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0 frumoasă biruință 
a Românismului.

Românii de sub sceptrul Sultanului tur
cesc, frații noștri din Macedonia, au zile de 
mari bucurii. Până acum naționalitatea ro
mână nu era recunoscută în Turcia ca atare 
si cu drepturi de-opotrivă cu cele ale popo
rului turcesc, ci era o națiune asuprită, scur
tată în prea multe privințe, chiar și în ase
mănare cu alte naționalități. De zeci de ani 
fruntașii națiunii române din Macedonia și 
bărbații cu trecere ai neamului românesc din 
România, ’și-au pus toate bunele străduințe a 
câștiga pe seama seminției române macedo
nene drepturi de nație de sine, deopotrivă 
cu cea turcească chiar! Și multe jertfe și 
ostenele a costat această luptă, dar’ în urmă 
la bun sfîrșit ajuns-a eal

In siptemâna trecută M. Sa Sultanul 
Abdul Hamid, a recunoscut, prin o scrisoare 
prea înaltă, națiunea română de națiune de 
sine, deopotrivă cu cea turcească si avend 
a se împărtăși de toate drepturile de care 
aceasta se împărtășește 1

De aci încolo tinerii români vor putea, 
ceea-ce până acum nu puteau, să cerceteze 
școlile cele mai înalte turcești, în cari pregă- 
tindu-se, vor putea ținea slujbe de stat în 
împărăției

Trimișii poporului român mai rugaseră pe 
M. Sa Sultanul, să le recunoască Românilor 
dreptul de a-’și avea și biserica lor națio
nală, cu un Metropolit propriu al lor, ceea-ce 
până aci earăși nu aveau.

Si această dorință ferbinte și dreaptă a 
fost împlinită credinciosului și harnicului po
por român macedonean: la 3 Dec. s'a și 
așezat la Constantinopol o Metropolie româ
nească. De Metropolit a fost numit Archie- 
reul Antim, care în aceeași zi a și slugit cea 
dintâi liturgie românească în Țarigrad, ca 
Metropolit român macedonean!

Multe și mari sânt foloasele ce urmează 
apoi de aci!

In Turcia, națiunile nerecunoscute, cum 
era și cea românească, n’au drept să știe de 
cât niște școli private, supuse la fel și fel de 
volnicii a inspectorilor de stat, chiar ca la 
noi cu inspectorii unguri. Națiunile cu bise
ricile recunoscute însă, cum acum e și cea 
română, au drept a susținea școli confesionale 
în treburile cărora amestecul slujbașilor turci 
ori străini, e apoi de tot neînsemnat, aproape 
nimici

Eată dar’ căzând cu greutate un îndoit 
șir de lanțuri de pe trupul poporului român 
macedonean, recunoscendu-i-se naționalitatea 
deopotrivă cu cea turcească, și recunoscân- 
du-i-se biserica cu drepturile de a-'și avea 
școlile sale naționalei Pân’acum aveam numai 
niște școli așazise «private*, în care amestecul 
slujbașilor turci era prea mare, acum sunt 
libere de acest neajuns și avântului îi sânt 
deslegate aripile I

Frații noștri din România iubilează și eil 
Ei, care mult au jerfit și jertfesc pentru 
ajutorarea celor de din afară de granițele 
României, mult cheltuiau și pentru școlile 
» private» macedonene, prin cari să nu lase 
să adoarmă conștiența națională în acel po
por amenințat de uitare, — și eată că jertfele 
și străduința lor încununată a fost de D-zeu 
cu bine, acel popor și îndeosebi căpeteniile 
școlilor române macedonene spriginite de 
România, s’au tot mișcat și au bătut până 
deschisu-li-s’a lor, și de aci încolo mai bine 
va fi de ei de toți și de neamul lor întregi

Nu să poate trage la îndoială, că dacă 
la așa bine s’a ajuns, mare merit au în această 
privință guvernele Țerii-Românești, care s’au 
purtat cu mult tact față de Curtea-Turcească, 
ca să aștearnă calea bunei reușite a sfintei 
cause macedonene. Adeseori guvernele ro
mâne, cunoscând împrejurările și știind ce 
ar fi bine să se facă în causă, au făcut, ori 
de-a părut marei obște că e bine ce se face, 
ori nu, și nu arareori guvernele au fost ocă
rite tare că de ce nu fac altfel, cum poate 
era mai răul îndeosebi guvernul din urmă 
al României, condus de dl Dimitrie A. Sturdza, 
a fost mult înjurat de potrivnicii sei politici 

pentru pașii ce i-a făcut în interesul Românilor 
macedoneni; i-să striga în gură mare că i-a 
vendut, i-a jertfit, i-a părăsit, — el tăcea și 
mergea nainte. Scriind un primarticol despre 
aceasta, , Voința Națională“ din București, 
zicea azi săptămâna:

«Pentru cei cari au fost atacați; pentru 
cei cari au fost batjocoriți și înjurați de unele 
ziare dela noi, nu poate fi răsplată mai mare, 
de cât chipul neașteptat de fericit cum s’a 
deslegat chestiunea macedoneană I

«Pentru dl Dimitrie Sturdza, șeful parti
dului național-liberal, resultatele fericite, pe 
cari le-am arătat mai sus, sânt adevărat triumf!

«Luni de zile, dl Dimitrie Sturdza, pre
cum și fostul ministru al cultelor și instrucției 
publice, dl P. Poni, cari cunoșteau adevărata 
stare și cum merg lucrurile d’acolo, au răbdat 
cele mai grosoloane injurii, cele mai mișelești 
atacuri.

«Un singur cuvânt ar fi putut spune, 
pentru-ca să închidă gura așa zișilor patrioți, 
însă s’au gândit mai departe, și au tăcut; de 
aceea, și triumful de astăzi este mai mare și 
mai impunător».

*
Adevărat că în același timp vin și unele 

știri ce par a fi menite să ne stâmpere nițel 
bucuria, vestind că noul Metropolit n’ar fi 
chiar pe placul Românilor, fiind după tată 
Grec și numai după mamă Român.

Alții ear’ zic că deși a făcut Turcul ce-a fă
cut, nu-'i de-a crede în trăinicia bunăvoinței 
lui, că a făcut văzându-se în strîmtoare, dar’ 
de-o începe să-'i fie ear’ bine, eară calcă el 
în picioare ce face astăzi.

Dar’ acestea sânt temeri, asupra cărora 
poate hotărî numai viitorul: timpul de»față 
arată bine. Și noi și pentru aceea credem 
că ce s’a făcut nu s’a făcut spre răul Româ
nilor, pentru-că unele vești mai noue spun, 
că Armenilor și Grecilor le-a făcut chiar nă
caz mare înființarea unei Metropolii româ
nești, încât amenință cu tulburări contra Sul
tanului I

Vom urmări întâmplările și vom da samă 
despre elel

întărire...
Pornirile de întărire a puterilor și legă

turilor poporului slovac cu ajutorul fraților 
sei Cehi, îi supără rău pe patrioții cu pinteni. 
In numărul seu dela 6 Dec. «Budapesti Hirlap» 
scriind de nou despre legăturile dintre cele 
două neamuri, zice:

«Că acea lucrare pe care societatea Ceho
slovacă a pornit-o cu petrecerea dela 25 a 
lunii trecute, n’a fost numai o vâlvăire de o 
clipită, sau o simplă demonstrație, ci o mișcare 
ce are se se desvoalte mai departe după un 
plan anume, — o dovedește ațîțarea viuă ce 
în timpul din urmă o fac foile cehice în 
folosul Slovăcimii».

După 'Narodni Listy* din Praga, „Lidove 
Novinyu din Briinn scrie cald pentru noua 
mișcare. «Credem, zice numita foaie, că nu 
ne vom opri la arătarea simțămintelor numai, 
ci că inteligența cehică va și duce în deplinire 
acel mare plan pe care și-’l-a pus Reuniunea 
Ceho-Slovacă din seara petrecerii din Praga. 
Inteligința cehă, care are bune simțăminte 
pentru Slovaci, va stărui pe lângă deputății 
sei și bărbații sei politici, să îmbrățișeze po
porul slovac și să trezească în el conștiența 
națională cehă. Din seara aceea începând, 
nu se va mai putea zice că privim în liniște 
prigonirea și maghiarisarea Slovacilor !“

Și «Bud. Hirlap» în legătură cu acestea 
publică și știrea ce a primit-o, că deputății 
Cehi tineri vor face apel cătră toți deputății 
slavi din dieta Austriei, ca, luând o înțelegere 
bună asupra chestiei de naționalități, si-'și 
ridice vocile lor {în dietă) în contra acelor 
apăsări, de care Ungurii le fac părtașe in 
Ungaria pe naționalitățile nemaghiare!

«Se vede, zice foaia maghiară, că domnii 
cehi tineri pismuesc pe Bucureșteni, și vor 
să măimuțască, în dieta Austriei, pe Sturdza, 
prin discute și demonstrații naționale contrare 
Maghiarilor I»

S’o fi văzând de văzut și asta, dar’ și mai 
bine să vede, zicem noi, grija și răcorile ce 
cuprind pe Măriile Voastre, că pilda dată la 
București în anii din urmă, să se prindă și 
pe aiurea, și să auziți tot mai tare crescând 
concertul ce răsună din înalte locuri în auzul 
lumii întregi, despre «liberalismul» vostru, 
concert a cărui urmări numai plăcute nu au 
să vă fie. Și cum cunoaștem noi pe Cehi 
de hotărîți și eroici, nu ne temem că ei nu 
vor și împlini aceea ce făgăduescl
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Neresplătită.
El na ’nțeles iubirea sfântă, 
A sufletului meu comoară, 
Nici s’a gândit că necredința- i, 
Cât trebul-va si ml doară! —

Nerisplătită inimioară, 
In suferințe fără nume 
Ti-’i trece tu, — cum se petrece 
Cu tot ce-i sfânt în astă lume...

T i e.
Din toate versurile mele, 
Ce ’ți-am cântat,
Nici unul inima de peatră
Nu ’ți-a muiat,

Căci nu ’mi-ai dat un semn de milă, 
Ori creztment —
Un cânt de lebedă ce moare
Mai vreau si cânt,

Si sape-adânc în al tiu suflet 
Un larg pustiu,
DaP eu durmind pe veci, de jalea-ți 
Si nu mai știu.

Elena din Ardeal.

Bătae cu... apă!
Despre turburările petrecute la 4 Dec. n. 

pe stradele Bucureștilor, aflăm în foile din 
România interesante amănunte, bune de pus 
la — foiță.

La 2 ore după ameazi s'a ținut mare 
strînsură de «nemulțumiți» la sala Dacia, cu 
lume adunată de «tribunul» Fleva și ai sei. 
Mai mulți oratori s’au sufulcat rău contra 
guvernului, îndemnând mulțimea să dea năvală 
asupra chiar palatului regal, unde să demonstreze 
contra acestui guvern! «Tribunul» s’a pus în 
frunte cu un comitet de 300 ce și-a înjghebat 
anume pentru a face scandale publice, și 
după mine băeți! S’au înțeles să treacă prin 
Strada Carol, calea Victoriei, etc. Și eată, 
după «Gazeta», ce s’a întâmplat de-aci încolo.

In fața poliției, războinicii încep să hui- 
duiască și să fluere și — trec înainte I

In fața cofetăriei Capșa un cordon slab 
de sergenți de oraș voiește să-’i oprească. 
Bătăușii încep să miște bastoanele, lovind pe 
sergenți; inspectorul de poliție dă îndrumare 
să-’i lase să treacă. In piața Teatrului un 
cordon de gendarmi pedestri și unul de ser
genți de oraș, înșirați, opresc înaintarea bandei. 
Un pluton de gendarmi călări apare în piață. 
Acesta silește pe manifestanți să lase liberă 
întreaga piața Teatrului.

încăerarea.

De-odată din str. Câmpineanu înaintează 
spre piață o mulțime de bătăuși și atacă pe 

gendarmii călări cu bucăți de lemne de foc, 
tăiate. Caii gendarmilor se sparie; totuși să 
dă ordin ca manifestanții să fie risipiți; alți 
turburători apar atunci, având lemne de foc 
netăiate. Cu aceste lemne, precum și cu miile 
bucăți pe cari le aruncă asupra gendarmilor, 
îndrăsneții bătăuși se împotrivesc gendarmilor, 
cari să întorc în piață, scot săbiile și fac 
primul atac în trap asupra lor, fără să dea 
cu săbiile. Mai mulți răsvrățiți aruncă cu 
lemne și pietri asupra gendarmilor, unul din 
aceștia căzuse jos, cu o rană grea de-asupra 
ochiului stâng.

Asaltul.
Gendarmii călări fac întâiul asalt. Ei sânt 

loviți de pietri și bucăți de lemn ce sboară 
în aerl Mai mulți gendarmi sânt răniți, de 
asemenea și caii lor. Mulțimea adunată pe 
trotuare aplaudă pe gendarmi. In sfîrșit 
gendarmii reușesc să golească capătul stradei 
Câmpineanu și să reîntre în piața Teatrului.

Bătăușii însă se întrunesc din nou, și din 
nou începe ploaia de lemne și de pietri. Un 
pietroiu sparge capul dlui Bibescu, locotenent 
de gendarmi. Piața Teatrului este plină de 
lemne de foc, pe care bătăușii conservatori 
le luau dela clubul lor, precum și din doi 
stîngini ce erau așezați într’un loc viran din 
apropiere. Se comandă al doilea asalt. Gen
darmii sânt primiți cu lemne; în același timp 
ei sânt siliți să se retragă, căci calea le este 
închisă printr’o baricadă (pedecă) ridicată îna
intea clubului conservator din două mari scări 
de lemn și grămezi de lemne de foc. Mersul 

cailor este greu; fiind povîrniș și strada aco
perită cu ghiață, caii alunecă. Gendarmii se 
retrag. «Răsvrătiții» se adună din nou, și de 
astă-dată ei lucrează în chip scandalos! Ei 
ridică o nouă baricadă la întrarea stradei 
Câmpineanu, din un grilaj de fer, din lăzi și 
lemne de foc.

Un pluton de gendarmi călări, venit din 
strada Sf. Ionică, gonește pe agenți, asal- 
tându-i dinspre str. Câmpineanu. Gendarmii 
trec înainte și se așează în piața Teatrului. 
Bătăușii încep din nou atacul. Susținuți de 
întâia baricadă, având drept susținere pe cea 
de a doua, ei încep ear’ să arunce cu lemne 
și cu pietri!

Dîrimarea luptei.

Deodată apar în piața Teatrului... pompierii, 
cu mai multe pompe. In contra ploaiei de 
pietri și lemne, încep să împroaște cu tu
lumbele! Răsvrătiții papurici mirați o iau la 
fugăl Gendarmii pedestri strică prima bari
cadă. Bătăușii se retrag în fața berăriei Osvald, 
unde dușurile de apă îi urmează, și în cele 
din urmă, dușurile de apă rece nefiind de 
loc prielnice pe acest timp de ger, căci gu
turaiul este de neîncungiurat și ciocoii au 
nasul subțire, — ei să risipesc cu totul I

*
Astfel mulțumită bunului gând ce ’l-a avut 

oarecine, de-a da, dacă nu cu pâne, cum cere 
scriptura, cel puțin cu apă după cel-ce aruncă 
în tine cu pietri, — s’a stâmpărat «focul» pa
triotic ce prea să aprinsese în piepturile mul-
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Nou guvern român.
Primindu-se retragerea guvernului ce avea 

în frunte pe dl Dimitrie A. Sturdza, M. Sa 
Regele Carol a însărcinat pe dl P. S. Aure
lian, președintele dietei, cu formarea unui 
nou minister. In urma acestei însărcinări, 
Mercuri în săptămâna trecută, s’a ținut o 
consfătuire a partidului liberal dela putere, 
despre care «Gazeta», în stare a ști lucrurile 
foarte acurat, scrie:

«O consfătuire intimă s’a ținut Mercuri 
seara în sala de ședințe a Senatului. Au luat 
parte miniștrii și membrii majorității parla
mentare. S’a discutat asupra situației.

«La orele 9 sosesc dnii Sturdza și Au- 
rehan. Ei sânt primiți în aplause furtunoase. 
Li-se fac adevărate ovațiuni!

«Dl Dim. A. Sturdza a luat cel dintâiu 
cuvântul. D-sa a repetat cuvintele sale rostite 
în întrunirea de la consiliul de miniștri. A 
spus că situația să presentă așa, încât o nouă 
formațiune guvernamentală trebue alcătuită. 
Această formațiune, d-sa, ca șef al partidului, 
a opinat că trebue se fie alcătuită de dl P. 
S. Aurelian. Membrii majorității parlamentare 
trebue se insiste pe lângă dl Aurelian să 
primească această sarcină și totodată se-i dea 
tot concursul lori

«Dl P. S. Aurelian declară că, față cu 
situația, d-sa se vede nevoit a respunde la 
apelul ce i-se face, că este și remane totuși 
la disposiția partidului și a șefului seu. în
sărcinat de M. S. Regele să formeze guvernul, 
își va da osteneala să corăspundă dorințelor 
partidului și să treacă peste greutățile cari 
s’au ivit.

«Mai mulți membri ai maiorității parla
mentare iau apoi cuvântul, încredințând despre 
spriginul lor pe noul președinte de consiliu».

înțeleși astfel între sine, s’a urmat formarea 
noului minister în următorul chip:

Dl P. S. Aurelian, președinte al consiliului 
de miniștri și ministru comerciului și domeniilor;

Dl George C. Cantacuzino, ministru al 
financelor;

Dl George Mîrzescu, al cultelor și instruc
țiunii publice;

Dl Constantin Stoicescu, al afacerilor 
străine;

Dl Vasile Lascar, de interne;
Dl Ștefan Șendrea, al justiției;
Dl Emanuel Porumbar, la lucrările publice. 
General Berendei, la resbel.
Din cele de mai sus se vede limpede, că 

partidul însuși, «liberal», a rămas la cârma 
țerii neclătinat și s’au făcut numai schimbări 
de persoane, ear’ în fruntea partidului stă tot 
dl D. Sturdza.

Le amintim acestea numai ca să se vadă 
cum stau de fapt lucrurile dincolo, și că ce 
plătesc isbucnirile lihnite ale „ Tribunei11, care 
în numărul seu de Dumineca trecută scriind 
un articlu foarte copilăresc contra fostului 
prim-ministru, zicea:

«Dl Sturdza s’a dus dela putere fără a fi 
deplâns de nimenea, afară doară de oamenii 
sei de casă. Și dl Sturdza, cu căderea aceasta, 
urmată între niște împregiurări atât de regre
tabile, 'și-a încheiat cariera de bărbat de stat 
al României pentru totdeauna 

țimii fanatisate de «tribunul» Fleva și soții 
sei conservatori.

Noi, asupra cărora cum mișcăm ceva ori 
cutezăm să ne încruntăm macar, ca oposi- 
ționali, spre împintenații noștri, se trage cu 
gloanțe în carne vie, — avem cuvinte de-a 
pismul pe «oposanții» din Țară, după cari 
«miserabilul», «infamul», «tiranul» guvern dă 
cu — apă recel

FEL DE FEL.
Un tiner vrea să se căsătorească prin 

mijlocitor. Mijlocitorul îi aduce o fotografie.
— Și D-ta îmi ceri 50 fi. pentru a-’mi 

mijloci căsătoria cu dama asta? Dar’ dacă 
ea peste trei luni să desparte de mine?

— O, atunci îmi mai dai d-ta 20 fl....
** *

De ce s’a bucurat.
Judele: Martorii spun, că d-ta priveai 

forte liniștit cum îți ardea casa, ba să vedea 
că te bucuri chiar, și de aci bănuiala că d-ta 
ai fi dat foc casei.

Acusatul: Mă rog să am iertare, domnule 
județ, eu numai atunci am început să mă 
bucur, când am văzut că flăcările au început 
să înghiță și clavirul domnișoarei ce locuia 
de-asupra mea...

Punând această «sentență de moarte pentru 
totdeaunal» a «Tribunei» în fața faptului cum 
s’au petrecut și cum stau lucrurile dincolo, 
poate ori-cine vedea ridicolul din sufulcarea 
pă căța niadă a «Tribunei».

Cum? Ori doară e mort pentru totdeauna 
un om căruia însuși noul prim-ministru îi 
declară că-’i va sta la disposiție și pe viitor 
ca șefului recunoscut al partidului ?

*
Retragerea însăși a adus-o cu sine pricina 

cu Metropolitul-Primat. Fostul ministru Fleva 
luase în apărare pe detronatul Metropolit, și 
cu oposiția conservatoare mână în mână, au 
făcut din asta o armă tare de ațîțare contra 
guvernului. Au pus la cale mari adunări, 
arătând că nu s’ar fi urmat toate formele legii 
în judecarea Metropolitului, și au reușit a face 
mare lucru din asta: din adunări porneau cu 
lumea pe strade să demonstreze contra gu
vernului și pentru Metropolit, și au provocat 
mari scandale de stradă, mai ales în săp ă- 
mâna trecută în două rânduri, ajungând în 
grele încăierări cu poliția și gendarmerial

M. S. Regele încă era într’o strîmtoare 
oarecare, căci oposiția îi striga că și M. Sa 
ar dori doară a lovi în biserica greco-ori- 
entală, etc. și în fața acestei stări s’a hotărît 
să nu se aleagă încă un nou Metropolit-Primat, 
ci să se revidieze judecata celui înlăturat: să 
fie oarecum pus ear’ în scaun, dar’ după aceea 
el să se retragă de bunăvoe.

Pentru a putea tace asta, guvernul sub 
care s’a judecat, nu mai putea sta în fruntea 
țerii, ci trebuia să lase loc altuia. Ce va fi 
după aceea, să va vedea.

Alegerile de primari.
Ne aflăm în ajunul alegerilor de primari 

comunali. De lucrarea unui primar român se 
țin o mulțime de lucruri și încă foarte în
semnate pentru noi Românii. Mult bine poate 
face un primar bun pentru comuna în frun! 
tea căreia stă, și, mult rău un primar nevrednic-

Primarul ca slujbașul cel dintâiu din frun
tea comunei politice, cu care poporul nostru 
are zilnic de lucru, are chemarea a apăra în
tre altele și trebuințele noastre naționale ro
mânești, îndeosebi însă a apăra și sprigini 
trebuințele școalei, bisericii și pe cele-ce țin
tesc la bunăstarea și onoarea locuitorilor din 
comuna sa.

Sânt și vor fi primari de aceia, cari fără 
preget lucrează pentru binele neamului ro
mânesc. Onoare lori Sânt însă și de acei 
mici de suflet, cari pentru foloasele lor per
sonale, jertfesc pe cele ale poporului, lucrând 
pe față împreună cu dușmanii noștri spre 
paguba noastră I

Acei primari, cari au dovedit prin fapte 
că țin Ia neamul lor, sânt spini în ochii stă
pânirii maghiare și ea îi delătură unde și când 
poate, din slujbă; pe când pe păcătoșii cari 
tac fapte mișelești și contrare poporului ro
mân, îi ține cu puterea la locul lor!

E știut că în multe comune chiar aceia 
ajung primari, cari sânt contra voinței po
porului și în cari poporul nu a avut nici nu 
are încredere. Și, dacă este un om care să 
poată strica și aduce mai multă rușine nea
mului, apoi primarii cei cu doi bani în trei 
pungi sânt cei dintâi, căci ei încrezându-se 
că sânt spriginiți de sus, săvîrșesc toate fără
delegile. Și cu astfel de marfă stăpânirea își 
ajunge deodată trei scopuri: odată că acești 
slăbănogi ung mai bine osia; a doua că îi 
pot folosi de unelte, și a treia că reușește 
a-’și bate joc cu astfel de primar de câte o 
comună românească întreagă 1

Sânt aci alegerile viitoare. Stăpânirea pe 
acei rătăciți îi va candida de primari, cari 
s’au făcut de rîs și batjocură neperitoare, 
luând parte la milleniul jidovesc, sau cari 
prin alte ticăloșii ’și-au făcut »merite« înain
tea Ungurilor.

Dela astfel de rătăciți poporul român nu 
poate aștepta nici un bine, — și chiar de 
aceea cu arme legiuite trebue să lupte contra 
acestor uscăturii

Și fiindcă ne aflăm în ajunul, sau chiar 
în zilele acestor alegeri, poporul și cu deo
sebire conducătorii poporului de prin comune, 
au datorința să cumpănească bine persoana 
căreia încredințează conducerea unei comune; 
să lupte contra acelora, cari ’și-au murdărit 
caracterul național prin slugărnicii rușinoase 
și dejositoare și prin denunțări obraznice, 
căci acei rătăciți sânt pedeca desvoltării noa
stre culturale și naționalei Să ne curățim 
ogorul de astfel de spini primejdioșil

Românul cel adevărat va lăsa Jidanilor 
meșteșugul de denunțător, renegat și sămă- 
nător al vrajbei între oamenii Noi să fim 
oameni de cinste și să ne alegem conducă
tori tot așal

Ne împlinim o românească datorință atră
gând luarea aminte a poporului nostru asu
pra alegerilor ce ne bat la ușă, rugându-’l 
să vadă bine ce face, — și dorim să auzim 
de binel a—b.

„Suveniri“ dela alegeri.

Aflăm următoarea »noutate» vrednică de 
vremile bânffyste ce le trăim.

In ajunul alegerilor de deputați, corteșii 
unui candidat, ai lui Mohay, care a și reușit, 
umblau din casă în casă, îmbiind oamenilor 
câte 30—50 fl. de votl Pe cei-ce au primit, 
îi rugau: subscrie-te aci (pe-o listă ce le-o 
arătau), ca să știm că ți-am dat. Oamenii 
subscriau.

Acum după alegere, ei să trezesc cu citări 
din cancelaria lui Mohaj, în care li-se spune:

In cutare termin să vii să-ți regulezi 
cambiul de 130 fl. aflător în mâna mea, că 
dimpotrivă te pîrăscl —

Mai mulți țerani români au primit astfel 
de provocări. Ei au cerut sfat înteliginții 
române. Inteligința i-a îndemnat să nu meargă 
la provocător, ci să lase să fie împrocesuați, 
ear’ primind citare judecătorească vor începe 
apoi pașii de lipsă contra păcătoșilor ce-’i 
provoacă. Să știe adecă aceea, că cambiile 
pot fi făcute pe ori-ce hârtie, și, subscrise de 
cineva, au putere obligătoare pentru el. Să 
vede că Jidanii din A.-Iulia s’ar fi folosit de 
neștiința poporului cerându-i subscriere pe-o 
»listă« care însă nu era altă, decât cambii ti
părite unul după altul, și naintea cifrei jo, 
au mai adaus un i, și acum vreau să-’i pun- 
gășească pe oameni în chip ne mai pomenit 
de obraznic. Dar’ lucru hotărît că au în 
mână cambii falsei

Noi sfătuim pe cei interesați, ca îndată 
ce ar căpăta citație dela judecată, să facă 
prin procuror arătare criminală contra pîrî- 
torilor cu cambii mincinoase, și apoi va isprăvi 
judecătoria cu dânșii, de au să se sature de 
joc de-a cambiile I

O învățătură poate să tragă însă din 
asta marea obște ce nu prea e în curat cu 
cambiile, ci le socotește ca pe ori-ce obliga
țiuni de rând și le subscrie: să bage fiecare 
bine de seamă ce face și unde-’și pune nu
mele, căci cel mai primejdios lucru e a sub
scrie cambii, legea lor fiind foarte scurtă 
și repede.

Cei-ce au prins subscrierile unor țerani 
din A.-Iulia, nu vor cuteza să-’i pîrască, dar’ 
numai pentru aceea nu, că ei au și falsificat 
cambiile, mărind cifra. Altfel ar putea-o 
păți foarte rău cei-ce au subscris, deși n'au 
știut că subscriu chiar cambiul

PACEA LUMII
Despre șubredele picioare pe care 

toate semnele arată că stă pacea lumii, 
cele mai noue vești spun următoarele:

Dorințele Rusiei.

In jurul patului de moarte a slăbi- 
tului Turc, se adună toate puterile eu
ropene care numai pot să nădejdu- 
ească, că, murind ca mâne bolnavul, ar 
putea pune mâna pe ceva din moște
nirea lui. Lădița cu diamante care 
atrage ochii tuturor, e însuși Constan- 
tinopolul, orașul cel mai de însemnătate 
pentru comerciul Europei, fiind el așe
zat pe punctul unde două părți ale 
lumii, Europa și Asia, se ating mai 
aproape. Intre doritorii de-a »moșteni« 
ceva, firește cel mai tare încearcă se 
se îmbulzască mai aproape, mai bine; 
ear’ cel mai tare e negreșit... Muscalul! 
El de lungă vreme tot pândește și plă- 
nuește cum ar putea pune mâna pe 
această «cheie a Europei«, cum ’i-se 
zice Țarigradului. Pentru a putea îna
inta cu nădejdi mai bune de cucerire 
spre el, e nevoie neapărată ca să aibă 
intrare liberă cu corăbiile prin vestitele 
strîmtori ale Dardanelelor. Prin învo- 
eala de pace din Paris însă, toate pu
terile au stabilit, ca în apele acelor 
strîmtori nimenea să n’aibă drept a 
trece corăbii de răsboiu, afară de Turcii 
înșiși, cari să-’și păzească pe acolo ce
tatea cea scumpă.

Acum Rusia vine și cere puterilor 
europene, nici mai mult nici mai puțin, 
ca să revidieze și schimbe nițel con
tractul acela dela Paris, dându-’i-se și 
ei voe, dar’ numai ei, altor puteri nu, 
a putea trece cu corăbiile de răsboiu 
prin numitele strîmtori!,..

Toată lumea a rămas mirată de 
această »dorință« a creștinei Rusii, pen- 
tru-că ea este un fel de ghiară a pisi- 
cei din sac, și un semn cam ce fel de 
»pace« pregătește Rusia pe seama Ră
săritului Europei, poate pentru un timp 
nu prea îndepărtat.

Pățania dlui vicișpan.

Cetitorii noștri își aduc aminte din nu
mărul 44 al «Revistei», de răspunsul ce dl 
vicișpan al comitatului nostru, Hollaki Ărtur, 
’l-a dat dlui Fr. Hossu-Longin la întrebarea 
că de ce nu ’i-a trimis învitare la adunarea 
congregației? A zis că de vreme-ce dl Hossu 
’i-a trimis napoi invitarea la ședința festivă 
milionară, scriind pe ea «nu se primește!» 
nare să-’i mai trimită învitări, ci îl socotește 
că prin aceea ’și-a lăpădat dreptul de membru 
al congregației. Să-’și recunoască sminta și 
să ceară scuze în fața adunării și-apoi îi va 
trimite eară. Și adunarea a luat la cunoștință, 
adecă a întărit prin asta, răspunsul vicișpanului.

Dl Hossu a făcut arătare și recurs la mi
nistrul treburilor din lăuntru al țerii, contra 
batjocurei ce vicișpanul, însoțit de întreg corul 
de mameluci, o face cu un drept al unui 
membru al seu, arătând nelegiuirea purtării 
lor și cerând îndrumarea lor pe calea da- 
torinței.

Ministrul a ajuns în corn de capră cu 
judecarea în pricina asta, întocmai cum vi
cișpanul nostru ajunsese în judecarea asupra 
tricolorului. Ce să facă ? Lucru vădit că și 
vicișpanul a făcut o neghiobie și și congre
gația care ’i-a pecetluit de bună, prin votul 
seu, neghiobia.

S’a gândit să nu lovească în întreagă 
adunătura, că-’s prea mulți și prea o să-’i 
facă de rîs, ci pe cei mulți să-’i cruțe, pe 
unul însă să-’l lovească.

A răspuns drept aceea pe recursul dlui 
Hossu, că hotărîrea congregației, prin care a 
luat la cunoștință răspunsul vicișpanului, îl 
întărește, dar’, în înțelesul §-lui 46 din articlul 
de lege XXI din 1886, vicișpanul trebue se 
trimită convocător pentru toate adunările ge
nerale, totdeauna și negreșit, fiecărui membru 
al congregației l

Na-ți-o frântă că ’ți-am dres-o I Să potrivi 
ca nuca ’n părete! E dator vicișpanul s? tri
mită, și totuși se întărește pasul lui de-a nu 
fi trimis unui membru învitare! Cap luminat, 
nu glumă.

Fie ori-cum, noi numai atâta vrem să 
învețe și din asta marea obște. care va afla 
despre acest lucru, că nu totdeauna e ade
vărată vorba că «capul plecat nu-'l tae sabia!» 
Să fii numai îndrăsneț, inimos, bărbat, și de 
multe-ori vei putea face ca sabia ce amenință 
să-’ți tae capul, să se întoarcă cu tăișul tocmai 
spre capul celui-ce a purtat-o I De-om tremura 
în fața fiecărui împilator, de vom lua de sfântă 
scriptură, de sabie ce ne taie capul, fiecare 
vorbă a lui: să șie tot Românul, că de zece 
ori mai curând ni-’l va tăia într’adevăr, decât 
atunci când văzend nedreptatea, ne vom pune 
cu bărbăție în fața ei, și vom lupta pentru 
înlăturarea ei până la hotarele cele mai din 
afară ale putinței I

CORESPONDENȚĂ.
Iiaia-de-Criș, 5 Decemvrie 1896.

Onorată Redacțiune,

Dl notar Fugătă, supărat rău pe cores
pondența mea despre alegere, o atribue nu 
știu cărei porniri de ură față de dînsul. Tre
bue să-’i declar, că nimic altceva nu m’a 
condus, decât năcazul ce am simțit și a tre
buit să simtă ori-ce Român, văzând atâta co
rupție și atâtea slăbiciuni la alegerea dietală 
din Baia-de-Criș.

Ori-cine a fost cu nițică băgare de seamă, 
a socotit numărul țeranilor, ce în ziua ale
gerii s’au dus din cercul dlui Fugătă în Baia- 
de-Criș, la 200. Eu nu trag la îndoeală da
tele dlui Fugătă și cred, că numai 79 au vo
tat. Dar’ pentru aceea tot așa de stricat, 
ca și cel-ce a votat, e și acela, ce neavând 
drept, ori nefiind lipsă de el, s’a dus numai 
pentru mâncare, beutură și țigări.

E drept, că dela pretură s’a dat mai ales 
primarilor bani de împărțit, dar’ tocmai pre
torul Bradului s’a fost exprimat înainte de 
alegere, că numai notarul Fugătă merită să 
capete bani, în el are încredere, că se achi- 
tează bine... Căzutul candidat Ulein lățise, 
că notarul Fugătă, fiind în Deva, a spus vici
șpanului că Ulein s’a lăudat, că va reuși cu 
alegători, plătiți de guvern. E fapt, că co
misia a primit ordin să împrăștie, la cas de 
lipsă, cu armata partida lui Ulein. Apoi dlui 
Fugătă, venindu-’i rîndul la votare a zis: 
„Nu votez, eu sunt pasivistP După-ce atâția
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țerani din notariatul seu, năvăliseră în Baia- 
de-Criș, pasivitatea dlui Fugătă nu putea fi 
luată de cât o curată ironie. Eu cred că 
de ’i-se lua în serios, era în joc chiar ofi
ciul seu.

Pomenirea lui Bota nu dovedește nimic. 
Am scris și de cercul seu, dar’ redacția, din 
lipsa doar’de spațiu, a scurtat. Apoi dl Bota e 
om fără nici o pretenție; de sigur vicenotarul 
Plastea a făcut totul, acesta însă habar nu 
are de scrisul foilor.

Posiția notarilor, da, e foarte grea în ase
menea cașuri. Tocmai de aceea nimenea nu 
așteaptă dela ei să strige că sânt memoran- 
diști, ori pasiviști. Nu le va lua nime în 
nume de rău dacă fac, cât e neapărat, ca să 
nu-’si pericliteze slujba, dar’ nimic mai mult!

Ca să dovedesc dlui Fugătă, că n’am ni
mic cu d-sa personal, eată-’i declar că iau 
cu plăcere act de enunciările sale în privința 
sentimentelor sale românești, admit chiar, că 
au putut fi și unele coincidențe fatale la ale
gere, neatîrnătoare de dînsul, și-’l asigur că 
voiu fi între cei dintâi, care va înregistra 
ori-ce lucru bun din cercul seu, când se va da.

NOUTĂȚI
Calea ferată Gurahonț-Brad. In 5 Dec. 

a fost deschiderea oficioasă a căii ferate 
Gurahonț—Halmagir.—Brad. La gara din 
Brad, împodobită cu steaguri patriotice, un 
public număros aștepta sosirea trenului de 
gală cu funcționarii societății, ce a întemeiat 
linia. Curiositatea era mare, căci se lățise 
vestea, că vine ministrul de comerciu cu ex- 
ministrul Ilieronymi. La orele 12‘ _ trenul 
sosi gătat de sărbătoare, între aclamațiunile 
mulțimii. Miniștrii n’au venit, dintre oficiali 
a fost fișpanul, pretorii dela Baia-de-Criș și 
alții dela judecătorie precum și o sumă de 
membri ai societății cu directorul în frunte. 
La coborîre din tren ’i-a bineventat pretorul 
Bradului, scoțând la iveală folosul ținutului 
din această intreprindere. A mulțumit di
rectorul. A urmat banchet la gară, și seara 
petrecere cu joc. Fără întâmplări vrednice 
de însemnătatea ei, n'a putut trece ziua. 
Anume unui invitat ’i-au șters căputul, ear’ 
seara la joc, în fața damelor, a urmat o pă- 
rueală >faină< din partea unor »dendi< îm
buibați, un nemeșuț cu un oficer de gendarmi, 
cu care s'a și încheiat — festivitatea. Gara 
din Brad e zidită în stil renaisance și e una 
dintre cele mai frumoase din Ardeal. Are 
hotel cu multe odăi pentru pasageri. Posi
ția locului încă e dintre cele mai nimerite. 
Trenul circulă de 3-ori pe zi. Călătoria e 
comoadă și ieftină. , 0.

*
Osândele alor 2 ani. «Liga Română* 

din București publică în numărul seu cel mai 
nou un tablou despre osândirile Românilor 
dela noi, în cei din urmă 2 ani, (1895 și 1896). 
Au fost, precum se dovedește acolo, în anul 
1895 osândite 64 porsoane, laolaltă la 4 ani, 
9 luni, 18 zile și la pedepse în bani de 
2665 fi., ear’ în anul 1896: 128 persoane, 
laolaltă la i9 ani, 16 zile și la pedepse în 
bani de 6355 fi. In total în anii 1895—96 
au fost osândiți pentru mișcări naționale, 
192 Români la 22 ani, 10 luni, 4 zile și 
9000 fi. pedepse în banii

Eată un chip trist, despre «libertatea* și 
iubirea de dreptate a cârmuitorilor noștri.

*
Falsificători de bani. Săptămâna tre

cută s’au descoperit la Boșorod (în comitatul 
nostru) niște falsificători de bani. Făcând 
cineva arătare, gendarmii din apropiere au 
mers și au făcut o cercetare amănunțită în 
casa Jidanului de acolo, și au aflat la el mai 
multe unelte cari toate arată că acolo s’au 
făcut și se făceau bani falși de hârtfe, anume 
hârtii de 5 fl., de 10 etc. S’au găsit tencu- 
lețe de hârtii tăiate frumos tocmai pe mări
mea banilor, apoi lucrurile cu care să facă 
câmpul, fundamentul colorat al hârtiei, sulu
rile cu cari să se dee colorile și feluritele 
colori trebuincioase; un ferestrău mic și foarte 
fin, de tăiat marginile hârtiei, etc. Numai 
tiparul nu 'l-au aflat; poate încă nu-'l aveau 
ori a fost altundeva pus. Bani nu s’au gă
sit de loc. Jidanul a spus gendarmilor că 
el folosește acele unelte la zugrăvit păreții... 
Un om ce-a fost acolo servitor spune că nu 
însuși acel Jidan ar fi făcând banii, ci vine 
altul noaptea, nu se știe de unde, și acela 
face și ear’ se duce. Doar' și tiparul la 
acela va fi. Ce se va alege de lucru, nu 
știm, căci Jidanul n’a fost, precum s’ar fi că
zut, închis îndată până să se facă cercetarea.

*
In calea trenului. Duminecă noaptea spre 

Luni, un om mergea dela tîrg dela Orăștie 
spre Binținți, cu căruța cu doi cai și cu o 
bute pe căruță. La locul unde se încruci
șează drumul cu calea ferată, în apropiere de 
Binținți, fiind trecerea slobodă, el a mînat 
nainte fără să bage de seamă sosirea unui 
tren. Chiar când caii erau peste șine, a so

sit trenul isbindu-’i și luându-’i cu sine, ear’ 
carul cu butea și cu omul răsturnându-’l de-o 
parte. Caii ’i-a omorît, sdrobindu-’i printre 
fere și roate. Nenorocirea a fost urmarea 
nebăgării de seamă și a omului, dar’ și a 
păzitorului căii ferate, care, așa să ține, nu a în
chis cu rampele trecerea peste drum în ajunul 
sosirii trenului.

Dl protopretor Fodor are un gând rău : 
Vrea să oprească acum de tot pentru cară și 
trăsuri trecerea peste acest loc. Desaprobând 
acest gând al d-sale, îl rugăm se nu-’l în
deplinească .

*
Foi pedagogice. «Telegraful Român* 

din Sibiiu ne aduce vestea, că dela Anul- 
Nou începând va apare în Sibiiu o foaie pe
dagogică de 2-ori pe lună, în mărime de o 
coală, cu colaborarea puterilor didactice dela 
seminarul din Sibiiu, și se va da ca adaus 
la «Telegraful*. In același timp învățătorii 
gr.-or: aradani «din dreapta Murășului*, ves
tesc că scot și dînșii dela Anul-Nou o foaie 
pedagogică nouă — N’ar fi oare mai bine 
dnii învățători aradani să se alăture cu pu
terile lor de colaborare la organul sibiian? 
Noi credem că da.

*
Căzut în apă. Dumineca trecută fiind 

aici tîrg, unii țerani, ca la tîrguri, au mai 
tras câte ceva și la măsea! Unul însă din- 
tr’un sat vecin, se vede că a tras atâta de 
’i-s’a sucit rău măseaua., minții, că ajuns la 
podul de peste rîu, în capătul dinspre Miază- 
Noapte a orașului, cum-cum nu, de pe pod 
s’a trezit sub pod în rîu, sub ghiață 1 Abia 
’l-au scos cu niște cârlige alți oameni. 
Amețitul avea la sine și bani de pe ce vân- 
du-se: ’i-s’au udat și stricat o parte din bani, 
și și el azi zace bolnav, răcit, în pat, cu vi- 
eața în primejdie! Eată urmările lăcomiei 
proaste pe șpiroaica necurată a Jidanilor!

*
Nouă foaie în Orăștie. După știrile 

ce avem, dela anul nou începând, e vorbă 
să apară în Orăștie și o foaie ungurească, 
„ Szâszvăros“.

*
Pensionat. Dl Wtlhelm Binder, forestier 

suprem în Orăștie, a fost pensionat, înaintat 
fiind în rang la măestru forestier adhonores.

*
Vreme sucită. Săptămâna trecută era 

un frig dragă-mi-te Doamne, ca la Bobotează! 
înghețase teribil, spre marea bucurie a co- 
conițelor tinere, care începuseră a-’și scoate 
la iveală patinele și a căuta ghiața de bună! 
In săptămâna asta, dela tîrg încoace, o vreme 
moale, ca primăvara: s’a topit zăpada toată, 
apoi a început Marți—Mercuri a ploua, și 
încă ploi călduțe. E curat sucită vremea asta.

*
Băile de fer din Ardeal, atât cele private 

cât și cele de stat, voește să le cumpere pe 
toate o societate mare străină cu un capital 
de vre-o 15 milioane, spre a le exploata 
uniform și mai intensiv.

*
Ședință publică. Societatea de lectură 

„Andreiu Șagunau a teologilor și pedagogilor 
români gr.-or. din Sibiiu a arangiat ieri seara, 
în 29 Novembre st. v., o ședință publică în 
memoria Marelui Archiereu Andreiu, în sala 
cea mare a edificiului nou seminarial.

,.Aeneis“ clasica operă al lui Virgilius 
Maro, a fost tradusă românește în formele 
originale, adecă tot în versuri haxemetrice și 
anume vers pe vers, atâtea versuri românești 
având, câte și în original, — de dibaciul nostru 
poet George Coșbuc. Pe lângă restrîngerile ce 
și-a pus, ca să traducă vers pe vers, si în 
formele originale pentru cari limba română 
nu prea e priincioasă, și încă în limba poporală 
— traducerea aceasta e un adevărat triumf 
literar al dlui Coșbuc. Se întinde pe 16 coaie 
(250 pagine) des tipărite. Atragem asupra 
ei luarea aminte a celor-ce au dragoste pentru 
frumusețile clasice latine. Cetind traducerea 
dlui Coșbuc, vei gusta frumsețile originalului, 
ca-și-cum, știind desăvîrșit latinește, ai ceti 
pe Virgil în original.

*
«Compas românesc*, anuar financiar 

pe 1896, de Petra Petrescu, a apărut la ti
pografia archidiecesană în Sibiiu. E o dare 
de seamă acurată și amănunțită despre toate 
băncile românești din Transilvania și Ungaria, 
despre starea și conducerea lor. La urmă e 
adausă, în traducere, întreagă legea comercială 
ungurească. O carte foarte de folos.

*
^Preotul din Wakefleld*, narațiune 

de Oliver Goldschmith, tradusă din englezește 
de Dr. P. T., a apărut la tipografia archi
diecesană din Sibiiu. Narațiunea ar fi vrednică 
să fie cetită, dar’ e îmbrăcată într’o limbă 
românească de Doamne apără! greoaie, îna
poiată, cu forme «proprii» de-ale autorului, 
ce te chiar supără adesea. Nu credem să afle 
traducătorul în întreagă inteligința cu ceva 

gust literar, 10 inși cari să aibă răbdare a-’i 
ceti întreagă lucrarea.

*
'Liturgîa stlui I. Crisostom*, cu

leasă, aleasă și întocmită pe basa melodiilor 
bisericești, pentru corzii școlarilor în 2 voci, 
sopran și alt, de Nicolau Stef, înv. în Arad, 
— a apărut la Arad, și o vinde autorul.

*
Din „Enciclopedia ltomână“ precum 

aflăm din ziare, în curând va apăre fascicolul 
al Il-lea.

Cronică scandaloasă.
— Știi, cât se nu se dea uitării. —

Prigonită. Afurisitul de serviciu tele
grafic maghiar din Pesta, mai prigonește și 
el pe «Tribuna*: de săptămâni de zile acum, 
nu-’i mai trimite de loc telegrame, cum îi 
trimitea odinioară I Par’că pentru ea n’ar fi 
nimic interesant între știrile multe ce le aduce 
•firul electric zi de zi din toată lumea... Asta 
tot nu-i cu cale. *

Voiagiuri de plăcere. Din Blaj ni-se 
trimite îmbucurătoarea știre, că ori cât ne-ar 
fi nouă de ciudă, dar domnilor dela «Tribuna* 
le merge așa de bine, cât unii dintre cei mai 
mari ce stau aproape de ea, au început a 
face în timpul mai nou, chiar voiagiuri de 
plăcere, deși cam în iarnă. A fost și prin 
Blaj unde ’i-a umblat tare... bine! Nouă de 
ce să ne fie «ciudă*, dimpotrivă, ne bucurăm.

POSTA CRONICEI SCANDALOASE

V. O. în S. „S’a dus, ce facem?"... Paserea mă- 
laiu visează. Noi facem bine ori de s’a dus ori de-a 
rămas, nu ne folosește, nu ne strică, dar' pe Ia 
D-Voastră, pe la D-Voastre pare că e mai rău, că 
faceți rău și de se duce și de rămâne .. De cele
lalte mulțumită și salutare.

Statutele
„Reuniunii române de înmormântare 

din Orăștie".
(Urmare).

§. 7. a) după moartea fiecărui membru 
al reuniunii, care ’și-a împlinit regulat dato- 
rințele, ’i-se răspunde moștenitorului sau celui 
îndreptățit a ridica banii, suma statorită în 
tabela alăturată, dacă înaintează adeverință 
oficioasă despre cașul de moarte, precum și 
cărticica răposatului membru, reținându-se 5 fl. 
la cassă în scopul formării unui fond de re- 
servă (prescris în §. 10^.

b) acest ajutor în bani nu poate fi exe- 
cuat, fiind a se întrebuința numai pentru în
mormântarea cuvenită a membrului răposat. 
Comitetul administrativ are însă dreptul și 
datorința de a cere socoteală dela moșteni
tor sau dela cel îndreptățit a ridica banii, 
eventual a îndeplini însuși toate cele-ce se 
țin de înmormântare.

§ 8. Acel membru al reuniunii, care a 
plătit taxele la 300 de cașuri de moarte, e 
scutit de a plăti mai departe.

§. 9. In cașul, dacă vre-un membru ar 
muri fără moștenitor legal, sau nu a lăsat 
cine să ridice banii, este îndatorat comitetul 
administrativ însuși a îngriji de înmormânta
rea cuvenită a aceluia, denumind din sinul 
seu pe cineva, sau, după împregiurări, trimi
țând și pe alții, spre a îndeplini cele de lipsă.

Acest împuternicit își va da socoteală 
despre cheltuelile avute și va primi pentru 
ostenelele sale o răsplată cuvenită, ce o va 
hotărî comitetul administrativ din cas în cas.

Suma cruțată dela ajutorul în bani pe 
această cale, se va adauge la fondul de re- 
servă al reuniunii.

§. 10. Taxa de înscriere de 1 floren, 
precum și competența de 30 de cruceri, sunt 
a se întrebuința spre acoperirea ajutoarelor 
statorite în tabelă și a cheltuelilor; ear' din 
cei 5 fl. detrași dela fiecare cas de moarte, 
din fundațiuni evlavioase, din dăruiri și din 
carnetele de întârziere de 3 cr., prescrise în 
§. 4, comitetul administrativ are de a forma 
un fond de reservă, pe care îl poate întrebu
ința, după cea mai bună a sa pricepere, și 
spre alte scopuri de binefacere, cari ar mări 
interesul față de reuniune.

§. 11. Lucrările reuniunii le îndeplinește 
comitetul administrativ.

Directorul are a conchema cu începutul 
lui Ianuarie al fiecărui an câte o adunare ge
nerală a reuniunii, sau, la cererea alor 25 de 
membri și pe cheltueala lor, câte o adunare 
generală extraordinară.

Conchemarea e a se publica în vre-un 
ziar cetit de membrii reuniunii, pe lângă aceea 
fiecare membru e a se învita deosebit, prin 
o listă vidimată de fiecare.

Lucrările adunării generale sânt: 
d) a alege comitetul administrativ;
b) a revisul rațiociniul anual;
c) a schimba, dac’ar fi de lipsă, statutele 

reuniunii;
d) a stator! din când în când numărul 

membrilor reuniunii;

e) și în urmă a pertracta toate obiectele 
puse la ordinea zilei, în înțelesul statutelor.

§. 12. Comitetul administrativ este or- 
gannl, care îndeplinește nemijlocit lucrările 
reuniunii și o representă pe aceasta.

Oficialii reuniunii sânt:
a) 1 director;
b) 1 secretar;
c) 1 cassar; și
d) 12 membri din comitetul administra

tiv, aleși cu toții de adunarea generală, pen
tru un period de 3 ani.

§. 13. Lucrările comitetului administra
tiv sânt:

a) a primi membri, în înțelesul statutelor;
b) a șterge pe acei membri ai reuniunii, 

cari întârzie cu plătirea taxelor, respective a 
hotărî asupra reprimirii lor, în înțelesul §-lui 
4 din statute;

c) a hotărî asupra trecerii drepturilor de 
pe un membru pe altul, în cașul provăzut 
prin §. 5 din statute;

d) a lua măsuri pentru înmormântarea 
vre-unui membru, care a murit fără moșteni
tor după lege, sau nu a lăsat cine să fie 
anume îndreptățit a ridica ajutorul;

e) a supraveghia peste administrațiunea 
din lăuntru a reuniunii, a conducerii ei și a 
manipulațiunii fondului comun.

(Va urma).

POSTA REDACȚIEI.
Dlui A". în P. Manuscrisul de atunci nu-’l mai 

avem. Dorind se revii, binevoiește a arâta și resul- 
tatul judecătoresc.

D-Sale D. Dădârlat în Roșiori-de- Vede. Primit. Plătit 
și anul viitor. Pentru România costă pe 3 luni 1 fl., 
deci numai dela Octomvrie ți se cad numerii.

Dlui 5. G. în Temeșești. Pe anul de față e plă
tit tot.

A. R. în Sibiiu. Mulțumite de aducere aminte. Ce 
mai face? Numai odată am mai văzut'o de-atunci, 
când cu sfințirea dela Cebea. Voinică, voioasă, sănă
toasă și... dorindu-te.

M. Trăiască, trăiască... și C. și A. și V.; dar R. P. 
din D. n’ai putea se ne spui și nouă cine-i?

Lui Gil... Iți pun o întrebare pe această cale. Am avut 
o dispută și vrem, noi «clubul», știi, să avem și pă
rerea ta: Ce ții despre amiciție? Care e mai ade
vărată, mai trainică, cea dintre un bărbat și o femee, 
sau cea dintre un bărbat și alt bărbat? Răspuns grab
nic, și, dacă să poate, tot la acest loc. — Vir...

Pentru redacție responsabil: Ioan M. Corvin.
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Fublioare de licitatiune.J
Duminecă in 10 Ianuarie 1897 la 

io ore a. m. se va ținea în cancelaria sub
scrisului comitet (strada Urezului nr. 6) lici- 
tațiune minuendă pentru repararea, în 
vara viitoare, a școalei din Vețel (comi
tatul Hunedoarei, în apropiere de Deva).

Aceasta se aduce la cunoștință publică 
cu adausul, că fiecare licitant e obligat a de
pune un vadiu de 5°/0 în bani gata sau în 
hârtii garantate de stat, dela suma de excla
mare de 981 fl. v. a.

Oferte în scris provăzute cu vadiu se pri
mesc până la începerea licitațiunii.

Planul, preliminarul și condițiunile de clă
dire se pot vedea în amintita cancelarie în 
orele oficioase.

In fine se observă, că dacă între licitanți 
s’ar afla și de aceia, cari nu sânt architecți 
de profesiune, atunci ei, cu ocasiunea licita
țiunii sânt datori a documenta cu atestate 
oficioase aptitudinea aceluia, pecare-’l va în
credința cu conducerea reparaturilor.

Sibiiu, în 4 Decemvrie 1896.
Comitetul administrativ de fondul școlar al 

foștilor grănlțerl din reg. român I.

De venzare!
In Hațeg (strada bisericilor, gre

cească) se află de vânzare din mână 
liberă, un intravilan:

doue oase, ou edificiile de eoo- 
nomie aparținătoare lor, si ou o 
grădină frumoasă!

Prețul: 2500 fl.
A se adresa în causă la subscrisul

Eduard Schmidt, 
cancelist la trib. re’, din Biserica-Albă 

155 (518) 1 — (F'ehărtemplom).

Un adjunct.
La notariatul din Denoul-mare, 

în cancelaria subscrisului, se primește 
îndată CCL adjunct un tinâr priceput 
în afacerile notariale și diplomat.

Salarul anual: 400 fl. v. a.
Rugările se primesc până în 29 De

cemvrie la subscrisul
Solyom Perene», 

156 (519) 1— not. cercual în Dăncul-mare.
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Subscrisul neguțător am onoare a atrage binevoitoarea luare aminte 
a publicului cumpărător din loc și de prin comunele vecine, asupra pră
văliei mele bogat provăzută cu tot felul de marfă de manufactură pentru 
trebuințele de casă, adusă proaspătă din atelierele cele mai bune.

Recomand îndeosebi:
Flanele, calitățile cele mai bune; Cârpe de per fine 
și trainice; Cârpe de lână moale (de Har ras); 
Pânză de tot soiul și tare; Bumbac de bătut 
și Ață de urzit, aduse din cele mai bune fabrice; 
Arniciuri de cusut și de urzit, în toate fețele; 
Ciorapi; Breuri; Șerpare cusute cu flori și fir; etc. 

fjame de călușeri!
Se vănd, se dau în folosință ori se pregătesc la trebuință!

Ion Lăzăroiu, 
negustor în Orăștie (Szâszvâros)

întreprinzător român!
Subscrisul am onoare a face cunoscut onoratului public român din . 

împrejurime, și peste tot din comitatul Hunedoarei, îndeosebi însă onoratelor 
comitete bisericești și școlare, că iau în intreprindete și îndeplinesc zidiri de

Gase, școale și biserici,
după ori-ce plan, lucru bun, cu prețuri cât se poate de cinstite, ușoare.

Za trebuință gătesc însumi întreg planul de zidire!
Am zidit până acum frumoasele școli din comunele Bomos, Romoșel, Balomir, etc. 

In Orăștie: școala catolică, asilele de copii, sinagoga evreilor, sala de gim
nastică a collegiului etc., ear acum am in întreprindere biserica din Beriiu și cea din 
Câmpuri-Surduc, fi alte edificări.

Recomandându-mă binevoitoarei atențiuni a publicului nostru si din alte 
părți, semnez cu multă stimă

146 (523) 2-15 Nieolae Fărău,
edificator, în Orăștie.

Szăm 3490—896
kdzig. 152 (524) 2-3

RESTAURANTUL
ce se află în casa noastră situată în Piața mare din Ore știe, 
împreună cu sala cea mare, camerele de oaspeți, pivnițe, curte 
și grajduri — se închiriază de nou ou începerea dela 
24 Aprilie 1897.

Licitarea verbală în acest obiect va avea loc în biroul direc
torului executiv a institutului la 18 Decemvrie 1896 st. n. la 
io ore înainte de ameazi.

Tot până la acest termin se primesc și oferte în scris. 
Informări se pot lua în biroul institutului în orele oficioase.

Pâlyâzati hirdetmeny.
A nagymeltosăgu m. kir. beliigyminister ur f. evi julius ho 23-rol 

615'9^5 sz. a. kelt magas rendelkezesăvel Hunyadvărmegye szăszvărosi jără- 
săba kebelezett Romosz, Romoszhely es Vajdej egy korjegyzoseget 
kepezo kiskozsegeknek nagykozsdgekkd ătalakulâsăt engedelyezvăn, ennek 
folytăn, Romosz, Romoszhely es Vajdej nagykozsdgekben sziiksegessâ vălt 
kozsdgi jegyzoi ăllăsok rendszeresittettek, melyeknek betoltâsere ezennel 
pălyăzatot hirdetek.

I. A romoszi kdzsdgi jegyzoi ăllăs javadalmazăsa:

149 (521) 3--3. INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII,
SOCIETATE PE ACȚII.
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rondat 1885. ARDELEANA Fondat i885-

institut de credit și de economii, societate pe acții.

Reședința societății: Orăștie (Szâszvâros).

Birourile societății se află în casele proprii (Piața-mare Nr. 2 și 4).
Capital swaJh 300.000 coroana.

Fonduri proprii ale societății: 175.000 cor.
Institutul primește:

DEPUNERI SPRE FRUCTIFICARE
sub următoarele condiții:

a) depuneri cu anunț de 30 zile, cu 5%;
b) depuneri cu anunț de 90 zile, cu SVaVo
c) depuneri făcute de biserici, școale, corporațiuni 

culturale, ori cu scop de binefacere, cu 6%.

Permițând starea casei, depuneri până la 1000 coroane se re- 
plătesc îndată și fără anunțare.

Contribuția erarialâ pentru sumele depuse se plă
tește prin institut.

Regulametul special pentru depuneri, la cerere se trimite 
gratuit.

Depuneri, ridicări și anunțări să pot face și prin postă și se 
solvesc fără întârziere.

141 (522) 4— Direcțiunea.

Starea depunerilor preste 1,400.000 C
oroane.

1. evi 600 frt torzsfizetes;
2. » 80 » lakber;
3. » 40 » irodai ătalăny;
4. » 80 » posta kiildonczdij, mely osszegărt a kozsdgî jegyzo min-

dennap Romosz kozsegbol a szăszvărosi postahivatalhoz ugy a hivatalos, mint
magăn postakuldemenyeket bevitetni es onnan kihozatni koteles;

5. k6t rdsz tiizifa.
II. A romoszhelyi kozsdgi jegyzo'i ăllăs javadalmazăsa:
1. evi 450 frt torzsfizetes;
2. » 60 » lakber;
3. » 40 » irodai ătalăny;
4. » 80 » postakuldonczdîj, mely osszegărt a kozsăgi jegyzâ heten-

kent hăromszor Romoszhely kdzsegbo'l a szăszvărosi postahivatalhoz ugy a 
hivatalos, mint magăn postakiildemănyeket bevitetni 6s onnan kihozatni koteles;

5. egy resz tiizifa.
III. A vajdej kdzsdgi jegyzoi ăllăs javadalmazăsa:
1. evi 450 frt to'rzsfizetes;
2. » 60 » lakbâr;
3. » 40 » irodai ătalăny;
4. » 80 » postakuldonczdîj, mely osszegert a kozsegi jegyzo heten-

kent hăromszor Vajdej kozsdgbo'l a szăszvărosi postahivatalhoz ugy a hivatalos, 
mint magăn postakuldemenyeket bevitetni es onnan kihozatni koteles;

5. ket resz tiizifa;
Ezeken kiviil mind hărom kozsegi jegyzo'i ăllăssal a magăn munkălatokdrt 

szabălyrendeletileg megăllapitott dîjak ălvezete van egybekotve.
A kozsegi jegyzoi ăllăsokkal az anyakonyvvezetoi ăllăs is egybekotve lesz, 

melyert kiilon tiszteletdîjban fognak reszesiilni.
A kituntetett javadalmazăsokat tartalmazo kozsegi kdpviselotestiileti ha- 

tărozatok a torvânyhatosăgi bizottsăgi kozgyiiles ăltal meg jovăhagyva nincsenek.
Felhivom mindazokat, kik ezen ăllăsokra pălyăzni ohajtanak, hogy pălyă- 

zati keresiiket az 1883. evi I. t.-cz. 6 §-âban foglalt kepessdgi es az eddigi 
alkalmazăst igazolobizonyitvănyokkal folszerelve folyd 6vi deozember h6 
21-6ig bezărdlag annyival is inkăbb nyujtsăk be hozzăm, mivel a kesâ'bb 
ârkezo kăreseket nem fogom figyelembe venni.

A vălasztâs:
A romoszi kozsegi jegyzoi ăllăsra nezve folyd evi deozember h6 23-ăn 

d. e. 8 drakor,
a romoszhelyi kozsegi jegyzoi ăllăsra ndzve ugyanazon nap d. e. ii ârakor, ăs 
a vajdej kozsegi jegyzoi ăllăsra năzve f. 6vi deczember hă 24-ikdn d, e.

9 drakor, az illeto kozsegek kozsegiirodăiban fog megtartatni.

Szâszvâros, 1896. dvi november ho 26-ân.

Fodor Gyula,
ffiszolgabird.

»Minerva« institut tipografic, societate pe acții. Pentru tipar responsabil: Petru P. Barițiu,


