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PREȚUL ASERȚIUNILOR^ 
o seria garmond pe o colânA 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese dupâ tari
fa și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani.

ANUL LXV.

„&azeta“ iese în fl&cgre di. 

AMameiitfl jeniru Austro-Ungana; 
Pe un an 24 oor., pe șAbo luni 

12 oor., pe trei lnnl 6 oor.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe an.

PoHiin Romania si străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe o6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franol.
8e prenurneră la t<5te ofi- 

oiele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pejittn fira^
Aimmistrațnmea, Piața ir ale. 

Târgul Inului Nr. 30, otji^iu 
I.: Pe un an 20 oor.. pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor, 
Ou dusul în casă : Pe Ui »n 
24 oor., pe H ltLuilâo., p--trti 
luni 6 oorone. — Un esemplar 
10 bani. — Atât abcnamentole 
oftt și iriserțiun.ile sunt a se 
plăti înainte.

Brașov, Vineri 25 Ianuarie (7 Februarie). 1902.

Reclamagiii noștri.
De câtăva vreme pare că la noi 

lumea se ’ntorce cu fundu ’n sus.
Un soiu de reclamagii ai pr'essei 

nostre, meșteri probați -în aranjarea 
de Vifleimuri, artiști neîntrecut], cari 
sunt în stare ca într’o dungă, spre 
spaima și mirarea spectatorilor, se 
mănânce foc și să ’nghiță cuțite și 
furculițe pe deasupra, bat erăși toba 
de belciu, umblând să convingă pe 
toți gură-oască, cari se opresc s’audă 
ce spun, că ce a fost pănă erî ne
gru. e adî alb și, întors, că adl e 
rău tot ce a fost pănă acuma bun.

Cei mai mulțl vor fi gâcit, că 
avem în vedere aici reclama estra- 
ordinară, ce se face de câte-va săp
tămâni peutru așa cjisul „curent nou" 
în sinul partidului nostru national.

Unde-i tergu mai mare, acolo 
se bate toba mai tare. Și unde să 
și fie, dăcă nu la Ara'd — în acest 
cuib al aspirați unii oi1 moderne jidano- 
magliiare, care, după planul reclama
giilor din cestiune, ar ave să devină 
centrul modernilor naționaliști ro- 
mânl-magliiari.

Fiind-că, să vedeți, totul aternă 
dela capacitatea de „acomodare1' a 
unor anumite elemente din sînul 
„inteligenței" nostre.

Foia română din Aradnumesce 
aceste elemente „chiagulpartidului" 
și cțice, că sunt „vechii tribuniștî", 
cari de cinci anî și-au ales Aradul 
ca loc de refugiu. In favorul lor ea 
revindecă tot meritul inițiării noului 
Vifieim, a căruia aranjare o plă- 
nuesc.

„Nou" curent cu „vechii" tri
buniștî ! Lucru cam greu de con
cordat chiar și în epoca năstră ves
tită prin tot feliul de mirozenii!

Der, în fine, așa e vorba — la 
Arad, și numai mai erî alaltăeiî vă- 
tavul de odiniără al „vechilor tri
buniștî" scriea în amintita foie : „Și 
adecă pentru-ce nu ne-am acomoda 

împrejurărilor, după-ce nu este în pu
terea nostră a le schimba?'1

Așa-der, vedeți lozinca s’a. dat 
celor dela Arad și nu mai pote fi 
de glumă, decă o capacitate, care 
întrece chiar și pe un Brote cu-o 
șchiopă la subsemnarea numelui său, 
trâmbiță prin colonele aceleiași foi, 
că partidul nostru național cu or- 
ganisația sa cu tot șî-au trăit traiul 
și șî-au mâncat mălaiul.

Atâta virtuositate în a nega 
partidului național român basele esis- 
tenței sale n’am văc|ut pănă acum la 
nici un gazetar maghiar, cu tote pri
gonirile și ordonațele volnice ale lui 
Hieronymi și soți.

In cele din urmă, la ce ne-am 
mai și mira de acăsta aparițiune?

Nu „vechii tribuniștî" au fost 
ore aceia, cari au verît mai întâi u 
veninul intrigei și a calumuiei în sî
nul partidului nostru național?

Nu ei au fost aceia, cari au 
compromis organisația partidului și 
tot ce numai s’a putut compromite 
în nisce timpuri de grea cumpănă? 
Nu ei au provocat totă rușinea și 
tote desastrele câte le-au suferit în 
cești cjece ani din urmă partidul 
nostru ?

Nu vechii tribuniștî, dimpreună 
cu cei ce s’au „înfrățit" cu ei au cau- 
sat neînțelegerile și ruptura în sînul 
comitetului central al partidului ?

Nu cei refugiațî la foia din 
Arad au nutrit aceste neînțelegeri 
și ura dintre frați pănă în ajunul 
alegerilor trecute dietale?

Ni-se spune însă, că elementele, 
cari în periodul trecut de 4ece ani 
numai au stricat și au dărîmat, 
acum au voiă și disposițiă să clă- 
descă din nou!! Le-ar trebui numai 
asistență și sprijin, un nou contin
gent, care să se înfrățăscă cu ei, ca 
la 1892. pentru ca așa să potă forma 
„chiagul" și pentru nouele construc- 
țiunl și formațiuni, ce le om in petto.

De aceea își îndreptă, privirile 
lor galeșe spre tinerii dela Orăștiă, 

cari se simt fericiți a pută înregis
tra în colonele foii lor laudele, ce 
li-le anticipeză cei dela Arad pentru 
„genialitatea" cu care vor să se des- 
bare de ori-ce forme, să se lapede 
de „mofturile trecutului" și se mergă 
numai „înainte și erăși înainte."

Nu seim însă cum se va pută 
aplana contrastul, în care s’au în
curcat pe nesimțite protectorii dela 
Arad cu protegiații dela Orăștiă, 
reclamând și unii și alții pentru sine 
meritul de a fi inițiatorii noului 
„curent activist", a „nouei" campanii 
ce se pregătesce pentru căpătuirea 
câtorva naționaliști moderni, croițl 
după „spiritul timpului", cu mandate 
de deputat.

Der ce are a face? „Duhul rău 
a dispărut, disensiunile au încetat... 
noua campaniă e ca și decisă... 
partidul va fi din nou construit și 
întocmit... intrarea în parlament va 
fi proclamată în scurtă vreme.... 
alianța dintre naționalității va că
păta ființă" — c’un cuvent succes și 
triumf pe totă linia.

Ce mai doriți dragii mei ? Prin
cipii și program? Aceste’s nisce forme 
seci, — esența e „acomodarea".

în dieta ungară a luat cuvântul 
eri, în 5 Fevruarie, deputatul Hollaky Imre 
și s’a ocupat de Gestiunea naționalităților. 
Salută apropierea lor și enunță, că națio
nalitățile ar trebui se ia în considerare, că 
și Maghiarii sunt tot așa de oropsiți ca și 
naționalitățile. De aceea se se unescă la 
acțiune comună (!) pentru înlăturarea ne
voilor economice. „Se nu căutăm la confe
siune si naționalitate.!.. Suntem cu totii1 > I

omeni, să servim patrieijjîn comun acord" 
(Aplause.) Haydin Imre vorbesce contra 
programului Slovacilor. Aceștia, dice, vor 
se se unescă cu Cehii și se reînființeze 
imperiul lui Svatopluk. Adi ia cuvîntul 
independistul Nessi Păi, interpelând pe 
ministrul de culte asupra cestiunei, că 
de ce nu elimineză limba germană din 
școlele primare din Budapesta?.

Agitație electorală în Franci a. 
Diarului „D. Z." i-se scrie din Paris, că so
cietatea „Patrie frangaise" desvdltă o fe
brilă activitate în tote colțurile țării și 
comitetele antisemite lucreză neîntrerupt. 
Republicanii plebiscitari, roialiștii, imperia
liștii, cu toții se vor uni, decă va cere ne
voia, pentru a birui candidaturile guver
nului, care are la disposiție funcționaris- 
mul, în frunte cu prefecții și subprefecții. 
Pentru a pute susține lupta contra aces
tora și contra intrigilor francmasonilor și 
jidanilor, sunt necesari bani mulți. Alege
rile fără bani nici nu se pot imagina în 
Francia. In vederea acestei situații s’a 
constituit un comitet de dame aristocrate, 
cu scop de a procura mijlocele bănesc! 
pentru alegeri. Intre aceste dame vedem 
pe contesa La Rochefoucauld, contesa de 
Oastellane, contesa de Chabrillan, prințesa 
de Croy. S’au lansat circulare la tdte da
mele cu rugămintea de a renunța, pănă 
vor trece alegerile, la ori-ce toalete, recep- 
țiuni și lux de prisos, er banii, ce s’ar fi 
cheltuit cu acestea se-i verse în cassele 
comitetelor electorale pentru salvarea 
patriei.

Acțiunea Olandei.
Alaltăeri, 4 Febr. n., s’a publicat în 

Haga și în Londra nota guvernului olan- 
des și răspunsul, ce i-l’a dat guvernul 
engles.

Nota guvernului olandes accen- 
tueză înainte de t<5te raporturile particulare 
în cari se află adl Burii isolați de lumea 
întregă. Representanții lor europeni n’au 
posibilitatea de a veni în contact cu ge
neralii buri și scrisorile lor de acreditare 
date în Martie 1900 conțin un mandat li
mitat. Din considerare la acesta, se impune 
întrebarea, ore o putere neutrală nu-și 
pdte oferi bunele servicii, cu șanse de suc
ces, pentru-ca se facă cu putință contac
tul între ambele părți beligerante? Guver
nul Olandei se crede chemat pentru ser
viciul acesta. Fiind-că representanții Bu
rilor petrec în Olanda, guvernul olandes 
s’ar afla în posiție de a-le propune să 
mergă în Africa și acolo să se pună în

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Impresii și amintiri.
II.

— D-ta pănă unde? mă întrebă 
tînerul.

— Și eu tot acasă, pe valea So
meșului.

— De unde ?
— Din Brașov.
— In România ai fost vr’odată?
— Am trăit acolo opt ani de dile.
— In ce oraș?

I

— Din cei opt ani, șese i-am petre
cut în Berlad.

— Va să dică cunosc! Bârladul?
— Cunosc pănă și copiii de acolo.
— Der ai stat mult timp Ia Berlad. 

De ce te-ai întors?
— Am stat destul. In acei șese ani 

am vădut perîndândmse șâpte prefecți, 
șepte șefi de poliție. De cei mititei nu 
mai vorbesc, căci schimbându-se șefii, 
subalternii cad ca snopii, când vine fur

tuna. Din magistrii nu mai era nici unul 
în funcție, din câți i-am găsit acolo la 
1895. Așa mi-s’a părut și mie, că sunt de 
ajuns șâse ani și m’am întors acasă.

— Și nu ți-e dor de Bârlad.
•— Ba mi-e dor, cum îi este dor fie

căruia de locul unde a plâns vr’odată. Nu 
pot să die însă, că n’am avut și momente 
fericite acolo. Anul trecut, de pildă, era 
Borgovanu director la șcdla, unde func
ționezi acum d-ta și am avut ocasiune să-l 
văd de aprope, cum lucreză, și să-i admir 
zelul neobosit întru cultivarea sentimen
telor naționale și religiose la elevii săi, 
întru răspândirea principiilor sănătose pe
dagogice, întru vulgarisarea cunoscințelor 
în popor prin ședătorile poporale, ce le-a 
introdus în acel oraș. Am avut și alți buni 
prieteni acolo, cari munceau în mod des- 
interesat pentru ridicarea morală, culturală 
și economică a populației. N’ai cunoscut 
pe repausatul episcop Silvestru din Huși. 
Un model de archiereu! Conferențele, ce 
le ținea în fie-care an cu preoții din Tu- 
tova, la mănăstirea Adam și în Bârlad, 
decă eparchia ar fi avut norocul se trăiescă el 
mult bine ar fi produs. Am asistat la multe 

conferențe de acelea și mă bucuram din 
suflet, vecjend zelul apostolic al vrednicu
lui prelat. Am avut fericirea, să vorbesc 
de câte-va ori cu dânsul și sciu, că ținea 
mult la mine. El a fost, care mi-a presen- 
tat și susținut în senat petiția pentru re- 
cunoscerea calității mele de cetățean 
român.

Cunosc! pe căpitanul Udrea, înflăcă- 
ratul patriot? Pe protoiereul Antonovici, 
model de consciențiositate ? Pe bădica 
Belloescu, care a jertfit pănă acum peste 
o sută de mii de lei pentru scopuri cul
turale? Pe farmacistul Bistrițanu? Pe 
agentul sucursalei dela Banca Națională 
Dimitriu? Toți aceștia lucreză fără preget 
pentru ridicarea poporului. Ei au întemeiat 
cooperativa de credit și economii și so
cietatea de consum, pentru-ca se scotă 
din ghiarele cămătarilor jidovi pe bieții 
Români. Am dat și eu modestul meu con
curs la tdte aceste întreprinderi'.

Der betrânul Popescu, care venise 
încă la 1849 din Chioar și mult a lucrat 
cu deosebire pe terenul cultural! Școlile, 
cari împodobesc adi capitala Tutovei, mai 
tdte sunt create la inițiativa lui, în spe

cial însă școla normală, la care funcțio
nezi și d-ta. O altă operă a lui a fost 
inițiativa pentru crearea unei clase de 
industriași, căci cred, că ai vădut, că nu 
numai comerciul, der și industria este ab
solut monopol jidovesc.

A murit Popescu, deși era încă vi
guros și plin de dor de muncă. Desilusiile 
cele multe Uhu sdrobit însă sufletesce și 
s’a dus nemângăiat.

Borgovanu s’a întors Ia Bucuresci, 
eu am fost mutat la Bacău. Cu diua de 1 
Septemvrie însă mi-am dat dimisia și m’am 
întors acasă.

— Ai mai întîlnit de atunci pe vr’un' 
Berlădean ?

— Da, am întîlnit doi. Unul, care n’a 
vădut Bârladul nici-odată și unul, care 
l’a vădut.

— Cum așa?
— Cel din urmă ești d-ta, er istoria 

cu Bărlădeanul falsificat e prea intere
santă, trebue să ți-o povestesc.

într’o dimineță se presentă la redac
ție un tînăr și se recomandă, că e diarist 
din România, cu numele V. Răducănescu 
— fugar.
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contact cu conducătorii Burilor, pentru-ca 
apoi se se reîntărcă în Europa cu autori- 
sațiuni, cari se facă posibilă încheierea 
păcii. Condiționându-se învoirea lor, ar 
trebui se li-se dea salvus conductus și a 
li-se permite libertatea contactului pe cale 
telegrafică, ca dimpreună cu conducătorii 
Burilor să stabilescă locul de convenire.

liespunsul guvernului engles spune, 
că guvernul aprecieză motivele propune- 
rei inspirate de unanitate, propunere, pe 
care guvernul olandes a făcut’o fără de 
autorisarea representanților seu conducă
torilor buri, der ține (Anglia) strîns la ho- 
tărîrea de a nu primi intervenția zmei pu
teri Streine. Decă representanții Burilor 
doresc salvus conductus, pot să-l ceră, și 
guvernul va decide conform gravității mo
tivelor, ce vor invoca. Guvernul engles 
însă nu observă, ca representanții euro
peni ai Burilor să esercite ore-care influ
ență asupra representanților din Africa. 
Guvernul engles e de părere, că totă sfera 
de drept se află in manile lui Steyn și 
Schalk-Burger. Din causa acesta mai grab
nic și mai cu efect s’ar pute ajunge la o 
înțelegere, decă representanții din Africa 
ai Burilor s’ar pune în contact nemijlocit 
cu Kitchener. Lordul Kitchener a primit 
deja ordin, ca orl-ce propunere, ce s’ar 
face din îpartea conducătorilor buri cu 
scop de a-se iniția tractări pentru înche
ierea răsboiului, să le comunice imediat la 
Londra. Din causa acesta guvernul engles 
a decis, ca negocierele se se facă în Africa, 
er nu în Europa. Călătoria delegaților 
propuși ar recere cel puțin trei luni, în 
care timp ostilitățile s’ar continua fără -de 
nici un folos.

*
Schimbul de note între cele două 

guverne a făcut cea mai bună impresie 
în cercurile politice din Londra. După-ce 
Anglia a respins formal amestecul unei 
puteri străine, guvernul învită direct 
Olanda, să mijlocescă schimbarea disposi- 
țiunei referitore la trimiterea unei delaga- 
țiuni bure din Europa în Africa. Guvernul 
engles nu permite trimiterea unei delega- 
țiuni din causă, că vre să taie calea undi 
eventual armistițiu, ce l’ar cere Burii.

Lui „Standard" i-se anunță din Haga, 
că Kruger ține morțiș la independența re- 
.publicelor și dice, 'că plecând din Africa 
în Europa, el a primit îndrumarea impera
tivă de a nu se lăsa în tratări, cari n’ar 
ave de basă deplina independență a statelor 
bure. Pănă când așa-der guvernul transva- 
alian nu-și va retrage îndrumarea acesta, el 
(Kriiger) nu pdte face nici o concesiune.

Elementul strein.
Din incidentul interpelării contelui 

Eszterhâzy, adresată ministrului de interne 
în cestiunea invasiunei jidovilor, diarul 
„Alkotmăny44 apreciând discursul contelui, 
care de alt-fel fiind liberal, îi este adver

sar hotărît organului poporal, dice ur- 
mătorele:

Contele Eszterhâzy a produs adi un 
fel de agitație în camera Magnaților, care 
de obiceiă este atât de liniștită. Contele 
Eszterhâzy a sulevat o cestiune, care adi 
nu se mai pote disimula, căci decă nu 
alții, apoi înșiși jidovii se îngrijesc, ca să 
rămână la ordinea dilei, cum a făcut Vâ- 
zsonyi la Dobrițin, Veszi în diarul său, 
Adler Iakob în Szolcsâny și rabinul Adler 
în Hatvan.

Fie-care din aceștia înainte de tote 
este jidov, în al doilea rând mosaic, în al trei
lea israelit, apoi chazar, după aceea he- 
breu, apoi „democrat" și numai pe urmă 
ungur.

• Toți pretind însă, ca cetățenul creș
tin să fie înainte de tdte în acestă fru- 
mosă țeră filosemit, apoi liberal, apoi 
iconoclast, ciornăgiuitor de popi, și pe 
urmă numai — decă vor da ei voie — 
Ungur, și chiar la urma urmelor apoi creș
tin. Decă cine-va e catolic, acesta-i o 
crimă de neiertat.

In acest punct ei sunt cu toții de 
acord, începând cu Sâfâr Zelig și sfîrșind 
cu Kornfeld Zsigmond. Ișl bat joc de tote 
legile. Decă vine un conte polonez său 
un cavaler german și cumpără o moșie 
în Ungaria, cu toții sbieră, că a venit 
străinul în țeră. Afară cu el!

Decă însă vin Jidovii dela Bankve- 
rein. Israeliții dela fabrica de ghete din 
Modling, decă vine Isac Kirchheim, Robert 
Lilienfeld și Bertram Schwarzschild din 
Germania și ruineză încă cu subvenție de 
stat o bancă ungurescă, aduc ca contra
bandă tot cu subvenție de stat fabricate 
străine și întemeieză loterii de clasă; 
decă vin o miie și încă o miie și încă o 
miie de jidani polonesl, cari unde calcă 
nu mai rămâne ărbă verde: atunci acești 
venetici nu sunt străini, ci sporitori ai Ma
ghiarilor, protagoniștii ideii de stat maghiar 
și ai culturei maghiare printre nepatrio
ticii Slovaci, Ruteni și Țipseri....

Și așa continuă „Alkotmâny44 pe' 
două colone și jumătate. Der e cam târ- 
die redeșteptarea Maghiarilor, când aprope- 
totul e perdut.

SCIRILE DILEI.
24 Ianuarie v.

Comitatul Aradului contra comu
nităților bisericesc! gr.-or. în articulul 
XXVII dela 1888, care vorbesce despre 
comasări se cuprinde disposițiunea, ca din 
hotar să se separeze o parte pentru șcdla 
comunală. în comunele Dulcele, Brustu- 
relic, Otlaca și Nadab, cu ocasiunea co
masării, s’a anexat partea respectivă de 
pământ la averea școlii române gr.-or. 
Din partea comitatului Arad s’a pornit 
acum un proces pentru restituirea imobi
lului în favorul școlei comunale.—Așa scriu 

foile maghiare. Ei bine, der decășcălă co
munală nu esistă? —„Să se facă o atare 
școlă“ — vor răspunde foile maghiare. Și 
cu tdte acestea cu o binevoitore interpre
tare a legii s’ar pută lăsa imobilul școlei: 
românesc!, cât timp, sciut este, că obștea, 
care a contribuit la acestă dotație fiind 
românescă n’a putut ave intențiunea de-a 
dota o instituție străină.

O satisfacție „Albinei11. „Sieben- 
biirghisch D. Tagblatt44 din Sibiiu a p.u>- 
blicat o scrisdre a lui Maurer Beta, fos
tul președinte al urbarialiștilor din Buia, 
adresată d-lui Partenie Cosma, director 
esecutiv al „Albinei44. în scrisdrea acesta 
numitul Maurer mulțumesce călduros,„Al
binei14, în numele său și a 296 foști io
bagi din Buia, pentru-că a salvat pe sema 
foștilor iobagi o moșie prețiosă de 855 
jugăre, care ar fi ajuns pe mânile cămă
tarilor prin rigida procedere a autorități- 
dor (unguresci). — Scrisdrea publicată în 
limba maghiară vor înțelege-o, de vor 
vre, și acei gazetari șovinișri și veninoși 
dela pressa maghiară, cari sunt neobosiți 
în scornituri calomniose la adresa primu
lui nostru institut românesc de bani, insi- 
nuându-i, că umblă anume să deposedeze 
de moșii pe Maghiaro-Săcuii din Transil
vania.

Dela procesul din Clușiu publicăm 
după „E-k“ unele detailuri: Fisolgăbirăul 
Kertesz Samuel, ascultat ca martor, spune, 
că el l’a pus pe Sikd Kanut de notar în 
Mărgău. fiind-că îl sciea energic și credea, 
că va disciplina poporul. Acest popor este 
însă „turbulent și selbatic“. Advocatul Tă- 
bori Robert depune, că el în trei rînduri 
a condus pe delegații poporului la Pesta 
înaintea ministrului de interne. Omenii 
cereau să fie înlăturat Siko. Resultatul 
fu, că a fost amendat cu 200 cor. Diarul 
„E-k“, că să influințeze sentința scrie ur- 
mătdrele: „Locuitorii acestei comune au 
măcelărit la 6 Iulie 1849 împreună cu cei 
din Marișel pe Vasvari și pe soții lui. Se 
scie, că acest măcel l’au esecutat cu o 
crudime de fiare. Se vede, că poporul 
acesta a păstrat pănă în dina de adi re
lele porniri, pe cari li-le-au infiltrat atunci 
tribunii". Verdictul încă nu s’a dat. Nu pu
tem să nu relevăm aci declarațiunea șe
fului administrativ al cercului, care a avut 
tristul curagiu să caracteriseze de „turbu
lent și selbatic“ pe un popor, care a cer
cat tdte mijldcele paclnice și cu cheltueli 
enorme a alergat in trei rânduri la Buda
pesta, cerând înlăturarea notarului pus în 
spinarea lor, ca să-i „disciplineze14 și care 
s’a dovedit de vinovat, căci altfel nu l’ar 
fi amendat.

A.

Catastrofă pe Crișul negru. In co
muna Fekete-Tot din comitatul Bihorului 
trăesc vre-o 130 de familii, aparținătore 
confesiunei Nazarenilor. Acești omeni, toți 
Români, își au casa lor de rugăciuni lângă 
Crișul negru, unde se adună sera, după-ce 

au isprăvit cu munca dilei. Trecerea riiF 
lui: se-’ face cu o luntre. într’o sără din 
săptămâna trecută Crișul negru, era. um
flat și 14 Nazareni s’au urcat cu, toții în 
luntre-, să trecă la casa de rugăciune., în 
mijlocul apei luntrea s’a răsturnat și toți 
au cădut în apă. Vaietele nenorociților au 
umplut întunerecul și omenii din, apropiere 
au alergat la mal, der n’au putut să le 
întindă nici un ajutor.. Opt inși au scăpat, 
er șese s’au înecat.. Numele celor înecați 
este: Eva Mătiuț, fată de 17 ani,. Petru 
Modruț, tată de familiej Mihail Modruț de
14 ani, femeia lui Ion Costea, împreună 
cu fata ei Flore, în- etate de 16 ani și fe
meia lui Petru Ursuț.

Nazarenii După cum audim, în co
muna Dridif nu departe de Făgăraș s’a 
încuibat secta Nazarenilor; care în comi
tatele Aradului și Bihorului este forte resr 
pândită. „Sunt multi?" am întrebat pe un 
om de-acolo —■ „Nu sunt, decât vre-o
15 pănă acuma44. „Cum s’a ivit acestă 
sectă?" — „Doi frați, omeni de frunte din 
sat, cari erau și cantori la biserică, s’au 
certat cu po,p.a și etă de unde s’a ivit 
secta44. —. „Ce scîi d-ta despre acâstă 
sectă?" — „Sciu, că citesc sfânta scrip
tură, pe care o sciu mai bine decât mulți 
popi și că în loc de Dumineca prăznuesc 
Sâmbăta, ca și Jidovii44. — Atragem aten
țiunea superiorității bisericesci asupra aces
tei mișcări, pănă încă nu e prea târdiu.

Tolstoi bolnav. „Times" din Lon
dra primesce scirea, că contele Leo Tol
stoi s’a îmbolnăvit greu. Profesorul Ber- 
tenson din Petersburg a fost chemat la 
patul bolnavului.

Lista civilă a regelui Italiei. Nu 
de mult am amintit, că Regele Victor 
Emanuel ține se facă economii și în sco
pul acesta are de gând se reducă lista 
civilă. Scirea acesta se confirmă din Roma 
anunțându-se tot-odată, că camera se va 
ocupa în noua sesiune cu lista civilă a 
Regelui. Pănă acum Regele primia dela 
stat 19 milione lire. Nu se scie încă, po- 
sitiv cu cât se va reduce lista, reducerea 
însă se va urca negreșit la mai multe 
milione, căci de câte-va luni Regele se 
ocupă cu reducerea cheltuelilor. Numărul 
adjutanților săi l’a redus dela 14 la 7, 
contingentul cailor de grajd l’a redus dela 
350 la 40 și a concediat deja un număr în
semnat din personalul curții.

Propaganda rusescă în Grecia. In 
Grecia spiritele au început să fie erăși forte 
agitate. S’a răspândit svonul, că fostul 
metropolit Procopie ar fi primit dela co
mitetul panslavist 60,000 ruble pentru agi
tațiuni panslaviste și în urma acesta stu
denții au fost cuprinși de o indignare fără 
de margini. Din cele publicate ■ însă de 
diarele nEmbros“ și „Astrapi“ reiese, că 
Țarul ar fi trimis pănă acuma rotunda 
cifra de peste 500,000 de ruble, cu care

— Cum așa?
— D-vostră nu aveți cunoscință des

pre cașul meu?
— Ce cas?
— Cu procesul meu de pressă, cu 

condamnarea mea și fuga mea?
-— Habar n’avem.
Răducănescu se uita la noi cu un fel 

de milă și începu se ne lumineze, că el a 
fost redactor în Galați și că avend un con- 
deiu din cale afară ager, n’a cruțat de loc 
pe adversari și le-a descoperit tote rnatra- 
pazlîcurile. Adversarii erau înse la putere 
și i-au făcut proces de pressă. Ca se nu fie 
condamnat pe nedreptul, a fugit din țeră 
pe la Ungheni și acum pribegesce de un 
an și mai bine prin diferitele țări ale 
Europei. A fost în Paris, Berlin, Miinchen, 
Viena etc. Decă am ave loc în redație 
pentru densul, își ofere cu plăcere ser
viciile.

— Ce limbi cunosceți?
. — Sciu englezesce, franțuzesce, gre- 

cesce, rusesce.... De altfel ca studii, am 
bacalaureatul, pe care l’am luat la Bârlad.

— La Bârlad?
— Da.

— D’apoi, căi pe cât seim noi, în Ro
mânia nu se mai dă bacalaureatul și chiar 
și când se dădea, se dădea la universită
țile din Bucuresci și Iași.

— Nu, nu, eu am făcut bacalaurea
tul în Bârlad.

— In care an ?
— La 1897.
— Cine era pe atunci director la 

liceu?
— D-l Stăncescu, literatul, cred că 

ați audit de el.
— Der profesori?
— Profesori, era unul Ropală și unul 

Xeni și unul....
— Lasă, lasă, domnule, ajunge.
E de prisos, să mai spun, că nici un 

nume nu era veritabil și că d-l Raducă- 
nescu nu numai, că n’a făcut bacalaurea
tul în Bârlad, der nici n’a vădut vre-odată 
acest oraș. Mi-a fost rușine însă mie de 
rnșinea lui și nu i-am mai spus, că și-a 
ales destul de nedibaciu rolul lui Miinch- 
hausen.

D-ta ești însă veritabil Berlădean și 
deci să închinăm împreună în sănătatea 
Berlădenilor! Nu-i vorbă, aici nu avem vi

nuri din podgoria dela Priponesc!, seu Pu- 
iești, der etă că Ghiță dela Eremia m’a 
aprovisionat cu „o lecă44 de vin din Ardeal 
și apă minerală și cu mezeluri bune.

Am „cinstit" împreună și am scris apoi 
pâte-va ilustrate, pe cari le-am pus la cu
tia din prokima gară, adresate la prietinii 
comuni din capitala Tutovei.

A
Trecuse timpul cu o celeritate uimi- 

tdre. Ibașfaleu! Mediaș! Copșa-mică. Se 
apropie Blașiul!

Domnule 1 Să cetim ceva împreună 
din „Suvenirile contimporane44 ale lui Sion.

Uite, în mișcarea cea mare dela 1848 
au luat parte activă și frații noștri de din
colo și unii din ei, audind de adunarea 
cea mare a Românilor, au trecut Carpații 
și au venit să vadă, ce dor îi pasce pe 
Românii de aici. Intre aceștia era și G. 
Sion, poetul, care a scris cunoscuta poe- 
sie : „Mult e dulce și frumbsă limba, ce-o 
vorbim." Să vedem, ce scrie Sion în „Su
venirile sale despre Blașiu.

Deschisei cartea la pagina 300 și în
cepui a ceti:

Sera pe la nouă ore ajunserăm în 

Blașiu (Sion,;Lascar Roseti și alții). Aveam 
adresa unui preot de acolo, căruia i-se re
comandase cu două dile mai nainte, ca să 
ne dea ospitalitate. Intrând în piața cea 
mare a Blașului, abia rSsbăturăm cu tră
surile printre popor. Aflând locuința preo
tului recomandat, ne oprirăm și furăm in
troduși într’o cameră unde erau numai 
două paturi. Ospătatorul nostru ne ceru 
mii de scuse dicând, că i-a fost peste pu
tință să ne reserve mai mult, decât o ca
meră, căci viindu-i o mulțime de persdne 
respectabile, n’a putut să le refuse ospi
talitatea, mai ales că plouase și nu era 
chip, ca să dormă cine-va afară.

Acceptarăm, cu abnegațiunea, ca doi 
din noi să se culce jos pe scânduri. Eu 
eșii afară, cu scop de a căuta ceea-ce do- 
riam; străbătuiu prin mulțimea poporului, 
întrebând de vr’un „făgădătr14 Mi-se arăta 
unul: întraiu și întrebaiu, decă au vre-o 
cămăruță cu un pat. disponibile pentru 
nopte.

— Numai o singură cămăruță mai 
aveam, îmi dise un servitor și ne-a luat’o 
„mintenaș44 un domn, ce a venit din Bu
covina.
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s’au clădit băile militare, de lângă loca
litatea numită Chifisia, și s’a sfîrșit clădi
rea bisericei Sf. Constantin. In urma aces
tora, studențimea universitară a hotărît'să 
cheme poporul la un mare meeting de 
protestare în contra uneltirilor propagan
dei panslaviste, se vestejescă purtarea 
fostului metropolit și se voteze un mani
fest prin care Regele să fie rugat în nu
mele idealului grecesc, să interdică în vii
tor întrebuințarea banilor rusescî pentru 
ori-oe lucrări publice, și să se distrugă 
■ori-ce urmă din traducțiunile Evangheliei. 
La acest meeting e vorba se se redacteze 
un apel cătră toți Grecii bogați din țâră 
și din străinătate, ca să se înscrie cu sume 
de bani pentru a se pute răscumpăra bă
ile militare, și ca să se înapoeze comite
ntului panslavist banii dăruiți "pentru zidi
rea bisericei sf. Constantin.

Omorîrea unui arendaș. Duminecă 
era să se judece de jurații comunei Runca 
(județul Argeș) 177 procese intentate de 
arendașul moșiei Runcu-Fedeleșoiu, Nae 
Arsenescu, în contra a 177 locuitori din 
acea comună. S’a presentat la primărie 
reclamantul Nae Arsenescu și toți pîrîții. 
Reclamantul a eșit în sala primăriei dim
preună cu notarul și a spus locuitorilor, că 
nefiind vreme de ajuns, nu se vor judeca 
decât o parte din procese, er restul se 
amână. Pîrîții, cari dimpreună cu ceilalți 
(locuitori formau un grup de peste 200 
persone, au început a vocifera cerând ju
decarea tuturor proceselor. Lă cererea 
acesta Arsenescu s’a opus. Locuitorii, forte 
agitați, voind să pătrundă cu forța în pri
mărie, Arsenescu a sărit pe ferestră și a 
•încercat să fugă. Locuitorii s’au luat după 
el, l’au ajuns la dre-eare distanță în cur
tea casei locuitorului Săndulescu și l’au 
.oinorît sfărîmându-i capul cu bolovani și 
•tăindu-1 cu cuțitele la gât și Ia fălci. Pri
marul de frică s’a făcut nevădut; un jan
darm, care trecea pe acolo în patrulare 
mumai cu rugăciuni a scăpat de furia po
porului și s’a dus la su’b-prefectură, unde 
a dat de veste despre întâmplare. O co- 

,misiune s’a dus la fața locului, ea să an
cheteze cașul.

Erâșl esplosie în Petroșenl. în co
muna Petrila, aparținătore districtului 
minier al Petroșenilor, s’a întâmplat erăși 
dilele acestea o esplosîe, căreia au cădut 
victime șese vieți de omeni. Imediat a 
■venit la fața locului o comisiune însărci
nată cu anchetarea căușelor acestei es- 
jplosiuni.

Societatea biirbătescă de cântări 
•din Brașov (Kronstădter Mănnergesang- 
■verein) va da în sera de 12 Februarie în 
sala de concerte o serată veselă (heitere 
Liedertafel) cu un program forte variat. 
O repețire a acestei serate va ave loc la 
15 Februarie, în legătură eu petrecere de

— Arată-mi acea cămăruță, diseiă.
Aveam în adevăr mare curiositate să 

aflu cine era domnul din Bucovina, carele 
vine la Blașiu pentru asemeni împrejurări. 
Fuseiu introdus într’o sală mare, plină de 
omeni. Abia străbătuiu pănă să ajung la 
ușa, care ducea la cămăruța indicată de 
băiatul otelului. Deschizând ușa, ce să 
văd?.... amicul meu Petrachi Casimir!

Nu pot descrie bucuria șîesaltațiunea 
mea la vederea acestui amic, despre a 
•cărui sortă, după evenimentele dela 30 
Martie, nu sciam nimic. El îmî spuse, că 
împreună cu frate-său fu legat și bătut 
în închisorea casarinei. După acăsta el fu
sese liberat prin mijlocirile unui unchiu 
M său, partisan al regimului guvernamen
tal ; der amândoi frații fură espulși peste 
hotar în Bucovina. Acolo ei fură mai multe 
Zile bolnavi, în urma torturelor ce sufe
riseră, când se auZi despre convocarea 
■.adunării dela Blașifi, Petrachi Casimir alerga 
ca să vadă ce se face acolo?"

Trenul se opri din nou și în com
partimentul nostru intrară noi pasageri. 
Furăm siliți pentru moment a întrerupe 
lectura.

Delalelca. 

dans. Balcon 3 cor. Galerie 2-5O. întrarea 
în sală 2‘50.

Musica orășenâscă va da Duminecă 
în 9 Februarie un concert în Hotel Eu
ropa. Cu acestă ocasiune va debuta pen
tru prima oră nou angajatul măestru de 
concerte Ernst Dietzinann. La dorința es- 
primată din partea publicului se va cânta 
uvertura 7 din opereta „Fledermaus" de 
Strauss și fantasia cea mare die „Caval- 
leria rusticana".

Scirî mărunte din România. — 
Budgetele, nu vor pute veni în discuția 
Camerei, decât în primele Z^e ale lui 
Fevruarie.

— O telegramă din Viena anunță 
numirea d-lui Marcu Balabanoff, ca agent 
diplomatic al Bulgariei în Bucuresci D. 
Balabanoff, a fost președinte al Sobraniei 
în Sofia.

— Starea de slăbiciune a Mitropolitu
lui Moldovei e ameliorată mult. Dumini
că noptea a dormit forte liniștit; Luni, 
la ora 10 a. m., a gustat ceva la masă, 
însoțit ca de obiceiu de toți cei ce-1 încon
jură.'

— D. general Iarca, comandantul cor
pului al IV de armată din Iași, a trimes 
un ordin cătră comandanții de regimente, 
ca pe viitor pedepsa cu carceră, ce se dă
dea soldaților, se se desființeze, dedre-ce s’a 
constatat, că mulți se îmbolnăviau de pe 
urma celor cari, fiind închiși în ele, erau 
bolnavi de bdle molipsitore,

-— Luni s’a continuat la Tecuci pro
cesul între frații decedatului Tache Anas
tasia și Academia Română. Tribunalul a 
respins acțiunea fraților Anastasiu pe motiv, 
că nu a fost susținută în fond conform 
art 151. Frații Anastasiu au fost condam
nați să plătescă Academiei suma de 5000 
lei cheltuell de judecată. Sentința a fost 
dată cu drept de apel.

-— D. Th. Speranță, cunoscutul anec- 
dotist, a scris un roman Feigelă, în care e 
redată, cu o extraordinară putere de ob
servație, vieța poporului evreu cu virtuțile, 
cu scăderile și vițiile lui, cu fanatismul, 
cu tenacitatea și cu nevoile lui.

— Liga culturală a hotărît să săr- 
bătorescă și în anul acesta Zhia de 24 
Ianuarie, prin o conferență, ce se va ține 
la Ateneul român de d. profesor univer
sitar Grigore G. Tocilescu,, intitulată „pile 
mari în istoria nemului nostru11

Din Năseud.
— 4 Faur 1902.

Onorată Redacțiune! Sâmbătă sera, 1 
Faur c. corpul didactic delașcdla normală 
de băețî și fetițe din Năsăud, a arangiat 
în spațidsa sală de gimnastică, în favorul 
elevilor săraci dela acea șcdlă, o petre
cere cu joc pentru copii..., împreunată cu 
o representație teatrală, pe cât de morală, 
pe atât de instructivă în felul ei.

S’a jucat de 14 eleve ale școlei nor
male de fetițe piesa teatrală: „In împă
răția adevărului14, comedie în 3 acte, tra
dusă din germană și localisată de cătră 
stimata d-nă Angela, Pletos, vecinie ama
bilă și cu tragere de inimă pentru sortea 
celor năcăjiți.

Inteligența românescă din Năsăud și 
jur, pănă și fruntași de ai noștri de pe la 
Bistriță, Rodna și Bârgău, au ținut să fie 
de față la acesta modestă, der interesantă 
și unică în felul ei petrecere de copii..., 
al căreia nobil scop era: ajutorarea cu 
cărți, recuisite de scris, haine, etc. a co
piilor săraci dela școla normală. Vasta 
sală de gimnastică părea mică, neîncăpă- 
tore pentru publicul adunat.

Cu Zile înainte, cu săptămâni chiar, 
se prevedea resultatul strălucit al acestei 
petreceri românesc!, cu deosebire din două 
împrejurări: representația teatrală, ce se 
anunțase și care atrăgea curiositatea pu
blicului. și aranjarea unei tombole, la care 
se angajase și au luat inițiativa d-șorele 
Ottilia Filipan, Emilia Mischinger, Lucre- 
ția Moisil. Letiția Mureșian, Iuliana Mure- 
șian și Cornelia Petri, cari neobosite și 
sprintene ca nisce porumbițe, emulau pe 
întrecute întru colectarea de obiecte de 
valdre pentru acestă tombolă, astfel încât 
în sera de petrecere, obiectele adunate 
dela generosul public din Năsăud și aran
jate în sala de joc cu mult gust, îți fă
ceau impresia unei adevărate esposiții de 
lucruri de mână femeesci.

Am asistat sera, cu o vădită intere- 
sare și curiositate, la acesta petrecere și 
mărturisesc, că n’am sciut ce să admir 
mai mult: destoinicia și abilitatea drăgă

lașelor eleve ușiîre și sprintene, cari în 
aplausele repetate ale publicului mare se 

■ achitau în mod surprimldtor de micile ro
luri, ce li-s’au dat, ori dorăsă admir și mai 
mult zelul și bunăvoința, cu care d-șorele 
Ottilia Filipan, Emilia Mischinger, Lu- 
creția Moisil, Letiția Mureșian, Iuliana Mu
reșian și Cornelia Petri, cari prin aranja
rea acestei tombole s’au pus în serviciul 
lunui scop atât de nobil și măreț: ajuto
rarea copiilor săraci dela școla normală 
din Năsăud, scolă românescă cu un tre
cut atât de glorios. Deci laudă și cinste, 
stimate d-șdre!

Laudă și recunoscință se cuvine la 
acest loc, în prima linie, stimatei domne 
Angela Pletos, care a dovedit și cu acesta 
ocasiune cum, ca nimeni altul scie a-se 
însufleți pentru scopuri umanitare și filan
tropice. Domna Angela Pletos, cu noble- 
ța-i de inimă, ce o caracteriseză, nu nu
mai că a tradus, presentat și localisat piesa 
teatrală de mai sus, lucru care recere timp, 
muncă si destoinicie, der a făcut si sacri- 
ficii materiale, dăruind obiecte și material 
necesar pentru adjustarea toaletelor mice
lor diletante...

Nu e mirare der, că între astfel de 
împrejurări favorabile și după atâta însu
flețire și sacrificii aduse de d-nele, d-șă- 
rele și peste tot de inteligința română 
din Năsăud și jur, resultatul și moral și 
material al acestei petreceri, a întrecut și 
cele mai optimiste prevederi.

Sera la cassă au incurs din taxe de 
intrare și tombolă peste 400 corone, resul- 
tând în favorul copiilor săraci un venit 
curat de peste 300 corone.

Raport detaliat despre suprasolviri 
și oferte benevole, sper, că va apăre în 
curând în publicitate din partea corpului 
învețătoresc al școlei normali, ca comitet 
aranjator, care păte fi mândru, că publi
cul mare scie se aprecieze valorea, ce 
școla normală din Năsăud o are pentru 
bunăstarea și înaintarea poporului româ
nesc din acest ținut.

Un asistent.

Necrolog — și mea ceva.
. — 4 Febr. 1902.
In 3 Faur a murit de morte subită 

fostul notar în Hidig (Sălagiu) Samuil 
Bădescu, unul din acei puțini notari ro
mâni, pe cari nici reavoința pașalelor un
guresc! nu i-a putut scdte din postul lor, 
pentru-că n’au aflat vină în ei.

Samuil Bădescu nu s’a susținut în 
postul său prin lingușiri, prin dejosiri și 
prin renegarea simțămintelor sale româ
nesc!, ci prin diligință acurateță, pricepe
re și probitate neescepționabilă, cu cari 
a bilit și pe cel mai încarnat dușman al 
Românilor în genere și al notarilor 
români în special, să-l respectez. In 
lungul său serviciu n’au aflat nimic de 
blamat, ci numai de lăudat în dânsul.

De era Maghiar, de mult ar fi fost 
decorat pentru merite în greul său oficiu. 
Ca Român a trebuit să se îndestulescă 
cu aceea, că nu-1 pot alunga din oficiu.

In 5 Faur i-se vor așefla osămintele 
spre odihna eternă. Toți notarii din comi
tat și alți mulți inteligenți și poporeni îi 
vor da onorea din urmă.

Pe Român îl ajunge cinstea și recu- 
noscința numai dupămdrte în Zilele nostre.

Locul lui l’a ocupat deja ca substi
tut un neaoș Maghiar, unul dintre cei mai 
mari rotnânofagi. De sigur 'i-va ocupa și 
definitiv locul vr’un Maghiar, căci pânea 
trebue „fiilor patriei", apoi poporul năcă- 
jescă-sp, cum va sci, cu notarul cu care 
nu se pote înțelege nici cu vorba, nici cu 
simțămintele.

Notari, cum a fost Samuil Bădescu, 
fac ondre nemului lor, constring pe nea
micii noștri la respect față de neamul, 
din care fac parte.

Mai avem — pănă când ? —- încă 
vre-o câțî-va de aceștia în Selagiu, între 
cei mai bătrâni pe Vasiliu Vaida în co
muna pur maghiară Carastelec, și în cerc 
aprdpe pur maghiar, care prin virtuțile 
sale de om și oficial are atâta trecere și 
vadă înaintea poporenilor săi calvini, încât 
la alegerea ultimă de representanțl la 
comitat protopopul calvin, un om cu mare 
vadă între ai săi, față de Vaida nu că
păta decât 9 voturi.

Așa sunt oficialii noștri români în 
aceste timpuri de grea încercare pentru 
noi. Și care le este răsplata? Nu-i pot

scote din oficiu, decă ajung cu chiu cu 
vai în el. Recunoscințele, distincțiunile 
și decorațiunile sunt însă pentru „patrioții 
maghiar!44 și pentru jidovii geșeftari, der 
nu pentru „Valahi44. S.

Producțiuni și petreceri.
Tinerimea română din Oradea-mare 

arangeză sub presidiul de onore al d-lui 
advocat Iosif Roman un concert împreu- 
'nat cu teatru, urmat de dans, cu concur
sul binevoitor al d-șdrelor Gabriela Crainic. 
Cornelia Erdelyi și Silvia Papp, Joi la 22 
Februarie st. n. 1902, în sala mare a ho
telului „Arborele verde". Venitul curat e 
destinat spre mărirea „Fondului de ajuto
rare" a tinerilor lipsiți. începutul precis 
la 7’/2 ore sera. Prețul de intrare: pentru 
o persdnă 4 corone, pentru o familie 10 
corone. Suprasolviri se primesc cu mulță- 
raită, sunt a se trimite la adresa cassaru- 
lui Victor Mercea (Kdfaragd-utcza) și se 
vor evita pe cale Ziaristică. In pausă se 
vor juca „Călușerul" și „Bătuta".

Comitetul esecutiv: Valeriu Liuba, pre
ședinte, Adrian Popescu secretar, Nicolau 
Zigre iun. maiordom, Corneliu Papp notar, 
Victor Mercea cassar, Vasile Babi contro
lor, loan Cosma controlor.

Aranjeri: Drd. Isaia Ardelean, Ale
sandru Balanescu, Coriolan Balta, Romul 
Barbu, Drd. Corneliu Besan, Augustin Bo- 
țioc, Ioan Bretan, Ioan Bulzan, loan Ca- 
paian, Augustin Ciaviciu, Dr. Ioan Câm- 
rian, George Cimponeriu, Augustin Chin- 
driș, Petre Cismas, Augustin Ciurdar, Ales. 
Korcsmăros, Aureliu Crișan, Eugen Dara
bant, Alesandru Drăgan, Dr. George Drimba, 
Desideriu Filep, Paul Gall, Gabriel Gher- 
lan, Augustin Gitta, Dr. loan lacob, Dimi- 
trie Mangra, Alesandru Marcu. Savu Marta, 
Ludovic Mesaroș, Emil Montia, Alesandru 
Muntean, Romul Papp, Dimitrie Popa, Au
rel Popescu, Alesandru Popoviciu, Gabriel 
Popoviciu, George Popoviciu, Petru Preda, 
George Prodanoviciu, Drd. George Rocsin, 
Carol Șiclovan, Drd. Aurel Zigre.

NECROLOG. Corpul învățătoresc 
dela școla română gr.-or. din Rășinari, adu
ce la cunoscința tuturor colegilor, amicilor 
și cunoscinților duresdsa perdere a neui
tatului lor coleg Alentan Galea, cleric 
absolut și învățător, membru al mai multor 
corporațiuni și reuniuni, care după scurte 
și grele suferințe, împărtășit cu sf. taine 
a adormit în Domnul Marți în 22 Ianuarie 
(4 Februarie) a. c. la 1 oră din ndpte, în 
al 36-lea an al vieții și în al 14-lea an al 
serviciului său ca învățător, lăsând în 
urmă pe neconsolata sa mamă.

Rămășițele pământesc! ale neuitatului 
decedat, se vor așeZa spre odichna de 
veci Joi în 24 Ianuarie (6 Februarie) la 
orele 12 din Zi hi cimiteriul din loc.

— Samuil Bădescu fost notar în 
Hidig, membru comitatens și vice-preșe- 
dinte al clubului notarial comitatens, a 
repausat subit în Șimleul-Silvaniei la 3. 
Feb. a. c. 11 ore a m. în anul 58 al vieței 
și 33 al fericitei sale căsătorii. A fost în
mormântat în Șiinleu la 5 Febr. 2 ore d. 
m. după ritul bis. gr. cat. Pe răpausatul 
îl jelesc Susana Aciu ca soție, Ioniță Bă
descu, red. curier. Botoșani, ca frate și 
numerose rudenii.

ULTIME SCIRi.
Bruxella, 6 Februarie Dr. Leyds 

a declarat, că deocamdată nu se 
pote pronunța despre nota englesă. 
Mandatarii europeni ai Burilor vor 
discuta acestă notă și-și vor publica 
deciși unea.

Literatură.
A apărut „Geografia, pentru clasa 

I. gimnusială și reală11 de D-r Ambro
sio Chețiânu, profesor la gimnasiul din 
Blașiu Partea I. Ungaria, imprimeria tipo- 
grefiei seminarului arhidiecesan, Blașiă. 
1902. Prețul 1 cor.

Prima societate pentru înzestra
rea fetelor, societate de asigurare pentru 
fete și băieți publică, că în luna Ianuarie 
s’au înscris 1212 de participări per 1000 
corone, er premii de înzestrare s’au plă
tit la clienți în suma de 28,014 corone 38 
bani.

Proprietar: JDr. Aurel ATureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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„Călin,darul Plugarului11
pe anul comun 1902.

A apărut și ss pote procura dela Ti
pografia A. Mureșianu (Brașov) „Călin darul 
Plugarului* pe anul comun 1902.—Anul X.

Acest călindar, care se estinde pe 
9 cole de tipar format 8° mare cuprinde:

In partea calendaristică: Cronologia 
anului 1902; Regentul anului; Sărbătorile 
și alte cjile schimbătore; calculul sărbăto
rilor mai mari; Porturile etc. Urmeză par
tea strict calendaristică: cele 12 luni ale 
anului cu sfaturi pentru plugari și semnele 
de timp după calendarul de 100 de ani.

Urmăză Genealogia domnitorilor ; Ta
xele telegramelor și poștelor; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; jTer- 
gurile din Ardeal, Bănat și Țăra ungu- 
răscă în ordine alfabetică și apoi după 
lună și di; Tîrgurile din Bucovina; Măsu
rile metrice etc.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese de cetit: „Cetatea dela Fântânei©* ; 
(Hoțul: Teofil Frâncu); „O serisore dela 
Muselim Selo* (poesie de G. Coșbuc); 
„Frumosa Irina* (baladă de St. O. Iosif); 
„Raze de primăvară* (poesie de Z. Bârsan- 
Veturio); „Grăuntele de grâu* (de contele 
Li-w Tolstoi); „Bătrânul clopotar* (Idilă 
de primăvară, (de W. Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia* (Proverbe de Marion); 
„Două hiene* (fabulă, de Gavril Bodnariu); 
„Gâscele Ovreului* (anecdotă, de Cărăbuș).

Partea economică: „O ramură de pro- 
ducțiune și avuția națională* ; „Faceți 
pânză în casă* (ambele de Dr. G. Maior); 
„Economia": „Iernatul vitelor*. — Ur
meză diferite povețe; lectură distractivă, 
glume etc.

Călindarul are în frunte portretul lui 
George Lazar, cu biografia, (în partea li
terară.)

Un esemplar „Călindarul Plugarului* 
costă 25 cr. (50 bani), plus 5 bani porto 
postai. Vin castorii or se dă rabat- cuvenit.

Sz. <3838—1901.
tlkv.

ÂRVERESI HIRDETfââNYI KIVOMAT.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint 

telekkbnyvi hatosâg kozhirre teszi, 
hogy a „Fogarasi kordovân kăszitb* 
timâr târsulat vâgrehajtatonak Far- 
csâdi Jânos vegrehajtâșt szenvedo 
elleni 80 korona tbkekoveteles âs 
jârulâkai irâuti vegrehajtâsi iigyeben 
a bras soi kir. torvenyszâk (a fo
garasi kir. jârâsbirosâg) țeruletân fek- 
vo s a fogarasi 58. sz. tjlkvben A f 
906 hrsz. egesz ingtinra 480 kor.
969 „ „ ,, 480 „
ezennel megâllapitott kikiâltâsi âr- 
ban elrendeltetik, de a C/l alatt Ed- 
vesiu Nicolae timariu, (kinek neje 
Ghimbesiăn Elena) javâra bekebele- 
zett âlethossziglani haszonelvezeti- 
jog fenntarrâsa mellett elrondelte es 
hogy a fennebb megjelolt ingatlan 
az 1902 evi Februar ho 22-ik napjân 
delelott 9 orakor a tlkonyvi irodâban 
megtartandb nyilvânos ârverâsen a 
megâllapitott kikiâltâsi âron albi is 
eiadatni fog.

Arverezni szândekozok tartoz- 
nak az ingatlan becsârânak 10l!/0-ât 
keszpbnzben, vagy az 1881. LX t. cz. 
42 §-âban jelzett, ârfolyammal szâ 
mitott es az 1881. evi november l-6a 
3333. sz. alatt kelt igazsâgiigyminisz- 
teri rendelet 8. §-âban, kijelolt 6va- 

I dekkepes brtbkpapirban a kikuldbtt 
l kezbhez letenui, avagy az 1881. LX 
j t. cz. 170. § a ertelm'bben a banat- 
penznek a birbsâgnâl elfileges el- 
helyezeserol kiâllitott ezabâlyszeru 
elismervbnyt ătszolgâltatni.

Keit Fogarason, 1901 evi no
vember ho 14-ik napjân.

A kir. jbirosâg mint tkvi hatosăg

Schupiter.
400.1 — 1 kir. aljbirb.

Nr. 686-1902

Publicația ne.
Din partea subsemnatului ofîcih 

de dare prin acesta se aduce la cu- 
noscință publică, că Ilustritatea Sa 
Domnul Vice comite cu resoluțiunea 
Nr. 558/902 ne-a. transpus consem
narea despre acei restanțierl în dar^a 
de drumuri comiatense, cari acesta 
datorie a lor au a șl-o achita prin 
muncă; aceste consemnări se pot

lua in vedere la ofici..l de dare oră
șenesc în termin de 15 dile, adecă 
dela 4—19 Februarie inclusive, ase
menea stă in voia restant ieri lor res
pectivi ea în decursul acestui ter
min se șl presents ia oficiul de dare 
orășenesc eventualele lor observări.

Observările său recursele intrate 
după acest termin nu se vor lua în 
considerare.

Brașov, 3 Februarie 1902. 
(409,2—3) Oficiid de dare orășănesc.

P u b 1 i c a t i u n e.

■'7. 13147-19,4.
i ikvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jrbirdsâg. mint telek'- onyvi hatosâg, kozhirrâ teszi, 

hogy „Furnica* takarâkpenztâr vbgrehajtatonak Gabor Samoila es Gâ- 
bor Eva vegrehajtâst szenvedo elleni 800 korona tokekbvetelc-s es jâru- 
Iekai irânti vbgrehajtâsi iigyeben a fogarasi kir. jârâsbirbsâg teruletbn 
levb Vojla hatârân lekvo, a vojlai 16. sz. tljkvben Gâbor Samoila es 
bzvegy Gâbor Josefnâ szl. Serbân Eva neven âllb A -j- a.

Imobilele aparținetore moșteni re i după Dr. Ferdinand Ofroban ce 
sunt specificate mai jos în mod amănunțit, se vor vinde în 15 Februarie 
1902 în cancelaria notarului public reg. Karl Schnell (Brașov, Strada 
Vămii Nr. 17 — 15) prin li citați OH 8 publică, ce se va țină acolo de bună
voie, începând dela orele 9 di mină ța.

Imobilele se vor vinde și sub prețul fixat. Moștenitorii însă 
îșl rezervă dreptul de a primi său refusa ofertul făcut.

Ofertele se pot trimite- și înscris până la brele 9 a. m din ej’ua 
licitației la notariul reg., care ține licitația, și acestea se vor deschide 
după terminarea licitației verbale.

Condițiunile amănunțite de licitare se pot vede și ceti în car.cela- 
notarului reg. Karl Schnell.
Casă de pbtră indusă în cartea funduară din Brașov Nr. 2660, „ .

. . . ~ - t-> i. Corone:A f u372 nrn top. și situata in Brașov, str. Spitalului nr.
32 nou (430 vechiîî) . ...............................................................13,000

Casă de petră și grădină indusă în cartea funduară din Bra
șov nr. 2660 A f 6193, 6194/1, nrii top. și situată în su- 
burbiul Blumena, str. Maeștrilor, nr. 19 nou (33 vechiu) . 18,000

Casă de petră, indusă în cartea funduară din Brașov nr. 
2660 A f 5498/1 și 5498/2, nr. top , situată în str. Stlui 
loan nr. 17 nou, (638 vechifi)................................................... 40,000

Ct<să de lemn, indusă în cartea funduară din Brașov nr. 2660 
A f 3348, 3349, nrii top., situată in suburbiul Scheiu, Po
dul Crețului, nr, 107 nou (676 vechiîî).................................. 2000

Villa din Predeal, cu tot mobiliarul din ea și cu aranjamentul, 
îndu.-ă în cartea funduară din Brașov, nr. 10,961 A f 
25,404/12 nr. top., situată imediat la graniță..........................16,000

Casa cu șese apartamente de locuit, cu o mare grădină de 
pbme, odăile folosite pentru locuință de vară, dimpreună 
cu mobiliarul, indusă în cartea funduară din Bacifalu (Să- 
cele) nr. 598 A f 1659/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 
1664, 1665 nrii top , situată în acea comună, nr. casei 446 20,000

Casa cu patru locuințe și grădină, indusă în cartea funduară 
din Bacifalu nr. 598 A f 1358, 1359/2, 1360/2, 136 /2, 
1362/2, 1363/2 1364/2, 1611 n-ril top., nr. casei 445 . 10,000

Villa Zona11 din E enatale cu întreg aranjamen- 
partea de drept la băi, la apa

na
1.

2.

3.

4.

5

6

7.

8.

27, 28 hrsz. egâsz ingtinra 49 kor. 3469, 3470, hrsz. eg6sz ingtl ra kor.
376,377,( n Ti 896 Ti 3471 Ti w 84 n

378, 379| n n
tj XJ 3501 „ fi n 2 n

509 n 3 T 3562 „ W 2 v
761, 762 n n w 19 r» 3603 n }) 1 n

9 7/2, 9»8/l n w 12 n 3655/1 „ n Ti 10 T

994 n n 10 «716/2 n Ti 9 Y

1009 n 24 Ti 4165/2 „ Ti T 3 n

1 121 n w Ti 1 Ti 4404 Ti n 94 n
.830 Ti n Ti 1 Ti 4544/2 n r .18 T)

1?69/4 n n 2 T 4636 „ n 80 Y

2087 n 2 T 4654. 4655 „ •t Y 80 Y

209 ' n Ti 6 Ti 4657/2 Y 12 Y

2173 n Ti 8 Ti 4736/2,4737/1 r Ti 28 Y

2 95/3 îî Ti 27 Ti 4741/2,4742/2 Ti Y 28 Y

2513/2,2514' r Ti 83 W 4745/2 T Ti 28 Y

2642 r Y) 12 w 5104 „ Tf Ti 70 Y

3.135/2 n n 38 n 5124 „ n Y 17 Y

Bl 37/2 n n 38 n 5328/3 5330/1 a *1 1 P
3 41 w r 39 Ti 5345 Ti Y 4 Y

3289/2 w n Y! 23 T 5356/3.5358/1 Y 4 Y

"296/4 r T 1 H 5451/2, 5452/1 r Y 7. Y

3.423, Ti 36 V 5490 Y 36 Y

5493/2 hrsz. egesz ingatlanra 2 koronâban ezennel megâllapitott kikiâl- 
țâsi ârban elrendeltetik, ăs hogy a fennebb megjelolt ingatlanok az 

evi Februar ho 20-ik napjăn delelott 9 orakor Vojla kozsegben meg- 
tartandb nyilvânos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâ-i âron aloi is 
eladatni fog.

Arverezni szândâkozok tartoznak az ingatlan becsârânak 10°, -ât 
l e-zpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszțeri rendelet 8 § âban, kijșlblt, bvadbkkbpes ertâkpapirban a kikiil- 
ibrt kezehez letenrn avagy' az 1881. LX t. cz. 170 §a ertelmeben a 
bâuatpenznek a birosâgnâi eloleges elhelyezeaerdl kiâllitott sztbâlyszeru 
elismervenyt. âtszolgâltatni.

Fogaras, 1901 âvi november hb 22-ik napjân.
A. kir. jârâsbirosâg mint tlkonvvi hatosâg.

Schupiter, 
kir. aljbiro.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

sbu

Așa numita „ 
tul. cu mobilele din ea. cu 
minerală, indusă în cartea funduară din Elepatak nr. 3118 
A ț 1535, 1546/1, 1546/2, 1546/3, 1547, 2744 nr. top. cu 
m.-i ie riște.................................................................................................14.000

Casele induse în cartea funduară din Brașov, Nr 2660 A f 
5434 nr. top., și situate Strada Porții nr. 16 și cel vechiu 
nr. 488, și cea sub A f 5420 nr. top. din strada Spitalului 
nr. 11 nou și 475 vechiîî, amendoue cafele la olaltă (fostu 
Hotel Baroș).................................. 130,000

Prima fabrică ung. de petroleu indusă în cartea funduară 
din Brașuvnr. 9852 A f 24801/1. 24801/2, 24801/3, 24801/4, 
24801/5, 24801/6, 24801/7, 24801/8, cu edificiile ce se află: 
fabrica de petrol, cu licența de import de țiței, 2 cazane 
de transportat țițeiti.................................................................... 160,00G
(materialul brut se vinde după prețul cumpărării, 6r marfa 
gata după prețul piețil).

Un l< c de arat îndus în cartea funduară din Bacifalu nr. 598 
A f 1267 nr top., situat în așa numită Kozep-kbvecs .

Locurile de arat din cartea funduară Bacifalu nr. 598 A f 
1567, 1568 1569. 1571 nrii top., pe hotarul Timișului .

Locul de arat îndus în cartea fund Bacifalu sub nr. 598
A f 1580 nr. top., pe hotarul Timișului..................................

Imobilele induse în cartea funduară din Bardocz 79,652, 152 
și din Ftile 374, 286, 371 și 372 și anume: Int’avilanu din 
Bardocz cu 2 locuințe (Curi a) grădină cu pomi și sămenă- 
tură, moră de măcinat cu 2 petri, locuri îngrădite 108 ju- 
gere de semănat, proprietate comasată cu locuințe, 10 ju- 
gere fenațe, 45 joyere pădure (partea numită tilalmas 6s ra- 
vaszik diillo. In Fiile. Stabilimentul vechiu, Usină de fer cu 

t6tel acareturile, codirile, sesiuni, 240 jugere pădure pe ho
tarul Dobrota și 474 jugere pădure de fag pe hotarul Csik- 
Szent-Simon. Tote la olaltă........................................ . . 64,000-

Locul de cj'dire îndus în cartea funduară din Apacza nr. 1011 
A f 1601/2, 1602/2, 1603/2 . ................................................... 800-

Vadiu de !O°/0 din prețul imobilelor este a se depune în bani gata 
în hârtii de valâre, âr la oferte înscris este, a se alătura și vadiuL
Brașov, 16 Ianuarie 1902.

200-

800

100,

4--5

Moștenitorii răposatului
Dr. Ferdinand Ob o'ban.

Tipogiafia A. Mureșianu, Brașov.


