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BEEOUEI do A.NTTNȚXTJU: 
In Ylsna la N< Dukes Naclif.. 
Nui, Augenfeld & Eineric Lea
ner, Heinrich Schalek, A. Op- 
pelifc Nachf. Anton Oppelik. 
in Budapesta: la A. V. Qold- 
berger, Ekstein Bemafc. Iul iu 
Leopold (VII Erz stih et-ko rufe).

PREȚUL INSERȚiU NILOR^ 
o aeria garmond pe o ooldna 
10 bani pentru o publicare.— 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani. 3

ANUL LX V.

„gazeta“ iese îr, fltae ț 
ADoBumeiite penuii Austro-Uugaris: 
Pe un an 24flor., pe șAse Iun- 

12 oor., pe trei luni 6 oor.
N-rii de Dumineci 2 /t, po an.

Peniru Remania si străinătate: 
Pe nu an 40 frsnol, pe știse 
luni 20 fr.. pe trei luni IG fr.

N-rii de Dumineci 3 french
Se pronumeră Ia tdte Gâ

dele poștale din întru i?i dir 
afara și la d-nii colectori.

Abonamentul pmrn Brasc.
Adnwusirațtuneu, Piața o are. 

Târgul Inului Nr. 80, craniu 
L: Pe un an 20 cor., pe știse 
luni 10 cor., pe trei luni 5 oor. 
Cu dusul în casa : Pe ur. &n 
24 oor., pe fl luni 12 c«, pe xr«d 
luni fi cortina. — Un tiH^Tiplai 
10 bani. — AtAt ubt na mantele, 
cAt și inserțiunil", j?ur*f  a se 
pJnti înainte.

*) Am public studiul lui Brisson asupra vieții 
și operelor lui Maxim Gorki. Din tdte aprecierile 
făcute de criticul trances, am reținut ca ceva ca
racteristic ultima apreciere esprimată prin cuvin
tele ; „Enfin il est difficile de tirer de ses livres un 
enseignemcnt quelconque, une lețonu, adecă, că nu 
poți scote din cărțile lui vr’o învățătură Cu tdte 
acestea „Les Annales“ publică și ele novela de 
mai sus, pe care o dăm și noi în traducere, nu 
pentru alta, ci pentru-ca cetitorii noștri să-și for
meze o idee mai lămurită asupra acestui scriitor 
rus. care a creat curent în literatura universală.

— Trad.
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Cum îșl pricepe Wlassics problema.
S’a afirmat de cătră unul dintre 

vorbitorii maghiari în ultima con
gregație a comitatului nostru, că 
guvernul Szell n’are de gând a se 
atinge de legea naționalităților.

Vecjend înse aprecierile, ce le 
face fiiarul „Bud. Hirlap“, despre 
inspecția școlară a ministrului Wlas- 
tsics la Brașov și Sibiiu, trebue s§ 
constatăm, că și aici, ca pretutindeni 
în causa naționalităților, vorbele fru- 
mbse sunt de regulă cumplit desavu- 
ate de fapte.

Bote că cei din guvern se fie 
de părere încă și astăfiî, după alaiul 
ce s’a făcut cu adresa dela Pojun 
etc., că nu e oportun și prudent a 
desființa o lege, caro păuă acum a 
făcut cele mai bune servicii în a 
acoperi golătatea urîtă a despotis
mului național maghiar.

Der unul dintre membrii gu
vernului nu pare a împărtăși de loc 
acâstă părere, și acesta este ministru 
de culte Wlassics.

însăși concepția lui Wlassics des
pre chemarea școlelor naționalități
lor este diametral opusă principiului 
depus în amintita lege. De aceea, 
cel ce a scris despre inspecția sa în 
școlele din ținuturile naționaliste 
„cele mai vulcanice11 — și care pro
babil este chiar unul dintre cei ce 
au însoțit pe ministru în călătoria 
sa — se lovesce de faptul, că po
porul român și săsesc din aceste ți
nuturi e gelos de, uutonmniu sa, gelos 
de naționalitatea sa. Cause de ajuns 
spre a li luat la ochi, căci calitatea 
acesta, c]ice „Bud. Hitl.“, pote da 
nascere unor aspirațiunl, cari in 
ultimele lor consecințe sunt „incom
patibile cu unitatea statului maghiar14.

Grena problemă politică, ce se 
impune deci bărbaților de stat ma
ghiari este, după „Bud. Hirlap“, de 
a susține și garanta acea unitate. 
Pe ministrul Wlassics îl afiă la înăl

țimea acestei probleme, pe acest 
bărbat de stat, a căruia politică față 
cu naționalitățile în căușele . școlare 
se resumă în următorele cuvinte ce 
le-a pronunțat in dietă: „Aici pe 
acest păment maghiar este datoria 
și chemarea nostră de a ridica greu
tatea specifică a culturei maghiare, 
pentru-că cultura conducătore și de pri
mul rend pe acest păment trebue se fie 
cea maghiară11.

Intre conceptul acesta al minis
trului școlelor despre problema sa, 
și între problema, .ce i o impune le
gea naționalităților și legea școlară 
dela 1868, este o distanță ca între 
ceriu și păment.

Articolul de lege 44' din 1868 
recundsce hotărît nu numai dreptul 
de esistență, ci și chiemarea ce o 
au școlele naționaliste pentru limba 
și cultura naționalității respective 
pană la acea treptă de unde se 
încep studiile universitare. Prin ur
mare legea impune ca datorie gu
vernului de-a înființa chiar din banii 
statutul școle naționaliste române, 
săsesc!, slovace etc. Aici nu mai e 
vorba — pană la universitate cel 
puțin, — de cultură maghiară con- 
ducătdre.

După concepția lui Wlassics, 
înse, școlele naționalităților se pre- 
sentă mai mult ca o anomalie, ca 
o piedecă pentru ridicarea greutății 
specifice a culturei maghiare. De 
aceea problema lui nici că vrea se 
mai suie de-o desvoltare a culturei 
naționalității, care și-a înființat ședia 
sa proprie, ce are în vedere numai 
limba și cultura maghiară.

De aici vine apoi, că ministrul 
în inspecțiile sale școlare la Brașov 
și Sibiiu, nu s’a interesat, la șcblele 
române și săsescl, decât esclusiv nu
mai de progresul în limba, litera
tură și istoria maghiară, că n’a pus 
decât întrebări maghiare și chiar și 
în orele de limba latină și germană 

n’a cerut decât traducere în limba 
maghiară.

Decă e vorba în primul rend 
și peste tot numai de progresul în 
hruba, literatura și istoria maghiară, 
atunci unde reniâne problema cul- 
tivărei școlarului și a progresărei 
lui în limba sa maternă și în cu
noștințele folositore pentru viață?

In tot cașul pote fi numai spre 
folos școlarilor, și a celor dela insti
tutele naționalităților, s§ vadă, cum 
fiice „Bud. Hirlap" odată și pe un 
ministru de culte unguresc cercetând 
în personă după mersul instrucției 
lor. Numai că ar trebui se-1 vadă 
interesându-se și de limba de propu
nere a șcblei și de progresul gene
ral în studii.

Școlele nostre sunt și așa peste 
măsură încărcate cu studiul limbei 
maghiare, așa că e lucru în mod 
neîndoios constatat, că acbsta îm- 
pedecă chiar mult mersul instruc- 
țiunei în ele. Ce -mai vre ministrul, 
decă e vorba că guvernul n’are de 
gând să desființeze legea naționali
tăților și să suprime oii ce desvol
tare naționala a acestora?

Sinodul estraordinar din Arad 
ținut Duminecă în 2 Noemvrie, s’a ocupat 
cu cestiunea confirmării episcopului ales 
și a votat în unanimitate, o hotărîre, prin 
care se însărcineză consistoriul de a adresa 
metropolitului un memoriu, în care să ceră 
resolvirea grabnică a cestiunei.

In motivare se învdcă disposițiile sta
tutului organic, cari ordonă, ca scaunul 
episcopesc vacant se fie ocupat în termin 
de trei luni. Scaunul din Arad este acuma 
de șepte luni vacant, ceea ce constitue o 
primejdie pentru administrația diecesei, 
pentru disciplină, precum și pentru încre
derea credincioșilor în ordinea morală. Es- 
primându-și supunerea omagială față cu 
guvernul, sinodul crede necesara ruga pe 
metropolitul, ca să mijlocescă ocuparea 
scaunului vacant, conform disposițiilor sta
tutului organic.

Consiliu de coronă. Duminecă după 
amia<ji s’a ținut un consiliu de coronă 
presidat de însuși Majestatea Sa. Au fost 
de față miniștri Koerber și Szell, ministru 
de resboiu Krieghamwier, miniștri de hon- 
vedi Fejervary și Welsersheimb, șeful sta
tului major br. Beck. S’a tractat despre 
proiectul pentru reserviștii de întregire.

Apponyi și naționalitățile.
— Fine. —

„Mijlocele nostre, luate în plan, pen
tru resolvirea acestor probleme, sunt de
ocamdată următdrele: înființarea de „ovode“ 
și șcdle poporale, sprijinirea și visitarea 
lor; premiareaindividilor, mai ales învăță
tori, cari și-au câștigat merite în jurul răs- 
pândirei spiritului patriotic și a limbei ma
ghiare; lățirea scrierilor patriotice popo
rale, ținerea de conferențe și în general 
întrebuințarea tuturor formelor de asocia- 
țiune, tovărășie, pentru consolidarea și îm- 
pintenarea gândirei patriotice. Că în ce 
măsură și cu ce resultat putem noi aplica 
mijlocele acestea, că succede-ne-va a-le 
îmbogăți cu alte mijldce mai eficace: 
acesta aternă aprope numai de la belșu
gul isvorelor de ajutorare materială și mo
rală, ce ne stau la îndemână, isvdre, cari 
pot se se adape erăși numai din iubirea 
de jertfă a publicului patriotic.

„Pdtedre să fie nejustificat apelul cu 
care ne adresăm la acestă iubire de jertfă, 
când ținta de care e vorba, este înlătura
rea unui pericol național, când ținta acesta 
n’o putem ajunge fără de conlucrarea so
cietății și când acesta conlucrare nu pote 
săintre^în vieță, decât prin contribuirea pa
triotică a publicului, și numai prin o măsură 
mai mare a acestei contribuiri pote deveni 
eficace? Noi considerăm de justificat, chiar 
și în actualele împrejurări economice apă- 
sătore, apelul patriei cătră credincioșii săi 

' fii, ca să tși apere granițele atacate contra 
puterii armate inimice, să jertfescă pentru 
acest scop fie-care după putințele sale.

„Ne încredem așa-der necondiționat în 
aceea, că locuitorii patriotici ai orașului și 
comitatului nostru, vor sprijini în massă

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Radda.*)
Novelă do Maxim Gorki.

Un vânt umed și rece sufla dinspre 
mare, aducând în stepe melodia visătore 
a valurilor, bătând lungul țărmului și scu
turând tufișurile vecine. Din când în când 
câte un vârtej smulgea frunzele galbine 
și sbârcite, pătrunse de frig, și le arunca în 
mare.; flacăra ridicându-se mai vină, lumi
na în întunerecul nopții de tomnă, ce ne 
încunjura; eu vedeam destul de bine, la 
stânga stepa nemărginită, la drepta marea 

fără sfârșit și drept înaintea mea, figura 
sălbatică a lui Makar Ciudra, bătrânul țigan, 
care păzia caii cetei de țigani, ce tăbărîse 
la vr’o cinci-decî de pași de noi.

Vântul urla strașnic, caii rînchezâu 
în întunerec, er din mijlocul corturilor se 
audia un cântec dulce și pasionat. Cine 
cânta? Era frumosa Nonka, fiica lui Ma
kar. Cunosceam vocea sa profundă, car'e 
răsuna atât de ciudat, fie că-țî dicea „bună 
diuau, fie că-ți cânta ceva.

Figura sa brună și mată nicî-odată 
nu-și perdea espresiunea sa de mândrie 
regală; și, în ochii ei negri puteai ceti 
consciența prestigiului său, a farmecului 
frurnseței sale, a disprețului ei pentru alții.

Makar îmi întinse pipa.
*

— Fumezâ, șoimul meu! Hai? Așa-i 
că cântă bine copila? Ai vră să te îndră- 
gescă așa o fată? Nu? Bine faci! Ai drep
tate! Să nu cred! fetelor și să te ții de
parte de ele. Fetelor le plac sărutările, cum 
îmi place mie pipa; însă decă le săruți, 
voința îți va muri în inimă. Ea îți va da 
să bei ceva și te va fermeca, fără să scii, 
și nu te vei mai pute debarasa; întreg su
fletul tău va trece la densa. Păzesce-te 

de fete! Ele mint în tot-deuna, năpârcele; 
ele îți vor dice: „Te iubesc mai mult, de
cât ori ce pe lume“, însă decă te vei în
cerca odătă să le împungi cu o bumbușcă, 
îți vor sfâșia inima. Eu le cunosc prea 
bine. Vrei tu, șoimule, să-ți povestesc o is
torie adevărată? Făgăduesce-mi, că o vei 
păstra pururea în amintirile tale și cât vei 
tităi; vei rămâne o pasăre liberă.

In totă Boemia, Slavonia, țera ungu- 
rescă și în țările dimprejurul mării, era cu- 
nosăut Loiko Sobar, tînărul și curagiosul 
țigan.

Nu era sat. unde să nu fi fost câți
va locuitori, cari să nu fi jurat, că îl vor 
omorî; der el totuși trăia, și decă îi plă
cea vr’un cal, pute-i să pui un regiment 
de soldați, ca se-1 păzescă: Sobar totuși 
îl fura. Și decă diavolul cu totă ceta lui 
l’ar fi visitat, țiganul nostru l’ar fi sdrobit 
și i-ar fi împrăsciat ceta.

Tdte cetele țigănesc!îl cunosceau ori 
auriseră de vestea lui. Ii erau tare dragi 
caii, der nu-i ținea mult timp. Ii călărea 
câte-va dile și apoi eră îi vindea; banii îi 
risîpia ca un nebun. Nu păstra nimica pentru 
sine: decă i-ai fi cerut inima, ar fi smuls’o 

I din piept, ca să țî-o dea, bunătatea lui era 

fără margini. Sunt dece ani de atunci. Noi 
cu ceta nostră eram în Bucovina. Intr’o 
nopte de primăvară ședeam: soldatul Da- 
nilă, care se bătuse cu Koșut, bătrânul 
Nour și toți ceilalți, Radda fiica lui Dă- 
nilă și eu. CunoscI pe Nonka mea, nu-i 
așa? Este o fată ca o crăiasă. Dăr nici 
nu o poți asămăna cu Radda. Nu găsesc 
cuvinte cu cari să-ți descriu pe Radda. 
Pdte sunetele curate ale unei vidre, ți-ar 
pute da o idee de frumseța ei ; și ar mai 
trebui, ca cel ce cântă pe vidră, să-și 
cunoscă instrumentul, ca sufletul său.

Fata aceea a frânt multe inimi de 
feciori. S’a întâmplat odată în Moravia, 
că a vădut’o un magnat bătrân și a rămas 
buimăcit. Era călare: se uita la ea și în
cepu să tremure din tot corpul. Era fru
mos ca dracul într’o di de sărbătdre, hai
nele îi erau cusute cu fir de aur, avea sabie 
împodobită cu pietrii scumpe și strălucea 
ca fulgerul; calul bătea în păment cu co
pitele. Magnatul purta o pălărie de cati
fea albastră; credeai, că-i o bucată ruptă 
din ceriu pe capul lui. EI se uita cât-va 
timp la Radda și apoi îi cjise:

— Vino înedee! Dă-mî o sărutare și 
eu îți dau o pungă de galbeni!
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limba lui • nobile a

nisuințele nostre. Contăm la ei fără deo
sebire de naționalitate (sic!) Nimeni să nu 
se sustragă, fie prin aceea, că el locuind 
în ținut curat maghiar nu simte pericolul 
nemijlocit, seu prin aceea, că 
maternă fiind alta, causa acesta’nu-1 inte- 
resăză. Fratelui maghiar împresurat de ru
denii de rasă și care se bucură de sigu
ranța locală, îi spunem, că n’avem datoria 
de a apăra satul, ci patria; er fratelui de 
limbă străină îi dicem, că scopul nostru 
final, adecă consolidarea unității de stat și 
naționale maghiare, este și al lui ca și al 
nostru, decă și el e patriot, er ceea-ce fa
cem noi în interesul acestui scop final, 
devine spre binele tuturor membrilor na- 
țiunei nostre unitare, mai nemijlocit însă spre 
binele rassei sale. Pe ei ddr’ vrem să-i li
berăm din calea rătăcită a nemulțumirii 
infructifere și a urei, din deșarta urmări
re de fantdme, din sentimentul celui 
fără de patrie și din decadența morală, 
pe care drum îi înșelă a păși lucrarea atnă- 
gitore a agitatorilor naționaliști; pe ei vrem 
să-i scotem din atmosfera asfixiantă a ne
grei conspirații și să-i conducem în aerul 
prospăt ce-1 dă o națiune liberă plină de 
putere și vivificătdre, în lumea ei răcori- 
tore și luminosă; pe seina lor vrem se 
deschidem lada întregă cu comori a vieții 
naționale. După patrie, pentru ei lucrăm 
în primul rend.

„Și dăcă față cu aceste cause puter
nice se face din nou provocare la circum
stanțe economice nefavorabile, — atunci 
și pentru acesta avem răspuns. Nu cerem 
noi mult de la aceia, care nu’pote da mult: 
cerem mai bucuros de la mulți câte pu
țin. Taxa anuală la societatea nostră e 2 cor.; 
ori cât de maștere ar fi împrejurările, puțini 
sunt, cari n’ar pută se jertfdscă atâta pen
tru scopul cel sfânt. Der acelacăruia și acesta 
i-ar fi prea mult, pote să-și împlinescă și 
prin contribuirea cea mai neînsemnată o 
datorință națională, care deși nu se baseză 
în legea scrisă, de sigur că adeseori vor- 
besce în inima fie-cărui Maghiar. Ar trebui 
într’adevăr un patriotism cădut la zero, 
pentru-ca să refuse totul causei naționale 
ajunsă în pericol. Se află ore de aceștia pe 
teritoriul orașului și comitatului nostru? 
Avem credință în Dumnedeu, că nu!u

*
Apelul acesta, care portă data de 

Eberhărd, 28 Oct. și e iscălit: „conte Al
bert ApponyP, noi l’am apreciat în numă
rul de eri al „Gazetei“!

Lipsă de demnitate națională.
S&lagiu, 29 Octomvre 1902.

Onorată Redacțiunel
In numărul 43 al foiei „Szilâgy-1, ofi- 

ciosa comitatului, a apărut un articol pe 
care vi-1 comunic aci în traducere *).

*) Deși l'am publicat în numărul 227 al foiei 
nostre îl mai reproducem odată pentru importanța

Recea; Kovâcs Iânos. învățător în Cehalul- 
roinân; Pap Miklos, Pokola Emil, Marosân 
Cicero, Csupe Iânos, înv. în Stârciu; Orosz 
Demeter, înv. în Marin; Galgd Gâbor, înv. 

•înHalmosd; Dobrocsinai idos Graur Daniel 
înv. în S. Giurtelek, Dobrocsinai ifjr Graer 
Daniel, înv. în Maladia ; Flonta Iânos, înv. 
în Bădăcin; Ghile Illes, înv. în Pria; 
Bruckenthal Todor, înv. în Marca; George 
Bogdan, învățător Cordis Victor, înv. în 
Chinese!; Oegar Iânos, înv. în Cehiiu; 
Talpos Iânos, înv. în Giorocuta; Pâska 
Demeter, înv. în Siciu; Gozmen Iânos, înv. 
în Fetindea.

La cetirea acestui articol ajungi în- 
tr’o dilemă: să-i dăm atențiune și impor
tanță, precum un astfel de simptom ar 
merita, seu să trecem peste el la ordinea 
dilei, desconsiderându-1 total, ca pe o ma- 
chinațiune josnică subalternă a celor, ce 
nu-și cunosc chemarea sublimă, ce o au? 
In primul cas suntem espuși primejdiei, 
că vom gâdili ambițiunea acelor domni 
și își vor face închipuiri neiertate și fer- 
bințeli de creeri; în al doilea erăși, că-și 
vor perde și puținul cumpăt ce-1 au și 
vor cugeta, că lor tote sunt permise, deci 
pot insulta un neam întreg, fără a primi 
represaliile meritate. Mai este un al treilea 
cas, cel mai demn de procedura lor și 
tot-odată și mediul de scănare din dile
mă: a-i da pe mâna judecătoriei, unde 
li-s’ar îmbia buna ocasiune, ca seu să do- 
vedescă cele afirmate, seu încât acele 
sunt nisce acuse false și vătămare de 
ondre, să primâscă judecata dreptă pentru 
aserarea unor lucruri neadevărate.

Caritatea creștindscă însă ne îndemnă, 
ca înainte de tote să-i avertisăm pe acei 
domni, sine ira et studio, să arătăm atât 
lumei esterne, cât și lor, decă nu au ve- 
dut seu nu au voit să vadă, când au sub
scris acel articol, că frasele nu tot-denna 
sunt adevăruri, și că adevărul nu se pote 
face neadevăr, să-l negi ori-unde și ori-cum. 
Acestă caritate creștinescă ne dă îndemn 
a le vorbi în speranța, că se vor pocăi și 
își vor repara greșela, er ceilalți învăță
tori să vor abțină dela astfel de pași in
sultători la adresa neamului, din care fac 
parte. *• «

Ce și cum s’a întemplat?
Contra lui Oltyan Lâszlo (colegii săi 

îl numesc așa), învățător în Periceiu, să 
pornesce cercetarea disciplinară. Pentru 
lămurirea causei, seu pentru adeverirea 
acusei, să esmite o comisiune învestigă- 
tore. Cu ocasiunea investigațiunei participă 
și d-1 pretore din Șimleul-Silvaniei, Tarpai 
Miklos, și bagsemă l’a luat în apărare 
pe d-1 Oltyan; așa ne spune articolul de 
sus. Motivul și modul apărărei nu-1 des
fășură, er căușele cercetărei n’am voie a 
le espune eu acuma din causă, că acele 
aparțin competinței comisiunei învestigă- 

I tdre, și nici că voesc să fac personalități, 
după ce după pronunțarea judecății foru
rilor respective pdte să avem ocasiune, ca 
să le cunoscem cu toții.

Redeșteptarea nostră.
Ou ocasiunea înt.rării în vigdre a art. 

XXVI din 1893, referitor la regularea sa- 
larelor învățătoresoi, în potriva intențiunei 

corpurilor legiuitore din iubita 
nostră patrie, la forte mulți învățători gr. 
catolici din Sălagiu, în loc de bucuria 
sperată, li-s’a pricinuit numai neplăceri, 
când, față cu cei ce susțin școla, cereau 
esecutarea legii, căci aceia cari ar fi tre
buit să lumineze poporul despre scopul 
sublim și salutar ai legii, vrășmașii sdrtei 
mai bune a învățătorilor — pe ascuns au 
ațițat. poporul, ușor de sedus, contra învă
țătorului, și din scânteia pusă, în multe 
locuri a isbucnit incendiul atât de mare, 
încât cei ocrotiți de lege, au trebuit să 
ardă în el.

Prada deplorabilă a unui asemenea 
incendiu a fost și colegul nostru, repau- 
satul Ilie Poușan din Badon, care a ispă
șit cu vieță prigonirile nedemne. Și cu 
durere vedem, că victimele de până aciima 
încă nu au satisfăcut pe deplin dorințele 
ciudate ale stăpânilor noștri (hiiber uraink- 
nak) față cu noi, ci aleșuesc după nouă 
victime.

Drept țintă a fost luat de-ocamdată 
Oltyan Lâszlo, învățător gr. cat. în Peri- 
ceiu și vice-președinte al reuniunei năstre 
în potriva căruia s’a ținut dilele acestea 
pentru a doua oră cercetare disciplinară, 
și decă în comisia investigătore n’ar fi 
fost de față, ca personificare a justiției 
maghiare, d-1 solgăbiiău Tarpai Miklos, pe 
care cu acestă ocasiune între marginele 
dreptului și ale dreptății nu l’a intimidat 
nici un fel de presiune, nici chiar even
tuala denegare a voturilor membrilor ro
mâni din congregațiune, atât de prețidse 
la alegerile administrative,—colegul nostru 
Oltyan, înaintea ochilor prea onoratei inteli
gențe române din Sălagiu, ar fi ajuns la 
sdrtea repausatului Ilie Poușanu.

Noi nu putem răsplăti în alt chip 
generositatea față cu colegul nostru și 
față cu noi toți, generositate manifestată 
de cătră onor, domn solgăbirău cu risîcul 
și sacrificarea propriilor sale interese, de 
cât că punând la o parte ori ce servilism, 
declarăm în fața lumei și a țerei, că in 
r&sboiul cultural proclamat de poetul lau
reat pentru recucerirea Ungariei, vom lupta 
în tot-d’auna în prima linie de bătae cu 
estremul curagiu, și vom îndemna la acest 
resboiu sfânt și pe ceilalți colegi ai noștri 
pentru-că prin evenimentele depănă acuma 
ne-am cumințit și am scos destulă învăță
tură. pentru-ca se seim distinge, cari sunt 
adeverații noștri binefăcetori.

Și până atunci, noi cei mai jos sem
nați îl rugăm pe on. domn solgăbirău, ca 
să primescă ’espresiunea cea mai căldurosă 
a mulțumirei, respectului și a sincerei nds- 
tre recunoscințe pentru binefacerea cea 
mare arătată față de colegul nostru per
secutat pe nedrept și față cu toți învăță
torii români din comitat! Să trăescă re
gele! Să trăescă patria! Se trăescă toți 
aceia, cari își dau silința a ne libera din 
cătușile conaționalilor noștri! (...kik min- 
ket sajăt vereink bâkdibdl kiszabaditani 
igyekeznek.)

Semnați: Barna Lâszlo, învățător în 
Doha; Papp Gyorgy, învățător în Gitimel- 
ciș; Hengye Iânos, învățător-diriginte în 

obiectului de care se trateză în corespondența ce 
ni-se trimite și căreia cu plăcere îl dăm loc. — Rd.

Ce fac acuma cei 21 domni? Săpun 
și dau espresiune mulțămitei lor față cu 
d-1 pretore într’un lirnbagiu, de-țî pare, că 
patria a fost în pericol și ei au fost salva
torii, Ba în entusiasmul lor, nu sciu din 
ce și de unde isvorît—fac ea și calul cel 
rău, nU numai că rânchdză, fără a-și duce 
mai departe povara sa cu abnegațiunea 
cerută de la fie-care gregariu al bietului 
popor român, ci dau și din copite, îm- 
proșcă în conducătorii șcdlelor române: 
preoți și inteligenți mireni. Și după-ce în 
ședința (?) secretă — fără scirea președin
telui — convocată de d-1 Oltyan în cali
tate de vice-președinte al Reuniunei învă
țătorilor români selăgeni cu obiectul a 
li-se comunica grațiosul rescript al Vene
ratului Consistor diecesan de Gherla — 
rescript visat numai, der din partea d-lui 
v.-președinte neprimit încă — coramisat 
fiind convocatorul de d-nii Hengye Iânos 
și Oegar Iânos (așa sunt subsoriși în „Szi- 
lagy“), după-ce, die, în acestă ședință își 
făcură isprăvile, re bene gesta, fecerunt 
magnum aldomăs, er școla, — ehei! școla 
a putut ea sta în sat, sciu că n'are să o 
fure nimeni.

Acuma să analisăm puțintel causa, 
șă vedem mai întâiu, că ce scop au avid 
cu subscrierea acestui manifest ?

Cei 21 domni au voit doră se ia în 
apărare și se-l mântuescă pe d-l Oltyan ? 
D’apoi adevăr e, că o manifestație corectă 
a colegialității ți-ar insufla respect, când 
ar fi sinceră, la loc, și decă s’ar pută 
spera, să aibă vre-un resu'tat. Care însă 
din aceste trei condițiunî e admisibilă în 
cașul de față? Să-mi permită mie acei 
domni, decă eu ca unul, care și pe ei și 
părerile lor le cunosc prea bine, stau la 
îndoială bine întemeiată și nu pot admite 
nici una din aceste condițiunî. Așa-deră 
scopul principal al isbucnirei celor 21 
domni nu pdte fi apărarea seu, după a lor 
chibzuială nechibzuită, salvarea de la 
mdrtea morală și corporală a d-lui Oltyan, 
căci nici pot prejudeca investigațiunei, 
nici pot presiona și influința comisiunea 
investigătore. Ergo, nu au putut avă inten- 
țiunea de a-i face d-lui Oltyân vre-un bine, 
decât pote reclamă.

Li-a fost scopul să dea espresiune 
mulțămitei lor față cu d-l pretore? Să-mi 
permită erăși cei 21 domni subscriși, dăcă 
cu sinceritate românăscă le spun, că acea 
mulțumită e aprope egală cu o pălmuire. 
Cum, în ce formă și prin ce fel de m.ij- 
loce l’a salvat pe d-1 Oltyân st. d-n pre- 
tore Tarpai ? Eu în vieța mea nici nu am 
audit, nici nu am vă(jut său cetit cas 
analog celui afirmat de d-vostră,ca în de
cursul cercetării disciplinare pornite contra 
unui învățător, să-l mântuescă pe acesta 
pretorele — pote numai decă nu de furia 
poporului, — când pentru aducerea și 
enunțarea judecății e chemat și competent 
singur Veneratul Ordinariat diecesan! Din

Fata se întdrse cu dispreț și nu răs
punse nimica. Bătrânul magnat își perdu 
tot curagiul.-

— Ertă-mă, dise, dăcă te-am ofensat, 
fii mai amabilă cu mine !

Și își aruncă punga la piciorele fetei. 
Punga era plină cu bani. Cu o lovitură 
de picior, fata aruncă punga în noroitî și 
plecă.

— Ce fată! urlă magnatul.
El dădu calului pinteni și în urma lui 

se ridicară nori de praf.
A doua di magnatul nostru erăși veni.
— A cui e fata? întrebă el.
Se presentă Dănilă.
— Vinde-mi fata. Iți dau cât ceri!
Dănilă îi respunse :
— Numai nobilii își au de vândare 

tdte bunurile, începând de la porcii lor 
pănă la consciența lor! Eu m’am bătut cu 
Koșut. N’am nimica de vândare!

Bătrânul se înroși de mânie și scdse 
sabia; der unul din ai noștri a pus ăscă 
aprinsă în urechea calului,.și calul fugi în 
galop cu călăreț .cu tot,

Ne-am strîns calabalîcul și am ple

cat; după două dile de drum, vedem, oă 
ne-a ajuns.

— Stațî! ne strigă el. Vă jur înain
tea lui Dumnedeu și a omenilor, că viu 
cu suflet curat! Dați-mi fata în căsătorie! 
împart cu voi tot, ce am. Eu am bogății 
imense...

Era plin de sudori și se legăna în 
șeuă, ca spicele în vânt.

— Ascultă, copila mea, <jise Dănilă, 
răspunde!

— Decă vulturoica întră de bună 
voie în cuibul corbului, unde va ajunge? 
ne întrebă Radda.

Dănilă începu să rîdă și noi de ase
menea.

— Bine, fiica mea; ai audit magna- 
tule-? Tîrgul nu se face. Caută-ți porum
bițe. Acele sunt mai blânde.

Noi ne-am urmat drumul. Magnatul 
desperat, își aruncă cascheta Ia pământ și 
plecă în galop. Pământul tremura sub pi
ciorele calului.

Așa, șoimule, așa era Radda !
Ei bine, într’o di eram erăși cu toții 

laolaltă, când de-odată ajunse la urechile 
nos.tre un sunet de musică forte armoniosă. 

Audindu-o, ne ferbea sângele în vine. Mu- 
sica acesta ne fermecase, ne simțiam înăl- 
țați mai pre sus de tote, ca într’un vis de 
vrajă. Și se apropia din ce în ce mai 
mult. De-odată zărim în întunerec un cal, 
er cel ce cânta din vidră era călărețul. 
Sosind aprdpe de noi, încetă de a mai 
cânta și se uita Ia noi zimbind.

— Tu ești Sobar? ii strigă Dănilă 
vesel.

Era el, Loiko Sobar! Mustețele lui 
ajungeau pănă pe umeri și se amestecau 
cu buclele lui negre de coldrea oțelului; 
ochii lui străluciau ca nisce stele luini- 
ndse și zitnbetul lui, pe credința mea, era 
rada sorelui. Părea a fi turnat dintr’o sin
gură bucată de fer cu cal cu tot. Se opri 
câte-va minute lângă foc și rîdea, uitân- 
du-se la noi cu ochii lui limpezi și pro
fundi.

Să fiu afurisit, dăcă nu-mi era drag, 
cum îmi sunt drag mie însu-mi. încă îna
inte de a fi dis o vorbă cătră mine. Gând 
ți-se uita în ochi, îți robea sufletul; stă
pânit de dînsul, te simțiai mai mândru, 
mai cu ambiție. Cu un asemenea om te 
faci mai bun. E bine, că asemenea omeni 

sunt rari. Altminteri lumea acesta ar fi 
prea frumdsă: nu s’ar mai stima meri- 

I tele. Acuma ascultă urmarea.
Radda îi dise:
— Cânți bine, Loiko. Cine ți-a făcut 

' vidra atât de bună ?
Loiko începu se rîdă.
— Eu am făcut’o singur! Și n’am 

făcut’o din lemn, ci din pieptul unei fete, 
pe care o iubiam! Cordele le-am luat din 
inima ei. E cam falșă încă vidra, dâr eu 
țin bine arcușul în mână. Mă’nțelegî ?...

Nu trebue se mai spun, că noi ăștia- 
lalți ne facem rîs de fete și facem tot 
posibilul, ca să se amoriseze de noi. Nici 
Loiko nu făcea altminteri. De astă-dată 
însă n’a nimerit’o. Radda se întdrse și îi 
răspunse căscând :

— Audișem, că Sobar e isteț și deș
tept! Minciunile nu-î costă pe dmeni ni
mica.

Și plecă.
— He! Frumușico! Tu ai dinți as- 

scuțiți.
Loiko îi aruncă o privire iritată și 

descăleca.
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ce deră, de la ce și prin ce l’a salvat d-1, 
pretore pe d-1 Oltyân ? si prin urmare, 
care e basa mulțămitei ? Pote d-vostră 
veți fi pricepând rostul ei, altul însă nu.

De ar fi dat Dutnnede.nl neamurilor, 
să putem admite vre-una din aceste două 
presupuneri ca scop al manifestului sub
scris de cei 21 domni învățători! Căci 
atunci numai felul cum au eșit în public 
ne-ar pute servi de obiect a) indignărei, 
der vedem, că cu rațiune omenescă nu 
putem admite nici una. Avem înse a con
stata cu mare durere sufletescă, că scopul 
acelei scrisori, compusă de cine scie care 
inimic al nostru, al Românilor, și apărută 
în „Szilagy*  cu iscălitura și sub firma a 
21 domni învățători români, n’a putut și 
nu pote fi altul, decât de o parte denun
țarea în modul cel mai detestabil a cle- 
ruhti și inteligenței mirene din Selagiu, de 
altă parte a tenta la caracterul confesional 
și național al scotelor nostre poporale. 
Ambe părțile acțiunei lor sunt atât de 
grave, seridse și îngrijitore în resultatul 
final pentru viitorul neamului și al școlei 
române, cât suntem constrinși a ne ridica 
glasul de protest și admoniare.

Proprietar: Dr. Aurel Ut ur&fianu. 
Redactor responsabil: Truian H. Pa .

(Va urma).

SC1R1LE D1LE1.
— 22 Octomvrie v.

Archiduce — general de brigadă. A r- 
chiducele Carol Ferdinand, în etate nu
mai de 34 ani, a fost înaintat la rangul de 
general de brigadă.

Instalarea Mitropolitului Bucovi
nei. Instalarea Eminenței Sale I. P. S. 
Archiepiscop și Mitropolit Dr. Vladimir 
de Repta va ave loc în 23 Noemvrie st. n. 
1902.

Reuniunea femeilor române gr. 
cat. din Blașiu scrie „Unirea": și-ați
nut Duminecă în 26 Octomvrie a. c. adu
narea generală de tomnă sub presidiul 
d-nei Elena Nestor, v.-presidentă. Aduna
rea a fost cam slab cercetată, așteptam 
cel puțin membrii din loc să se presinte 
în număr mai mare. Diua adunării ge
nerale ar trebui să fie di de bucurie. 
Din raportul presentat de comitet, s’a pu
tut vedă, că acesta e consciu de chema
rea sa și se nisuesce a corespunde întru 
tote. Reuniunea are 133 membri, funda
tori, pe viăță, ordinari, ajutători și ono
rari. înființată de 12 ani, are deja un ca
pital de 9400 cor., cu tote că a împărțit 
ajutore în suma de aprope 6000 cor. In 
anul acesta încă a votat pentru ajutora
rea fetițelor sărace de la școla din loc 
200 cor., er pentru anul școl. viitor s’au 
luat în budget 400 cor. Fundațiunea „Ana 
Vlassa" aflătăre sub administrația Reuniu
nii, are un capital de 561 cor. 30 bani, er 
fiindațiunea „Leontina F. Negruțiu" de 
881 cor. 50 bani. Din aceste încă a îm

— Bună sera fraților! Etă-mi-s!
— Bine ai venit, vulturule! îi răs

punse Dănilă.
Ne sărutarăm, povestirăm, ne culca

răm și dormirăm profund. Dimineța, când 
ne-am tredit, vedem, că Sobar era legat 
la cap. Ce s’a întâmplat?

— Calul mî-a dat o copită la cap.
Am înțeles prea bine, ce cal a fost 

acesta, și rîdeam în mustețe. Dănilă rîdea 
și el. Loiko nu era potrivit cu Radda? 
Nu? Sufletul celei mai frumose fete este 
întotdeuna îngust și meschin; poți să-i 
legî de gât un sac de galbeni, de geaba, 
nu se face mai bună. Ec’așa!

Am stat cât-va timp în acele ținu
turi; afacerile ne mergeau bine; Sobar 
era cu noi. Camerad bun, înțelept, ca un 
bătrân, scia tot, scia și carte rusescă și 
ungurescă. Când ne povestea ceva, îțî jur, 
că ai fi stat un veac în piciore, numai 
eă-1 asculți. Când cânta din vidră, se mă 
trăsnâscă Dumnedeu decă îl întrecea 
vr’unul. Când punea arcușul pe corde, 
■inima îțî tresăria la primele acorduri, er 
la sfârșit credeai că mori de plăcere ! Ai 
fi vrut să rîdă .și să plângi de-odată, as

părțit în anul acesta elevelor sărace 65 
cor. 90 bani. Cu acesta ocasiune s’a ales 
comitetul pe un nou period de trei ani. 
Pe lângă membrii cei vechi, cari au fost 

I realeși, s’a mai ales d-na Ana Szmigelski, 
er între bărbații de încredere Dr. A. 
Ohețian.

Reuniunea femeilor române din 
comitatul Hunedorei își va ține — după 
cum se pote vede din convocarea, ce o 
publicăm în numărul de adi — adunarea 
generală ordinară Duminecă. Reuniunea 
acesta a lucrat și lucreză cu mult zel 
pentru ameliorarea sorții femeii române, 
er prin activitatea ei a dobândit și pănă 
acum resultate frumose, dovadă cos
tumele și țesăturile cu care s’a pre
sentat mai anii trecuțî în Viena, unde 
munca și hărnicia femeii române a fost 
apreciată în chip măgulitor. E justificată 
deci speranța, că adunarea de Duminecă 
a Reuniunei va fi cât mai bine frequen- 
tată de membrii și de public, cari se vor 
interesa de mersul Reuniunei conduse cu 
atâta zel și pricepere de presidenta ei, 
d-na Elena Hossu Longin.

Prelegeri de limba română la uni
versitatea din Viena. D-1 Dr. Iosif Po- 
povid a primit din partea universității din 
Viena autorisarea, ca să țină prelegeri din 
limba română. Joi în 23 Octomvrie Dr. 
Popovic! a ținut prelegerea sa de deschi
dere, vorbind despre gramatica română 
și despre poveștile lui Crengă înaintea unui 
auditoriu distins. Colonia și tinerimea ro
mână din Viena aștâptă cu interes înce
putul prelegerilor regulate.

O ’deputațiune imposantă. Cetim 
în „Deșteptarea" din Cernăuți: Intre ne
număratele deputațiunî sosite spre a de
pune omagii înaintea tronului metropoli
tan nou ocupat prin numirea recentă, a 
sosit Joi în 30 Octomvrie o deputațiune 
numărosă, constând din toți preoții deca
natului Șirete cu protopresviterul loan 
Hostiuc în frunte. Inse cu mult regret 
au aflat venerabilii părinți, că chiar în 
diua aceea cu trenul de diminâță I. P. 
S. S. Dr. de Repta plecase Ia Viena. De 
putațiunea a decis drept aceea, se se pre
sinte la proxima ocasiune, îndată-ce va 
afla, că nou numitul Archiepiscop și Mi
tropolit s’a înapoiat din Viena.

De la Banca Națională a Româ
niei. Consiliul general al Băncei Națio
nale a cooptat ca censor, în locul d-lui 
Eug. Stătescu, demisionat, pe d-1 Vintilă 
I. Brătianu. Tot-odată a trimis d-lui Eug. 
Stătescu, ministru al justiției, o adresă de 
mulțumire pentru serviciile aduse, espri- 
mându-i în același timp regretele unanime 
ce a provocat retragerea sa.

Reapariția Boxerilor. Diarele din 
Londra publică telegrame din Peking și 

I Shanghai, semnalând o suspectă mișcare 

cultând acesta musică. Ai fi <jis, că o voce 
geme în arcuș și că suspinele îțî sfâșie 
peptul ca un cuțit, ca și cum stepa ar 
povesti ceriului istorii și basme, dulci și 
triste, ori că fata îșî ia rămas bun plân
gând de la logodnicul său; apoi că fe
ciorul își chiemă drăguța la o întâlnire 
în stepă. Era un cântec liber și vesel, svîc- 
nind, ca un fulger, ți-se părea că însuși 
sărele începe să jdce pe ceriu la sune
tele arcușului fermecător. Și ascultând 
acea melodie, tote vinele ne, tresăriau și 
ne simțiam robi ai musicantului. Decă 
Loiko ne-ar fi strigat în acel moment: 
„Scdtețî cuțitele, camarad! I“, noi l'arn fi 
urmat fără să șovăim în orî-ce luptă. 
Putea se facă din om ceea ce voia. Noi 
îl iubeam cu toții la nebunie. Singură 
Radda nu dădea atențiune musicantului; 
ea mergea încă și mai departe! își bătea 
joc de el. Loiko scârșnia din dinți și se 
juca cu mustețele sale lungi; ochii lui 
aruncau priviri mai profunde, de cât pră
păstiile ; uneori aveau așa o espresiune, 
încât ni-se stringeau inimile.

(Va urma. 

în interior. Soirile despre o iminentă 
isbucnire a agitațiunei boxere după indi
ciile de pănă acuma, par a se confirma. 
Consulii europeni din Shanghai au luat 
măsuri pentru a para orî-ce eventualitate.

Rectificare. In rândurile finale ale 
articolului „Inspecția școlară a ministrului 
Wlassics", publicat în nr. de eri, este a- 
se ceti „lăsăm totă răspunderea*,  etc. în 
loc de „lăsăm totă reproducerea".

Virilistii din comitatul Maramu- 
reșului.In acest comitat sunt 250 viri- 
liști, dintre cari 114 sunt evrei. Cel din- 
tâiu virilist evreu plătesce contribuție 
2805 cordne, er cel din urmă 237 cordne.

Viriliștii români sunt următorii:
1) Simeon Pop, prim-pretore în Vi- 

șeul de sus cu 4120 corone (virilistul în- 
tâiu în comitat). 2) Petru Mihalyi, depu
tat dietal, proprietar în Sarasău cu 1065 
cor. 3) Basiliu Iurka, proprietar în Sara
său cu 1023 cor. 4) Dr. Georgiu Mihalca, 
advocat în Siget cu 670 cor. 5) Vasile 
Mihalca, proprietar în Iapa cu 666 cor. 
6) Dr. Ioan Mihalyi, proprietar și proto- 
fiscal al comitatului cu 603 cor. 7) Michail 
Pavel, proprietar în Sat-Slatina și archivar 
la comitat cu 589 cor. 8) Ludovic Man, 
farmacist în Șoincuta-inare și proprietar 
în Vișeul-de-jos cu 562 cor. 9) Dr. Mihail 
Kokenyesdy, advocat în Siget cu 559 cor. 
10) Dr. Ștefan Kiss, medic și proprietar 
în Dragomiresci cu 513 cor. 11) Vasile 
Man, advocat în Vișeul-de-sus cu 440 cor. 
12) Dr. Aurel Man, advocat în Siget cu 
430 cor. 13) Mihail Mihalca, proprietar în 
Apșa-de-jos cu 369 cor. 14) Petru Rednic 
senior, proprietar în BerbescI cu 368 cor. 
15) Dr. loan Iurka, jude la Trib. reg. din 
Caransebeș cu titlul de jude de tablă 
reg., proprietar în Călinesci și în Siget cu 
338 cor. 16) Grigorie Kudrici, proprietar 
în Bârsana cu 328 cor. 17) loan Iura, jude 
de tablă reg. în pensiune, advocat în Vi- 
șeul-de-sus cu 323 cor. 18) Alesandru 
Cuza Anderco, proprietar în Borșa cu 288 
cor. 19) loan Fanea, preot ;în Sarasău cu 
276’cor. 20) Alesandru Gyenge, preot în 
Dragomiresci cu 263 cor. 21) Vasiliu 11- 
niczky, proprietar în Bârsana cu 228 cor.

Dintre aceștia numai darea lui Dr. 
G. Mihalca este în duplu calculată.

Afară de viriliștî între membrii aleși 
ai congregațiunei comitatense sunt 21 
preoți români și 15 mireni, advocați, pro
prietari și notari români, la olaltă cu vi
riliștii 57 din numărul total de 420.

In Maramureș sunt 308,790 locuitori, , 
din cari 42,403 maghiari, 47,449 germani 
(evrei) 74,978 români, 143,621 ruteni, 1147 
slovaci etc.

0 faptă demnă de laudă.
— 1 Noemvrie 1902.

Stimate d-le Redactor! Recunoscința 
este o flore, ce cresce prin locuri ascunse 
și pe care forte rar o pote afla cineva. 
Trecând în dilele trecute prin „faimosa 
Gherla", m’am abatut puțin în cimiterul 
românesc, ca să mai văd odată locul, unde 
își dorine somnul de veci fie iertatul Lazar 
Huza, fost notar consistorial, tatăl orfani
lor și al săracilor, care avea pe lângă sine 
p gardă întregă de studenți și preparam}! 
lipsiți de mijldce, cu cari bunul bătrân îșî 
împărlia modesta sa locuință, ba de multe- 
ori chiar și cel din urmă ban.

Acest bărbat, pe lângă tote meritele, 
ce și-le-a câștigat în serviciul bisericii și 
al nemului, a avut nefericirea de a vede 
totdăuna, că faptele sale nu sunt apre- 
țiate pe deplin din partea mai marilor săi. 
Ba ce e mai mult, în loc se-i amelioreze 
starea, făeendu-i astfel posibil să ajute și 
să crescă și pe mai mulțî studenți, învă
țători și preoți — i-au micșorat an de an 
plata, lăsându-1 astfel să-și mănânce sănă
tatea în mijlocul actelor consistoriale, mun
cind din greu dile, ba de multe-ori chiar 
nopți întregi, pănă ce-1 răpi mdrtea dintre 
cei vii.

Si ce credeți, din pleiada cea mare 
de învățători și preoți etc., pe cari i-a 

I crescut și învățat, făcând astfel omeni din 
ei, s’a aflat oro cineva, care să-și aducă 

aminte de el, să-i grijescă cât de cât mor
mântul și să-i ridice baremi o cruce la 
mormânt ?

Apeluri s’au făcut destule și decă 
îmi aduc aminte chiar și prin foi, der în- 
zadar. Mormântul sărmanului „badea Huza" 
a rămas timp îndelungat neînsemnat...

Gândindu-mă la nerecunoscința și ne- 
mulțămirea omenilor, mă apropiam de 
mormântul lui „badea Huza", când colo 
ce să vedi? La mormânt strălucia o piatră 
frumdsă de marmoră sură!.. Nu-mi vinea 
a crede ochilor, pănă ce n’am cetit inscrip- 
țiunea de pe ea. Așa-deră să mă fi înșe
lat eu în presupunerea mea?... Der de 
unde!...

Monumentul, după cum am aflat în 
urmă, n’a fost ridicat nici din partea ru
deniilor repausatului, nici din partea nu- 
măroșilor învățători și preoți, cari au să-i 
mulțămâscă lui cariera lor, ci din partea 
d-lui Andrei Todoran, librar în Gherla și 
cunoscință bună a fie iertatului „badea 
Huza". Cred că fapta frumosă a acestui 
nobil bărbat n’are nevoie de comentări 
Ea se laudă de sine!

Zenius.

<J o n v o c ă r i.
Onor. Ddmne membre ale Reuniunei 

femeilor române din loc, se convocă la 
adunarea generală ordinară, ce se va 
ține Mercuri în 6/19 Novembre a. c. în 
sala festivă din edificiul școlelor române 
la orele 3 p. m.

Brașov, 21 Oct. (3 Nov.) 1902. 
Biroul Reun.

Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,
președintă. secretar.

*
In conformitate cu punctul 8. §-l 20 

din statute, membrii „Reuniunei femeilor 
române din comitatul Hunedorei", precum 
și terți aceia, cari se intereseză de înain
tarea și cultura femeii române, prin acesta 
se convdcă la adunarea generală ordinară, 
ce se va ține Duminecă la 9 Nov. 1902 
st. n. în Deva, localitatea Casinei române 
d. a. la 3 ore.

Deva, la 26 Oct. 1902.
Elena Hossu-Longin n. Pop, 

presidents.
Dionisie Ardelean,

secretar.

ULTIME SCIR1.
Cfușiu, 4 Noemvrie. (Telegr. 

„Gaz. Trans.“) Fără de a țină cont 
de escepțiile ce au fost predate de 
cătră apărător în procesul d-lui 
Pacățianu pentru „Cartea de aurtf, 
tribunalul a decretat astăflî de a'l 
pune in stare de acusare pentru tbte 
punctele incriminate. In. motivare se 
vorbesce despre tendința cărții.

BucurescT, 4 Noemvrie. Odată- 
cu miniștrii Danew și Paprikow, s’a 
dus și principele Ferdinand la Rus- 
ciuc, pentru a controla pregătirile, 
ce se fac în vederea visitei regelui 
Carol. Regele Carol va părăsi Sinaia 
Dumineca viitore, er Marți, în 11 
Nov. va pleca la Giurgiu, unde se va 
imbarca pe vaporul Orientul, care 
va fi însoțit de canonierile Oltul și 
Șiretul și de torpilorul Sborul. Co
manda o va ave colonelul Coslinschi 
din flotila militară română. Regele 
va trece Marția în Rusciuc, er sera 
va pleca la Plevna. Mercuri dimineța 
din Sadowatz va merge cu trăsura 
la Plevna, de unde se va întbrce cii 
Orientul la T.-Măgurele, 6r de acolo 
cu tren special la Sinaia.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 31 Octomvrie 1902.
Europa: Silberer, Bosner, Viena; Vech- 

ner, Deutsch, Ruttkay, Klein, Angyal, Pesta; 
Flussmann, Neugradiska; Earhy, Zimony; Mun- 
tennu, profesor, Șpartali, sud. în drept, Bucure®'-!; 
von Mutius, maior, în statul major prusian, Frank
furt a/Oder.

Grand: Farkas, neguțător de vinuri, Griin, 
comerciant, Deșiii.

Dutnnede.nl
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emis.

. 120.45
97 60
90.25
97.40
98.—

202 —
157.— 

. 100.95

de hârtie austr. . 
de aur austr. . .
diu 1860.

. 120.60
. 100.20
. 91.45
. 150 —

15.60

Cursul la bursa din Viena,
Din 3 Novembre n. 1902.

Renta ung. de aur 4,l/0 . .
Renta de corone ung. 4°/0
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. 
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 . 100.80 
Renta de argint austr. .
Renta 
Renta 
LosurI
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 720 50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondorî.............................
"Mărci imperiale germane .... 
London vista.............................
Paris vista . ..............................
Rente austr. 4°/() de corone 
Note italiene ......................... ....

672.50
19.06

116.85
289.05
95.15
95.15

Cursul pieței Brașov.
Din 4 Novembre n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. ,, 18.80 fl 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 fl 19.07
Galbeni „ 11.20 fl 10.30

Carsul leșurilor private
din 30 Oct. JJOa.

1—3 (731iOUmp. nde

Basilica.............................  • . 18 60 19.G0
Credit ............................. ’ ÎL.— 431 —
Clary 40 H. m.................... 205 — 207.—
Navig pe Dunăre. . . . ’ —
Insbruck ........................ 8S50 91 —
Kraknu............................. 77 — S'.fO
Laibach ....... 75 — 78 —
Buda................................. 194.- 2-2.—
Pa’fly . ........................ ■ 182. 1^7.—
Crucea roșie austriacă . • 54.75 5 75

„ „ uns;. . . . ’ 27.— .28
„ „ ital. . . . ’ 27.25 28.25

Rudo.f............................. 72 — 76.—
Salm............................  . • 243.— 24
Salzburg.............................; • 77.— 80.-
St. Geuois ................... • 245 — 260. -
St.anislau........................ — — —
Trierit'ne 4’/,% 100 iu. c. • 431 — 140 —

„ 4% 50 .... • 43 — 45 —
IValdstein........................ t 9.— 71.--

„ de 10 franci . . • 34 — 36 -
•Banca h. ung. l% . . . • —.—

U HI O, i 
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Nr. 15677-1902.

PUBLICAȚIUNE 
rsferilore ia vinderea birtului orășenesc 

Timișul de sus.

La 20 Noemvrie 1902, 10 
a. m. se va ține în localitatea
ciului economic orășenesc licitațiune 
cu oferte pentru vinderea birtului 
orășenesc din Timișul de sus înscris 
în protocolul cărții funduare a Bra 
șovului Nr. 1 A + Nr. ord. 119 Nr. 
top. 25408, 25409 — constatatori din 
edificiile pentru cârciumă, cur e și 
un ieuaț, eu o suprafață în mărime 
de 2581 m. □

Ofertele sunt a-so present*  în 
scris la oficiul economic orășenesc 
pană la de licitație, tot , de-o
dată și în cjma pertractării ofertelor.

Oferte orale se pot £.ceînc|ii?a 
de licitațiune.,

Conditiunile ofertelor și ale li- 
citațiunei precum și cele ale con
tractului de cumpărare ce se va 
încheia, se pot lua în vedere în lo
calul oficiului economic orășenesc 
în fie care 4' ’n decursul orelor de 
funcțiune și pănă la 4’ua de licita
țiune

Brassd, în 21 Octomvre 1902. 
Magistratul orășenesc.

â-dim. ist-r. „Gazetei Trans.?

slane
precum și de ©asă se eapetă în fie
care di prospetă în @ @ ©

WILHELM SCHMIDTS
3 Strada aței rsr. 3, și sen Str. Mirscher nr. S.

La ESPOSIȚIA SPECIALĂ din LONDRA în (902 premiat cu medalia de aur.
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Sz. 10569—19 2. 4

tlkv.
Arveresi hirdetmenyi kivonat.

A fo^arasi kir. jârâsbirbsâg, mint t»lekkonyvi hatosâg kozhirră teszi, 
hogy a „Furnica11 tak.-penztâr v4grehajtat.bnak Haduțiu George ăs neje 
vegrehajtAst szenvedO elleni 336 tor. — fii. tbkekbveteles es jărulekai 
irânti vegrehajtăsi iigyeb-n a brassoi kir. torv.-szdk (a 3ărkăn\i kir. jă-
rășbiroiăg) teruletbn Iev6. a Todoricza kozsegben fekvb todoriczai 214.
sz! tljkvben 405/2, 403/2 h rsz. epiiletee ingatlanra tgeszben . 320 kor.
1414 h rs>. egâsz ingtlura 9 kor. 4400 hrsz. egăsz ic gtlnra 12 kor
2469 » 5Î. 5) 80 6898 n 11 „
2522 55 55 47 55 6931/2 r 12 „
2579/2 n 55 6 55 7235, 7236 „ » 9 „
3510 r* 55 55 52 15 23.02 » 22 „
3634/1 n Î5 r 17 n 4129 „ 22 „
3886 w W 65 5? 7213 M 9 „
4157/2 >7 n 15 8 55 kojooăban ezennel mt găllapitott ki-
kiâltăsi ârban elrendelte, es hogy a fennebb megjelolt ingatlanok az
1902 evi November ho 25-ik napjăn delelott 9 drakor Todoricza kbzseg hâ-
zănll megtartandd nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
albi is eladatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ing-tlauok beesărănak i( ' ,-ât 
kă«zpenzben. vagy az 1881. LX t. cz. 42. § âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november 1-ăn 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigy mi- 
niszteri rendelet 8 § âban, kijelblt ovadekkbpej ertekpapirbau a kikiil 
dbtt kezehez letenm avagy az 1881. LX t. cz. 170 § a ertelin ben a 
bânatpenznek a birbsăgnâl eloleges elhelyezeserbl kiâllitott sz bâlyszerii 
elismervenyt âțszolgâltatni.

Fogaras, 1902 evi augusztus ho 6-ik napjân.
A kir. jârăsbirosâg, mint tlknyvi halosâg

NĂDUDVARY, 
730.1 1 kir. aibiro.

648-1902

v6grh-szdm- Arveresi hirdetmeny.
Alulirt birbsăgi vegrehajtb az 1881. evi LX. t-cz. 102. § sa brtel- 

mbben ezennel kozhirrb teszi, hogy a brassoi kir. torv.-szbknek 1901. 
bvi P 6659 sz. vbgzese kbvetkezteben liemiân Simon brassoi tigyvbd 
Altai kbpviselt Sarda Măria f-s tărsai almâs-mezbi lakosok javâra Surdu 
Constantin Măria almăs-mezbi lakosnb ellen 309 kor. 20 fii. s jâr. ere- 
jbig 1902 evi Szept. ho Leu foganatositott kielegitâsi vegrehajtăs utjăn 
lefoglalt 890 korra becsulr. kovet.ke/6 ingbsâg^ k u. m : tehenek, ti- 
nbk, szbna stb. nyilvânos âryerbșen eladatnak.

Mely ârverăsnek a zernesti kir. jbirdsâg 1901ik 6vi V 280/4 sz. 
vegzese folytăn eddig osszesen 398 kor. 79 tillbrben biroilag măr meg- 
ăllapitott koltsegek erejbig Almăs mp-. 6n Surdu Constantin Măria hâza- 
nâl keodfi e<zko/lesbie 1302 evi november ho 17 ik napjânak deieloiti 3 
oraja hatâridoul kituzetik. es ahhoz a venni szândekozok ezennel oly 
mpgjegy. essol hivatnak meg, hogy âz ^rintott iugbsâgok az 1881 fvi 
LX. t.-cz. 107.be 108 §§ ai ert.elmbben kbszpenzfizetes mcllett a legtob- 
bet igbrbnek szuksbg esetân becsăron aiul is el foguak adatni.

Amennyiben az elărverezendo ingosbgokat mâsok is le fs felulfog- 
lMtattăk es azokra kielegitesi jogot nyertek volna ezeu ârverbs azi 1881 
evi LX. t.-.cz. 120. § ertelmâben ezek javăra is elrendeltetik.

Kelt Zernesten, 1902 bvi oktober ho 26 ik napjău.

.Huszâr Vilmos,
1—1.(736) kir. bir. vdgrehajtd.

ÎNTINDE NOROCULUI MÂNA! -w
Mulțî au fost favorisațl de noroc cumperând un los dela noi!

110.000 Losurî 55.000WS»
Cel mai mare câștig eventual

Ml

1
2
8

Premiu 600.000, 1 câștig ă 400.000, 200.000, 2 ă 100 000, 1
îi 80.000. 1 â 70.000, 2 â 60.000, 1 ii 50,000, 40 000, 5 ă 30 000, 3 
h 20.000, 8 ti 15.000, 36 â 10.000, 67 ti 5000, 3 â 3000, 437

â 90 000, 
â 25 000, 
â 2000, 

803 â 1000, 1528 a 500, U0 â 300, 34450 â 200, 4850 a 170, 4850 a 130,
100 ă 100, 4350 ă 80, 3350 â 40. Adpca:

14,459.000 cor., Patru-spre-dece milione 459 000 corone
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Jeder versuche sein Glfiok mit der an seinem Gobnrtstage ver- 
zeichneten Nummer. In die-en Kalender is an jedem Tag's des 
Jabres eine Nummer verzeichnet, welche bei nmgehender Beslel- 
lung von uns bezogen werden kann, so dass Jedem die Wabl 

seiner Nummer freistehl Solite die Nummer inzwischen vergriHen sein, so senden Ihnen eine ăhnliche.

Intreo-a întrnpr’ndpye e pusa sub supraveghere^ sfatului. 
Prețul (vicinal al JosorlUoB- stabilit după planul Clasa I.:

I
pentru un patrar(’/.,) fl. 150 sru cor. 3.— 

„ . întreg (7,1 fl. 6 — . „12.-
Se trimet cu ramburs sen re lângă trimiterea sumei înainte. Liste oficidse se es-

Pentru o optime (>/8) fl. —.75 seu cor 1.50;
6.-;n „ Jumătate C/2) fl. 3.— „ întreg ('/, 1 fl. 6 —

i edeză după tragere.— P au urî oflciose gratis.
Ne rugăm ca comande de lo uri originale a s<> trimite direct la noi pănă îu

IgUr*  SO Noemvrie aB c. -w
• •

Filialele:
Waitznrw4. 
.VS U7.eu sas ring sai*.  IC 
K8i«aBbc«Hsa-iiiag’ îS-£.

A. TOROK & Co.
csâ «le hanră

Budapest, vi Theresienring 46/a
Cea Hiaaî naiare întreprindere de Loterie de clasă

anume n t mp scurt peste nouă milione de corâne.

■■MK
Domnului â» T O R O BC & Budapest.
Bmrvu ți a trimite

Surea de fl j a se lua cu ramb »rs, ur- 1 (Ce uu convine 
1 mâza cu nnunlat postal, i ștergeți).

Losuri originale clasa I. a Loter ei (le clasă 
reg. ung. rnpreum- cu pihuul ofi ial.

Scrisare de comandă de tăiat.

Tipgrafia A. Mureșianu. Brașov.


