispre- 
țuesc poporul și se silesc a-1 ținâ tot în 
întunerio și în nesoiință, oa să nu pdtăafla 
nicl-odată secretele lor".
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Apoi deja oaraoterul poporului seliș- 
tean probăză inde-ajuns neadevărul unor 
astfel de susțineri. Rar se găsesoe popor 
mai blând, mai cumpătat, moral și modest, 
decât Săliștenii. Mai 'nainte — de mult — 
bețiă, vrajbă și bătăi erau la ordinea cjilei 
— astădl contrarul.

La necesitate voiii oăuta să documen
tez cu date oficio.se, că prooesele an scă- 
cjut mult, poliția nu mai cu luorătorl străini 
are de-a face, er de bătăi ou anii de-abia 
s’aude.

Avem în Săliște o șoâlă poporală oum 
pâte nu este o a doua îu țeră, la cares’au 
sporit în anii din urmă posturile de învă
țători ou vre-o 3—4. S’a înființat acum 
vre-o 2 ani o șcâlă froebeliană cercetată 
aoum de peste 100 copii, cu tâte oă statul 
susține de ani de <fll0 un „kisdedov11, care 
dâră când a fost mai bine freouentat a 
avut 20—25 copii.

S’a pus acum doi ani în fruntea reu- 
niunei meseriașilor, — care pănă atunci 
de-abia vegeta —un domn, care munoesce 
și scie munci, și a adus vacja Reuniunei 
acolo, oă aprâpe toți „Domnii11 sunt mem
bri ordinari seu ajutători.

S’a înființat acum vre-o doi ani o 
reuniune de oântărl, care astădl pe lângă 
mulțl membri fundatori și ajutători are 50 
membri activi și care astăcjl eseoută în bi
serică oântările nu pentru „Domni11, ci pen
tru popor!

Oassa de păstrare din Săliște dă spre 
scopuri de binefacere anual 45°/0 din 
■câștig.

S’a pus basă la înființarea unei Reu
niuni de înmormântare; se intenționeză în
ființarea unei Reuniuni de lăptărit; se clă- 
desoe anul viitor drum de cară cătră munți, 
pentru-ca țăranul să-și potă mai ușor es- 
ploata locurile.

Aoâsta însâmnă „a disprețui“ și „a 
țină poporul în întunereoa?l

Apoi a pardosi stradele și a regula 
rîul, cari două luorurl dau prilegiîi cores
pondentului să esclame, „că Domnii ar face 
mai bine să îmbunătățăsoă starea poporului 
ajuns la rău, decât ca să înfrumsețeze sa
tul ete.u, nu cred, că le va pută judeca 
cine-va. E drept însă, că de 2 — 3 ani în- 
oâoe, de când s’a mai făcut câte ceva pen
tru înfrumsețarea comunei, vin câte 20—30 
familii în vilegiatură — despre ceea-ce mai 
înainte niol pomenire nu era!

Că Săliștenii cutreeră țările străine 
„flătnâucjl11 și „goll“ e curat neadevăr. Va 
fi cutreerând vre-unul seu altul — vrednio 
de acea sorte — dăr grosul cutreeră 
<jău 1 țările, însă nu „flămânfll11 și „goli41, 
oine bine hrăniți, bine îmbrăcațl și ou pa
rale la chimir 1

Ași pută aduce sute de esemple, cari 
dovedesc, că în timpurile din urmă s'au ri
dicat familii la stări frumâse din nimio, și 
că starea materială a țăranilor săliștenl e 
neasămănat mai bună, decât în trecut. 
Atunci vor fi fost (jsd de omeni, cari să 
lăudau cu sute său 2—3 miișâre — astădl 
se pot făli sute de omeni cu <j0°I de mu !

N’așI voi să plictisesc publicul cu date 
oficiose despre dări și aruncurl, dăr tocmai 
că oe se susține în acel artioul, că din 
„oausa arunourilor plăoa Săliștenii flămânijl 
și goli11, e necesar să vorbesc despre ele.

Dările de stat sunt sciute. Arunc avem 
comitatens, care sper, că nu se va pută 
pune în oârca „cârmacilor11 săliștenl.

Arunc comunal avem 1 2O°/0 după da
rea de pământ, care se încasăză sub titlul 
„taxă pentru păzitorii de câmpu și faoe 
anual cam 300 fi., adeoă luat una ou alta pe 
■o familiă cam 20 or; mai departe 50 or. 
de casă, care să înca«6ză sub titlul „taxă 
pentru păzitorii de n6pteu. (La aoeștl 50 
or. să se cau'e proporțiunea, căci mai îna
inte fie-care familiă de 7—8 ori pe an 
era silită să-și trimetă un membru noptea 
pe strade cu „măoiuca11 ca păzitor!)

Alt arunc comunal nu este!
Mai numesce corespondentul pâte 

„arunc11 și prestațiunea pentru lucru pu- 
blio oomunal.

Acesta este și a fost înaintea erei 
„Domnilor11 în tâtă țâra. Aoesta, precum în 
cele mai multe loourl, se rescumpără cu bani. 
In Săliște conform hotărîrei comitetului ou 
50 cr. pentru o di. pilele sunt limitate prin 
conclus municipal.

Sciu multe comune, unde prețul dilei 
e mult mai mare — niol una îusă unde 
.prețul ar fi mai mio. Sunt convins, oă nici 
chiar corespondentului nu i-ar veni la so- 
ootălă ea pentru cei 2 fi. său 2 fi. 50 cr. 
să luoreze 4 său 5 cjile cu manile său să-și 
pună lucrător bun în loc!

Și pentru aceste „aruncurl11 — oa să 
le numim așa — iau Săliștenl „lumea’n oap“ 
și „li-se goleso pungile11 !

Er din aceste „«nmcwH11 — bine ad
ministrate s’au podit aprâpe tâte stradele, 

s’au făout și se fao drumuri, se regulâză rîu- 
rile etc.

In fine „sumedenia de datorii lăsată 
moștenire nepoților și strănepoților11 sunt 
40.000 fi. luațl dela Banoa austro-UDgară 
ou anuitate de 5y4°/0 spre zidirea casei ju- 
deoătorescl funduare și spre regularea rîului, 
oare sumă în 50 de ani, fără să soie și să 
simtă corespondentul, nepoții și strănepoții 
D ini va fi solvită, și Săliștenii pe basa finan
țării vor avă un palat mic, care a codat 
25 mii florini și rîul regulat cu vro 23mii 
florini — fără datorii, și fără să-i fi cos
tat oeva.

Așa stăm ou „aruncurile11 și eu „Da
toriile11. Păcatul este că un nechemat unul 
din popor, și nu glasul poporului vorbesoe 
despre ceea-oe nu prioepe.

Sunt bun Român și ou: inima liniștită 
pot să mă rog, se dea Dumnecjeu Româuilor 
așa buni conducători său mai bine <j,s 
conduc&tor cum de presenc îl are Săliștea.

Ca încheiere amintesc, că între însu
șirile Sălișteniior n’am înșirat și că nu sunt 
minoinoșl. — Esoepțiunea dovedesce re
gula.

Eu în cestiunea aoâstă declar, că nu voiii 
mai răspunde, oăcl cele tjis® acum se do- 
vedeso prin date oficiose, oarl fiecine — așa 
și corespondentul — și-le pâte câștiga la 
primăria oomunei, la judeoătoriă și la con
tabilitatea oomitatensă.

Mulțămesc pentru publicarea acestor șire.
X. R.

pel.
Intre împrejurările de astăcjl, dâcă 

voim un viitor sigur și fericit, datori suntem 
să ne fortificăm mereu.

Șcâlele nostre sunt cetatea nostră de 
oăpeteniă, unde ne înarmăm cu armele cele 
mai tari: învățătură, seiință, cultură. Fără 
învățătură traiul ne este greu, fără soiință 
suntem âste desarmată, fără cultură heloții 
popârelor culte.

Fără îndoială, omul pâte înainta în 
învățătură, soiință, cultură, dâoă nu e silit 
să lupte din oale afară oontra neajunsuri
lor materiale pentru esistență, care-i storc 
puterile fisice și-I sourtăză dilele vieții. — 

Gimnasiul român gr. or. din Brad, 
cu neînsemnate esoepțiunl e frecventat 
aprâpe numai de fiii de țărani, meseriași 
și băieșl de român. Cine le vede traiul’ 
oine le ounosoe dorul de învățătură, acela 
rămâne frânt de milă, și dăcă-I dă mâna, 
nu pâte să nu le întindă ajutor.

Pentru a veni îu ajutor părinților ele
vilor săraci, der buni și diligențl, încă în 
1898 prin tinerimea studiâsă din Zarand și 
jur s’a pus basa fondului „Masa Studenți
lor1* dela gimnasiul din Brad*)  cu ooasiu- 
neaunei represensațiunl teatrale împreuuate 
ou joc, și tot pe calea acesta s’a sporit 
pănă în present, primind din când în când 
și donațiunl parte dela societăți de credit 
și eoonomii românesol, parte dela privați 
„cununi eterne11.

*). Fondul „masa studenților11 din 
Brad, creat la 1894 pănă în August 1899 
abia a crescut la suma de 40 fl. 51 cr. 
său 81 cor. 02 fii.; de atunci și pănă în 
present înteresându-se vin publicul româneso 
fiindu-i atrasă atențiunea asupra acestei 
instituțiunl — s’a ridioat la o sumă destul 
de frumușioă în un timp relativ fârte scurt. I

Ca aoest fond să aibă o basă sigură și 
durabilă, decât că fiind avisat numai la dănii 
sporadice și nesigure ale binevoitorilor, ca 
rodul acestui fond să fie mai mănos și să 
se pâtă pune în activitate sigur și cât mai 
curând, s’a deois crearea unei reuniuni: „Re
uniunea masa studenților11 dela gimnasiul 
român gr. or. din Brad.

Fiind statutele gata, s’au esmis în 
tâte părțile locuite de Rotnâul liste înso
țite de apel pentru câștigarea de membrii. 
Resultatul pănă aoum e îmbuourător, fiind 
înscriși peste 100 membrii, dintre cari mulțl 
pe viață și fundator. — Numele membri
lor se vor publica de-odată, după-ce vor 
fi reînapoiate listele esmise, și va fi couvo 
cată adunarea constituantă.

Datorință sântă avem, oă toți în unire 
și după oum ne dă mâna, să sărim la timp 
în ajutorul elevilor săraci.

Fondul acesta crescând, conform sta
tutelor, va nasce un „Internat11 pentru adă- 
postirea gratuită a elevilor năcăjiți.

Asigurarea și înflorirea acestei insti 
tuțiunl umanitare și de mare însemnătate 

depinde dela sprijinul mărinimos al bine
voitorilor nămului românesc.

Dumnezeu cu noi !
Brad, în Noemvrie 1900.

Ca însărcinat al tinerimei stu
diase din Zarand și jur

Vasile Boneu,
profesor.

Femeia antică si cea modernă.
(O paralelă de R. Rosenthal?}

„Tempora muiantur et nos mutamur in 
Ulis'*,  (jice un poet roman și cu drept pu
tem afirma aoâsta acum la înoeputul unui 
nou veao. Timpurile se schimbă și noi cu 
ele. Și câte nu s’au schimbat aoum la sfîr- 
șitul văeului în apunere!

Secuiul trecut a avut influență și 
asupra posiției oe o ooupă femeia în stat 
și în societate, dâr se pâte cj.ioe, oă femeia 
anului 1900, în ce privesce cultura și in
dependența, se deosebesce fârte mult de 
femeia normală a anului 1800. O deosebită 
posițiă în societate ocupa fumeia la vechii 
Spartani: crescerea și căsătoria făcea pe 
femeie egală bărbatului. Spartanii puneau 
mare pond pe desvoltarea corporală a fe
melei ; ea, oa și bărbatul învăța dansul, 
oântul, lupta în trântă, emulațiunea în fugă 
eto. Femeia spartană se distingea în aces
tea și în public și dăoă era inventată pe 
atunci bicicleta, de sigur, că și acel sport 
l’ar fi esercitat.

Numai un luoru era necunosout fe
meilor spartane — să se mărite pe calea 
anunțurilor din cjiare. De acâsta însă s’a 
îngrijiat legislatorul Lykurg. Prin legile 
lui s’a ajuns, ca pacea și liniștea să dom- 
născă în sînul familiei, er posițiunea fe- 
meei a fost ridicată la un nivel ideal. Ate- 
nienii cari stimau mai puțin pe femei, îșl 
duceau din Sparta crescătâre pentru copil.

Nici în Roma vechiă sârtea femeii nu 
era mai rea, cu tâte că de etnaneipațiune 
era departe. Femeia romană nu mai arare
ori îșl părăsea casa. Activitatea ei se măr
ginea esclusiv la lucruri casnice.

Germanii, după Taoitus, onorau pe fe
meie ca pe ceva sfânt; femeile erau soco
tite la ei ca nedespărțite de soțul lor și 
ele îl însoțeau pănă și în răsboifi. Numai 
într’o privință femeile germane nu erau 
egal îndreptățite cu bărbații. Ele, după 
„dreptul salio11 nu moșteneau pământ, ci 
erau despăgubite în bani.

Dăcă vom privi la desvoltarea femeii 
în stat și societate în deoursul ultimului 
veac, trebue să reounâsoem, că starea fe
meii în timpul din urmă s’a sohimbatfârte 
mult, mai mult, decât în tâte celelalte vă- 
curl de mai înainte. Au trecut acele tim
puri veohl idilioe. Inul nu se mai târce în 
casă, ața nu se mai răsucesce în oasă ; lu- 
orurile de bucatăriă și artioulele de oon- 
sum dâmnele nâstre le cumpără fârte co
mod — și pâte că niol cu mult mai rele 
— din prăvălii. Ceea-ce în văcul al 18-lea 
făcea economia casnioă, astăcjl aduoe gata 
pe viață eoonomia poporală și prin aoeea 
oercul de activitate al femeii se coneen- 
trăzâ mai mult înăuntru, de cât în afară 
de casă.

Pe atunci nu esistau trenuri și va- 
pâre, cari în timpul oel mai scurt să ne 
aducă din depărtări fârte mari tâte cele de 
lipsă. Pe atunci în urma sediului stabil al 
omului, căsătoria era oeva absolut necesar 
astăcjl însă numai acela se pâte însura, 
care „pâte să supârte11 și pentru aceea fe
meia de acjl este avisată mai mult, de cât 
în trecut, a-șl elupta independența la timp.

ULTIME SUIRI
Constantinopol, 10 Decemvrie. 

Valiul din Cossovo și cel din Salonic 
au atras atențiunea Pdrtei asupra 
relei situațiunl, în care se află pro
vinciile lor. Consiliul de miniștri s’a 
ocupat de situațiunea din Macedo
nia. Se asigură, că o comisiune spe
cială se va trimite în Macedonia.

Sofia, 11 Dec. Noul cabinet s’a 
format sub președința lui Ivancioff.

Haga, 10 Decemvrie. Ministru- 
președinte Pierson și ministru de es- 
terne Beaufort au făcut erî o lungă 
vi sită la Kriiger. Mai târcjiu Kriiger 
a primit o delegațiune din Solingen, 
care i a dat o sabiă de onore. — 
Se flice, că regina Wilhelmina a de
clarat lui Kriiger, că în momentele 
acestea este eschisă o intervenire 
din parte-i. In urma acăsta Kriiger 
nu va mai visita și alte curți euro
pene. El va pleca Miercuri la Am
sterdam, unde va remâne doue flile.

Londra, 11 Dec. Țarul a refusat 
de a interveni în favorul Transvaa- 
lului.

I> I $ II fc’ 12.
Obiceiu străvechiiî. In multe orașe, 

ca îu Haartem, Enkhoizeu și altele din 
Olanda, se află nisoe obiceiuri încă de pe 
timpul domniei spaniole. Pe acel timp Olan- 
desii au avut să sufere mult din partea os
tașilor spanioli. Locuitorii acelor orașe încă 
și astăcjl, de câte ori se nasce oineva în 
familiă, pun un semn la pârtă. Afirmarea, 
că soldații spanioli nu cruțau nici pe oopiil 
olandesl de lângă pieptul mamei lor, se 
oontradioe prin următorul obiceifi: Spa
niolii adecă au dat ordin, că la tâte acele 
oase, unde se află nou născuțl, să se în- 
vălue oiocanele dela pârtă o'un ștergar, 
pentru-ca astfel de oase să fiă cruțate de 
înouartirarea soldaților. Dăcă ciocanul dela 
pârtă era învălit numai de jumătate, în
semna că în acea oasă s’a năsout fetiță, ăr 
dăcă era învălit întreg, însemna, că s’a 
năsout un băiat. Astădl înoă tot e în modă 
acel obiceiQ, numai cât ciocanul porții este 
acoperit cu dantele frumâse. Când se nasce 
băiat dantela e de colâre purpuria, ăr când 
se nasoe fetiță, atunci dantela e jumătate 
roșiă, jumătate albă.

Literatură.
Au apărut:
„Anuarul Ateneului Român*  pe 

1900 de V. A. Oreuhiă, Buoresol Institutul 
de arte grafice „Eminescti“. — „Cestiu
nea neasimilării Ovreilor'*,  lucrări 
presentate la concurs și recompensate de 
oătră I. I. Heliade-Rădulescu St. B. Bră- 
dișteanu, C. S. S, și Saghinescu. (Concur
sul cjiarului „Apărarea Națională11) Buou- 
rescl Tipo-Litografi» Societății Tiparul. 
Prețul 70 bani. — „Dialectul așa nu
mit săsesc'*  al Germanilor din Transilva
nia și JElemente române cuprinse in 
el*,  de Dr. Em. Grigorovitsa (Berlin 1900), 
editura „Nonei Reviste Române11, prețul 1 
leu. — In editura și tipografia <j’arului 
„Bukarester Tageblatt11 a apărut „Alma
nack, pentru România*  pe anul 1901 
de Bergamenter. Prețul 1 leu 25 bani.

*

Antropomorfisme și Antiantro- 
pomorfisme în limba română de Nicolae 
Sulică. In limba nâstră scrierile de felul 
acesta sunt rare și scrierea acâsta a d-lui 
profesor la gimnasiul român din loc Nic 
Sulioă se distinge nu numai prin conținu
tul său bogat și sistematic, prelucrat după 
stricta metodă sciențifioă, ci și prin limba- 
giu său scris la înțelesul tuturor Autorul 
e cunoscut și din scrierile sale folklorice- 
filologice de pănă aoum. Cartea oe anun
țăm acum, se pâte procura delaTipografia 
A. Mureșianu cu 40 or. seu 80 bani (plus 
5 bani porto).

*

Din „Cura de apă*  ed. IV, apărută 
de curând, se pot procura esemplare și 
dela Tip. „A. Mureșianu“ cu 3 cor. plus 
20 bani porto. Legată în scârță și cu es- 
terior plăout 4 cor. plus 30 b. porto. Cura 
lui Kneipp e cunoscută în tâtă lumea și 
scrierile sale cu prețiosele povețe igienice 
ar trebui să se afle în tâtă familia, precum 
și în bibliotecile poporale, căci țăranii pot 
profita mai mult de ele. Opul cuprinde 
peste 600 pag, și are o scală alfabetică a 
tuturor bâlelor și povețelor de cari se trao- 
tăză în op, în număr cam de 2200.

Proprietar: Dr. duro! fâureșienif.

Redactor responsabil: Drsgai iu

oficio.se
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
«lîli jSIh •aș®v, 

se pot procura următorele cărți:

Scrieri literare pentru popor.
„Caractere morale, esemple și sen

tințe culese din istoriile și literaturile po- 
porelor vechi și moderne“ de loan Popea, 
profesor. Cetitorul află în acăstă carte (de 
aprope 400 pag.) o comoră nespus de pre- 
țiosă de învățături, de mângâieri, de însu
flețiri spre tot ce e moral, nobil și frumos. 
Prețul 1 fl. 25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

„Carte pentru toți“, întocmită după 
ideile lui Sam. Smiles, de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețui 40 bani (plus 5 b. porto).

Legende seu Basmele Românilor 
adunate din gura poporului de neuitatul 
tul P. Ispirescu. Format 8° de 400 pag. 
Prețul 1 fl. 70 cr. . (cu posta 1 fl. 80.)

ȚJilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai fl. —.75 cr.

Er tom II are 508 pag. și costă 70 cr. 
întregul opfl. 1.45 cr. (francat fl. 1'60 cr.)

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte localisată de 4. Popv. Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vreu să joce teatru. 
Prețul 12 cr. ... (prin postă 14 cr.)

Vieța după morte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor trecătore, 
de 1. P. Ediția II. Prețul fl. —.50 cr. 
(Cu posta 55 cr).

Nopți de iernă novele pentru popor 
de George, Simu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul 60 cr. 
(cu posta 65 cr.)

Țiganii, schiță istorică lucrată pen
tru petrecere după mai mulțl autori, de 
cunoscutul nostru scriitor I. P. Reteganul. 
Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr).

MLerinde dela șcdlă, său învățături 
dentru popor, de Dr. G. Popa, Prețul 60 cr. 
cu postă 70 cr.)

Poveștile Bănatului, este o carte 
mare cu povești din Bănat, de G. Cătană, 
împărțită în 3 tomuri. . . Prețul 65 or.
(cu posta 70 cr)

Musa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de Iuliu Bognariu- 
Prețul 25 cr. (cu posta 28 cr.)

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 25 cr. (cu porto 28 cr.)

Dracul, novelă de V. R. Ruticescu. 
Are tendința de-a combate credința de
șertă. Prețul 10 cr. (cu porto 12 cr.)

Dira Bihorului, o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antonin 
Pop. Prețul 20 cr. . . (cu porto 23 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în joc, de I. P. Reteganul. Pr. 12 cr. 
cu porto 15 cr.

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. P. Re'egalul. Vre-o 
60 de poesii glumețe. Pr. 40 cr. (-|~ p. 5 cr.)

Din trecutul Silvaniei, legende de 
V. Russu. Conține 170 pag. Prețul. 30 cr. 
era la început 1 fl., acum (cu porto 35 cr.)

„Preotul dinNoieni*,  narațiune is
torică din vecul nos ru, scrisă de Arghiro- 
barbu. Prețul 10 cr. (-|- 2 cr. porto.)

Vivia, seu Biserica din Carta 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. Iuliu Dragoș. Prețul 70 cr. 
(-|- 5 cr. porto).

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților de G. Smu. Pr. 30 cr. -f- 3 cr.porto)

Poesii de V. R. Buticescu, Prețul era 
la început 1 fl. 20 cr., acum numai 60 cr. 
(cu posta 70 cr.)

Felicitări în poesii și prosă la anul 
nou, diua nascerei și diua numelui, precum 
și vorbiri la diferite ocasiunl școlastice, de 
G. Simu. Prețul 20 cr. (cu posta 22 cr.)

Cartea Săteanului, de Fmanuel Pă- 
răeanu. Conține mai multe novele poporale, 
scrise în stil forte ușor, și printre ele mai 
multe poesii, mai ales satirice. Prețul 45 cr. 
(eu posta 50 cr.)

Suspin și zimbire, poesii și prosă, 
de A. Pop. Prețul 40 cr. (cu porto 43 cr.)

Rîsete și zîmbete, de T. V. Gheaja. 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 30 cr. (cu posta 35 cr.)

„ Considerațiuni istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplicațiunea 
lor la națiunea nostrâ de Ioan Clinciu profe
sor în Bucurescl. Prețul 1 fl., (-4-5 cr. prt.)

„Amicul bun*,  coleoțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune reli- 
giosă-morală, tradusă de prepositul oapitu- 
Jar loan Papiu. Prețul 10 cr. (-4- 2 cr. porto.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a țe 
ranului român, de Simeon Stoica, medio 
pensionat. Conține vre o 25 figuri în text. 
Se vinde acum în loc de 80 cr. cu 50 cr. 
(-|- 5 cr. porto)

Cugete și considerațiuni din es- 
periența vieții lui Argirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, scose din pățania 
vieții. Prețul 10 cr. (cu posta 12 cr.)

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din vieța Românilor bihorenl, de L. 
Rudow-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 50 cr. 
(cu porto 55 cr.),

Povestea despre prințul Ahmed 
al Ramei seu Pribeagul îndrăgostit, 
tradusă de Dr. T. Prețul 30 cr. (-]- 3 cr. prt.)

Toaste pentru tot felul de persone 
și ocasium, de Tit. V. Gheaja, spiritual la 
instit. de corecțiune din Gherla. Pr. 20 cr. 
(cu posta 22 cr.).

Cursul Sa îsursa din Viena.
Din 10 Decemvre. n. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0..... 116.75 
Renta de corone ung. 4°/0. • • • 92.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 119 50 
Impr. căii, fer ung. înargint. 4’/.2% 99.25 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50 
Bonuri rurale ungare 4% .... 91.35 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr- ung. cu premii........................ 167.50
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.— 
Renta de argint austr............................... 98.65
Renta de hârtie austr............................... 98.30
Renta de aur austr................................ 118.60
Losurl din 1860..................................... 135.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.95
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 678.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 674.75 
Napoleondorî...............................................19.15
Mărci imperiale germane . . . 117.60
London vista...................................... 240.20
Paris vista...............................................95.70
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.60
Note italiene...........................................90.60

Cursul pîetea Brașow.
Din 11 Decemvre. 1900.

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

Ia

Gazeta Transilvaniei* 1JI
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Cel mai buu mijloc de a nu cădea 
perul său a încărunți fără vreme este 

Tannochininpomaiie 
a Doctomlui losef Kriegl 

veritabilă englezăscă,
care contribue 1 
conservi-rea pî 
rului și narbei.

Un borcan se tri
mite franco fără J 

spese contra 
asignărei MTec 

<le 3 Corine. ’"WS
Before,

Chief-Office 18, Brixton-Road, London, SW. 
Asignarea prețului să se adreseze la:

Apotheker A. Thierry's Baisam-Fabrik 
iu Pregriuln bei Rohitscli-Snuerbriinn.

— Cumpărătorilor En gros, rabat mai mare. —| -- Cumpărătorilor En gros, rabat mai mare. — Ksh 

rrawifîi 

(iwrțhnd și reclame) 

suni a se adresa suabsorrasiii 
administra tăuni. In cașul gw- 
faSic&râă astiss Mwnm mas mtaî/' 
«Se ©dată se fac© scădămeaf 
oare cresce cu 
se iaca mai d® multe-orl.

Admi istr. „Gazetei Trans/’

Sz. 6768 -1900. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirbsâg, mint tljkonyvi hatâsâg, kfizhirre t.eszi, 

hogy a „Furnica11 fogarasi takarekpecztăr vdgrehajtatonak Modorcea 
Juon Ludu vegrehajtâst szenvedd elleni 406 kor. — fii. tfike kâvetelâs 
6a jârulekai irânti vdgrehajtâsi tîgyâben a aârkânyi kir. jârâsbirosâg te- 
ruleten levfi Grid kozsbgben fekv6 a gridi 194 az. tljkvben Modorcea 
Ludu a lui Juon ea Modorcea Juon kiek. nevbn âdb A f a.
354 hrsz. ingatlanra 320 kor. 4103/3 hraz. i jgatlanra 2 kor,
703/2 r n 6 n 4819 n n 3 r.
1180 n n 22 6641 51 IT 19 55

1651 n 16 w 8755/1 55 55 4 11

1731 n 28 n 9101 55 20 5?

2578 n V 14 r 9190 11 n 10 57

2596 3 V 9467 V 55 10 5?

3490 n n 7 15 9490 11 57 44 15

3620 5? 10 55 9974 15 rr 32 57

3789/1 n r 6 r 10182, 15 29 55

3826 5Î r 7 55 10305 11 15 11

3935/16 n î? 20 55 10677 55 n 5 15

3951 n r 24 55 11273 55 ii 5 55

3959 » 8 55 11320 11 n 4 17

tovâbbâ a gridi 363 sz- tljkvben Ozv. Modorcea Bucur, Modorcea Ge
orge lui Bucur, Modorcea Ludu kk. Modorcea Metia Eva, Modorcea Ju
on kk., Modorcea Mariucza kk., Modorcea Mariucza ferj. szul. Modor
cea, Modercea Rafira I6rj. Modorcea, Modorcea Bucur tâvollevd, Mo
dorcea Juon, Modorcea Maria a lui Bucur, Modorcea Peter, Modorcea 
Maria 1. Niculae, Modorcea Iliana ferj. Comaniciu, kk. Modorcea Linția, 
kk. Modorcea Toma 6s Urdea George Juon neveu âllo 4866/7 hrsz. a. 
fogla t egdsz ingatlanra 161 kor. es a 684 sz. tljkvben fennt nevezettek 
es Fogarasmegye ârva alapja neven âllb 4866/35 hrsz. ingatlanra 83 
kor., vegiil a 363 sz. tljkvben A f a. 4866/08 hrsz a. foglalt ingatlan- 
bdl kk Modorcea Ludut megilletâ 111/9 (egy/kilenczed) resz jutalekra 
36 korona 22 fillerben ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârverest 
elrendelte, 63 hogy a fennebb megjeldlt ingatlauok az !90l evi Jantlăr 
ho 22 ik napjăn d. e. 10 orakor Grid kbzsegeben megtartando nyilvânos 
ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 20%-ât 
kdszpdnzben, vagy az 1881 evi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammaî 
szâmitott es az 1881. evi november h6 l-6n 3333. sz. alatt kelt igaz-- 
sâgiigvmmiszteri rendelet 8-ik §-ban kiielolt dvadekkepes ertdkoa pirban 
a kiku.Wtf kezbhez letenni, avagy az 1881: LX. tiirv. cz. 170-ik §-ra 
drtelmeben a bânatpenzuek a birosâgnâl elfileges elhelyezeserfil kiâfii- 
tcft szabăJyszeru elismervenvt âtszolgâltatni.

F o gara 8, 1900. dvj Augusztus h6 23 ăn.
A fogarasi kir. jbirosăg, mint teEekkonyvi hatosâg.

S c h u p i t e r.
1158. kir. albire.

58.50 Vend. — .—
10.70 Vend. —

100.— Vend. 101.—

18.70 Vend. 18.76
18.- Vend. 18.06
19.10 Vend. 19.16
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. —.—

Plecam și sosirea trenărilor h stat rog. ung. în Brasoy 
Valahii dura £ Octomvre st. n. W®®.

Plecarea trenurilor , din Brașov.
Dela Brașov la Budapest» :

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

Dela Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persone la dra 3'55 m. dim.

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
III. Trenul aooel. la dra 2'19 min. p. m. 

(ce vine pe la Clușiu).

Dela Brașov la Kezdi Oșorlieiu:
I. Trenul de pers, la ora 549 min. dim.

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

II. Trenul mixt la 6ra 8'50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3‘15 m. p. m.

(are legătură cu linia T.ișnad-Oluc-Szereda).

Dela Brașov la Zernescî (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la 6ra 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 ora 5’19 min. dim.

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

“V X O..
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se pottî face și reîno 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-câr6i luni.
Domnii abonați ae binevoiaacă a arăta în deosebi, când voieac 

ca eapedarea ae li-ae facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit 36 arate și posta ultima. Âdmmjstraț Sa2 Țros/

„Gazeta Transilvaniei“ cu numeral âlO fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Chirci și la Eremias Nepoții.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persone la dra 8 dim.
II. Tr. accel. peste Clușifi la 6. 2-9 m. p. m.

III. Trenul mixt la dra 10’25 min. săra.
Dela Bucuresci Ia Brașov:

I. Trenul accel. la dra 2’18 min. p. m.
II. Trenul pers., la dra 9 27 min. p. m.

III Trenul mixt, la dra 5.— min. dim. 
(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.

Dela Kezd-Oșoi’heiti la Brașov:
I. Trenul de persone la dra 8-25 m. dim, 

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

II. Trenul de pers, la ora 1’51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la dra 6’48 m. săra 

(are legătură cu Ciuc-Sereda).

Dela Zernescî la Brașov (gar. Bartolomeiu),
I. Trenul mixt la dra 7’2 min. dim.

II. Trenul mixt la dra 1T2 min. p. m.

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

III. Trenul de pers, la dra 1’51 m. p. m.
III. Trenul mixt la dra 6’48 min. sera

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


