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^o\3 ABONA^^/V^
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Octomvrie st. v. 1902

s’a deschis nou abonament, la care învităm 
pe toțT amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

0 vîsită curiâsă.
Sub impresiunea ideilor de cu

cerire, ce s’au desfășurat în vorbirile 
tinute la festivitatea desvelirei mo
numentului regelui Matia în Olușiu, 
ministrul de culte și de instrucțiune 
publică WJassics s’a decis a-se re- 
pec]i pănă la Beiușitt spre a inspecta 
școlele române de acolo. Indată-ce 
s’a terminat serbarea a și plecat la 
Oradea-mare și de aici fără întâr
ziere la Beiușiu.

Despre acesta vi sită neașteptată 
li-se comunică foilor maghiare din 
Pesta nisce amănunte curiose. Ra
portul însuși, despre care vorbim, 
este compus în spiritul acelor co
municări, ce au de scop a semnala 
marelui public maghiar nouele fapte 
și ijîntreprinderi „patriotice11 în fa
vorul maghiarisării.

De astă dată li-se spune cetito
rilor maghiari, că Wlassics veghidză 
și lucreză pentru deplina cucerire a 
școlelor române din acel vechiu fo
car de cultură română al Bihorului. 

Și mai este de remarcat, că rapor
tul din cestiune presentă mergerea 
lui Wlassics la Beiușiu, ca și o cer
cetare făcută fără de veste și lasă 
a-se crede, că ministrul Wlassics 
n’a mai întrebat pe Stan sdu pe 
Bran, n’a mai dat bună c|iua nici 
la consistor, ca să-i arate ce inten- 
ț.iune are și se-1 roge a’l conduce la 
acele școle. Se spune chiar apriat 
în raport, că ministrul nici nu s’a 
anunțat, ci s’a presentat fără de 
veste în gimnasiul român unit din 
Beiușitt.

Decă așa s’a petrecut lucrul, 
atunci ministrul a dovedit mai în
tâiei, că nu respecteză cum se cu
vine aședămintele legale, pe basa 
cărora acele școle confesionale stau 
sub scutul și conducerea bisericei; 
al doilea a dat a se cunosce, prin 
acâsta procedere a sa, că a fost 
condus de bănuell și suspițiunl față 
cu acest institut român, care deja 
de peste șdpte-deci de ani dă învă
țătură și crescere generațiunilor ti
nere spre binele obștesc al patriei.

Ce vremuri am ajuns! Ce pitici 
sunt atji cei ce sș pretind a fi suc
cesorii patrioților, cari odinioră în- 
cunjurau pe regele Matia în strălu
cirea sa! Aceia au sciut să fie drepți 
și echitabili față cu poporul în vre
muri, când acesta gemea în jugul 
servitutei, lăsat, cu totul pradă lăco
miei celor puternici, ce’l stăpâneau, 
pe când cei de aZî, epigonii din 
epoca Wlassicilor, nu sciu ce va se 
Zică dreptate și echitate într’un timp, 
când ei înșiși afirmă că libertatea 
se mănâncă cu lingura cea mare!

Der se vedem cum s’a petrecut 
curiosa visită a ministrului de ins
trucțiune publică. Credeți, că s’a dus 
se inspecteze școlele din Beiușiu cu 
scop ca se se convingă, că aceste 
școle corăspund în adevăr ehiemă- 
rei lor de-a răspândi adevărată cul
tură între poporul român din acele 
ținuturi și din cele învecinate lor? 
Credeți că s’a interesat să afle dăcă 
în genere se fac progrese în studii? 

De acesta, se vede, nu s’a interesat. 
Ceea ce a voit să scie și pentru ce 
s’a dus la Beiușiu, a fost numai și 
numai de a se convinge cum pro- 
greseză școlarii în studiul și cunos- 
cința limbei maghiare.

De aceea ministrul Wlassics s’a 
urcat pe catedrele .diferitelor clase 
și a adresat școlarilor întrebări din 
limba, literatura și istoria maghiară, 
și se asigură, că cea mai mare greu
tate a pus’o pe cercetarea, dăcă se 
învață în deajuns limba maghiara. 
Dela gimnasiu s’a dus la scola de 
fete Paveliană. După aceea la inter
natele gimnâsiale: unit și greco- 
oriental și pretutindeni a esaminat 
pe elevi și eleve din limba maghiară.

Ceea ce caracteriseză însă mai 
mult visita ministrului la șcălele din 
Beiușiu este, c’a adn oniat pe profe
sorii s§ fie necondiționat fideli sta
tului, și acăsta în schimbul iubirei, 
cu care statul ar îmbrățișa pe cetă
țenii de oii-ce naționalitate.

De câte-ori se fac asemeni ad- 
moniărl din partea celor dela cârmă 
ne putem aștepta la nouă uneltiri 
în defavorul desvoltării năstre liniș
tite. Să admitem însă, că, după aten
tatele săvârșite în paguba instrueți- 
unei române de la gimnasiu din Be- 
,iușiîi, Wlassics nu mai voesce să se 
ilustreze prin nouă acte de violență. 
Dăr atunci de ce trebă sunt acele sus- 
piționărl, admoniări și îndoieli în fi
delitatea celor ce conduc acele șcâle 
române ? De ce ministrul, a căruia da
torie ar fi să îngrijescă ca școlele din 
Beiușiu să-și potă împlini cum se cade 
misiunea lor culturală în sînul po
porului român, merge se agite în 
personă în contra acestei misiuni, 
vrend a-o monopolisa cu totul nu
mai în favorul limbei și al culturei 
maghiare?

In urmă am mai voi să seim, 
cum și de ce ministrul de culte și 
de instrucțiune publică s’a decis a 
face acesta inspecțiune la Beiușifi 
tocmai acum, când diecesa unită a 
Oradiei-marI este vacantă?

0 donațiune a familiei Mocsonyi.
Domnul Dr. Alexandru Mocsonyi, 

dimpreună cu ceilalți membrii ai 
ilustrei familii Mocsonyi, au adre
sat In. Preasfinției Sale Archiepis- 
copului și Metropolitului Ioan Me- 
țianu următorea scrisore, însoțită de 
60,000 corone:

Înalt Prea Sânția Ta, Domnule Ar- 
chiepiscop și Metropolis

Adenc petrunși de pietate, iubire și 
venerațiune față de morții familiei, îndeo
sebi față de fericiții în Domnul adormiți 
Caterina, Mihail, Antonia, Georgiu 
și Eugenia, cari ne stau mai aprope, 
donăm în pia Dor memorie pentru cate
drala metropolitană din Sibiiu 60,000 
corăne.

Aducend acesta înalt Prea Sânției 
Tale la binevoitore cunoștință, Te rugăm 
Prea Sânțite, a primi espresiunea conside- 
rațiunei nostre celei mai distinse.

Birchiș, 22 Septemvrie 1903 st. v.
Alesandrzi Mocsonyi m. p., Zeno 

Mocsonyi m. p. Ved. contesă Andreiu 
Bethlen născută Livia de Mocsonyi m. 
p. Contesa Jludolf Bissingen născută 
Georgina de Mocsonyi m. p. Ved. Eu
genia de Mocsonyi nasc, leresia Hor
vath de Zalaber m. p.

Donațiunea acesta cu adevărat 
generosă a familiei Mocsonyi pentru 
fondul ziditei nouei catedrale, ne 
înfățișeză mai viu decât s’ar pute 
spune prin cuvinte, sentimentele de 
alipire cătră biserica și neamul ro
mânesc ale distinșilor săi membri, și 
este o nouă și puternică dovadă de 
interesul cel mare, cu care urmăresc 
și sprijinesc înaintarea poporului pe 
tote terenele.

Vestea îmbucurătore de mai sus, 
„Telegraful Român" o însoțesce cu 
următorele cuvinte calde de recu- 
noscință și urări, la cari ne asociem 
și noi din inimă:

„Prin fapta acesta măreță, pănă a- 
cuma unică în biserica ndstră din aceste 
părți, nobila și ilustra familie de Mocsonyi

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

O voce din depărtare.
De Maurice Level.

Prin jocul cărui capriciu infernal a 
reunit întîmplarea pe același vapor pe 
acești doi omeni, pe cari o ură sălbatică 
i-a aruncat odată pe unul contra celuilalt? 
— Numai singur Dumnedeu scie.

Viața lor a amândurora era concen
trată acum în drama, ai cărei eroi lamen
tabili fuseseră și în care se nimicise tre
cut, viitor, tot, cu o singură lovitură,

Altă dată erau amici inseparabili, 
uniți încă din colegiu printr’o afecțiune 
solidă, alcătuită din respect, mutual și în
credere reciprocă.

Erau aprdpe de aceeași etate, și cu 
tote acestea, între dânșii erau nisce ciu
date diferențe. Jean Guerrand, cu câteva 
luni mai mare, fusese educatorul amicu
lui său Mandras, și acest rol de frate mai ! 
mare, forte ascultat și fdrte iubit, care 

isvoria atât din natura sa calmă și așe
zată, cât și din puterea sa fisică, de care 
altmintrelea nici odată n’a abusat. Era 
blând, delicat și evlavios, de o pietate 
eșită din convingere și lipsit de ori-ce ură. 
Umbla prin lume, compătimitor și gata 
de a ajuta, apostol rătăcit în viață, con- 
centrându-șl totă morala în absolutul res
pect față cu cele dece porunci.

S’a însurat din amor. Mandras a ră
mas amicul casei. Orfan, singur în lume, 
el a regăsit în tînăra gospodărie, familia 
și căminul. Se vorbiau multe rele despre 
acăstă intimitate, dăr Jean Guerrand era 
mult mai ridicat peste părțile umbrose 
ale vieții, de cât să prindă bănuâlă. Din 
contră se bucura da prietenia, ce o arăta 
nevasta sa pentru amicul lui.

Dăr într’o di, întorcându-se acasă, 
au<ji sgomotul produs de nisce vorbe șop- 
titdre. Deschide brusc ușa: nevasta sa 
era în brațele amicului.

Se repezi la dânșii cu pumnii încleș
tați. Cu mânile sale puternice îi apucă de 
gât. In mintea lui vedea deja sângele 
curgând... un omor!... Atunci îi fulgeră 

prin creeriî lui tulburați o scânteie de 
lumină, o voce din depărtare, rugătâre...

„Să nu ucidî!..."
Degetele lui crispate se desfăcură. 

Cu buzele vinete, cu vocea răgușită, le 
strigă:

— Eșiți de aici 1 Plecați să nu vă 
mai văd!

Apoi, rămânând singur, căZu pe un 
divan, își acoperi fața cu mânile și începb 
să plângă pe ruinele fericirei sale, care a 
sburat pe aripele vântului, pe ruinele vi
surilor sale sdrobite prin trădare și terfelite 
în noroiă.

Ispita omorului dispăru, de odată 
însă se gândi la duel, la plăcerea infer
nală, de a sdrobi corpul banditului.

Atunci aceeași voce se auZi în 
inima lui:

„Să nu uciZI!-.“
Să uit, să plec, să dispar!
Cu o săritură să trec de la tortura 

morală, Ia somnul de veci! Și degetele 
lui se stringeau convulsiv pe mânerul pis
tolului... Sinucidere!...

Der aceeași voce îl împedecâ.

Dile și nopți întregi plângea cu 
hohot:

„DumneZeul meu, DumneZeul meu, 
de ce mi-ai reservat acestă încercare, dâcă 
porunca Ta nu mă lasă, să pedepsesc?"

Se hotărî să plece în călătorii, să 
părăsescă Parisul, unde îl nelinișteau atâtea 
suveniri venindse.

Și așa s’a făcut că unul și același 
vapor îi ducea peste mări ura neputin- 
cidsă, odată cu remușcările lui Mandras.

De două săptămâni plutiau deja pe 
mare. Au traversat Mediterana, au stră
bătut marea Roșie și întrau în Oceanul 
indian.

într’o Zb închiși în cabinele lor, Mandras 
și Jean Guerrand păstrau o tăcere sălba
tică.

Pe bordul vaporului, pe care călăto- 
riau, era și un misionar, care mergea la 
Tonkinul de sus. Guerrand se făcu prie
tin cu misionarul, și în timpul orelor lungi 
ale nopții, șeZend din dos, cu privirile 
pierdute, îi comunica drama vieții sale, is
torisind de la început, vecinie cu aceleași 
vorbe, și făcând mărturisirea motonă, din 
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a dat o nouă dovadă de interesul cel 
mare, pe care-1 portă față de biserica 
străbună și față de clerul și poporul a- 
cestei biserici. Recunoseință datoresce deci 
clerul și poporul român acestei familii; și 
recunoseință acesta și-o va arăta mai 
bine prin manifestarea interesării față de 
neam și biserică în măsura, în care o face 
acesta ilustră familie de Mocsonyi, de o 
parte, er de altă parte potențându-și ve- 
nerațiunea față de memoria membrilor ră
posați și față de membrii vii ai acestei 
ilustre și nobile familii române.

Rugăciuni să înălțăm deci la tronul 
cel ceresc pentru odihnirea în pace a su
fletelor întru memoria cărora se face 
acestă frumosă. donațiune, și pentru lunga 
viețuire a membrilor din vieță a acestei 
familii, cărora le dorim, ca ceriul se le 
răsplătescă acesta mare binefacere, er 
nobila lor faptă imitatori să afle între fiii 
vrednici ai bisericei nostre.

Trăiescă familia de Mocsonyi 1“

Din dieta ungară. Deputatul Nessi 
a anunțat eri o interpelație în chestiu
nea celor petrecute la Clușiu și a imnului 
„Goți erhalte“.

Deputatul Ratkay îșî motiveză mo
țiunea în chestiunea discuțiunei asupra 
autografului prea înalt relativ ia fixarea 
quotei. Oratorul critică fixarea atât din 
punct de vedere formal, cât și material, 
mai ales că acestă fixare este făcută nu
mai până la mijlocul anului 1903; protes- 
teză contra concepțiunei, care susține, că 
drepturile suveranității Coronei să nu potă 
fi nici măcar amintite îii cameră. Ratkay 
dice, că ar fi așteptat, ca regele, cu oca- 
siunea amintirii lui Kossuth, să fi întins 
națiunei ramura de cipres. In loc de acesta 
însă, i-s’a arătat biciușca. Fidelitatea față 
cu regele și cultul lui Kossuth sunt compa
tibile. Oratorul stăruie, ca să se ia în dis- 
cuțiune fixarea quotei.

Ministrul president Szell respinge 
afirmațiile lui Ratkay, ca neechitabile. Szell 
propune, ca moțiunea lui Ratkay să se ia 
la discuțiune mâne.

Beothy Akos e de părere, ca moțiu
nea să se dea întâifl la tipar și să nu se 
ia în discuție, de cât Sâmbătă. Thaly sus
ține propunerea lui Bedty. Szell nu se 
opune.

Camera procede apoi la alegerea co- 
misiunilor.

Nessi întrebă în interpelația sa, decă 
ministrul president are de gând se dea 
lămuriri în chestiunea, de ce n’a venit 
Majestatea Sa la Clușiu? Mai departe în
trebă, că de ce membrii casei domnitore 
au refusat invitările și, în sfîrșit, decă mi
nistru president are de gând a lua mă
suri, ca de acum înainte se nu se mai 
cânte imnul „Gott erhalte*, la audul căruia 
publicul devine în iritație și care pote să 
producă urmări penibile.

care nimic nu omitea, nici cele mai umile 
greșeli ale sale, nici gândurile cele mai 
grozave.

Și în fie-care nopte, când se despăr- 
țiau, călugărul dicea cu voce trăgănată și I 
gravă:

— Domnul să fie cu tine. Dormi în 
pace, fiiul meu.

Fiind în mijlocul oceanului, pe la 
drele 7 sera, de-odată isbucni o furtună 
furidsă. A fost o di agitată. De la amiadi 
Jean Guerrand și Mandras se urcaseră pe 
bord, atât era de ,nesuferită căldura în 
cabine. Și-acuma, când s’au vedut și când 
privirile lor s’au întâlnit pentru prima oră 
de la dramă, nu îndrăzneau se facă o 
mișcare, ședeau ca încremeniți și ferme- 
cați unui de altul pe scaunele lor.

Uraganul se inteția din ce în ce mai 
mult. Călugărul era aprofundat în rugă
ciuni. Guerrand urmă esemplul călugăru
lui. Amândoi în genunchi, se rugau în 
mijlocul sgomotului produs de vifor și de 
strigătele de comandă ale căpitanului. 
Vaporul era aruncat ca o minge de va
luri.

Se înoptă. Albă, rece, făcând par’că

Gestiunea limbilor în Austria.
Alaltăeri s’au deschis în Viena confe- 

rențele inițiate de guvern asupra aplanării 
conflictului de limbă în Austria. Din par
tea Gehilor s’au presentat: Pacak, Kra
mar, Stransky, Herold, Zacek și Brzorad, 
deputați din partidul Cehilor tineri; din 
partea marilor proprietari conservativi: 
Bouquoy, Czernin și contele Silva Ta- 
rucca; din partea Cehilor agrari: Zad- 
worka, Prazek și Kubr.; din partea parti
dului german poporal: Derschatta, Lemisch 
Kindermann, Prade și Leininger; partidul 
german progresist: Funke,Nietsche, Schii- 
cker, Pergelt și Eppinger; marii proprie
tari constituționali: prințul Fiirstenberg, 
contele Osvald Thun, br. Schwegel, conții 
Baernreiter și Stiirgkh; partidul poporal 
catolic: Kathrein și Kern; creștinii sociali 
Lueger, prinț Lichtenstein și Axrfian; 
Germanii din Moravia : Gross, Gdtz, 
D’Elvert, Chiari, Skene și Fuchs.

Ministrul president Dr. Koerber li-a 
presentat un elaborat cu adausul, că pană 
când cestiunea de limbă în Boemia și Mo
ravia nu va fi regulată pe cale parlamen
tară, ține să reguleze cestiunea limbilor 
pe basa acestui elaborat.

Principiile cardinale ale elaboratului 
sunt: 1) Limba germană să se întrebuin
țeze în proporțiile de pănă acum în con
tactul deplin cu autoritățile militare și de 
la gendarmerie și în serviciul acestora; 
2) în contactul cu autoritățile în afară de 
Boemia și Moravia; 3 Limba germană se 
va folosi din partea autorităților din tote 
provinciile, atât în contactul serviciului 
intern, cât și în corespondența oficială, 
în tote afacerile armatei, în raportele ce 
se trimit la centru, în opinații și conspec
tele oficiale, în afacerile polițienesc! de 
stat etc.

La autoritățile din Boemia trebue să 
se facă în principiu deosebire între teri
toriile cehice și germane cu o limbă, și 
între teritoriile cu două limbi (utraquiste). 
Cercurile judecătoresc! cu o limbă Jsunt 
a-se considera acelea, în cari mai puțin 
de 2O°/o ale populației din provincie vor- 
besce cealaltă limba provincială. Tote ce
lelalte cercuri judecătoresc! sunt a-se 
considera utraquiste. Autoritățile a căror 
sferă de drept se întinde peste mai multe 
cercuri judecătoresc!, sunt utraquiste, 
decă unul seu mai multe cercuri sunt de 
altă limbă de cât celelalte.

Legea va mai designa încă câte-va 
autorități concrete (în Praga), cari cu pri
vire la relațiile locale, sunt ase considera 
ca utraquiste. Pentru-ca numărul autorită
ților cu o limbă să fie cât mai mare, cer
curile judecătoresc! vor fi transformate 
astfel, ca ele să cuprindă comune numai 
cu o singură limbă, er cercurile adminis
trative să cuprindă cercuri judecătoresc! 
de asemenea cu o limbă, ținendu-se semă, 

ochi mari de mirare, apăru luna pe ceriul 
negru, printre norii întunecați.

Din când în când, cufundându-se 
prora, se audiau bătăile neregulate ale 
helicei, afară din apă. Valurile măturau 
bordul. La ordinul căpitanului un matelot 
striga pasagerilor, să se coboră.

Guerrand și misionarul se ^sculară.
Când să plece, un val furios se arunca 

pe bord. Se audi un strigăt de desperare 
Mandras a dispărut,

Guerrand, încremenit de groză, se 
opri. O seînteie ciudată îi lumină ochii. 
Cu ochii ridicați spre ceriu îșî făcii semnul 
crucii și cu o săritură, se aruncă de pe 
bord.

Strigătul vocei sale străbătu sgo- 
motul :

— Un om în mare!
Atunci, pe când un țipet îndelun

gat răsuna jalnic din vârtej, ca glasul 
unuia, care este de-asupra mării furiose, 
figura albă a misionarului se înălță, și de
asupra viitorii, închise pentru vecie, cu 
voce gravă, rosti rugăciunile âgonisan- 
ților.

Trad, de Oniță. 

firesce, pe cât e posibil de dorințele po- 
porațiunei și de raporturile esistente.

In teritoriile cu două limbi, trebue 
aplicați la oficii în număr suficient de astfel 
de funcționari, cari pricep amândouă lim
bile provinciei. Autoritățile provinciale din 
Moravia sunt a-se considera în principiu 
ca fiind utraquiste. Conform acestui prin
cipiu în contactul afară de serviciu e nor
mativă limba părții, în serviciul intern 
însă în afaceri cari se resolvă într'o limbă, 
limba actelor este aceea a comunicării 
verbale. Corespondența oficială între au
toritățile provinciale în afacerea părților, 
se face în limba, în care se pertracteză 
afacerea.

■ . *
Aceste principii fundamentale semenă 

cu acele, ce se cuprind în proiectul de 
limbă, pe care Koerber l’a fost înaintat 
parlamentului la 8 Maiu 1900. In elabo
ratul de față însă validitatea limbei ofi
ciale germane e stabilită mai precis și se 
înșiră taxativ autoritățile, cari în serviciul 
intern ar trebui să întrebuințeze limba 
germană.

După conferență deputății cehi au 
tinut un consiliu comun.1

Foile cehice din Praga se ocupă tote 
cu elaboratul lui Koerber, pe eare-1 ta- 
xeză de imposibil. După „Politiku, Paqak 
și Zacek au însciințat deja guvernul) 
că pe basa acesta nu se pote tracta.

Ministrul Wlassics în Beiușiu.
Foile din Budapesta aduc scirea, că 

ministrul cultelor și al instrucțiunei pu
blice, Wlassics, a făcut pe neașteptate o 
inspecție la gimnasiul din Beiușiu. Etă ce 
scrie „Budapesti Hirlap“ despre acestă 
inspecție:

„Ministrul de culte Wlassics, după- 
cum ne telegrafeză corespondentul nostru 
din Oradea-mare, întorcându-se de la ser
bările desvălirii monumentului lui Matia, 
Luni noptea a plecat din Oradea la 
Beiușiti. Cum a făcut la mai multe ase
meni ocasiunî, adi dimineță fără de nici 
o anunțare, s’a presentat fără veste în 
școle. Aici a inspectat înainte de tote 
gimnasiul greco-catolic, a întrat din clasă 
în clasă, a ocupat loc la catedră și a 
cestionat elevii cu deosebire din istorie, 
din limba și literatura maghiară, cerce
tând mai ales, decă elevii cunosc în dea- 
juns limba statului. Inspecția la gimnasiu 
a durat vr’o două ore, după care a tre
cut la șcdla de fete înființată de episco
pul Pavel, Gestionând și aici singur ele
vele. De aici s’a dus la școla primară de 
fete a statului și inspecția s’a terminat 
după amiadi t.ârdiu cu inspectarea in
ternatului greco-catolic și a 'celui greco- 
oriental.

„După inspecție, ministrul a convo
cat corpul profesoral în -^cancelaria giin- 
nasiului, unde și-a comunicat observațiile, 
și i-a îndemnat pe profesori, să crescă din 
tinerime cetățeni fideli și folositori patriei, 
accentuând, că statul maghiar îmbrățișeză 
cu egală iubire pe cetățenii de ori-ce na
ționalitate ai patriei comune milenare. In 
schimb se înțelege, că cere și pretinde de 
la toți factorii instrucțiunei publice fideli
tate necondiționată față cu statul. A adăo- 
gat. că eventual unele observații ale sale, 
le va comunica pe cale oficială, în scris.

„Directorul Buteanu, în răspunsul 
său, cu cuvinte patriotice, a asigurat pe 
ministru despre silințele zelăse ale corpului 
profesoral.

„Ministrul Wlassics a plecat după 
amiadi din Beiușiti. La gară s’a presen
tat corpul profesoral, sub conducerea di
rectorului".

Studenții italieni în România.
Ca întregire vă trimit adi câte-va 

amănunte despre primirea studenților ita
lieni în Constanța și în Brăila.

întreg orașul era frumos pavoazat, 
multă lume de prin satele vecine a venit 
întru. întîmpinare, ca și întrega pătură cultă 
și totă elita Constanței. Societățile mese

riașilor și macedonenă cu drapele, și gim
nasiul local de asemenea cu drapelul.

La ora l'/2 trenul întră în gară. Mu- 
sica regimentului întoneză imnul italian. 
Drapelele și pălăriile fâlfăe în vânt La 
oprirea trenului un formidabil Evviva Italia 
isbucnesce din tote piepturile. Primarul 
Constanței, Georgescu, ofere 2 buchete 
de flori Italienilor și rostesce câte-va calde 
cuvinte de bună sosire în Constanța.

Doctorul italian Formigini răspunde 
primarului, mulțumind pentru frumosa pri
mire. Salută pe cetățenii Constanței, că
rora Ie espriină simpatiile Italienilor.

La intrarea în oraș a cortegiului, a 
domnit un entusiasm de nedescris.

La vederea statuei lui Ovidiu un 
formidabil Urra! isbucnesce din piepturile 
studenților.

Aci d-1 Dan, profesor la gimnasiul 
local, vorbesce în franțuzesce, urând bună 
sosire în patria lui Ovidiu studenților ita
lieni și termină strigând: Trăiască llalia\

După aceea d-1 Petre Vulcan vor
besce în italienesce. D-sa încheie dicend:

„Cetatea Tomis, scăldată de undele 
înărei Negre, care'și desfășură splendorea 
înaintea vederilor vostre, e în plină ser- 
bătore și veselie.

„Se înălțăm glasurile nostre și să stri
găm trăiască Italia! Trăiască fii săi nobili, 
pe care ne-a învrednicit ceriul se-i îmbră
țișăm adi, 28 Septernvre 1902! Di, pe care 
n’o vom da uitării nici-odată! Trăiască 
Italia! Trăiască România!"

D-! Persico, vice-președintele „Cordei 
Fratres" mulțumesce. Apoi d-1 Furculescu, 
student, mulțumesce cetățenilor patriei lui 
Ovidiu de entusiasmul arătat studenților 
italieni.

De aci cortegiul a plecat la hotelul 
Carol, unde a avut loc banchetul oferit 
de primărie în onorea iubiților dspeți.

După banchet, la care s’au ținut fru- 
mose toaste pentru Suveranii Italiei și ai 
României, pentru înfrățirea italo-română, 
prosperitatea orașului Constanța etc., pri
marul Georgescu a pus la disposiția dspe- 
ților trei remorchere, cu care s’a făcut o 
plimbare pe marea Neagră.

La orele 6 studenții au fost conduși 
cu același entusiasm la gară, de unde au 
plecat la Brăila.

*
In portul Brăila li-s’a făcut Dumi

necă ștudenților italieni o primire, cum 
nu s’a mai vedut de mult acolo. întreg 
orașul era în port și aștepta sosirea va
porului. La sosire s’au rostit discursuri în 
mijlocul unei mari însuflețiri.*Ospeții italieni au fost purtați pe 
mâni. Li s’au oferit două banchete. Unul 
la prând și altul sera în sala „Rally",

După prând studenții au visitat mo
numentul și stațiunea balneară „Lacul- 
Sărat“. La banchetul de seră a luat parte 
întrega elită a Brăilei. Erau de față pre
fectul Gabrielescu, primarul orașului Co- 
ciaș, directorii șcdielor, notabilii comerciu- 
lui și ai industriei și representanții Gala
ților.

La orele 10’/.2 studenții italieni au 
fost conduși la gară cu o mare' retragere 
de torțe, în mijlocul ovațiunilor popora- 
țiunei.

SOIRILE D1LE1.
— 3 (16j Octomvrie.

Arestarea redactorului Schroff. 
Față cu scirile publicate în foile din Bu
dapesta, cari raportezi sub titlurile cele 
mai curiose despre arestarea lui Schroff, 
ca.- „otrăvitorul din Brașov“, „arestarea 
unui agitator", „un redactor pangerman 
arestat" etc.. „Kronstădter Zeitung" scrie 
următorele:

„Schroff n’a fost nici agitator, nici 
pangerman, ci a descris în „Kr. Ztg.“ stă
rile din patrie într’o manieră patriotică, 
ireproșabilă și a luptat pentru esecutarea 
legilor și pentru drepturile germanismului în 
acestă țâră. De asemenea, cu tote că era 
supus al imperiului german, nici prin minte 
nu i-a trecut, se facă propagandă pentru 
un „pangermanism" rău înțeles, care ar 
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gravita în afară, din contră a accentuat 
tocmai înalta misiune a germanismului în 
interiorul Ungariei și în cadrul constituției 
ungare, și deplina compatibilitate a unei 
vieți germane naționale cu fidelitatea cătră 
patria, Ungaria. El a trăit din frageda co
pilărie în Bucuresci, de unde a venit, îna
inte de asta cu doi ani, la Brașov, și a 
fost întâiu redactor la „Kronstădter Tage- 
blatt", de unde după contopirea celor două 
diare săsesc! din Brașov, a trecut ca re
dactor la „Kronstădter Zeitung". Asupra 
sorții d-lui Schroff, care actualmente se 
află în prevenție la T. Mureșului, nu avem 
nici o scire mai detailată. — De aseme
nea este cu desăvîrșire falsă și soirea de
bitată de diarele din Pesta, că actualul 
nostru redactor ar fi „un (jiarist din Bu
curesci". D 1 Guido Wăchter este Sas din 
Brașov“.

Refusul episcopului Majlath. Am 
adus și noi scirea despre sfințirea stegul ui 
„Elisabeta" a societății carpatine din Ar
deal (Eke), publicând după foile din Clu- 
șiu, că acel steg a fost sfințit de cătră 
clerul confesiunilor ev.-reformate, unitare, 
luterane, gr.-orientale și ișraeiite. Acuma 
aflăm, că la acestă sfințire a fost invitat 
și episcopul catolic Majlath, care însă a re
tușat a participa la sfințirea de steag, ală
turea cu protestanții, unitarii și jidovii.

Bombă sub edificiul dietei din 
Budapesta? Din Budapesta se telegra- 
fieză, că la poliția de acolo o calfă de 
tîmplar, a făcut denunțul, că un individ 
ar ave de gând se pună o bombă sub es
trada președintelui camerei. Nu se scie, 
decă e vorba de adevăr, ori de vr’o glu
mă. Poliția însă a înmulțit numărul detec
tivilor.

Condamnarea lui Gelber. Asasinul 
și jefuitorul Teresei Meiller, tînărul evreu 
Baruch Gelber, a fost condamnat la tem
niță pe vieță.

Prundul ofițerilor streini. Luni 
sera a avut loc la otelul Boulevard în 
Bucuresci prândul ofițerilor străini, cari au 
asistat la manevrele regale. La acest 
prânz au mai fost invitați, d-1 colonel de 
stat major Al. Averescu și ofițerii români 
atașați pe lângă ofițerii străini, căpitanul 
Cantacuzino și locotenent Gorsky. D-1 co
lonel Signorile, atașatul militar italian, a 
ridicat un toast, făcându-se ecoul senti
mentelor de mulțumire ale camaradilor 
săi, pentru modul cordial în care au fost 
primiți și tratați în tot cursul manevrelor 
de cătră ofițerii români. A răspuns d-1 
colonel Averescu, exprimând sentimentele 
de camaraderie, de care ofițerii români 
sunt animați față de atașații militari, și 
bând pentru ofițerii străini. D-1 maior 
austriac Roswadowsky, a toastat pentru 
statul major român representat prin d-1 
colonel Averescu, și a celui bulgar repre
sentat prin cei doi ofițeri bulgari. A răs
puns d-1 colonel Averescu toastând pentru 
statele majore străine representate în mod 
așa de strălucit prin ofițerii de față.

Contele Eszterhăzy desminte. Tote 
foile au adus amănunte picante pe soco- 
tăla contelui Eszterhăzy, despre care se 
dicea, că ar fi eșit din ordinul lesuiților, 
s’ar fi căsătorit și ar fi intentat proces or
dinului pentru restituirea unei sume de 
mai multe sute de mii de fiorini. Contele 
Eszterhăzy trimite acum diarului „M.-g.“ 
o telegramă din Paris, în care desminte 
în mod categoric tdte svonurile iscodite 
pe socotela lui.

Anul nou jidovesc în Budapesta. 
Diarul „Alkotmăny" de la 3 c. scrie ur- 
mătorele: „Un abonat al nostru din pro
vincie a vișitat capitala tocmai când era 
anul nou jidovesc. Abonatul nostru se 
plânge pe cumurmeză, de cele esperiate în 
Budapesta: Nu m’am gândit, că tocmai 
pe acest timp cade anul nou al jidovilor. 
Aveam de gând să cumpăr câte-ceva. însă 
din tote părțile m’am întors cu manile 
gole. Tote prăvăliile închise. Mă duc la 
Rosenthal — închis. La Braun — închis. 
Caut pe Spitz — același resultat. Nu face 
nimica, gândiam’ eu, mai sunt și comer- 

cianți creștini! Mă duc la Hegediis —gă
sesc închis. La Berzsenyi — tot așa. Am 
colindat jumătate orașul pănă mi-am 
putut cumpăra cele necesare. îmi forma
sem altă închipuire despre capitala nos- 
tră. Ce se vetji însă? Pretutindenea gru
puri de ființe cu caftane, figuri — cu 
„perciuni" și cunoscutele dame cu lanțul 
de aur în gât și cu nasul coroiet. O ade
vărată Galiție! M’am dus pe calea An- 
drassy. Și aici numai două persone am 
găsit, despre cari puteam să presupun, că 
nu sunt jidovi. Unul era un Italian din 
„Gottschee", al doilea — eu. Dâr nici des
pre Italian nu eram tocmai sigur.

„D. T. f. U.“ reproducând și ea sci
rea organului poporal adaugă: Schița 
acesta a abonatului diarului „Alkotmăny" 
caracteriseză în mod flagrant capitala 
„maghiară".

Omorîtă de o pisică. Cum-că ce 
primejdii învolvă în sine dragostea față 
cu pisicile, arată următorea întîmplare: 
In comuna înota trăia învățătorea pensio. 
nată Irma Keleczky, care avea douăspre
zece pisici și le iubea așa de mult, încât 
le punea să mănânce la masă cu dânsa. 
Ea însă nu se mulțumea cu câte pisici 
avea, ci mereu căuta să cumpere exem- 
lare frumdse, pe unde le găsia. Săptă
mâna trecută și-a cumpărat un motan 
forte frumos de la o țărancă. Acesta însă 
nu se putea deprinde în casă și se bătea 
mereu cu celelalte pisici. Bătrâna damă, 
de temă să nu-i fugă motanul, l’a închis 
ndptea cu sine în odaia de durmit. Dumi
necă diminâța, când servitorea a intrat în 
odaia stăpânei, a găsit’o mortă într’o baltă 
de sânge. Din cercetare a reeșit, că mo
tanul a turbat și în turbarea sa a sfâșiat 
gâtul învățătorei.

Francarea automată a scrisorilor. 
Trei marsiliezi au inventat un aparat 
fărte practic pentru francarea automată a 
scrisorilor. Acest aparat va fi introdus în 
curând în Franța. Se pune în aparat scri- 
sorea, care fie mare seu mică, pătrunde 
numai pe jumătate și nu întră înăuntru, 
decât după ce se pune o monedă de 10 
bani. Grație unui plan înclinat, scrisărea 
vine sub o pecetă, care o timbreză.

Circul Henry. Representația de a- 
seră a circului Henry a fost forte reușită. 
O mulțime de lucruri nouă, ne mai vă- 
dute la alte circuri au fost esecutate în 
aplausele generale ale numărosului public.

Din congregația comit. Selagiu.
S&lagiii, Octomvrie 1902.

Onorată Redacțiune! Congregațiu- 
nea de tdmnă comitatensă a Sălagiului 
s’a ținut la 30 Septemvrie n. c. Despre 
decursul acestei adunări, respective des
pre antecedențele ei și despre cele ce 
i-au urmat, țiu se vă comunic următdrele:

In convocatoriu între alte obiecte, 
cum sunt: Cuvânt festiv (emlekbeszâd) 
din prilegiul aniversării a 100 de la nas- 
cerea lui Kossuth Lajos; rescriptul comi
tatului Pojon în causa modificării legii 
naționalităților; scrisărea orașului Arad în 
causa ridicărei monumentului lui Kossuth; 
curenda comitatului Sabolciu pentru ridi
carea unui monument lui Rakoczy Ferencz 
(p. 21), rescriptul comitatului Pojon pen
tru crearea unei alte legi electorale și 
pentru promovarea și părtinirea industriei 
maghiare, și multe alte puncte, cari de 
alt-fel în unele privințe și pe noi Româ
nii ne interesau, — era un punct (al 3-lea): 
despre ocuparea postului fisolgăbirăesc 
din cercul Zălaului, devenit vacant prin 
mortea fostului fisolgăbirău.

Acest punct era, care pe noi Româ
nii cu deosebire ne interesa de săptămâni, 
căci dam cu socotela, că acum în sfîrșit 
totuși vor fi echitabili și Ungurii noștri și 
dintre cei 6 protopretori măcar unul vor 
lăsa să fie Român într’un comitat, unde 
din 220,000 locuitori, Românii sunt mai bine 
de 2 părți. Credeam acesta c.n atât mai 
vârtos, căci candidatul partidului român 
d-1 Dr. Octavian Felecan, al II lea sub- 
notar comitatens, avea în acestă privință 

îndemnul repețit al fișpanului br. Nicolae 
Wesselenyi. Ce să vedi însă? Cei de la 
putere și de astă-dată au arătat celor 
ușor credători, că ei, Maghiarii, una die și 
alta fac.

După-ce d-lui Dr. Felecan mulțî, 
vre-o 50—60 Maghiari, i-au dat cuvântul, 
că la tot cașul vor vota pentru el, ca să 
fie ales protopretor, — pentru-că după 
cum die și ei, e cei! mai activ, cel mai ze
los în întreg centrul, numai pagubă, că e 
„Valăhu — s’a hotărît din nou și a patra 
ără, ca să candideze. Drept aceea ne-am 
ținut de datorință și noi membrii români, 
cu escepțiunea câtor-va, să mergem la Ză- 
lau și se sprijinim ast-fel reușirea d-lui 
Felecan.

Ședința s’a deschis la 9 ore. Româ
nii însă nu au mers decât la 93/j. pe când 
se isprăvise cu punctul prim, unde era 
vorba despre preamărirea lui Kossuth. 
Aqestă absență a Românilor — spun Ma
ghiarii — precum și absența Românilor 
de la desvălirea monumentului lui Wes
selenyi din 18 Septemvrie n. c., a causat 
căderea d-lui Felecan, căci teribilul de 
fișpan cel cu „toastul îndrăsneț" (meresz 
tdszt) de la desvălirea monumentului lui 
Wesselenyi, s’a mâniat forte și n’a voit 
să mai scie vr’un Român.

Venind rândul la alegerea de fisol
găbirău, partidul român, în frunte cu pre- 
sidentul său d-1 George Pop de Băsesci, 
în conferința prealabilă hotărîse, să nu 
ceră votare, ci să lase pe Maghiari să 
ceră acesta, căci dor’ dintre cei 50—60 
membri maghiari, cari îi promiseseră d-lui 
Felecan, că vor vota pentru el, se vor 
afla doră dece, cari vor cere votare, ară
tând și prin acesta, că ei într’adevăr îl 
voiesc pe d-1 Dr. Felecan. Decă Maghiarii, 
cari i-au promis d-lui Felecan, că-1 vor 
alege, nu vor cere votare, e semn, că ei 
nu vreau se-șî împlinescă promisiunea și 
ast-fel Românii nici nu au pentru-ce să 
cără votare, nici să voteze, fiind Maghiarii 
în absolută majoritate.

Resultatul a fost, că fișpanul, tre
când peste candidatura d-lui Dr. Felecan, 
a declarat de fisolgăbirău al cercului 
Zelau, pe un Tarpay, pănă acum solgă- 
birău în Șimleu.

Adversarii nu s’au mulțumit cu atât, 
ci au făcut interpelare, că unde sunt Ro
mânii, de ei nu iau parte de la început la 
agendele congregației, deși sunt aici?

Firesce după-ce d-1 fișpan a enunțat 
pe Tarpay de protopretore, Românii os
tentativ au părăsit sala.

Delacr....

Convocare.
Toți membrii „Asociațiunei pentru 

literatura română și cultura poporului ro
man" de pe teritoriul despărțământului 
Glușiu. (orașele: Glușiu și Coșocna, apoi 
cercurile administrative: Glușiu, Gelau și 
Nadeș din comit. Coșocnei), precum și 
toți iubitorii culturei românesc!, prin acesta 
sunt invitați să binevoiâscă a participa la 
adunarea cercuală estraordinară a aces
tui despărțământ, care se va ține în 
CI ușii!, în localitatea casinei române din 
strada Deâk Ferencz nr. 2, în dina de 
2 Noemvrie st. n. a. c. la 3 ore p. m.

Pentru comitetul cercual al despăr
țământului GlușiO al „Asociațiunei":

Ol uși fi, 14 Octomvrie st. n. 1902. 
Df. Georgia Ilea, Dr. Ștefan Morar,

director. secretar.

Viena, 16 Octomvrie. După sciri 
sosite din Constantin opol, trei zeci 
batalione de nizami au fost pornite 
de la Smirna (Siria) pentru a fi 
aduse în Turcia europenă și a fi 
trimise la Melnik.

— In Vilaetul Salonic insur
genții bulgari au incendiat doue sate 
locuite de Români, situate în munți, 
cari au retușat să pri.mescă arme și 
se se unescă cu insurgenții, cari se 
află prin acele locuri în numer de 
vr’o miie. Trupele turcesci luptân- 

du-se cu nisce bande mari bulgare, 
au avut 80 morțl. Satele Exinovo, 
Krupnic, Silitiji, Zeliewisca și Palez 
sunt în flăcări.

Constantinopol, 16 Octomvrie. Se 
svonesce, că la nota circulară a 
Portei tdte puterile au promis se 
facă demersuri în Sofia. Guvernul 
din Sofia va disolva comitetele ma
cedonene.

Diverse.
Odinidră și acum ! Pe la sfîrșitul 

secolului al 17-lea domnea în Moldova voe- 
vodul Antioch Cantemir, fratele lui Demetriu 
Cantemir. Turcii îi porunciră să iasă cu 
oștire moldovână la orașul Tighina (Ben
der), unde se făceau fortificațiunl. jhtă ce 
ne povestesce cronicarul Nicolae Costin 
despre petrecerea Moldovenilor înaintea Ti- 
ghinei:

„După-ce s’au aședat Antioch Vodă 
în Tighinea, vădend pe Munteni săpând, 
și Turci și Tătari din Bugeac, i-s’au făcut 
rușine și dicendu-i și Iusuf Pașa: Beitt, 
noi n’am venit aicea să facem zevzechiurl, 
ci să lucrăm să plinim porunca împăratului 
cu o di înainte. Ce atuncia și-au cerșut 
cu măsură o bucată de loc să sape; și ne 
având cu ce săpa, i-au dat de la Pașa 
traiste și sape și hărlățe tot cu samă, și 
nefiind salahori, au pus slugitorii la săpat 
siimenii de lefă și călărașii și căpitanii, 
precum și buluc-bașii, care nu erau de nici 
o trâbă. Ce vădend că nu sporesce lucrul 
nimica, fiind ămenl puțini, deci au pus 
zapcii de au scos curtea totă și boerii cei 
mari și cei mici și tote diregătoriile și de 
rușinea boerilor, săpat’au câte-va dile și 
Antioch Vodă singur, îndemnând pe boerl 
și alta să între în voia Turcilor ; care și 
Pașa singur trecând pe acolo cu cercarea 
și vădendu-1 săpând, l’au lăudat din gură 
dieendu-i: Aferim Beifi!, eră de la inimă 
nu seim, părutu-i-s’au cu dragoste au ba. 
(Că Turcului îi dai bani și el îți scâte 
ochii!) Peste scurt timp Antioch a fost 
scos din domnie, de cine? Nu de boeri- 
mea umilită, ci tocmai de Turci. Puțin i-a 
ajutat săpatul!“

Cât a primit Shakespeare pentru 
capo-d'opera sa „Hamletu ? Etă o în
trebare la care nu mulțî ar pute să răs
pundă. Următărele rîndurî vor da de gân
dit acelora dintre poeți, cari să plâng că 
teatrul nu mâi renteză nimic dice „Gau- 
lois." Nici o piesă n’a fost atîta represen- 
tată pe scenele din lume ca „Hamlet" și 
s’ar pute afirma că de trei secole 
tragedia acesta a produs fără îndoială mi- 
lione. Shakespeare însă a primit pentru 
acest nemuritor capo d’operă vre-o 100 
franci! E interesat de sciut, că Shakespeare 
când era în apogeul gloriei sale, avea un 
venit anual de aprăpe 20,000 lei și tre
cea cu drept cuvânt, de Cresus al lumei 
literare din vremea aceea. Der tantiemele 
constituiau o mică parte din venitul acesta; 
genialul poet era în același timp actor și , 
unul din cei mai inteligenți ămeni de 
afaceri.

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 15 Octomvrie 1902.
Pomul verde: Tres21er, Esseg; Leitz, 

Meyer, Viena; Paulini, Sibiiu.
Bucuresci: Munk, Pesta; Antony, Orăș- 

tie: Meyer, Făgăraș ; Cornel, Szepessy ; Strocke, 
Brăila : Pinter, Paulini, Sibiiu; Griin, BlașiU.

Orient: Haimovict. casier la circ, Iași; 
Gold, idem, BucurascI, Riego, Stockholm, Gast, 
Frankfurt, artiști; Geschraeide, chelner, Pulweis ; 
Stiglle, baletistă, Schifer, măestru de grajd, Kabâ; 
Presser, artist, Tarnov.

Domnii abonenți, cari cu 1 
Octomvrie v. nu și-au reînoit încâ 
abonamentul, s£ binevoi6scâa-l re- 
înoi neamânat, ca să nu li-se în
tre rupâ regulata espedare a dia
rului.

Adminlstrațlunea
«.Gazetei Transilvaniei^

Proprietar: I)r. Aurel Flureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Siî pot procura următârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

•je lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
■cotnandație.)

Scrieri școlare.
Itecompensele și pedepsele în școla 

poporală, studiu pedagogic de d. Bariu, cu 
un adaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
bani, sS pote procura dela Tipografia A. 
Mureșianu, precum și dela autor și n di 
librarii.

Cântul în șc6la poporală de Iuliu 
Pop, învățător în Năsâud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
dei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
costa 66 b.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Kus>/r« 

profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica, limbei române pen
tru școlele inferior?, prelucrată după siste. 
mul fonetismului modern, de loan Pupiu- 
Partea 1. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani.

„învățătură croștinescău seu Catec.his- 
tnul mare pentru tinerimea greco-cat. 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului d- 'dinioră al Gh-rlei, loan 
Alexi. Noua a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și costă cor. 1.60 (cu posta cor. 1.80).

„Carte de cântece pentru tinerimea 
școlară adunate și aranjate de ±oan Darău. 
A apărut numai acum și conține: hore, mar
curi școlastice și eroice, elegii, imnuri, 
șântece religiose și alte multe soiuri alese 
din cele maifrumoseși decei mai vestiți po
eți ai noștri. Costă 50 b. (plus 10 b. p.)

îndreptar teoretic și practic pentru 
învățământul intuitiv în folosul elevilor pre- 
garandiali, a învățătorilor și a altor omeni 
pe șcdlă de V. Gr. Borgovan prof, de p-da- 
riogie. Edițiunea III. Prețul 2 cor. 40 bani | 
(4- 10 b. p.)

Oral general pentru șcdla română 
cu 6 cdase și cu un singur învățător de 
Georgiu Magyar. Prețul 80 b. (-|- 10 b. p.j

Scriptoloqia, seu modul de a învăța 
cetitul scriind. Indreptariu pentru învăța
turi la tractarea Abecedarului de Basiliu 
letri prof, preparandial pens. Prețul cor, 2. 
(+ 10 b. p.)

Curs practic de limba maghiară pentru 
șcd'ele popor, rom. întocmit pe bas\ nou
lui plan ministerial de învăț, de loan Bariu 
cu concursul mai multor bărbați de șcdlă. 
Partea I. pentru anul I-iu și al II-lea de 
scolă. Prețul 32 bani (-|- 10 b. p.)

Cursul pieței Brașov.
Din 16 Octomvrie n. 1902

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18 94
Argint român. >î 18.83 îi 18.88
Napoleond’orl. îl 19.04 n 19.07
Galbeni n 11.20 71 10.30
Ruble R 'sescI n 2.54 n —.—
Mărci germane n 117.25 n —
Lire turcescl n 21.40 n ( 21.50
Scris fonc. Albina 5°/, 101. - 102.-

I Ocasiune favorabilă! |
j Magazin de coloniale,
.♦ Ferărie, *
| vwvvwwyw șj scârne, I
0 cu vechiu renume, avend un ma- | 
§ re cerc de cliențl, â♦ y
r es*e de vemjare, ! 
î în condițiile cele mal favorabile. X 
; Amănunte la d NICOLAE LUPU Zernesci. t

I
Zernescil c^t aprope 4000 locuitori, î 
în depărlare numai de 28 chilometrii | 
dela Brașov, ht? erna de două ori pe x 
di vara de 3 ol pe <ji legătură de X 
drum de fer, are două fabri.I însem- î 
nare, târg de săptămână și două ter- î 
guri de țâră. 6__6. |

^CJ®®O®®C^®®O®®OaoOs®O!9®O^

PUBLICAȚIUNE.
Pentru toto realitățile aparținfitote moștenitorilor defunctu’ui Dr. 

Otrobân Nândor s’a fixat c|iua de venfiate
pe 20 Octomvrie st n. a. c. dimineța la 9 ore

în cancelaria (1-lui rotar public regesc Schnell Kăroly (strada Vămii nr. 15) 
și unde nu se va lăsa nimic din pr țul striyărei. Oferte se vor pr mi
și în scris.

1) Casa de lemn, în Brassd (Scheiu) Podu Crețului nr. 107 Corone, 
nou (676 vechiu) indusă în cartea funduarâ nr. 2660, n-rii
top. 3648, 3349.................................................................................... 700

2) Villa din Predea), cu tot mobilarul din ea J cu aranja
mentul, indusă în cartea funduarâ din Brassd, nr 10,961 A f 
25.404/12 nr. top.................................................................................... l'\000

3) In Bâcsfalu, casa cu nr. 446 cu 9 apartan ente de Iocrit 
cu o grădină de pome, odăile folositore pentru locuință de vară, 
dimpreună cu mobiliarul, indusă în cartea funduarâ nr 598 A f 
1659/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 n-rii top . 12 000

4) In Bâcsfalu casa nr. 445, cu patru locuințe și grădină,
indusă în curtea funduaiă nr. 589 A f 1358, 1359/2, J360/2, 
1361/2, 1363/2, 1364/2 n-rii top...................................................... 5 000

5) In Elooatak stațiune balneră așa numită „Villa Zona“
cu întreg aranjamentul, cu mobilele din ea cu dreptul la băi, 
la apa minerală, indusă în cartea funduarâ nr. 318 A f 1535, 
1546/1, 1546/2, 1546/3, 1547, 3744 nr. top.................................. 8 000

6) Casele din Bras.io, Strada Porții nr, 16 și cel vechii! 
488, indusă în cartea funduarâ nr. 2560 nr top 5434. și casa 
din strada Spitalului nr. 11 nou și < el vechiu 475, nr. top. 5420,
două case legate una de alta (fost Hotel Baross.) ..... 80,000

7) Imobilul din Ai âeza loc de zidire, indus în cartea fun-
duară nr. 1011, n-rii top 1601/2 1602/2, 1603/3 ......................... 100

8) Livadea din Tușnad nr. 976 indusă în cartea funduarâ
nr. A f 12,508/12......................................................................... 1,000

9) Realitatea aflătore în BolOn nr. 634 indusă în cărțile
funduare sub nr. A f 2759/3 ...................................................... 2 0

10) O șură ailătbre în Agostonfalva....................................... 800
11) O baie de fer in Fel-b-Râkos,....................................... 600
12) R-alitățile aflătdre in Bardocz sub nr. 674 și 736 in

dusă în cartea funduarâ sub nr. A f 263 266 și 267/1, 267/2 1,400
Din prețul strigărei ofertanții au a- depune un vadiu de 10°/0 în 

bani gata s< u în hârtii de va lore.
Informațiunî se pot lua în cancelaria d-lui advocat Dr. Zis ariâs 

Jânos (Brassd, Strada Spitalului militar nr. 3) unde se va lua în c m- 
siderare condițiunile date de d-1 notar public regesc Schuell Kăroly.

Bras s 6, în 2 Septemvre 1902.

Szabo Alexandru,
660,—10 esecutornl oficial al rămasului D-rulni Otroban Nândor.

Cursul la bursa din Viena,
Din 15 Octomvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4°/0 . .
Renta de corone ung. 4°/0
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y20/o.
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale croate-slavone . 
Impr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.55 
Renta de argint austr..........................120.60

. 120 10
97.75
90.25
97.90
98.—emis.

. . 204.25
, . 160.75
. . 100.70

Renta de hârtie austr......................... 100.25
Renta de aur austr................................92.10
Dosuri din 1860.................................. 150.65
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.84
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 722.—
Acții de-ale Băncei austr.. de credit . 683.75
Napoleondorî.................................. 19 05
Mărci imperiale germane . . . 116.92’/2
London vista.................................. 239.30
Paris vista.......................................95.15
Rente austr. 4°/0 de corone . . 95.10
Note italiene..................................—.—

694-1902

’*rh- Arveresi hirietmeny.
Alulirt birosâgi vegrehajtd az 1881. evi LX t-cz. 102. §-sa ărtel- 

mâben ezennel kozhirre teszi, hogy a fogarasi kir. jârâsbirosâg 1902 
V. II 539/1 sz. vdgzese kbvetkeztebeu Dr. Turca Jânos fogarasi ugyvâd 
Altai kepviselt Vindischgrâczi Hauser Fercncz brbkdsei javâra fogarasi 
Enkelhardt Heinrich ellen 582 kor. s jâr. erejeig 1902 evi junius ho 7- 
6n foganatositott kielegitesi vâgrehajtâs utjân lefoglalt ăs 1000 korra 
becsub kOvetkez.6 ingdsâguk u. m.: 50 mătermâzsa vas nyilvânos ârve- 
resen eladatnak.

Mely ărverăsnek a fogarasi kir. jbirosâg 1902-ik 6vi V II 539/2 
szâmu vegzăse folytân 582 kor. 72 filler tbkekbveteles, ennek 1901. evi 
Oktob. ho 1 napjâtol jârd 6% kamatai 1/3°/0 văltddij es eddig Osszesen 
63 kor. 66 fiilerben birdilag măr megâllapitott kOltsegek erejeig Foga- 
rason alperes iizleteben leendo eszkozlesâre 1902 evi November ho 4 ik 
napjânak delutăni 2 oraja hatândoill kittizetik. es ahhoz a venni szândă- 
kozok ezennel oly megjegy?âssel hivatnak meg, hog}7 az erintett ingosâ- 
gok az 1881 evi LX. t.-cz. 107. 6s 108. §§ ai ârtelmâben kăszpânzfizetds 
mellett a legtobbet igârOnek sziikseg esetdn becsâron aiul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elârverezendb ingosâgokat mâsok is le es feliilfog- 
laltattâk es azokra kielegitesi jogot nyertek volna, ezen ârveres az 1881 
âvi LX. t.-cz. 120. §. ertelmâben ezek javâra is elrendeltetik.

Kelt fogarason, 1902 6vi oktober h6 14-ik napjân.

GYĂRFĂS FERENZ,
1—1.(716) kir. bir. vegrehajto.

Sz. IÎ3D8—1902.
tlkv.

Ărveresi hsrdetmânyi kivonat
A fogarasi kir. jărăsbirdsâg, mint telekkOnyvi hatosăg kbzhirre teszi, 

hogy Dan Gryula vegrehajtatdnak Popa Dumitru Jakab vegrehajtâst 
szenvedb elleni 102 kor. — fii. tbkekoveteles es jârulekai irânti vdgrehaj- 
tâsi ugyâben a brassoi kir. torv.-szek (a sârkânyi kir. jârâsbirosâg) terti- 
letân fekvb, a gridi 205 ez. tljkvben Popa Dumitru Jakab, Juon, Dnmi-
tru 6s Gyorgy nevân âllo a 375 hrsz. ingatlanra 320 kor.

442 hrsz. inigatla:nra 11 kor. 4625 51 7? 10 57

638 77 25 17 4739 11 71 2 f
846 T) 2 T> 5327 11 11 1 17

989 27 T) 5380 V 57 5 57

1363 n 23 17 5831 71 T 11 71

1371 77 71 26 D 5932 55 n 10 71

1620 77 71 10 71 51‘37 77 n 52 W

1636 Ti 77 11 11 6455 n îî 11 17

1752 n 7? 5 6993 71 4 71

1925 77 75 28 n 7037 r yt 5 7?

2258 n 17 77 7730 77 20 W

2486 77 Y> 3 71 8316 71 71 17 71

2735 țț n 20 77 8324/2 n 11 77

2929 77 J» 17 1) 8330/2 77 M 3 77

3180 n 51 4 W 8536 71 51 71 77

3197 75 71 13 71 8967 11 75 21 57

3405 77 71 11 9095 51 71 16 n

3489 77 71 13 r 9363 71 77 14 r
3511 77 P 37 n 9505 71 71 35 17

3782 77 r 2 51 9957 w 17 32 n

3788/2 77 71 li 17 10165. 10288 „ 71 32 71

3792 77 « 8 15 10213 77 1? 36 15

3848 77 îi 11 10769 17 11 12 17

3862 57 57 48 17 10934 51 77 3 77

koronâban, a gridi 608 sz tljkvben Bursan Măria fârj. Bodr Lascune,
Ozv. Dregics Gyorgynâ, Bursan Rosalia a Bucura kiskoru, Bursan Mâ-
ria a Bucură, Bursan Anna a Bucure, Bursan Retia a Bucure es vegre- 
hajtâst szeuvedett neven âlld 9362 hrsz. ingatlanra 15 koronâban, ve- 
giil a :>ridi 436 sz. tljkvben A f 9691 brsz. ingatlanbol vegrehajtâst 
szenvedett jutalekâra 160 koronâban ezenuel megâllapitott kikiâltâsi âr- 
ban elrendeltetik, ăs hogy a fennebb megjelblt ingatlanok az 1902 evi 
November ho 7-ik napjân delelott 9 orakor G-riden megtartando nyilvânos 
ârvvrăsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Arverezni szândekozok tartozuak az ingatlanok becsârânak ID"/, -ât 
k6->zp> nzben. vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8 § âban, kijelblt ovadâkkepes ertâkpapirban a kikiil- 
dolt kcz- hez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-a ărtelnr-ben a 
bănat,penznek a birdsâgnâi eldleges elhelyezeserâl kiăllitoct szibâlyszerii 
elismervenyt âtszolgaltatni.

Fogaras, 1902 evi augusztus ho 31-ik napjân.
A kir. jârâsbirosâg, mint ilknyvi hatosâg

Schupiter,
’ 694.1-1 kir. albiro.

Tipografia A. Mureșianu Brașov.


