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Al doilea period al campaniei?
IV.

Nimic nu caracteriseză mai mult 
neprecugetarea și ușurința, cu care 
„matadorii grupului" și 4iarul l°r 
„singur autorisat“ nutrea spiritul des- 
binării în sînul partidului, ca —așa 
numitele manifestațiunl de aderență, 
ce le-a pus la cale biroul din Sibiiu 
al comitetului și ce se făceau prin 
scrisori și declarațiuni și se publicau 
în „Tribuna11.

Ce era mai ușor decât ca în 
fața eSceselor sălbatice ale șovinis
mului înfuriat omenii noștri neorien- 
tațî de prin comunele rurale se fie 
îndemnați, prin influența comitetu
lui, a face astfel de „declarațiuni?“ 
Câte un preot, câte un dascăl seu 
proprietăraș, trimiteau, după un șa
blon ore-care cu diverse variațiuni, 
declarări de acestea la „Tribuna“, 
cei mai mulți voind se-și vadă nu
mele tipărit în efiiar.

Cam de ce soiu era spiritul, ce-1 
lățeau cu modul acesta „matadorii" 
din comitet în „massele" poporului 
nostru, se pote vede de minune din 
„scrisorile" și „declarațiunile" amin
tite, cari erau de regulă subscrise 
aprope numai de simpli țărani, nu
miți „economi", cari pote în partea 
cea mai mare nici nu scieau scrie 
și ceti.

Aceștia aveau să respresenteze 
opiniunea publică față cu comitetul 
partidului.

Ca curiositate vom cita aici 
câte-va rânduri din „manifestațiile" 
ce au fost publicate în „Tribuna" 
dela 1 (13) Iulie 1892. Așa de
pildă într’o declarațiune subscrisă 
„Românii din valea Almajului de pe 
sub polele Meseșului și ale delului 
„Vulturul", se cțice între altele:

„Aprobăm așternerea memorandului. 
Comitetului partidului național român îi 
esprimăm încrederea deplină, er diarele 

române în alt sens glăsuităre le condam
năm".

In altă declarațiune, adresată 
„Tribunei" „De sub polele Reteza
tului", se (fiice:

. „Aprobăm mărețul eveniment: Aș
ternerea memorandului, care arată lumii 
destoinicia Românului...

„Trăiescă comitetul. .. trăiescă dele
gații !...

„Desaprobăm ținuta „Gazetei““care 
pentru noi a încetat a fi ceea ce a fost.

„Pieră „Telegraful Român" și „Lu
minătorul", căci li-se văd penele pestrițe 
și gajele primite.

„Trăiescă și înflorescă „Tribuna" or
ganul Românilor falnici și fără prihană...11

într’o declarație „Dela polele 
Ineului" ce pdrtă în frunte subscri
erea unui membru al comitetului, G. 
D. .. ., se esprimă „încredere de
plină" comitetului, se aprobă „intru 
tote“ activitatea lui „desvoltată cu 
multă abnegațiune și tărie", precum 
și „modul seu de procedere", apoi 
se urrneză așa:

„Condamnăm din adâncul inimei ți
nuta nedemnă și echivocă a unor organe 
considerate pănă acum de a fi servind 
nouă; ear’purtarea „Telegrafului Român" 
o timbrăm de trădare"....

Sub organele „considerate pănă 
acum de a fi servind nouă"—adecă 
partidului — erau înțelese „Gazeta 
Transilvaniei" și „Luminătorul", — 
ce eșia pe atunci în Timișora—Am
bele aceste (fiiare dimpreună cu 
„Tribuna" fuseseră înainte de 1892 
recunoscute ca organe de publicitate 
ale partidului național român. Der 
îndată ce s’a fost declarat resboiu 
solidarității, „matadorii tribuniștl" I 
n’au mai admis ca (fii* 1* al partidu
lui decât pe „Tribuna".

„Telegraful Român" nu era pri
vit ca efiiar al partidului național și 
preste acesta, printr’un articol scris 
pe atunci și combătut de tote foile 
nostre fără deosebire, care articol 
afirma fără de nici un temeift, că 
comitetul partidului n’a avut mandat 
dela niminea de-a merge cu memo

randul, și-a fost atras reprobările ge
nerale.

Din cele de mai sus resultă clar 
și limpede, că, în loc de a-se folosi 
de momentul favorabil, când tote 
spiritele din sînul poporului nostru 
erau profund agitate și indignate de 
procederea șovinismului violent și 
în loc de a căuta printr’o atitudine 
mai modestă și mai leală a restabili 
cel puțin în parte armonia de mai 
înainte în sînul partidului, omenii 
„falnici" și „fără prihană" esploatau 
indignarea poporului față cu pri
gonirile dușmane în contra proprii
lor lor frați din partid, cari aveau 
și-și manifestau curagiul opiniunei 
fără de a-se abate nici cât de puțin 
dela linia trasă de program și dela 
hotărîrile conferențelor naționale.

Așa lucrau „matadorii" la a 
partidului consolidare, ce fusese atât 
de mult sdruncinatăprin „acțiunea,, 
nesuccesă memorandistă.

Trecuse încă un an pănă la 
confereuța din Iulie 1893, se inten
tase procesul memorandului și aprope 
toți membrii comitetului fuseseră 
trași în cercetare criminală. Lipsea 
numai decisiunea de punere în stare 
de acusațiune. Nu mai era de glumă. 
Partidul ajunsese în cel mai mare 
peri cui.

Credeți, că cei din comitetul 
central s’au gândit, că cel puțin 
acum va fi neapărat de lipsă se se 
desmetecescă și revenind la o atitu
dine mai leală în interiorul partidu
lui, se ia măsurile de precauțiune 
pentru apărarea organisațiunei lui, 
pe care puterea de stat justițiară 
umbla s’o dobdre printr’un proces 
politic ne mai pomenit, tras de păr?

Vom vede într’un articol urmă
tor cum și în ce direcțiune au ma
nevrat „matadorii" la conferența na
țională dela 1893. Cu ocasiunea 
acăsta vom destăinui și un fapt, 
pănă acuma încă nedat publici
tății, care aruncă o lumină ca
racteristică asupra procederei, prin 

care comitetul partidului nostru din 
causă de negrijă și neprevedere și-a 
compromis propria situațiune, — un 
mare neajuns, de care a suferit și 
sufere acpf nu numai el, ci întreg 
partidul.

Ministeriu de coaliție austriac. 
Clericalul „ReichsposP din Viena e infor
mat, că br. Chlumetzki, Kramarz și Der- 
schalta au discutat dilele acestea despre 
formarea unui ministeriu de coaliție 
austriac.

Din Austria. Guvernul austriac lu- 
creză din răsputeri, ca budgetul să se vo
teze deja luna acesta. Deși prospectele 
sunt minimale, totuși Koerber trateză cu 
tote partidele. Nu e imposibil, ca pentru 
accelerarea tratărilor se se întrerupă se
siunea delegațiunei, așa că ședințele ple
nare se vor ține numai pe Ia începutul 
lui Iunie.

Sultanul si România. D. Al. Em.
5

Lahovari, noul ministru al României la 
Constantinopole, a fost primit în audiență 
Ia Yldiz-Kiosc.

La alocuțiunea ce i-a adresat’o mi
nistrul român, Sultanul a răspuns cu cea 
mai mare bunăvoință, esprimându-și do
rința de a vede continuându-se bunele 
relațiuni și a strînge tot mai mult încă 
legăturile de amiciție dintre România și 
Turcia.

Sultanul a adăogat, că ia parte la 
doliul M. S. Reginei României și s’a inte
resat cu un viu interes de sănătatea Su
veranilor români.

După audiența solemnă, d. Lahovari 
a presentat Sultanului personalul legațiu- 
nei și al consulatului general.

Crisă ministerială în Serbia. Mi- 
nisteriul serbesc Vuici și-a dat alaltăieri 
dimisia, fiind-că deputății și senatorii au 
respins votarea împrumutului sârbesc. Se 
crede, că noul ministeriu îl va forma Pa
stei, care cu tote ocasiunile își manifestă 
sentimentele sale ruso-file.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.".

File rupte dintr’un carnet.
— 13 Maiu n. 1902.

Printre Oltenii și Grecii și Bulgarii 
și mai sciu eu, ce fel de nații, cari fac 
comerciu ambulant pe strădile orașelor 
din România și îșî strigă, marfa într’un 
ton strident, cu ritm accelerat și adesea- 
orî cu un tenor, care ar face onăr.e ori 
cărei strane, — în cele mai multe orașe 
dai și peste Români ardeleni, originari din 
comuna Bociu și decă nu mă înșel și din 
Mărgău, din jurul „Hoighinului", „oblo- 
coși", cari pun sticla la ferestri și-și reco
mandă marfa cu strigătul melancholic și 
prelungit:

șa-muurl, șa-muurl, șamurl!

Adecă el vre să dică „geamuri", însă 
limba Ardeleanului de Nord nu pote pro
nunța pe „ge", care sună ca „dj“ și dice 
cum scie el: „samuri" sâu„jamuri" adecă 
ferestri.

Cei din România fac mult haz de 

„Ungureni" din causa pronunțării lor, în 
multe privințe pocite, și când aude pe 
cine-va spunând „de jaba". „jam", „reje", 
„Jurju", „traje" și „fuje" — nu se pote 
ține de rîs.

Amicul meu, și timp de șâse ani co
leg, Constantin Mavromati, mă luase și pe 
mine la refec pentru pronunțarea lui„je" 
în loc de „ge", singura rămășiță, ce o mai 
aveam din dialectul ardelenesc.

într’o di găsesc în registrul de pre- 
sență, în care ne scrieam ărele, la ăra 
mea în loc de „Limba germană" — limba 
„jermână" scrisă de Mavromati

Am rîs și eu din inimă -de acostă 
glumă inofensivă. In espresiunea „jer
mână" erau două ardelenisme: întâii! „je" 
și apoi „â“. — Un Român din România 
nici-odată nu dice „german" — ci german.

Din acel moment nimeni nu m’a au
dit pronunțând „je" unde era „ge".

Colegul Mavromati însă a credut de 
cuviință să mergă și mai departe și să ope
reze o desăvârșită purificație a limbagiu- 
lui meu, înlăturând orl-ce „cusururi" din el. 
Vorbind într’o di de rîurile Transilvaniei 

am pronunțat numele „Someșului".—Ma
vromati începu se rîdă".

— Ce rîdi?
— Cum n’oiu rîde, măi Ungurene? 

Eră ai spus, una bocănă.
— Ce am spus ?
— Ai dis „Someș".
— Ei, și nu-i „Someș?"
— Someș e pe unguresce, mă! Ro- 

mânesce se dice Sameș!
Adevărat, că nu sciu prin ce împre

jurare, numele rîului meu, lângă care am 
crescut, în tote geografiile ein România 
se scrie „Sameș".

Colegul Mavromati a sfeclit-o de 
astă-dată și astfel ne-am achitat reciproc : 
Eu cu „jermâna" el cu „Sameșul".

** *
Nu scieam de alțl industriași ambu

lanți ardeleni prin România, afară de 
„geămagiii" (nu „jamajiii") de pela„Hoi- 
ghin" și despre cari scieam, că fac bună 
trebă în țeră, făcând în același timp con
curență sdrobităre Jidovilor.

Dilele acestea am făcut o descope

rire. Am aflat, că esistă Români ardeleni, 
cari au împrumutat meseria Slovacilor.

Eșisem dela Redacție, să merg Ia 
prând. Ploua. Pe corso-ul din „Târgul 
Grâului", unde înainte de prând obici- 
nuesc a-se plimba domnișorele din elita 
română ofițerii de husari etc., nu 
vedeai, decât trecători zoriți, cari grăbiau 
la masă.

Der etă și o figură de Român, în 
portul de prin Nordul Transilvaniei. Că
ciulă negră, mițăsă, de oie, suman sur, 
pantaloni strîmți, opinci. In spate desagi.

— De unde ești bade?
— Din Uriul-de-sus.
— Unde vine ăsta?
— Pe la Reteag.
— Și ce faci la Brașov ?
— Viu din România.
Uriul-de-sus este în comit. Solnoc- 

Dăbâca, comună mică locuită în .mare 
parte de Unguri de religiunea calvină, 
sunt însă și vre-o 182 de Români, cari au 
bisericuța lor de lemn și le vine tot a 
doua Duminecă preotul din Ciceu-Cristur 
să le slujescă.
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„Frații Siamezi“.
Sub titlul acesta publică rKreussei- 

tungu un articol, în care se ocupă de 
raporturile Austriei și Ungariei, căci pe 
aceste două state le înțelege sub „frații 
siamezi".

Foia germană scote la ivâlă greu
tățile comerciale-politice, ce s’au ivit între 
Austria și Ungaria în cestiunea pactului. 
Ea accentueză, că în cercurile laustriace 
interesate cresce din di în di amărăciunea 
în contra pretensiunilor esagerate, ce le 
ridică Ungaria.

„Kreuzzeitung11 dă espresie părerii, 
că operațiunea acesta nu-i permis se se 
mai continue în direcția actuală. In cesti- 
unile comerciale și vamale, trebue se se 
facă o înțelegere paclnică între statele 
dualiste, căci așa pretind interesele triplei 
alianțe, ba chiar și interesul păcii europene 
și universale. N’ar fi de dorit, ca corona 
se intervină cu autoritatea ei.

Pe Germania n’o legă de Austro- 
Ungaria, decât interesul, ca aici se fie pace 
și unitate.

Articolul a produs sensație în cer
curile politice.

*
Nu mai puțin remarcabil este ceea- 

ce se scrie în nPolitik“ din Praga.
Organul Cehilor bătrâni spune, că 

patentele împărătesei date în 1899, pe cari 
Ungaria le-a stors dela Austria profitând 
de miseriile ei politice, dau adl Austriei 
dreptul, ca afară de urcarea cvotei, se 
pretindă revisuirea, întregului pact. Pactul 
vamal și comercial trebue încheiat încă 
în 1902 și încă așa fel, ca comuniunea se 
fie cinstită și în cadrul ei se nu se tole
reze, ca una din părți se ia măsuri adver
sare față cu productele celeilalte părți. 
Decă Ungaria nu vede, că starea de față 
e imposibil se mai fie susținută, atunci 
mai bine se ne separăm în mod cinstit de
cât se remână pe cale necinstită in comu
niunea actuală. Decă Dr. Koerber ține 
strîns la ideea grabnicei descurcături 
a cestiunilor pactului, atunci pdte se bată 
pe Szell cu armele lui proprii. Desbaterea 
grabnică a cestiunilor, o pretinde necondi
ționat și legea ungară din 1899. Szell 
nu pdte conta nici la regularea cestiunilor 
pendente cu ajutorul §-lui 14 din consti
tuția austriacă, fiind-că legea din 1899 
împiedecă acesta. D-l Koerber pentru nici 
un cas n’are nimic de pierdut. Decă fără 
de nici o considerare, el își v’a pune în 
cumpănă tote puterile pentru a forța o 
decisiune, prin aedsta ar face un mare 
serviciu întregului imperiu.

Gonă contra tricolorului.
Brașov, 16 Maiu v.

Gospodinele bune în fie-care Sâm
bătă grijesc odăile mai cu sîrguînță, ca 
de obiceifi.

— Și ce-ai făcut prin România?
— Am vândut tinichele, gratare. 
Mi-am adus aminte de strigătele tră- 

gănate ale Slovacilor, ce cutrieră țera ro- 
mânescă dela un colț la altul :

Tini-che-lâ ! Gratâ-r6 ! lighia-ne!
— Cum? D-ta Român, și umbli cu 

tinichele, gratare ? Scieam, că asta-i mese
ria Slovacilor.

Așa-i Domnule, der vedi, suntem 
și din sătul nostru trei inși, cari pricepem 
meseria asta: Este frate-raeu Niculae, care 
de vre-o doue-decî și cinci de ani umblă 
cu de aieste, este fiiul seu Andreiu, care 
pricepe încă și mai bine meseria.... și 
sunt eu.

— Pe d-ta cum te chiamă?
— Ion Moroșan.
— Și ai făcut ceva parale?
— Am făcut ceva.
— Vei fi făcut vre-o sută de fiorini?
Omul se uita la mine cam neîncre- 

detor, că adecă ce am eu să-I descos, 
câți bani a‘făcut, câți nu?... l-am spus, că 
sunt și eu din părțile aceiea și că mă bu
cur când văd dmenl harnici, cari sciu se-șl

Așa făcu Sâmbăta trecută și soția 
d-lui loan Moldovanu, măestru zidar din 
Scheiu.

Când se spală podelele și se curăță 
în casă, perdelele se ridică si se pun pe 
ferestră, așa că atîrnă afară înspre stradă. 
Așa a făcut și soția d-lui loan Moldovanu.

Ce se vedi însă? Perdelele erau 
prinse cu o panglică tricoloră (roșu-galben 
albastru) și ochii de Argus ai unui polițist 
vânător după „merite", vădând acesta pan
glică, numai decât a procedat la confiscarea 
ei. Neputend ajunge înse cu mâna, și-a scos 
sabia și cu o vitejie ne mai pomenită tră
gând cu sabia în jos tricolorul, l’a dus ca 
„corpus delicti" la secție. D-na Moldovanu 
a alergat plângând la secție și după multă 
rugăminte a reușit se înduplece pe severul 
păzitor al ordinei, de a-i înapoia pro
prietatea.

♦ ♦

In cimitirul bisericei din Groverl 
îș'f dorine somnul de veci — Andreiu Mu- 
reșianu.

Pietatea Românilor Brașoveni i-a ri
dicat la 1883 un frumos monument, dr 
din când în când tot nisce mâni pidse 
pun câte o coronă pe mormântul poe
tului.

Adl diminâță pe la orele 5 un poli
țist bate furios la ușa casei, unde locuiesc 
domnișdrele Wagner, alăturea de biserica 
din Groverl. Polițistul veduse prin zăbre
lele porții, că pe monumentul lui Andreiu 
Mureșiănu este o cunună, dela care atîrna 
un tricolor. Una din domilișore, forte deli
cată, a deschis ușa și l’a lăsat se între 
în cimitir.

Polițistul se înfuria înse de-odată 
și cu vorbe aspre, ia la întrebare pe 
d-șoră, că cine a pus cununa și scoțând 
sabia, începe a o îmblăti voind se taie tri
colorul. Numai la protestarea energică a 
d-șdrei, hiperzelosul polițist a venit la 
convingerea, că el pdte se confisce trico
lorul, der n’are dreptul să taie cu sabia 
cununa.... La observațiile d-șdrelor, că ar 
trebui se procedeze mai delicat, â răs
puns brusc, că decă nu le place, li-e des
chisă calea de a-se plânge contra lui.

** *
In dina de 15 Maid, pe la drele 6 

un curcubeu splendid a încins într’un 
complet semicerc ceriul pe de-asupra 
Tîmpei. Curcubeul a îmbrățișat chiar 
Tîmpa ca un fel de brîu, oferind spec
tatorilor o vedere din cele mai fru- 
mo§e....

Curcubeul presenta colorile roșu- 
galben-albastru.

Gurile rele spun, că au vădut cum 
un hiperzelos polițist a alergat pe Tîmpa 
în sus cu sabia scdsă, să taie curcubeul 
și să scape statua lui Arpad din îmbrăți
șarea lui. Nu seim, decă a reușit să-și 
împlinescă „porunca“.

câștige pânea. Streinii și așa scriu despre 
Români, că sunt nisce tândale. Românul 
a prins erăși încredere.

— Apoi da, am făcut mai mult de-o 
sută. Din Noemvrie și pănă acuma, eu cât 
am trimis acasă și cu cât duc cu mine âm 
făcut tocmai o sută șepte-deci și cinci de 
fiorini. Ne trebue banii, domnule, că tare 
multe greutăți avem. Ne apasă greu dă
rile. Am făcut fie-care din noi trei câte 
o sută șepte-deci și cinci de fiorini.

— Ai casă? Ai pământ? Ai vite? 
Copii ai ?

— Am de tdte. Pământu-i cam pu
țin. Copii am doi. Me duc acuma să lu
crez pământul pănă la tomnă și atunci, 
mi-oifi lua eră grătarele și tinichelele în 
spate și m’oiă duce să fac bani în țera 
românescă.

— Se trăiesc! Idne — die eu — și 
să-ți dea Dumnedeu sănătate! l-am întins 
mâna și i-am strîns-o cu căldură.

Și m’am simțit mândru, că am putut 
strînge mâna, lui Ion Moroșan, tinichi
giul - țăran. Delaletca.

Din Orient.
Comitetul macedonean și Sar af off. Din 

Sofia se anunță, că comitetul macedonean 
de sub conducerea generalului Tonceff și 
a profesorului Mihailowsky, publică un 
manifest, vestejind uneltirile lui Sarafoff, 
ca dăunătore principatului bulgarși causei 
macedonene. Fostul președinte al comite
tului suprem e făcut responsabil de încur
căturile, pe cari agitația sa le-ar provoca. 
Impresiunea generală e, că manifestul 
acesta e inspirat de guvernul bulgar, care 
voesce să paraliseze, pentru moment, miș
carea revoluționară.

Prințul C'astriota în Albania. O te
legramă din Oonstantinopole anunță-, că 
guvernul a fost informat de o iminentă 
debarcare într’un port de pe costa Alba
niei, a prințului Castriota. Debarcarea pre
tendentului ar fi semnalul unei răscole 
generale a populațiunei albanese. Seras- 
keratul, din ordinul Sultanului, a trimis 
de urgență puternice detașamente de trupe, 
cari să întărescă serviciul de pază în punc
tele de debarcare. O mare agitație dom- 
nesce la Yldiz-Kiosk.

Se scrie din Scodra, că numerul ce
lor cari eventual vor ridica steagul rebe- 
liunei pentru independența Albaniei, se 
socotesce la 100.000 omeni, bine înarmați 
și bine organisați.

Alegerea prințului Castriota se con
sideră mai mult ca sigură. Autoritățile oto
mane au dat în judecată o mulțime de 
Albanesi, la cari s’a găsit fotografia prin
țului Kastriota.

Noue masacre în Armenia. Se tele- 
grafiază din Oonstantinopole, că Curdii din 
provinciile Muș din Armenia au făcut nouă 
masacre de Armeni. Dată fiind apatia au
torităților, sunt temeri ca masacrele să nu 
ia proporții mari. Patriarchul armean din 
Oonstantinopole, îndată după ce a aflat 
de masacrele sevîrșite, ș’a dus la Pdrtă și 
s’a plâns marelui vizir, care a promis să 
ia măsurile pentru restabilirea ordinei.

Populațiunea creștină din Armenia, 
cuprinsă de groză, fuge peste frontieră.

SOIRILE DILE1.
— 3 (16) Maid.

Bal la curte. In strălucitele sa
line ale noului palat regal din Buda s’a 
dat alaltă-eri un mare bal la curte. Afară 
de notabilitățile maghiare, au participat 
și membrii guvernului comun, corpul di
plomatic resident în Viena și număroși 
membrii ai delegațiunei austriace. S’au 
distribuit nu mai puțin de 1630 învitărî, 
620 invitați ș’au scusat absența, er vr’o 
1000 au participat. Dansul s’a început 
după-ce Majestatea Sa și membrii familiei 
domnitore au intrat în sala de joc. Maj. 
Sa a ținut îndată cercle, convorbind mai 
întâiQ cu membrii înaltului cler, între cari 
se afla și I. P. S. Sa Metropolitul Dr. 
Victor Mihalyi. A urmat apoi dansul. 
După miedul nopții Maiestatea Sa s’a re
tras și petrecerea a mai continuat numai 
scurt timp.

„Cabinet noir" la granița austriacă. 
„Egyetertes11 primesce din Vienâ o scire 
sensațională. Ministrul austriac de interne, 
de comun acord cu cei-lalți miniștri de 
resort, a dat ordin tuturor autorităților 
politice și poștale dela granița rusescă, ca 
scrisorile închise, ce sosesc din Rusia în 
Austria, se le desfacă din punct de vedere 
al interesului de stat, și în fie-care cas 
singuratic să raporteze ministrului. Soirea 
foiei maghiare pare de necredut tocmai 
acum, când Goluchowski a vorbit în de- 
legațiunî despre bunele și amicalele ra
porturi dintre monarchia nostră și Rusia.

Inmormîntarea profesorului I. Maxi in 
dela școlele reale române gr. or. din lo
calitate a avut loc astădl la orele 3. Ce
remonia funebră a oficiat-o părintele pro- 
topresbiter Petric, asistat de p. protopres- 
biter Voina și de p. diacon Prișcu.' Dis
cursul funebru l’a pronunțat d-l profesor 
Chelariu. Cosciugul era acoperit de fru- 

mose cunune. A asistat multă lume la 
înmormântare, între care și mulțl Sași.

10 Maiii în Bucuresci. După o de
cisiune a ministrului de instrucție, sărbă
torea școlară de 10 Maiu se va face în 
anul acesta la Teatrul Național. Dimineța 
elevii tuturor șcdlelor din capitală vor fi 
aliniați în ambele părți ale bulevardului 
Colțea, esceptându-se liceul „Mihaiu Vite- 
zul“ și șcdla de arte și meserii, cari fiind 
organisate milităresce, vor defila împreună 
cu armata, înaintea M. S. Regelui. Corul, 
care va cânta la serbarea școlară, ce se 
va da îit sala Teatrului Național, cu oca- 
sia dilei de 10 Main, va fi compus din 
370 de elevi și eleve. Corul va fi condus 
de d-l Gh. Ionescu, măestru de musică 
la externatul secundar de fete Nr. 2.

— Ddmnele din înalta societate, cari 
fac parte din comitetul instituțiunei Lea
gănul Sf. Ecaterina, au hotărît să organi- 
seze în beneficiul acestei societăți o bă- 
tae cu flori, pentru diua de 11 Maiu. Ser
barea, va ave loc la Șosea.

O interpelație amânată. Jupanul 
Visontai Soma, deputat în camera ungară, 
n’a găsit mulțumitor răspunsul Iui Golu
chowski în afacerea jidovilor din Româ
nia și avea de gând a interpela în acesta 
cestiune. De ore-ce însă camera ungară 
mâne, Sâmbătă, și tdtă săptămâna viitore 
are vacanță din causa sesiunei delegațiu- 
iiilor, interpelația jupânului Visontai s’a 
amânat de-ocamdată.

Alegerea (lin Deșiu. După-cum 
ni-se scrie din Deșiri cu data de 15 Maiu, 
orele postmeridiene, Daniel Ernd având 
deja enormă majoritate, reușita Iui este 
asigurată. Un rjiar din Clușiti scrie rela
tiv la campania electorală din Deșiu ur- 
mătorele: Dumineca trecută, deputatul 
Hentaller în vorbirea ținută în fața ale
gătorilor a spus, că din partea lui Daniel 
s’a presentat- lui Rădy un sensal oferin- 
du-i 30.000 cor. decă va repăși. Acest 
sensal era — d-l Pâzmandy Denes.

Gimnasiu unguresc în Bucuresci. 
Cetim în „E—k“ : „Ungurii din Bucuresci 
pănă acuma n’aveau, decât două șcdle 
primare" una reformată și una catolică. 
Acuma ne vine îmbucurătorea veste, că 
Ungurii din Bucuresci au cumpărat cu 
100,000 franci un loc viran pe căre 
să-și facă o nouă școlă primară și un 
gimnasiu".

Sfirșitnl regenței spaniole. Marți 
s’a ținut în Madrid ultimul consiliu de 
miniștri sub regența reginei mame Maria 
Cristina. Consiliul a fost presidat de re
gina. Ministru-președinte Sagasta a ținut 
o vorbire, în care a adus laude reginei 
ca regentă, și a spus, că regența ei, cu tdte 
nenorocirile venite peste țeră, a fostbine- 
făcetdre și a pus capăt revoluțiunilor. Cu 
ochii lăcrimați regina a mulțumit și a 
rugat pe miniștrii să servescă cu aceeași 
fidelitate pe fiiul ei, cum au servit’o pe 
ea, care de aici înainte se va restringe la 
împlinirea datorințelor materne.

Maial. Școlarii dela gimnasiul supe
rior fundațional din Năseud vor ține 
maialul lor la 24 Maifi st. n. 1902 în gră
dina gimnasială. începutul la 7 ore a. m. 
închiderea la 8 dre p. m. In pausă se vor 
juca „Bătuta", „CălușeruU și „Romanul". 
Prețul de intrare: o coronă pentru o per- 
sdnă. Venitul curat e destinat pentru fon
dul de rechisite dela gimnasiu. Suprasol- 
virile se vor chita în raportul gimnasial 
tipărit.

Sinucidere din causa unei prima
done. Locotenentul Novak din Cașovia 
s’a împușcat în săra de 14 Maiu în teatru 
în cursul representațiunei. Causa sinuci- 
derei: amor repudiat. In teatru s’a produs 
o panică enormă.

Mișcare revoluționară în Persia. 
Din Teheram vine scirea, că acolo opereză 
un comitet secret, care pănă acum 
a pus capăt vieții mai multor preoți și 
funcționari superiori. Comitetul întrebuin- 
țăză otrava.
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Gestiunea violării stegului ungu- 
1‘esc, ce s’a petrecut în Daruvar (Slavo
nia) în noptea de 11 spre 12 Aprilie s’a 
tranșat prin descoperirea făptuitorilor (2 
scriitori dela judecătorie și 2 tineri co- 
mercianți), pedepsirea lor cu 14 (Iile 
arest și espulsarea de pe teritorul comi
tatului.

Care e cansa frigului. In timpul 
din urmă Islanda a fost împresurată de 
mase colosale de ghiață. E imposibil se 
se apropie cine-va de term și locuitorii 
insulei sunt amenințați se piară de fome. 
Meteorologiștii spun, că acesta e causa 
frigului, ce domnesce în Europa.

Masă uriașă pentru seraci. La în
coronarea regelui Eduard VII al Angliei, 
se va da un mare banchet pentru 500.000 
de săraci din Londra. Fie-care mesean 
va primi un dar ca amintire.

Erupțiuni vulcanice.
Amănuntele catastrofei din insula 

Martinique continuă a preocupa lumea în- 
tregă.

Vasele americane caută pe țărmul 
dela Martinique locuitorii rămași în vieță 
In Saint-Pierre nu s’a găsit, decât un sin
gur om viu, der și acesta e un ucigaș 
osîndit la robie pe vieță. Fiind-că din 
t(5te părțile insulei se vestesce, că popu
lația va muri de fome, decă nu se vor 
trimite grabnice ajutore, guvernul ameri
can a invitat tote orașele mai mari, să 
pornescă neamânat acțiune de ajutorare.

S’au aflat 2000 de cadavre carboni- 
sale. Morții sunt îngropațî prin muncitori. 
Martorii afirmă, că catastrofa a venit c’o 
repediciune de nedescris. Se crede, că au 
fost colosale explosiunî de gaz, care a 
culcat la pământ pe cea mai mare parte 

'a locuitorilor. Focul a urmat mai târdiu. 
Gazurile, cari s’au întins cu mare iuțelă 
pe un teritoriu de mai multe milurl, au 
făcut să crepe trupurile omenesc!, car! 
apoi s’au carbonisat în oceanul de foc. 
Asupra orașului s’a descărcat și ploie de 
pietrii înfocate. Lavă fierbinte n’a curs, 
după cum se dicea la început. Un grădi
nar, care în momentul catastrofei s’a re
fugiat din Fort-de-France în Morne-Rouge 
a vădut 7 puncte lumindse pe culmea 
vulcanului Pelee și avea sentimentul, că 
curentul de aer îl trage spre vulcan. S’a 
deschis apoi vulcanul, împrăsciind ploie 
de foc asupra orașului.

Guvernatorul din St- Vincent (insulă 
■englesă) telegrafeză la Londra, că situația 
în insulă e mult mai rea, decum s’a ară
tat în primile sciri. Regiunea ostică a in
sulei s’a nimicit ca și St. Pierre. Sunt 
temeri, că orl-ce vietate a perit. Numărul 
victimelor se socotesce la 1600. Cam 1000 
cadavre au fost înmormântate deja, er 
restul au fost plasați prin spital uri. După 
alții numărul victimelor e mai mare de 
■2000.

*
Mișcările vulcanice s’au întins și în 

Mexic și din numerose semne se pote 
conclude, că vulcanii, cari de mai multe 
decenii au fost liniștiți, vor face și ei 
erupțiuni cât mai curând. Populația fuge 
înspăimântată.

Soirile mai noue din Neapole spun, 
că și Vesuviul e în erupțiune. El a înce
put deja să opereze în mod primejdios. 
Probabil, că erupțiunile din India-vestică 
au influințat și asupra Vesuviului. Perico
lul fiind mare, autoritățile au făcut atentă 
populația asupra unei eventuale catastrofe 
Locuitorii mai cu stare din Neapole în
cep să părăsâscă orașul. Din craterul vul
canului iese lavă în cantitate mare și blo
curi înfierbântate de pietrii sbdră din in- 
iteriorul lui.

(Vesuviul se înalță lângă Neapole 
pe Campagne. Din craterul lui iese veci
nie o columnă de fum. Vârful craterului 
■e înalt de 1301 metri. In evul vechiu vul
canul se credea că e stins, der în an. 63 d. 
Oh. a erupt fără de veste pustiind o parte a 
orașelor Herculanum și Pompeji. In 64 a 

amenințat Neapolul. In 79 a fost teribila 
erupțiune, care a îngropat de tot orașele 
Pompeji, Herculanum și Stabiae. Erupțiuni 
mai violente au fost în anii 203, 472, 512 
685, 982, 1036 și 1139. Atunci vulcanul a 
început să se odihnescă pe o durată de 
mai multe vecurî pănă la 1631, când a 
erupt erășî. Lava a omorît 3000 de omeni. 
De atunci vulcanul e în vecînică lucrare. 
Ultimul mare pericol a fost în 1872, când 
lava a pustiit o parte a orașelor Massa și 
San-Sebastiano. Pe costele Vesuviului se 
află 12 localități înfloritore, c’o populație 
de 8000. Aceștia sunt amenințați în pri
mul rând. La înălțime de 1137 metri se 
află pe munte instalat cu observatoriu er 
la crater duce un tren funicalar.)

Universitățile americane.
— F in e. —

Atacul a început din două părți în 
strigăte asurditore de class-yells, seu stri
găte de raliare. Yell însemnă urlet și fie
care universitate are «/eZZ-ul său propriu 
și culorile sale. înainte de tote este yell-uX 
general, care nu se schimbă nici-odată și 
?/eZZ-urile diferitelor clase, cari variâză din 
an în an. Aceste strigăte sunt în vog mai 
cu semă la jocurile de foot-ball. Pentru a 
vă da o ideie, vă voiu spune, că yell-ul 
din Wisconsin este:

U! racii! radii Vis-con sini repetat 
de trei ori și urmat de un urlet strident 
și îndelungat numit tigru, totul cu o vi- 
gore și un ansamblu, cari ar pute fi invi
diate de societățile nostre corale. Strigă
tul dela univ. din Yale este luat în parte 
din „Brdscele“ lui Aristofan:

Brekekekex koax koax (bis) 
Oop, oop ta ra baht 
Yale, yale, yale

urmat de nouă „rahsu, și de cuvântul 
„Yale!“ urlat ca „tigru"

Gare este originea acestui obiceiu 
de a striga la anumite ocasiunl ? Nimeni 
nu m’a putut lămuri pănă acuma asupra 
acestui subiect. In statele de sud, am au
dit tot-deuna, că de câte-ori o fanfară in
tona în presența unei mulțimi Dixie, aria 
națională a Sudiștilor, un strigăt petrun- 
dător și îndelungat isbucnia în acel mo
ment din mii de pepturi. In sunetele aces
tei musice îndrăcite și a acestui strigăt 
sălbatic, numit rebel-yell, au pornit confe
derații la luptă, când cu răsboiul de se
cesiune și părea că acest urlet singur era 
de ajuns une-orl de a umple cu groză 
inimele yankeilor. Să fie rebel-yell și co- 
lege-yell în originea lor o imitațiune a 
strigătelor de resboiu a Indienilor? Câte 
odată sunt ispitit a o crede acesta.

Societățile secrete constitue o altă 
caracteristică a vieții universitare în Ame
rica. Se mai numesc și „fraternities cu li
tere grecesci", fiind-că numele lor se com
pun în tot-deuna din două seu trei ca
ractere din alfabetul grecesc. Acestea 
sunt un fel de francmassoneril având ri
turile lor secrete și lojele lor numite „ca
pitole11. La universitățile mari, ca Yale, 
Starvard, Chicago, sunt representate pănă 
la doue-deci de societăți diferite. Prima 
loje fu fondată la 1776, la colegiul Wil
liam and Mary, în Virginia: acesta este 
Pi, Beta, Kappa; ea esistă pănă în diua 
de astăzi, însă nu mai e secretă: Delta, 
Kappa, Epsilon din Yale, înființată la 
1844, numără adi aprope unspre-dece mii 
de membrii și posedă vr’o dece imobile, 
căci fie-care loje își cumpără seu închiri- 
eză casa, în care membrii săi trăiesc în 
comun; literile mistice ale societății sunt 
zugrăvite pe ușa întrărei fie-cărei loji.

In bine și adesea-orî și în rău, soli
daritatea între acești tineri franc-masoni 
este absolută; așa se esplică, că autorită
țile n’au reușit nici-odată a distruge „fra
ternitățile11, cari își au adversarii și parti- 
sanii lor, chiar și în corpul profesoral.

Insigniile se părtă în general- sub 
forma de ac de cravată, de buton seu de 
breloc (la cesornic) și decă vedeți prin
tre numeroșii transatlantici, cari cutreeră 
Europa, domni, cari portă ace seu butdne 
de aur la butoniera hainei seu fixată la 
partea inferidră a vestei, se sciți, că sunt 
membrii de ai societăților secrete univer
sitare, decă nu cumva represents vre-o 
societate de temperanță, ceeea-ce este de 
asemenea posibil.

Ar mai fi multe de dis despre uni
versitățile americane, der văd că scrisorea 
mea s’a prelungit peste măsură. Eu voiu 
adăoga numai câte-va cifre pentru dragul 
statisticei. Starvard are o populație de 
6000 studenți, profesori și asistenți. Co
lumbia (în Newyork) 4,590; Chicago 4424, 

Michigan 4156, California 3794, Wisconsin 
3021, Yale (Connecticut) 2523.

Voiu mai adăuga, că tote genurile 
de sport se practică, pote pănă la exces, 
că foot-ball, sub forma sa cea mai brutală 
— o agravațiune a jocului rugby—este jo
cul, pentru care se pasioneză toți Ameri
canii, betrânî și tineri, și că o înfrângere 
inflictă prin o universitate rivală, este o 
umilire resimțită dela rector pănă la ul
timul freshmen.

Onițd.

Despre lungimea vieții.
După cum se moștenesc asemenătu- 

rile fisice și caracterele sufletesc!, e dina
inte vă$ut, că și durata vieții trebue se 
se moștenescă; nu numai fie-care specie 
de animale are lungime de viâță hotărîtă, 
der chiar fie-care ins, în virtutea moște
nitorilor organelor și a puterei de vitali
tate, are o vieță mai lungă seu mai scurtă; 
Societățile de asigurare din Anglia pun 
forte mult temeiu pe moștenirea lungime! 
vieței în familiile, cari vor să se asigure; 
de aceea au âgențl, pari cerceteză lungi
mea vieței membrilor acelor familii.

Lucrul e deci forte firesc: cum se 
moștenesc caracterele organelor, puterea 
lor de vieță, înclinarea cătră anumite bdle, 
să se moștenescă și durata vieții, căci 
dela funcționarea bună ori rea a tuturor 
organelor, atârnă durata vieții.

Acestă lege neînlăturată a moșteni
re! e mai bătătdre la ochi în cașurile de 
lungime a vieții.

Astfel, Montaigne a trăit 74 de ani, 
tată-seu 67, bunicul 69, er străbunicul 80.

In satul Conche din mijlocul Ceveni- 
lor, în August 1758, ofemee Florete Roox 
a murit în vîrstă de 117 ani, bărbatul ei 
a murit în anul următor în vîrstă de 114. 
Fuseseră căsătoriți 70 de ani, avuseră 18 
copii, din cari 14 trăiau, cel mai mare era 
de 79 de ani. In același an muri la Metz 
Pierr Bertrand de 102 ani; avea o soră 
de 88 de ani, un fiiu de 72 de ani, o fată 
de 65 și alt fiu de 60.

Tot pe acestă vreme trăia în orașul 
Șiara Andre Visai de Neigreiros, care a 
murit în anul 1773, în vîrstă de 124 de 
ani, în tdtă mintea și cu întregimea pu
terilor sufletescl. Era tatăl a 30 de băeți 
și 5 fete, cari aveau copii, nepoți și stră
nepoți; numărul urmașilor în vieță era de 
149 de persone; cu toții locuiau aceeași 
casă cu străbunicul lor. Vremi fericite, 
când lupta grea pentru viâță nu-i silise 
pe urmași a-se împrăștia peste tot pă
mântul 1

In Spania, la 25 Decemvrie 1844, a 
murit la Pravia un lucrător de pământ, 
Gaspard Ciufuentes, aprope de 119 ani; 
avea o singură fată de 85 de ani, care 
avea și ea două fete măritate. La Tolosa 
a murit în 1846 o femee de 150 de ani, 
lăsând o fată de 82 de ani și ca moște
nire nădejdea întemeiată de a trăi încă 
70 de ani.

Frumos esemplu e d-na Montgolfier 
din familia cunoscutului inventator al ba
lonului, care, în vârstă de 110 ani trăia 
la Paris în 1847, având copii în viață mai 
în vîrstă decât 80 ani.

In analele istoriei se găsesc în ade
văr esemple de vârste fenomenale. La 31 
Iulie 1554 cardinalul d’Armagnac trecând 
pe stradă, vădii un bătrân de 81 de ani, 
stând la o portă și plângând. Prea Sânția 
Sa îl întrebă de ce plânge. „Din pricină, 
că tata m’a bătut, fiind-că am trecut pe 
lângă bunicul, fără să-l salut“. Tată-său era 
de 103 ani, er bunicul de 123 1 La 5 Ia
nuarie 1724 a murit în Ungaria, în Băna
tul Timișdrei, un cultivator, Petre Cior
tan, de 1.85 .de ani. Cel mai mic din fiii 
lui era de 97 de aai, cel mai mare de 
155 ani.

In aceeași țeră, și pe aceeași vreme, 
trăia familia Rowir: tatăl era de 172 de 
ani: Tara Dessen. nevasta lui, de 164; cel 
mai mic dintre fii, la mor tea lui Rowir 
împlinea un veac, eră cel mai mare 125,

Pe aceeași vreme, în Turcia, la 6 
Martie 1779, muri un bătrîn Argus în vârstă 
de 123 de ani, lăsând 6 băeți și 3 fete 
în viață; tatăl lui trăise 120 de ani.

Pe la 1807 muri în Norvegia, în apro
piere de Berghem, un cultivator în vârstă 
de 160 de ani, avendu-și tote facultățile. 
Cel mai mare dintre fii era de 103 ani, 
cel mai mic numai de 9 ani: l’a avut la 
vârsta de 151 de ani.

Polonia ne dă eră un fenomen ase
mănător. In veacul trecut a murit la Varșo
via, un țăran, Saluski, de 157 de ani. Tatăl 
lui trăise 150 de ani.

In Anglia sunt de asemenea mai 
multe exemple, lohn Purs a trăit 152 de 
ani, fiul său 127. Thomas Parr a murit 
de 153 de ani, vedând pe tronul Angliei 

10 regi ori regine; fiul lui muri în vîrstă 
de 127 de ani.

Peste 3 an! tot în Anglia muri în 
Ianuarie 1768, o femeiă de 138 de ani, 
Forester, care era de 18 ani, când Carol 
I. a perit pe eșafod: îșî amintea forte 
bine că, pe când Cromwell, în 1646, asedia 
Carlisle, un cap de cal costa 2 shelingl. 
Când muri lăsă o fată de 103 ani.

In Italia, la 1825, muri la Roma renn- 
mitul cântăreț Gal vini în vîrstă de 113 ani.

Filip de Herbelot, în vîrstă de 114 
presentă la o serbare lui Ludovic al XIV- 
lea un buchet: „Cum ai făcut, îl întrebă 
regele de ai ajuns la vîrstă?“. Bătrînul 
șiret îi răspunse: „De la 50 de ani, Sire, 
mi-am închis inima și am deschis pivnița11. 
Tatăl lui trăise 113 ani, er bunicul său 112.

(Va urma.)

NECROLOG. Subscrișii în numele 
lor și al numeroșilor consângeni cu inimă 
înfrântă de durere fac cunoscut, că prea 
iubitul lor fiu, .frate, michiu. și cumnat 
Emil Mureșan, fost ascultător la cursurile 
de postă și telegraf, Budapesta, fiind îm
părtășit cu sf. sacramente ale muribundilor; 
în etate abia de 24 ani, după un morb 
lung, greu si plin de suferințe și-a dat no
bilul seu suflet în mânile Creatorului, la 
10 Maiu la ora 2‘/4 dimineța. Osemintele 
scumpului nostru defunct s’au depus spre 
vecînică odihnă în 12 Maiu la 1 ora p. m. 
în cimiterul din Chethiu.

Ohethiu, la 10 Maid 1902.
Ioan Mureșan cu Marta născ. Cheres- 

teș, ca părinți, Victoria Chitul, Tit Chitul, 
Dr. Julian Chitul, Regina Mureșan măr. 
Blaga, Aurel Murășan, ca frați și surori. 
Elia Blaga, Aurelia Precup măr. Dr. Chi
tul, ca cumnat și cumnată. Jenica Blaga, 
ca nepoțică.

ULTIME SOIRI.
Budapesta, 15 Maiti. Ac|I s’a în

cheiat în dietă desbaterea apropria- 
ției. Deputatul Dr. Gustav Lindner 
spune, că dintre tote naționalitățile 
Sașii au pierdut mai mult și ei au 
căpătat mai puțin dela stat. Cere 
esecutarea legei naționalităților. Ces- 
tiunea naționalităților nu mai pote fi su
primată și e un interes de stat, ca 
ea se fie resolvată. Spune, că sub 
Banffy judecătoriile și autoritățile au 
respectat încâtva disposițiunile legei 
naționalităților, sub guvernul lui Szell 
inse nu se mai respectăză §-ii 7, 20 
și 22. Judecătoriile numai din como
ditate nu respectă legea. Sașii nu 
vreu stat federativ, cu atât mai pu
țin stat în stat. Nu primesce proiec
tul. — Nessi Pal spune, că nu gă- 
sesce de cuviință a vorbi c’un ce- 
tățen ungar, care vorbesce în contra 
limbei maghiare și așteptă ca minis- 
tru-președinte să 1 ia la refec (Miș
care, sgomot și strigări la adresa 
Sașilor: Eșiti de aici! — Lurtz K: 
Nimeni n’are dreptul de a-ne scote 
de aici). Ministru-președinte Szell res- 
punețend lui Lindner și cțice, că Lind
ner nu s’a îndreptat de loc nici după 
lecția, ce i-a dat’o în rendul trecut. 
Nimeni din cameră nu pote primi 
părerea lui Lindner în cestiunea na
ționalităților. Limba la judecătorii 
nu pote se fie decât esclusiv limba 
maghiară.

Diverse.
Un uriaș. La Marseille a sosit pe 

la încnputul lui Aprilie st. n. <fice jJja 
Nature11, uriașul Hasan Aii, arab, de pe 
lângă Cairo, în vârstă de 27 de ani și 
forte zdravăn. Cu mâna ridicată ajunge 
până la 3 in. 22. Tatăl sâu, trăesce, și e 
înalt de 2 m. 04 (fiul e de 2.32); mamăsa 
e de 1 m. 96. Femeia lui e de 1. m. 85. 
Hasan Aii are un copil de 4 ani, înalt de 
1 m. 25 și care cântăresce 37 de kilograme.

Proprietar: Dr. Aurel Ulureșianu. 
Redactor responsabil: Traian ÎL Pop.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 15 Maimr 1902.

Renta ung. de aur 4(l/0................... 120.85
Renta de corone ung. 4°/o • • • 97.85 
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 120 20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 100.60 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.20 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.70
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98 —
Impr. ung. cu premii....................—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 25
Renta de argint austr........................101.75
Renta de hârtie austr..........................101.60
Renta de aur austr.............................120.70
LosurI din 1860.................................. 152.60
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 96
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 697.50
Aeții de-ale Băncei austr. de credit. 678.25
NapoleondorI .......................................19.10
Mărci imperiale germane .... 117.30
London vista ......... 240.35
Paris vista............................................95.42
Rente austr. 4ft/0 de corone . . . 99.75
Note italieue.................................. 93 50

Nr. 3341-1902.
PUBLICAȚIUNE 

referitore la examinarea consemnărilor de 
dare pentru drumurile comitatensi
In sensul art. de lege I. din a. 

1890, se aduce la cunosciută publică, 
că conscrierea și consemnarea dărilor 
pentru drumurile comitatului pe anul 
1902 sunt gata și în termin de 15 
cjile, adecă: dela 15—30 Maiu Inclu
siv, tot omul le pote lua în vedere, 
în localul oficiului de dare orășenesc 
în orele antemc ridiane dela 8 —12.

Tot-odată se comunică, că până 
la 7 Iunie a. c. tot omul p6te recura 
în contra posițiunei de dare pentru 
drum la comisiunea administrativă 
comitatensă, substernându-șl recursul 
Ia oficiul de dare subsemnat.

Recursele presentate după acest 
termin se vor respunde din oficiu, 
fiind întârcpate. f •’

Brașov, 12 Maiu 1902.
Nr. 523 2—2 Perceptoratul orășenesc.

Sz. 2632-1932.
tlkv.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jbirdsâg mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszif 

hogy a „Furnica“ takarâkpânztâr vegrehajtatonak, Tamâs Roza vâgre- 
hajtâst szenvedd elleni 80 kor. tokekdveteles es jăr irânti vâgrehajtâsi 
ugybben a brassdi kir. torvenyszâk (a fogarasi kir. jârâsbirdsâg) terule- 
tân lev6, a fogarasi 694 sz. tljkvben 1694 hrsz ingatlan epiilet es ter- 
haszonâlvezetese 1483 koronăban ezennel megâllapitott kikiâltâsi âr- 
ban elrendelte, es bogy a fennebb megjeldlt ingatlanok az 1902 evi 
Junius ho 4-ik napjăn deleloR 9 orakor a fogarasi tlkvi hattaâgaâl meg- 
tartando nyilvânos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is el- 
adatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak t0°/( -ât 
kâszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november 1-hn 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8 § âban, kijeldlt ovadâkkâpes ertâkpapirban a kikiil- 
dOtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 § a ertelmeben a 
bânatpenznek a birosâgnâl elSleges elhelyezeserdl kiâllitott sz bâlyszeru 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogarason, 1902 evi mârczius ho 17-ik napjân.
A kir. torvszek mint tlknyvi hatosăg

Schupiter,
517.1—1. kir. albiro.
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au îzx loterie, txeovLte, acei posesori de

LOSURI de CLASĂ
cari și le-au procurat direct pin coiectura nostră. Cu leșurile vîndute prin noi s au făcut până acuma 
muSfte câștiguri ca- ă 100.000, 30.000, 20.000, 10.000, 5000, 2000, 1000,

500 etc. Corone. In total am plătit la On. noștri clienți aprope:

ȘEASE MILIONE CORONE, mmm q_o_o 
'sjă în 22 âlaiu st. n. a. c. începe prima tragere a loteriei X-a ie clasă. 

€objform țtSaBiisBiiî râm:
100,000 de losurl se trag 50,000 câștiguri

2£>rizx ■VLrrrLSire tot ai doilea los câștigă!

Losuri originale
capete £zx rrrecre a^leg^ere la, 

JApOB L. & FROkUE,

goooo societate de "baxxca îxx ooxxxeixxd.ita- <■7 7 "
Comande'e din afară le efechiLn prompt. Câștigurile le plătim fără nici o detraiere și sub cea mai mare diccreț^ne

0 0 0 0 0 0 0 o o

întregri
ă K 12.—

j-uirxn.etă.ți
ă K 6.-

sfertiAxi
â K 3

optimi 
a K 8 ,W

Tu ogiaiiii A. Mureșiai u, Brașov.
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