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îndreptat ochii ârăși asupra Româ
nilor maramureșeni, pe cari — o- 
nâre escepțiunilor — i - a câștigat 
erăși pentru scopurile sale. Din -sl
inul fraților din Maramureș s’au ri
dicat glasuri deiprotestare împotriva 
memorialului.

Vasile Mihalca. al cărui tablou 
împodobesee astăcji sala de șediuțe 
a palatului administrativ și pe care 
■urmașul seu în funcțiune îl arată vi- 
sitatorilor ca Român, s’a pus în frun
tea mișcării și drept răsplată a fost 
decorat — -cu corona de fer clasa 
III. In cjiua de Sf. Vasile 1883, 
■când i-s’a făcut lui Mihalca de ciracii 
lui un conduct de torțe — el a ți
nut un discurs, în care a flis, că 
„numai atâta \vrâ să trăiescă, cât 
timp va trăi ca Maghiar11.

De tepa -acesta erau unii Ro
mâni maramureșeni: Valahi când le 
trebuia guvernului unelte, ca să 
protesteze împotriva cererilor juste 
ale Românilor, — Maghiari, când 
erau decorați pentru serviciile pres
tate contra propriului lor neam.

Evident că jocul acesta ambiguu 
nu pută se dureze în vecii vecilor. 
Trebuia să se limpec}âscă odată si
tuația. Adecă cum? Noi Maramure
șenii vecinie unelte împotriva nea
mului nostru? A trecut de șagă 
Domnilor:! Deacum copiii noștri nici 
rugăciunile să nu potă învăța în 
limba mamei lor? Nu v’a fost de 
ajuns, cât v’am dat la 1879? Și la 
1882? Acum ne cereți și mai mult? 
Ne cereți totul?

Și la ultima încercare, pusă la 
cale cu multă dibăcie în congrega
ția din Siget, despre care raportăm 
la alt loc al Ziarului — repetiția 
inseenării a dat fiasco.

Moțiunea de încredere, pe care 
congregația comitatului a vrut să o 
trimită lui Berzeviczy pentru noul 
său atentat, n’a obținut voturile Ro
mânilor independenți. Că s’a votat 
moțiunea cu mare majoritate, asta 
nu importă. Ceea ce importă însă 
este, că Românii în frunte eu vica
rul și cu d-1 Dr. Ioan Mihalyi au 
protestat solemn împotriva nouei în
cercări de maghierisate și au res
pins moțiunea.

Votul Românilor din Maramu
reș pe cât de lăudabil este, pe atât 
de mult ar trebui să dea guvernului 
de gândit:

Să nu întindă corda prea tare!

,,Moțiunea” din Maramureș.
(a) Decă vr’un Român mai, 

distins din Transilvania, seu chiar 
de peste Carpațl se întâmplă se vi-, 
siteze capitala Maramureșului și între 
lucrurile vrednice de vecjut ale ace
lui oraș se abate și pe la palatul 
administrativ — casa cosnitatului,— 
viceșpanul politicos al acelui co
mitat făcând pe ciceronele, câod îl 
introduce în sala de ședințe a pala
tului, îi arată între tablourile, ce 
atârnă pe părete doue figuri blajine; 
cu trăsături românesc! și epee: Uite!. 
Aceștia au fost Români!

In adever unul din tablouri re- 
presentă pe cel din urmă fișpan ro
mân din Ungaria, Man, er al doilea 
pe cel din urmă viceșpan român, 
Vasile Mikalca.

Țâră veche, țera Maramureșului, 
ai cărui locuitori, băștinași români, 
s’au distins prin virtuți militare și 
cetățenescl și au primit încă pe 
vremea lui Ludovic cel Mare și mai 
’nainte donațiunî și înălțare în ran
guri. Și mai este Maramureșul și 
■țera descălecătore, din care s’a ză
mislit pe la mijlocul secolului XIV 
Moldova. Se pote s6 nu te înduio
șezi când îi auc|i pomenindu-i nu
mele?

Dâr Românii din Maramureș, 
descendențl ai vechilor cnezl, ni-au 
dat adesea-orl de gândit în dece
niile din urmă ale secolului trecut. 
„Suntem Români1', o spuneau ei pe 
față, in limba ungurescă, și încă în- 
tr huințau cuvântul de „olahtf, că- 
ru -I îi dedeau o însemnătate speci
fica, maramureșână, cu care se mân
dri au.. Cu ce se mândriau adecă? 
Se mândriau, că ei în tote timpu
rile au trăit în „armonie frățâscău 
și erau animați de-o „însuflețire tra
dițională11, de aceeași însuflețire, de 
care erau animați și Maghiarii din 
acel comitat.

E bun lucru „armonia frățescă" 
și „însuflețirea tradițională11, decât 
cu durere am trebuit se vedem, că 
acea armonie și însuflețire erau în 
tot-deuna exploatate în detrimentul 
intereselor naționale românesc!.

Cum așa?
Eată cum.
La 1879, când Trefort, mi

nistrul de instrucție de pe vremuri 
și maestrul actualului ministru, Ber- 
zeviezy, a adus pe tapet prima rată 
a proiectelor de maghiarisare prin 
școlă — Românii de la vlădică și 
pănă la opincă au protestat și au 
sărit în apărarea școlelor primare 
amenințate.

Guvernul și-a aiuncat atunci 
ochii asupra Românilor maramure- 
șani, și a pus în circulație în mij
locul lor o declarare subscrisă, prin 
care Românii cereau votarea acelui 
proiect... și spre nespusa durere a 
tuturor fraților, apelul ministrului 
Trefort n’a rămas fără resultat.

In conferența de la Sibiiu la 
1881 s’a decis publicarea unui me
morial conținând gravaminele națio
nale ale Românilor. Memorialul s’a 
publicat la 1882 și guvernului tre- 
buindu-i din nou un țap emisar, și-a 
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In „R,eichsrath“-ul austriac s’a 
continuat Vineri discuțiunea asupra decla- 
rațiunilor ministrului președinte Koerber 
privitore la evenimentele din InDsbruck. 
Fdrte puțin s’a vorbit la ordinea de 
di. S’a vorbit însă cu atât mai mult contra 
dinastici. Deputății Sternberg și Pernes- 
torfer au atacat cu mare violență dinastia 
și n’au fost de loc alegători în espresiuni. 
Acesta din urmă a făcut responsabilă di
nastia de condițiunile deplorabile a situa- 
țiunei interiore în Austria și a dis, că di
nastia actuală este o nenorocire pentru im
periu. - • Deputatnl polones Dziedusicki a 
combătut pe Pernerstorfer, al cărui limbaj 
n’ar fi tolerat în nici un parlament din

■lume. — Italianul Mazzorana descrie eve
nimentele de la Innsbruck, de care face 
respurideto-ri pe Germanii radicali și pe 
guvern.

Discuția s’a continuat în ședința de 
Sâmbătă, cu care ocasiune președintele a 
■respins cuvintele lui Pernerstorfer la 
■adresa dinastiei și l’a chemat ulterior la 
ordine.

drepta liberală stătea liniștită în bănci’. 
Contele Tisza își ocupase și el fotoliul 
ministerial, mut și cu priviri fulgerătore 
de mânie asculta sărbătorirea lui Apponyi..

Oposiția, în sfîrșit, săturându-se și- 
ea de gălăgia ce o înscenase în jurul no
bilului conte, deveni impacientă și ceru1 
sgomotos deschiderea ședinței publice. 
Târdiu abia sosesce presidentul Perczel. 
El deschidând ședința spune, că ministrul 
președinte a cerut cuvântul.

In olipa acesta printre șirurile opo- 
siției trecu ca un fulger scirea, că Tisza 
are se săvîrșescă o [aptă istorică, un 
„atentat" ca și care nu s’a mai pomenit 
de la 1867 înedee, o „lovitură" are să dea 
el „constituției ungurescl."

Tissa vorbesoe. In colori vii și cu 
voce vibrătore el descrie pericolele, ce 
obstrucția le-a adus asupra țării și acea 
stare imposibilă creată de împrejurarea, 
că în parlamentul ungar planeză asupra 
ori-cărei acțiuni fantoma obstrucțiunei, 
amenințând cu zădărnicire ori-ce cestiune 
vitală și întrega viâță constituțională ma
ghiară. Aici e obstrucțiunea technică care 
este un product, o bombă austriacă im
portată dinedee de Laita. Acdstă bombă 
vreu acum s’o arunce în constituția ma
ghiară. Evenimentele ultimelor dile au 
convins pe toți, că sortea națiunei ma
ghiare a ajuns la un punct de întorcere. 
Obstrucțiunea technică e anunțată, și față 
ou acesta înceteză ori-ce. (Sgomot colosal) 
D-Vdstră, oposiția, puteți se obstruațl cât 
veți vrâ. Un lucru ÎDse e clar: ori vom 
lăsa țera în sdrtea ei, ori vom [ace capdt 
acestei comedii...

Ceea ce a urmat după aceste cuvinte 
ale ministrului președinte, abia se pdte 
descrie. Tabăra lui Tisza striga c’un glas: 
Votăm'. să votăm'. Întreg partidul liberal 
se ridică ca un om în picidre, cei din 
stânga și stânga estremă de asemenea, și 
se porni un huet și un urlet de voci cum 
nu s’a mai pomenit.

In acest concert caotic nimic nu se 
mai pute audi. S’a vădut numai că Tisza 
face semn lui Perczel și-i trimite un răvaș.’ 
Perczel se ridică în scaunul presidial, însă 
în momentul acesta Rakosi Victor, unul 
din notari, pune mâna pe hârtiile de pe 
masa președintelui și pe una din aceste o 
sfîrtică — era procesul verbal înaiDte pre
gătit.

Urmă apoi un moment de adevărată 
învălmășală. — „Trădători!" „Mișei!" „ză
vori împerătesci\" strigau cei din oposiție 
Pumnii se ridicau amenințători. Câțî-va 
din oposiție dau năvală spre președinte și 
se iau de piept cu garda de deputați ce 
împrejmuia pe Perczel. Lovaszy Marton 
apucă un scaun și-l aruncă spre Perczel 
Scaunul însă se isbesce de parcanulscau
nului presidențial. Lovaszy îl aruncă și a 
doua oră, der nu nimeresce nici acum pe 
Perczel. Un călimăr însă îl nimeresce to
tuși. „MișeluV." „Mișelul!" strigă ca eșiți 
din minți cătră Perczel.

Ce se întâmplase adecă? Maioritatea 
liberală a votat moțiunea-Daniel.

Apoi în mijlocul celui mai mare tu
mult contele Tisza, care de la începutul 

■ședinței era încunjurat de o gardă întregă 
’ de apărători, s’a dus Ja president și i a 
predat rescriptul regesc prin care sesiunea 
dietei se declară închisă și dieta amânată.

Presidentul ceti acest rescript, dâr 
n’a putut fi audit de nimeni; s’a dat apoi 
jos din scaunul seu și împreună cu Tisza 
și cu toți partisanii au părăsit sala ședin
țelor.

Deputății din oposiție nu părăsiră 
însă sala. Ei înscenară o ședință neofici
ală în care, după ce au luat cu toții de 
veste ce a făcut Tisza cu ai săi, — la 
propunerea contelui Zichy Aladar — au 
jurat, că nu vor mai lăsa pe Perczel să 
presideze ședințele. A vorbit apoi Kossuth 
contra „atentatului" și s’a cântat ârăși 
„Kossuth Lajos azt izente"...

Ședința s’a sfîrșit abia cătră ărele 
10 năptea.

In contra proiectului Berze
viczy. Alegătorii români ai cercului Brad 
(comit Sibiiului) au votat la 17 Noemvrie 
■o resoluțiune în care „protesteză cu tărie 
■contra noului atac asupra drepturilor sale 
aeprescriptibile, dreptul înăscut la limba 
lor proprie maternă, care: singură le pote 
asigura desvoltarea culturală. Esprimă mul- 
țămită și venerațiune episcopatului român 
pentru pașii întreprinși în contra proiec
tului de lege, întru apărarea autonomiei 
garantate prin lege, și declară, că zadar
nică va fi în veci orî-ce încercare de a-ne 
răpi limba nostră strămoșescă".

Noua crisă ungară.
Evenimentele ce s’au petrecut în șe

dința de Vineri săra a dietei vor rămâne 
memorabile în analele „parlamentarismului" 
unguresc. O importanță politică tot atât 
de mare au lucrurile ce s’au petrecut după 
acea ședință și a doua di, Sâmbătă, în 
sînul partidelor din oposiție. Vom arăta 
aici în resumat întâmplările acestor dile 
agitate.

Ședința de Vineri sera.
Ședința s’a deschis la orele 4 d. a. 

De astă-dată sub zodia obstrucțiunei tecto
nice, ce se începuse încă în ședința di
nainte de ameții, care s’a sfîrșit prin in
tonarea de cătră oposiție în chiar incin ta 
camerei a imnului revoluționar „Kossuth 
Lajos aut izente". Spiritele celor din stânga 
și stânga estremă erau la culme agitate 
prin faptul, că tot în ședința dinainte de 
amecji se primise de cătră majoritate pro
punerea contelui Tisza privităre la ședin
țele paralele.

După verificarea procesului verbal, 
s’a cerut ședință secretă. Atât doriau con
tele Tisza și cei din garda sa, ca adecă 
să se dea o nouă dovadă despre necesi
tatea revisuirei regulamentului camerei și 
ca obstrucția technică să-i servescă de 1 
basă la ceea-ce a urmat, la lovitura ce a 
dat’o el pe neașteptate și prin surprindere.

Gu mici întreruperi s’au ținut vre-o 
trei ședințe secrete. Iu cea din urmă, — 
care a durat de la 8—9 ore sera,— contele 
Apponyi a ținut*  un discurs ațîțător în 
contra, reformei regulamentului și despre 
pericolele ce le involvă moțiunea-Daniel. 
Invinuesce pe Tisza de despotism și arbi- 
trarism și arată de ce mare valore și în
semnătate capitală este regulamentul ac
tual, un „adevărat bastion de apărare" în 
contra prepotenței. Vorbind apoi despre 
sine, Apponyi declară, că abia acum la 
vârsta de 60 ani a ajuns la începutul ca
rierei sale politice.

Pe când vorbia Apponyi, garda ti- 
szaistă ținea un conventicul secret într’un 
colț al sălei, la care însuși ministrul pre
ședinte Tisza a luat parte, distribuind or
dinele și rolurile.

Ședința secretă s’a ridicat la orele 9. 
In pausa ce urma, oposiția a făcut mari 
ovațiuni contelui Apponyi, în jurul căruia 
se grupară toți din tote fracțiunile și 
nuanțele oposiționale. Multi din deputății 
din stânga se urcară pe bănci, aplaudau 
furtunos și preamăreau pe Apponyi. Pu
blicul, care umplu galeriile, manifesta 
împreună cu deputății pentru cel care 
numai acum „și-a început cariera politică".

Pe când se făcea manifestația acesta,
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„Oposiția unită".

După acest eveniment din dietă, 120 
■de deputați oposiționali s’au întrunit la 
hotelul „Hungaria", pentru-ca se discute 
asupra celor de făcut. Aici s’a întâmplat 
apoi un lucru de mare însemnătate: uni
rea tuturor partidelor din oposiție. Condu
cătorii fie-cărui partid au ținut discursuri: 
Hollo, Apponyi, Kossuth, Kubik, Zichy 
Aladar, Ebtvbs, Justh, Rakovsky, Bartha, 
Vâzsonyi, Rakosi, Gulner, Thaly și alții,

Contele Apponyi a <jhs între altele, 
că „adi a murit ceva, după care nimeni 
nu va plânge: oportunismul*. — Francisc 
Kossuth a salutat pe Apponyi pentru-că 
a <Jis, că numai,acuma i-s’a început cari-1 
era politică. — Rakovsky a cerut scuze de 
la cei pe cari până aoum i a atacat. — 
Burtha Miklos s’a rugat de iertare de 
Apponyi și de Kossuth pe cari adese-ori 
i-a criticat. — Apponyi luând din nou cu
vântul a țlis: „Unirea nostră să nu fie nu
mai ad hoc, ci basa unei cooperațiuni sta
tornice, ale cărei râde vor fi dulci pentru 
toți factorii, căci vom salva strălucirea 
coronei ungare de preponderanța usurpată 
a coronei împerătescz austriaceCi.

*) Se scie că a fost retras dimpreună cu 
celelalte proiecte de lege de ministrul președinte 
Tisza. — Red.

A doua di, Sâmbătă alianța partide
lor din oposiție s’a consfințit în t,6tă forma. 
Partidele au ținut o conferență comună, 
la care au participat 110 deputați. Confe- 
rența a ales un comitet diriguitor, care 
să ia tote disposițiunile necesare față cu 
noua situațiune dată și se redacteze o adre
să cătră Majestatea Sași un manifest cătră 
„națiune*.  Din comitet fac parte următorii: 
F. Kossuth (președinte), I. loth (notar) 
membrii: contele A. Apponyi, br. D. 
Banffy, 1. Gulner, I. Hock, I. Justh, B. 
Barabaș, conte T. Batthyany, C. Eotvăs, 

•L. Hollo, B. Komjathy, G. Polonyi, St. 
Rakovszky, I. Saghy, F Szederkenyi, 
Col-. Thaly, G. Ugron, Vaszonyi și conte 
Aladar Zichy.

Disidența grupului Andrassy.
In urma celor petrecute în ședința 

de Vineri sera a dietei, grupul Andrassy 
a hotărît să repășescă din partidul liberal. 
Și-au anunțat eșirea din partid: conții 
Iuliu, Teodor și Alesandru Andrassy, con
tele Ladislau Batthyany, contele Bela Vass, 
contele Ioan Fladik, bar. Iosif Inkey, con
tele Andreiu Hadih-Barkoczy, L. Semsey, 
contele Nic. Thoroczkay, Geza Salaroon, 
contele Al. Sztâray și Nic. Szemere. Cu 
totul 13. (

Și-au mai anunțat eșirea din partid 
foștii miniștri în cabinetul Szell: Iuliu 
Wlassics și Ign. Daranyi.

Adresa cătră Monarch.

După cum s’a spus, conferență par
tidelor oposiționale unite (liga oposițională 
— 'cum îi mai die) a hotărît să redacteze 
o adresă cătră Maj. Sa Monarchul, și un 
manifest cătră „națiune". Pe cea dintâiu a 
redactat’o contele Albert Apponyi, pe cel 
de al doilea Carol Eotvos.

In adresa cătră Monarch se arată 
mai întâii! ce s’a petrecut în ședința 
de .Vineri sera (18 1. o.), guvernul fiind 
învinuit, că a vătămat în mod brusc re
gulamentul camerei. In fapta acesta pri
mul sfetnic (Tisza) al monarchului figureză 
ca complice conscient. Mai mult, în aceeași 
di în care s’a săvîrșit „atentatul" la pro
vocarea directă a primului ministru, acesta 
a stors de la coronă un autorgraf pentru 
închiderea sesiunei dietale, pe care l’a și 
publicat imediat.

Partidele unite oposiționale — con
tinuă adresa — sunt de credință, că 
Maj. Sa n’a avut cunoscință prealabilă 
despre cele ce se petrec, ministrul preșe
dinte nu i-a spus cu ce soop cere acest 
autograf și nu i-a mărturisit, că are ne
voie de el pentru a săvârși un atentat an
ticonstituțional. De aceea el (Tisza) este 
îndoit vinovat, căci a abusat de încrede
rea cordnei de-oparte, er de altă parte e 
vinovat înaintea „națiunei", fiind-că s’a 
>atins de garanțiile ei constituționale.

Cel ce a abusat, deci, în acest chip 
de încrederea cordnei, merită să-și pri- 
mâscă pedepsa de la rege, căci altfel în 
nima „națiunei" s’ar produce impresiunea, 

că totul 6’a făcut cu învoirea și cu cunos- 
cința prealabilă a cordnei. In cașul acesta 
din urmă s’ar sgudui tot ce s’a credut ga
rantat pe vecii vecilor și s’ar deschide 
din nou rănile vechi ale națiunei ma
ghiare.

Așteptăm — încheie adresa — de 
la Maj. Vdstră, să binevoescă a înde
părta din postul său pe ministrul preșe
dinte contele Tisza, care prin violarea con- 
stituțiunei s’a făcut nevrednic de încrede
rea națiunei și a regelui, și guvernarea 
țării s’o încredințeze unor bărbați, cari 
respectă constituția.

In manifestul cătră „națiune*  se face 
pe larg istoricul ultimelor evenimeute, se 
arată procederea ilegală a contelui Tisza 
și rolul ce l’a avut în decursul acestor 
evenimente președintele camerei Perczel, 
pe care-1 numesce „criminal". La urmă se 
accentueză, că în contra acestui atentat, 
a acestei „fapte criminale", toți trebue să 
se ridice ca un singur om.

Când se va convoca dieta?
Diarele din Budapesta cred a sci, că 

noua sesiune dietală va fi convocată. pe 
diua de 9 Decemvrie.

In Decemvrie, guvernul nu va face 
altceva, decât să caute a-șl vota indemni
tatea budgetară. Dâcă îi va fi posibil, a- 
tuncl va resolva și alte proiecte urgente.

După anul uqu guvernul va face în
cercări seridse pentru a vede, decă se mai 
pdte face ceva ori nu cu actuala cameră. 
Decă nu va mai pute lucra nimic cu ea, 
urmeză disolvarea și alegeri noue.

Periodul agitațiunilor.

După evenimentele dilelor de Vineri 
și Sâmbătă, partea cea mai mare a depu- 
taților au plecat din Budapesta. Vr’o 100 
de guvernamentali însă au rămas pe d<ua 
de Duminecă în Budapesta, ca să parti
cipe la adunarea pusă la cale de cătră 
deputății liberali ai cercurilor din Buda
pesta în sala cea mare a Redutei. La adu
nare a participat și contele lisza și a 
ținut un strașnic discurs în contra obs- 
trucțiunei. Au participat și ceilalți mem
bri din guvern. Contingentul cel mai mare 
i’au format Jidovii. Oratorii adunării (Kaultz, 
Gluckstaal și alții) au dis, că oposiția vre 
revoluțiune. Din adunare au fost îndepăr
tate tote elementele oposiționale.

Oposiția, la rîndul ei, a plecat în tote 
părțile țării, ca să ducă agitațiunea în 
massele poporului. Prin acesta s’a deschis 
periodul agitațiunilor în întrega țera — 
semn învederat, că nouăle alegeri dietale 
nu sunt departe.

Proiectul lui Berzeviczy în 
congregația Maramureșului.

Sighetul Maramureșului, 18 Nov. 1904. 
Onorată Redacțiune !

Astăzi s’a ținut aici congregația co
mitatului sub președinta fișpanului, baro
nul Perenyi Zsigmond.

Deși acest comitat sufere de o miie 
și una de plăgi sociale și economice, 
grija principală a conducătorilor ei se 
vede că nu este ușurarea miseriilor, ci 
rîvna lor este îndreptată într’acolo, ca să 
presente comitatul în ochii lumei ca pe 
cel dintâiu, care aplaudeză la tote iniția
tivele șoviniste întreprinse de guvernul 
ungar.

Așa și în adunarea de astăcji s’a îns
cenat o manifestație, pusă la cale de-alt- 
mintrea cu multă dibăcie, cu scop de a 
vota încredere ministrului Berzeviczy pen
tru faimosul său proiect de lege prin care 
violeză drepturile garantate în lege ale 
confesiunilor și naționalităților nemaghiare.

Dibăcia a fost aceea adecă, că mo
țiunea ce s’a pus la ordinea dilei să fie 
semnată de representanții tuturor confe
siunilor, pentru-ca ast-fel să iesă la ivelă 
„însuflețirea tradițională" și „armonia fră- 
țescă" a locuitorilor din Maramureș.

Intre cele-lalte confesiuni au și găsit 
repede pe cei mai mari, așa: dintre Ru
teni pe însuși vicarul, dintre rom. catolici 
pe Archidiaconul etc. La Români treba 

n’a mers așa ușor, căci vicarul Titu Budu 
nu se pdte căpăta pentru o asemenea 
„însuflețire tradițională" putredă, și au tre
buit să se rnulțumâscă eu iscălitura cu
noscutului Joody Lâszlo, parochul Vadu
lui și protopop onorar ți).

Moțiunea avea următorul text:
„Propunem, ca locuitorii comitatului 

nostru, uniți în însuflețirea tradițională și 
în armonie frățescă, prin representanții lor 
din congregația municipală, se esprime 
d-lui Dr. Albert Berzeviczy ministrul cul
telor și instrucției publice recunoștința lor 
sinceră din incidentul presentării în cameră 
a proiectului pentru reforma instrucției 
primare maghiare, deore-ce prin acest 
proiect se are în vedere cultura și promo
varea mai eficace a insbucției limbez ma
ghiare*.

Semnați: Balog Mihâly,vicarul Rute
nilor Joody Lâszlo, Muller Kâroly, archi- 
diacon r.-cat. Szikszay Zoltan. eșpereș ev. 
ref. și Kovacs Zoltan, director la prepa
randie.

îndată după-ce s’a dat cetire acestei 
moțiuni, s’a ridicat d-1 Dr. Ioan Mihalyi, 
protofiscul comitatului, autorul cărții „Di
plome Maramureșene" și într’un discurs 
forte bine argumentat, în cursul căruia a 
citat tote legile în vigdre, cari garanteză 
drepturile confesiunilor asupra școlilor, a 
arătat, că prin proiectul actual al minis
trului Berzeviczy—în cas când s’ar vota— 
drepturile poporului nostru ar fi descon
siderate și autonomia bisericei violată. O 
lege ca acesta ar provoca prin volnicieși 
abus exterminarea șcdlelor nostre. Orato
rul a relevat, că multi își vor fi aducând 
aminte, când chiar în acest comitat Un
gurii au căutat prietenia Românilor, prin 
urmare cum vin acum să provoce prin 
asemenea moțiuni atâta indignare printre 
Români? Afară de acesta proiectul nici 
nu se află depus pe masa dietei*),  din care 
causă moțiunea nici nu e presentată în 
timp potrivit.

Deși frumosul și binemotivatul dis
curs al d lui Dr. Ioan Mihalyi a fost în
trerupt pe ici colo cu murmur, el a fost 
ascultat totuși până la sfîrșit, grație re
putației covîrșitdre de bărbat erudit, de 
care se bucură d-1 Mihalyi în tot Mara
mureșul.

După d-1 Mihalyi a luat cuvântul 
Balog Mihaly, vicarul Rutenilor, care se 
încercă să argumenteze, că naționalitatea 
și confesiunea sunt două lucruri deosebite 
și termină prin declarația că primesce mo
țiunea.

D-1 Titu Budu, vicarul gr. cat. ro
mân, declară că moțiunea adusă la ordi
nea dilei nu o pdte primi. Episcopii gr. 
cat. români au presentat un memoriu gu
vernului, în care se arată tote gravami- 
nele și pană ce acele gravamine nu vor 
fi lecuite — nu pdte vota încredere lui 
Berzeviczy. Proiectul este vătămător pen
tru credincioșii, pe cari îi păstoresce, că
rora li-se ia posibilitatea de a-și învăța 
chiar și rugăciunile în limba lor maternă. 
Declară, că respinge moțiunea de încre
dere.

loth Fereucz popă calvin, declară 
că și biserica lui are autonomie, însă mai 
bucuros o jertfesce pe acesta de dragul 
limbei statului.

Atunci se scolă Ioody Lâszlo și <jice 
că argumentele invocate de d-1 Dr. loan 
Mihalyi pot sâ fie adevărate din punct de 
vedere teoretic, der practica vieții l’a în
vățat pe domnia lui, că e bine să scie 
tot omul unguresce. Declară că primesce 
moțiunea, fiind-că omul care nu scie un
guresce, este ca un dobitoc, pe care îl 
mână de ici colo (olyan mint egy barom, 
melyet innen oda hajtanak). Decă sunt 
ceva gravamine dogmatice (!) este treba 
vlădicilor să le lecuescă. (Majd eligazi- 
tjâk!) Așa glăsui renegatul Joody.

lncheindu-se discuția, moțiunea s’a 
pus la vot. Au votat pentru ea 77, er 
contra 8, și anume: Ioan Doroș paroch în 
Slatina, Dr. Florentin Mihalyi advocat, Si
meon Batea paroch în Săpânța, Dr Ilie Ma- 

riș advocat, Titu Budu vicar, Basiliu tur
ca proprietar, Dr. Ioan Mihalyi prim-pro- 
curor al comitatului și Mihail Pavel pro
prietar.

Dintre Români au votat pentru mo
țiune despomemtul popă Ioody, Simiori 
Pop fisolgăbirău și loan Balea prim-notar 
la comitat. *S’a abținut: Dr. Aurel Mânu.

Cu regret constat, că preoțiraea, de 
și e bine representată în congregațiune, a 
absentat în mare parte de la adunare. 
Pdte de frică să nu i-se detragă ajutorul 
de stat !

Hilm.

Sobrania bulgară. Sobrania a adop
tat Sâmbătă, în a treia cetire, adresa mi
nistrului president și a esprimat speranța, 
că cercurile competente turcesc! vor în
țelege primejdia ce resultă pentru Turcia din 
tratamentul actual al Bulgarilor în Turoia 
și că acest tratament va fi mai drept și 
mai uman pe viitor. In ce privesce rela- 
țiunile cu Serbia, ministrul president a 
constatat în (acordul, care este pe cale 
de a se încheia între cele două state, 
că el nu are scopuri agresive. De aseme
nea este imposibilă o repartițiune a in
fluenței în Macedonia, seu o demarcațiune 
a celor nouă naționalități în acel teritorii!. 
Este o datorie, care se înțelege de sine, 
de a întreține bune relațiunî cu țările ve
cine și de a evita tot ce ar pute să le 
turbure. Cu Rusia, guvernul se silesce de 
a consolida raporturile cordiale, păstrând 
însă atitudinea cea mai corectă. Ministrul 
de interne, vorbind de situațiunea inte- 
rioră, a spus că nu mai este posibilă în 
Bulgaria o politică ruso-filă seu anti-ru- 
sescă.

Incidentul de la Huli. Ancheta 
privitdre la incidentul de pe marea Nor- 
nului și-a încheiat cercetările în ce pri
vesce evenimentele petrecute. Comisiunea 
a adus un omagiu particular atitudinei 
eroice a echipagiilor vaporelor de pescari 
„Gull" și „Crane". Representantul Rusiei 
s’a asociat la acest omagiu și a exprimat 
în numele Rusiei regrete adânci asupra 
celor întâmplate. Representantul proprie
tarilor vaselor a cerut, ca pescarii, cari n’au 
fost răniți der forte sdruncinați morali- 
cesce, să fie îndemnisațî cu câte 50 lire. 
Comisiunea a decis de a resolva cestiunea 
indemnității la Londra, der a făcut deja 
cercetări asupra situațiunei materiale a 
pescarilor, cari nu s’au reîntors și a celor 
supraviețuitori. Pilotul vaporului „Minos" 
a cerut 150 lire pentru rănile ce a primit 
și 500 lire pentru scăparea vaporului 
„Mino". Pilotul vaporului „Guli" a cerut 
50 lire ca indemnitate personală și 2000 
lire pentru scăparea eghipagiului de pe 
vaporul „Crane". Mai mulți alți pescari 
ascultați ca martori, au cerut indemnități 
de câte 50—100 lire. Șeful inginer al va
porului „Crane" cere 1500 lire și alți doi 
ingineri fie-care câte 1000 lire.

Comisiunea continuă ancheta.

încetarea partidului poporal-național
bucovinean și apunerea „Deșteptării".

O scire întristătdre, deși nu neaștep
tată, ne sosesce din Cernăuți. Comitetul 
central al partidului poporal național ro
mân din Bucovina întrunit în cjiua de 14 
Nov. n. a. c. a decise disolve partidului 
și încetarea apariției diarului „Deștep
tarea*.

In numărul său de alaltăieri, ultimul 
număr, „Deșteptarea" motiveză cu urmă- 
torele ouvinte decisiunea comitetului cen
tral :

„încetarea activității comitetului cen
tral al partidului poporal național și sis
tarea apariției diarului nostru, sunt consec
vențe ale împrejurărilor actuale și ale con
vingerilor ce le nutrim.

Vremuri grele au petrecut Românii 
bucovineni prin un deceniu. Am purtat 
lupte crâncene pentru drepturile nostre și 
pentru apărarea ndstră etnică. La început 
am fost un corp solidar cu luptă unitară. 
Divergențele de tactică în luptă au pro
dus însă spargeri și formări nouă politice, 
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precum este partidul poporal-național. In 
■urmă s’a ivit și partidul democrat ro
mân.

Astădi priveliștea este întristătore. 
'Corpul națiunii nostre este spart în caște 
separate. Marii proprietari, preoții, învăță
torii și poporul rural — toți 3ă separeză 
politidesce unii de alții și se mărginesc a 
lupta pentru interesele particulare ale stării 
cărei îi aparțin — acesta este tristul efect 
■al agitațiunilor democraților români. Ba 
starea este și mai rea prin faptul, că și 
în sînul fie-cărei dintre stări există frac
țiuni și divergențe.

Acestă stare de lucruri nu pdte duce 
spre bine. Ea îi răpesce poporului român 
puterea de a-se validita ca un factor ho- 
larilor în vieța publică din Bucovina și de 
■a se apera cu energia necesară.

Nu idealele castelor, ciideia națională, 
comună tuturor, trebue se fie principiul în
tipării in sufletul și scris pe stindardul fie
cărui Român bun.

Drept consecvență a acestei convin
geri este disolvarea comitetului central al 
partidului poporal-național și sistarea apa
riției Ziarului nostru. Partidul poporal re- 
presintă numai o fracțiune a poporului 
'nostru din Bucovina, asemenea și „Deș- 
teptarea“. Vremea actuală reclamă înse 
■combaterea spiritului separatist și reconso ■ 
■Udarea unui partid mare național, precum 
.și un cfiar, care si represinte aceste con
vingeri.

Patriotismul românesc ne îndâmnă 
se ne dăm la o parte și să‘nete^im oalea 
spre realisarea acestei idei44.

Deși trebue se regretăm dispariția 
confratelui nostru bucovinean, care timp 
de 12 ani s’a luptat pentru causa dreptă 
a poporului român, avend în deosebi me
ritul de a fi răspândit ca primul organ po
poral în Bucovina cultura și iubirea de 
neam în massele poporului român din 
Bucovina, totuși nutrim speranța că causa 
(fraților noștri după potolirea frământări
lor interne va lua din nou un avent în
floritor și din jertfa adusă de patrioții ro
mâni ai Bucovinei va răsări solidaritatea 
aiațională spre binele poporului și al țării.

Resboiul ruso-japoncs.
In Petersburg s’a publicat la 19 1. c. 

nouă telegramă a generalului Stossel 
asupra evenimentelor ce s’au petrecut la 
lort-Arlhur de la 25 Octomvrie pănă la 2 
Noemvrie.

Stossel anunță Țarului, că iote atacu
rile ce le-au dat Japonesii în acest inter
val (25 Oct. — 2 Nov.) au fost respinse. 
El laudă atitudinea trupelor și amintesce 
numele acelor ofițeri, cari s’au distins în 
aceste lupte. Mai mult s’a distins regimen
tul vînătorilor imperiali. Pierderile Japo- 
■nesilor au fost de 7 —10.0Q0 omeni. După 
-o telegramă din Petersburg, rudeniile iui 
Stossel au primit sciri nouă din Port-Ar- 
thur. Generalul scrie, că garnisona. cetății 
numără încă’ 28.000 de omeni. Munițiuni 
.-și provisiunî sunt încă din belșug pe timp 
îndelungat. Stossel e convins, că cetatea 
se va susține pănă la sosirea flotei din 
Baltică și că nici în pericolul cel mai mare 
au pdte fi vorba de capitulare.

De pe câmpul de răsboiu din Man
ciuria „Brsevija Vjedomosti“ primesce cu 
flata de 20 1. c. scirea din Mukden, că Ja
ponesii au atacat fortificațiile rusesc! din 
■prejma colinei Putilov. Ei însă au fost 
■respinși cu mari pierderi. Artileria rusescă 
de ia Șaho încă i-a silit .pe Japonesi să 
■se retragă. Rușii sunt deciși a nu-se mișca 
•de la Mukden.

Kuropatkin telegrafieză, că dilele de 
17, 18 și 19 Nov. au trecut, relativ liniș
tite. El spune, că a inspectat tote posițiu- 
/nile de luptă rusesci și trupele. In unele 
-locuri depărtarea între Ruși și Japonesi e 
numai de 400 pași. Aprovisioharea arma
tei este asigurată. Trupele se află în 
bună disposiție.

SOIRILE BILEI.
— 9 (22) Noemvrie.

înmormântarea lui Andreift Bun- 
toiu a avut loc Duminecă după amiațlî 
la orele 2 în mijlocul unei afluențe 
enorme de public român. Dintre onorațio- 
rrii comunei am remarcat pe d-1 senator 

Osk’r Alesius. Cortegiul a pornit de la 
casele repausatului pe strada Prundului 
în jos și ocolind rondoul din fața gimna- 
siului, a trecut pe strada Caterinei îndrep- 
tându-se spre biserica Sf. Nicolae din 
Prund. In fruntea cortegiului erau elevii 
gimnasiului, șcdlei comerciale superibre și 
ai șodlei reale, directorii și corpul didactic 
de la tote școlele române din localitate. 
Fanfara musicei comunale a esecutat în 
tot parcursul drumului marșuri funebre. 
Ajungând în Prund, sioriul a fost dus în 
biserică, unde s’a oficiat prohodul de că- 
tră părintele protopop Vasile Voina, în- 
cunjurat de părintele paroch Dr. Vasile 
Saftu, de la Sf. Nicolae, Vasile Sfetea, 
paroch la biserica de pe Tocile, losif 
Maximilian, paroch în Brașovul-vechiii și 
părintele diacon loan Prișcu. Părintele 
Dr. Vasile Saftu, președintele Eforiei șco
lare, urcându-se în amvon a rostit un pane
giric emoționant despre vieța virtuosă și 
faptele generose ale vrednicului bărbat. 
Cântările le-a esecutat corul bisericei sf. 
Nicolae sub conducerea măestrului G. 
Dima. Rămășițele pământesc! ale lui An- 
dreiu Buntoiu au fost aședate apoi în 
mormântul cimitirului bisericei Sf. Nicolae, 
pe care atât de mult a iubit-o în vieță.

Dojenirea Mitropolitului Ioacliim. 
Din Oonstantinopol se telegrafieză, că di
lele acestea mitropolitul loachim din Bi- 
tolia, a rostit o predică, atacând guver
nul român și acusându-1, că face în Ma
cedonia propagandă română. Guvernul 
român, aflând despre acesta, a protestat 
la înalta Portă contra atacurilor mitropo
litului. In urma energicului protest, metro- 
politul a fost aspru dojenit.

Interpret! pentru limba română. La 
tribunalul din Brașovaufost'numiț! interpret! 
pentru limba română d-nii: Octavian So- 
rescu advocat, și Virgil Barboloviciu, sub- 
jude r. pensionat provisoric și candidat 
de advocat.

Epilog la o afacere de onore. Mai 
anul trecut făcuse mult sânge reu o afa
cere de onore, care s’a ivit în Bucovina 
între deputatul Dr. Aurel Onciul d-1 
bar. Eudoxiu Hormuzachi și d 1 Titu 
Maiorescu. D l Hormuzachi fusese învino
vățit în public de d-1 Onciul, că ar fi ce
rut și primit de la d-1 Titu Maiorescu 
ajutore materiale pentru scopuri politice, 
Afacerea acesta luase dimensiuni mari și 
uriciăse și a dat ansă la provocări, la un 
proces de pressă și la polemici forte dis- 
gustătorea în pressa bucovinenă. Dilele 
aceste a apărut prin tjiarele bucovi- 
nene o declarațiune a d-lui Dr. Onciul, 
în care acesta declară, că s’a convins ul
terior, că tote presupunerile d-sale, pe 
cari le-a rostit și publicat illo tempore, au 
fost basate pe informațiuni greșite și ne
înțelegeri regretabile și cere deci în pu
blic scuze d-lor Hormuzachi și Maiorescu 
pentru atacurile d-sale. Ca un semn al 
regretului său sincer, d-1 Dr. A. Onciul 
doneză o sumă de 2000 cor. pentru „In
ternatul de băeți români14 din Cernăuți.

Alegeri municipiile. La alegerile de 
întregire municipale în cercul Bradului 
(comit. Sibiiu) au fost aleși dintre Ro
mâni: Ioan Ganded, protopopul Avrigului 
și loan Cloje,. proprietar în Boița.

Necrolog. In Mihalț a răposat la 18 
Noemvrie preotesa Ana Rosalia Aron n. 
Palachi în anul al 20-lea al etății și al 
treilea al căsătoriei. înmormântarea i-s’a 
făcut la 20 1. c. în cimiterul comun din 
Mihalț.

O scrisore a doinnei Stossel. D-1 
Perloff, un milionar din Moscva, a primit 
următorea scrisore de la domna Stossel 
cu data Port-Arthur 24 Octomvrie: „Vă 
trimit acestă filă de hârtie, din care veți 
vede, că misiunea nostră este de a în
griji și ajuta pe apărătorii noștri din 
Port-Arthur. Nu putem aduna mulți bani, 
fiind-că aici sunt prea puțini locuitori, 
cari să pdtă da ceva. Apelez deci prin 
d-vdstră la generosul oraș Moscva, care 
nici-odată n’a părăsit pe cei-ce au apelat 
la ei. Binevoiți a aduna bani de la locui
torii bogați si a trimite pe numele meu 
un cec prin Banca ruso-chioesă. Facem ce 
putem pentru nenorociții noștri cari la sfirși- 
tul răsboiului vor fi trimiși în Rusia. Sunt 
printre ei unii, cari și-au pierdut amân
două brațele, alții au pierdut un braț și 
un picior, alții vederea, erăși alții răniți 
la șira spinării vor rămâne infirmi pe tdtă 
vieța. Sunt mulți nenorociți. Ajutați-ne, 
iubite domnule! Ați fost tot-deuna așa de 
bun și amabil. De sigur, că mulți vor 
imita esemplul d-vdstră. Bărbatul meu vă 
salută. Când se va termina răsboiul, ne 
vom revede în Moscva...

ss) Vera Stossel.

Cununie. D-1 Pavel Tismonariu, în
vățător, își va serba cununia religiosă cu 

d-șora Ana lonescu în biserica gr. or. ro
mână din Iaz.

Ce însemnezâ numele Kuropatkin ? 
Pentru cei-ce se intereseză de răsboiul 
ruso-japones — și cine este acela, care 
nu se intereseză? — va fi binevenită in
terpretarea numelui generalisimului ru
sesc. Numele Kuropatkin însemnâză pe 
românesce: potârniche.

Rectorul universității din Cernăuți 
d-1 prof, la facultatea teologică Dr. Teo
dor Tarnavschi va rosti în 2 Dec. n. în 
sala universității din Cernăuți discursul 
său de inaugurare despre „Caracterul poe
tic al liturgiei gr. or.“

Teatru românesc în Sebeșul săsesc. 
Sâmbătă în 26 Nov. n. arangeză d-1 Za- 
charie Bârsan, bursierul „Societății fondu
lui de teatru român“, în hotelul „Leul de 
aur44 din Sebeșul săsesc o representațiune 
teatrală. In program e luată drama „Jean 
Mărie", declamațiunl și comedia într’un 
act „Bacalaureata", localisată din franțu- 
zesce de N. Ținem Venitul se adauge 
fondului văduvelor și orfanilor de mese
riași. După producțiune urmeză dans.

0 hrană scumpă pentru cloțani. 
Din Iași se scrie, că mai mulți cloțani au 
mâncat gardistului George Georgiu o sumă 
de 1900 lei în hârtie, pe cari îi ținuse în
chiși în o ladă.

Secțiunea meseriașilor români de 
la „Asociațiunea națională aradană pen
tru cultura poporului român" invită la pe
trecerea de joc împreunată cu represen- 
taținne teatrală ce se arangiază Duminecă 
în 14/27 Nov. 1904. în sala „Casei Na
ționale14 din Arad. începutul ia 8 6re 
sera. Prețul de intrare: Loe I 2 cor., loc 
II 1 cor., loc de stat 60 bani. Venitul cu
rat este destinat pentru repararea biseri
cei din loc.

Tragere la țintă. Joi în 24 Nov. 
de la orele 5 dimineța pănă la 2 p. m. 
batalionul 3 al regimentului 2 de infan
terie va ține esercițiu de tragere la țintă 
în Poiană. In acest timp este riguros oprit 
a călca pe teritorul Poianei.

Provocare. Renumita cassă de bancă 
Karl Kiss & Comp. Budapest VII, Erzsebet 
Korut 19 rogă on. public a trimite comandele 
pentru losuri ale loteriei de clasă, fiind 
tragerea câștigurilor deja Joi în 24 lunei 
curente. Mare e norocul la Kiss.

Serata tinerimei române din Clușiu.
Ga întotdeuna, așa și acuma, 

am publicat cu bucurie anunțul des
pre serata ce o va aranja în c|iua de 
26 Noemvrie n. tinerimea română 
din Clușiti.

De când povoiul nenorocitelor 
nisuințe de maghiarisare violentă a 
răpit cu sine vechea societate cul- 
turală-academică a universitarilor ro
mâni din Clușiu „Iulia“, de atunci 
rar de tot aucțim de câtq o conve
nire socială aranjată de’ tinerimea 
română academică din Clușiu.

Tdmna se ținea din partea uni
versitarilor români obicinuitul picnic. 
De acest picnic împreunat cu con
cert e vorba și acum, numai cât in
vitarea s’a făcut în numele „tineri
mei române din Clușiu11, fără a se 
mai adauge ca mai nainte cuvântul 
„universitare4*.  Ne-a bătut la ochi 
lipsa acestui atribut întru cât-va, dăr 
ne-am c|is : se va fi solidarisat întrega 
tinerime română cultă de acolo fără 
deosebire. In urmă am înțeles inse, 
că motivul residă tot în starea es- 

I cepțională ce s’a creat tinerimei ro- 
I. mâne de la universitatea din Clușiu 
încă de acum 20 ani.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil Traian H. Pop.

Pilele aceste primirăm două scri
sori, din care ne putem lămuri în 
privința acesta. Un amic al foiei nos- 
tre ne scrie:

...Cerui informațiuni. Mi-s’au dat spu- 
indu-mi-se. că pricina acelei abateri dela 
chipul de invitare de pănă acuma și îm
prejurarea, că în comitet se află și un tî- 
nâr advocat, care a încetat de a mai fi 
universitar, este un nou ordin al rectorului 
universității, prin care se pretinde pentru 
ori ce petrecere, ce se aranjază de uni
versitari și pentru universitari, ca se fie 
anunțată mai înainte direcțiunei, solicitân- 
du-se totodată învoiala ei.

Pentru a se evita eventuale piedeci, 
Invitarea la acesta petrecere s’a făcut în 

numele „tinerimei române din Olușiti44. Tot 
universitarii români formeză înse sto
cul ei.

Am fi ajuns der așa de departe, 
ca să ni-se interzică de a ave și o 
tinerime „universitară română44 fără 
aprobare prealabilă. Se înțelege, în 
cetatea „Kulturegylet“-ului, șoviniștii 
nu vor să scie decât de o universi
tate maghiară și de universitari’ma- 
ghiarl, deși Clușiul e situat într’o 
mare de popor românesc și e vechia 
capitală a unei țări cu poporație co- 
verșităre română. Deja de mult tre
buia să esiste în acâstă țâră o uni
versitate românăscă, er în cașul cel 
mai rău trebuia să se înființeze cur
suri paralele române la universitatea 
din Clușiu.

Dăr să trecem mai departe. Ace
lași amic adauge:

Sunt informat, că dorința generală ar 
fi ca venitul petrecerii se se întrebuințeze 
spre a se crea un fond pentru tinerime, 
care sS fie menit pentru a ușura tinerimei 
întâmpinarea greutăților la astfel de aran
jări cultural-sociale.

Părerea mea este, că pentru acest 
scop s’ar pute pune la o parte o sumă o're 
care minimală. Mai bine, cred, ar ni
meri-o tinerimea, decă ar folosi aceste ve
nituri, ca sâ pună basă unei biblioteci de 
valore, care cu timpul se-și estindă folo- 
sele și în împrejurime. Lipsa ei de mult 
se simte în educația tinerelor generații. O 
ideie, care cred, ar fi vrednică de dis
cutat...

Un alt cetitor al nostru ne 
scrie:

La serata din 26 Noemvrie va de
buta numai tinerimea din Clușiti fără nici 
un concurs din afară. Va cânta orchestra 
și corul tinerimei, vor fi declamări seriose 
și comice, c’un ouvent tinerii vor face to
tul, ca să atragă lumea românescă și se 
încăldescă inimile românescl.

Dorim să-și ajungă ținta, să se 
vadă îmbrățișată junimea nostră stu- 
diosă din Clușiu de conaționalii săi, 
după-ce întâmpină așa de puțină 
dragoste de la alții!

Bibliografie.
Resnlvarea cestiunei femenine și 

a functionarismului, tratând în legătură 
despre: 1) Originea ființei omenesc!. 2) 
Drepturile bărbatului și ale femeei în so
cietate și divisiunea muncei între ei, după 
dreptul natural și social. 3) Conducătorii 
societății și drepturile membrilor societății 
după dreptul natural și positiv. 4) Cine 
conduc societatea, cum o conduo și cuin 
ar trebui sâ o conducă. 5) Mijlocul pentru 
asanarea moravurilor, resolvarea cestiunei 
femenine și a functionarismului de Ion 
Iovan licențiat în drept, fost magistrat, 
advocat. Bucuresci 1904. Prețul lei 1'50 
pentru studenți și studente lei 1. — De 
vendare la autor în Buftea și în Bucuresci 
strada Neptun nr. 46.

ULTIME SOIRI.
Budapesta 22 Noemvrie. Golo- 

man Szell a anunțat președintelui 
partidului liberal, că renunță la man
dat. Se crede, că Maj. Sa va chema 
la sine pe mai mulți bărbați politici 
pentru a le asculta părerile asupra 
situațiunei.

Petersburg, 22 Nov. După-ce Ja- 
ponesilor nu le-a succes să ocupe co
lina Putilov, ei s’au retras la Sey- 
șaki. Ei își întăresc pretutindeni po- 
sițiunile. Situațiunea generală e ne
schimbată.

Mândria mamelor este copilul să
nătos și care se desvdltă bine. Pentru-ca 
se se ajungă acâsta se se dea copiilor în 
timpul friguros mereu untură de pește a 
lui Zoltan, care întrunesce tdte avantagiile 
putere alimentară eminentă și gust plăcut 
fără miros. Sticla 2 cor. în farmacia pro- 
ducentului Bela Zoltan In Budapesta și 
la farmacii.
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Dela vice-comitele comitatului Brasso.

Ncrisorea de comandă de tăiat

2. Filială: JțKuzeuinring nr. lfi/a
3. , Eassahetliring 54/a.

a-șl trimite re
cit documente

(W „Gazeta Transilvaniei “ 

cu numeral â 10 fii. se vinde 

la zaraful Dumitru Pop și la 

jTemias Nepoți. "W

Salon de modă.
Am onbrea a oferă P. t. :pu- 

blic de Dame, un bogat asorti
ment de

Pălării ie Dame 
pentru Sesonul «le iarnă.

Modele de cele mai nouă din 
Viena și Paris. Un magazin com
plet de pălării de copii, bo
nete de teatru, și de copil, tote 

cu prețuri foite moderate.

Nr. 9222-1904.

Publicațiune de licitație 
a zălogelor pentru dajdie.

In virtutea § 69 a art. de lege 
XLIV din anul 1883, se va vinde cu 
licitație publică zălâgele ce sau luat 
dela resnanțiert cu dajdie, aruncurl 
și taxe cu acea adăogare, că obiec
tele zălogite a căror valore nu trece 
peste 100 cor. se vor vinde și sub 
prețul ci cât s’au prețuit, acelea o- 
biecte însă a căror valore e mai mare 
de 100 corone numai atunci dacă 
cel puțin 3/.j din valdre se va oferi.

Terminul licitației sau statorit 
pe fiiua de 9 Dec. a. c. dela 9 pănă 
la 12 ore înainte de prânz în piață 
înaintea sfatului. Acesta se aduce la 
eunoșcință publică cu acea observa
re ca prețul trebue plătit imediat.

Brassd 22 Nov. 1904.
1—1, 1547 Magistratul orltș&nesc.

Concurs.
Pentru ocuparea postului de 

practicant la institutul de credit și 
economii rSelăgiana“ în Jibou (Zzibd) 
se publică concurs cu termin de 3 
Decemvrie n. 1904.
60. — la lună.

Retiectanții au 
cursurile provedute 
despre absolvarea școlelor comercia
le și eventual despre aplicarea de 
pănă aici
1-1.1546.

Premia cea mare
400000 Cor. ci
400000 « „
400000 „

70000 „ „
60000 „ „
60000 „ „
30000 „ „

XV loterie de classă reg. ung.
între

Domnului fi. T O R O K & C»-> Budapest.
Binevoiți a trimite ...... Losurî originale clasa I. a Loteriei de clasă r. ung

împreună cu planul oficial.
- j n (ase lua cu ramburs, ur- 1 (Ce nu convinebuma de H...................... ( cu mandat postal. / s6 ștergeți).

.75, seu cor. 1 .50, '/4 los orig. II. 1.50, său cor. 3.—

.—, „ r> 6. —, Vi „ n ”
ram bursă seu pe lângă trimiterea suinei înainte

« » 
w r 

losuri

Direcțiunea,

jumătăți
Cor. <®.—

100000 Oor
100000 n
KMMXN) ,, 

60000 „ 
60000 „ 
30000 „ 
30000 n 

eră-și 110,000

pătrariu optimi
Cor. 3— Cor. E5O bani.

lanuri oficiale gratuite. Checuri poștale 
nții mei gratis și franco.

Sfeugăm a se face coniandeBe cât n»ai curând. 4-5

W. Ol OI IC cea mai norocoșii colectară din Ungaria
MHwh&kL BUO&PEST, Kossuth Lajos utcza 11 sz.

A.TOROK&CO
Cea mai mare întreprindere de loterie de el. în Ungaria.
Secțiile loteriei de clasă ale colecturei ndstre principale sunt: 

Centralii: Theresienring 4G/a 
l. Filinlă: Waitznerring 4/a.

Nr. 10625—1904.

Publicațiune intregitore.
In legătură cu publicațiunea’mi 

edată în 13 Noemvrie 1904 sub Nr. 
10389 în causa alegerilor de mem
brii congregaționali, aduc la cunoș
tința publicului interesat, cumcă în 
districtul I alegătorii, — internul 
orașului Brassd, — in decursul timpu
lui a abcjia de a fi membru Ludo
vic Korodi, în urma cărei impreju- 
rări locul susnumitului membru să 
va intregi deasemenea cu ocasiunea 
alegerilor, ce se voițină în 3 Decem
vrie a. c.

Brasso, la 18 Noemvrie 1904.

Dr. Frideric Jekel m. p.
1—1.,1545 vice-comite.


