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Ce vom face?
Ținuta noastră față de viitoarele 

alegeri parlamentare, este la tot cașul 
una dintre cele mai arzătoare chestii 
ce preocupă de present pe toți Ro
mânii, căci o nouă direcție se ivește în 
politica noastră de până acuma.

«Tribuna Poporului* dela Arad a 
publicat anume 4 articoli consecutivi, 
sub titlul »Ideea apropierii politice între 
Maghiari și Români*, din care reiese, 
că cea mai sănătoasă politică ce am 
putea s’o urmăm pe viitor, ar fi ca să 
părăsim pasivitatea și să luptăm pentru 
a ajunge în parlament și acolo să du
cem lupta pentru revendicările dreptu
rilor noastre naționale.

Această schimbare politică s’a făcut 
de-o parte în urma promisiunii date 
de prim-ministrul Szăll, când a ajuns 
în fruntea guvernului, zicând că va gu
verna țeara după lege, drept și drep
tate. Și astfel este deci speranța, că 
Românii vor putea fi aleși în cercurile 
lor fără a se comite vre-un abus ad
ministrativ. De altă parte, fiindcă chiar 
și interesele regatului român cu mo- 
narchia noastră pretind, ca conflictul 
dintre Români și Maghiari să dispară, 
și în locul lui să domineze frățietatea 
și buna înțelegere.

Pasivitatea, zice «Trib. Pop.«, nu 
a fost decretată pentru totdeauna, ci 
ea a fost impusă numai de niște îm- 
pregiurări nefavorabile pentru noi Ro
mânii, și deci ar fi greșit, ca noi, dacă 
ni-se dă prilegiu a lua parte la vieața 
publică a statului, să o susținem și pe 
mai departe.

Adevărat, că de fapt încă nu s’a 
întreprins nici un pas pentru aceasta 
nici de conducătorii «Trib. Pop.«, ci 
ei au dat publicității numai o idee, 
pentru-ca publicul să o judece și să-’și
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spună părerea asupra ei și deci nu li
se poate imputa, că ei ar fi călcat ho- 
tărîrile conferențelor naționale, în cari 
s’a decretat pasivitatea, cum o face 
aceasta «Tribuna* din Sibiiu, care acum 
din nou se năpustește asupra tuturor 
celor-ce încungioară foaia dela Arad.

De altcum de această chestie se 
ocupă și ziarele străine. Chiar și marele 
ziar belgian «L’Independance Belge* 
încă a publicat un articol privitor la 
ținuta noastră pe viitor.

Nu voim deocamdată nici a aproba 
nici a desaproba această direcție a 
«Trib. Pop.*, căci se vor afla ei alții 
mai competenți, cari vor judeca serios 
asupra acestei chestii și își vor spune 
cuvântul.

Drept, că înainte de toate, guver
nul lui Szel trebue să ne dovedească, 
că-’și împlinește promisiunile făcute când 
cu venirea lui la putere, căci până acum 
încă cu nimic n’a dovedit aceasta, ci 
din contră a purces și el tot pe calea 
antecesorilor sei. Și așa credem, că nu
mai cu una cu două nici Aradanii nu se 
vor înfrăți cu Maghiarii, ci se vor nisui 
a căuta calea cea mai netedă, prin 
care să se delăture conflictul dintre 
Români și Maghiari. Și totodată cre
dem și aceea, că nici «Tribuna*, nu 
va aștepta ca guvernul să-’i pună de 
bunăvoe autonomia Transilvaniei în mâni, 
fără a duce vre-o luptă în sau afară 
de parlament, cum o face aceasta acum 
de 4 ani de zile.

Dacă cumva și dnii din jurul «Tri
bunei* au vre-un plan în perspectivă, 
mai bun decât ideea propagată de 
Aradani, să iese și ei pe față cu el și 
să-’l supună judecății publicului.

Dar’ după cele experiate până acum 
prea sunt mici și slabi d-lor, pentru a 
putea da o direcție sănătoasă unui po
por întreg. Ear’ a mai urma pe calea 
pe care merge astăzi „Tribuna”, este a
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sta și pe mai departe cu mânile în sîn 
și a privî cum guvernul negenat de 
nimeni ne despoaie astăzi de unul, mâne 
de alt drept al nostru, fără a i-se pune 
vre-o pedecă.

Această stare de lucruri însă nu 
mai poate și nu-’i permis să mai dăi
nuiască, dacă și numai un pic de sim
țământ național se mai află în noi. Cu 
tot dinadinsul trebue căutată calea, care 
ne-ar putea asigura viitorul, ori-care 
ar fi aceea.

Și așa credem, că bărbații politici 
ai noștri o vor și afla, fără a vătăma 
câtuși de puțin interesele noastre na
ționale.

A venit rîndul Sașilor. Minis- 
trul-president Szăll a dat cu data de 1 Au
gust a. c. sub nr. 82290 o ordinațiune, prin 
care Sașilor li-se interzice folosirea flamurei 
lor naționale roșu-vânăt.

Fiind însă roșu-vânăt și colorile comita
tului și orașului Brașov, ordinațiunea concede, 
ca autoritățile comitatense și orășenești, cu 
ocasiunea vre-unei festivități, să arboreze și 
steagul roșu-vânăt, dar’ și atunci numai așa, 
dacă și cel maghiar e arborat în număr tot 
atât de mare. Cine s’ar abate dela această 
ordonanță se va pedepsi cu arest până la 15 
zile și pedeapsă de bani până la 100 fl. Fo
losirea colorilor roșu-vânăt pentru particulari, 
e de tot interzisă.

Din Bucovina.
Soartea fraților noștri Bucovineni 

devine tot mai grea. Sunt persecutați 
pe toate terenele. Ziarul partidului na
țional din Bucovina, «Patria*, a fost în 
scurt timp de 28-ori confiscat. Un lucru 
acesta ne mai pomenit față de ziaristica 
noastră.

In timpul din urmă s’a pornit însă 
o goană turbată și contra tuturor ace-
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lora, cari «au curagiul« a purta trico
lorul românesc.

«Patria* dela 1 Sept, n., ocupân- 
du-se cu tricolorul, scrie următoarele:

Tricolorul roșu-galben-albastru este sim
bolul individualității naționale a tuturor Ro
mânilor din toate țările locuite de Români, 
și precum fiecare popor este în drept să se 
afirme ca individualitate națională între li
mitele statului, din care face parte, nu poate 
nici un reson de stat împedeca poporul, ca 
să manifesteze aparținerea la o anumită na
ționalitate prin purtarea simbolului în colori, 
care representă această individualitate națio
nală. Fiecare popor din monarchia noastră 
constitue câte o individualitate națională, și 
în calitatea aceasta își are colorile sale na
ționale, pe cari le poartă în public, de câte- 
ori i-se pare potrivit să facă aceasta. Nu în
țelegem deci, ce motiv poate duce pe gu
vernanții noștri, când nu admit Românilor, 
ceea-ce este în drept a face ori-ce popor.

Ni-se va răspunde, că tricolorul național 
este inadmisibil, fiindcă constitue totodată 
și simbolul statului independent român, și 
prin urmare conține veleități periculoase pen
tru adevăratul patriotism.

Lăsăm de-ocamdată la o parte cestiunea 
de este adevărat sau nu, că colorile coincid, 
și presupunând ca coincid, ne întrebăm de 
este în drept un guvern să ne interzică pur
tarea unor anumite colori pe simplul motiv, 
că aceste sunt indentice cu colorile unui stat 
străin? Răspunsul este evident negativ, căci 
dacă ar fi inadmisibilă purtarea unor colori, 
cari sunt totodată și colorile unui stat străin, 
atunci ar trebui să se interzică și celorlalte 
popoare din monarchie purtarea colorilor 
naționale, căci toate coincid cu colori de-ale 
statelor vecine.

Dar’ până când altor popoare le este per
mis a purta publice colori, cari coincid cu 
colorile unui stat străin, nu este earăși neîn
țeles, de ce să fie chiar Românilor interzis 
tricolorul, pe cuvânt, că coincide cu colorile 
oficiale ale statului român?!
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Cu patimă el o iubește
Căci e a lui aleasă,
Și totuși dragostea le este 
Și-acuin neînțeleasă I

Și zile trec și nu mai știu
Nimic ce să petrece,
Pe el în drum îl întâlnesc
Și-i trist, adânc și recel

L'am întrebat să-i știu durerea 
De care el e stăpânit,
Și ’n scurte vorbe îmi răspunde: 
>Mai bini de-aș fi murit!»

»Să-’ți spun durerea mea întreagă 
Și traiul meu cel obosit,
Doar’ mă pricepi tu când îți zic: 
Căci sunt nefericit l«

(Hunedoara) JVicw.

„Fii fericit“.

Nu departe de dealul Craiului, în comi
tatul Bihorului, unde a domnit oare-când Ma- 
riot, într'o livadă frumoasă, aproape de dru
mul de fier lângă Crișul repede, va întâlni 
călătorul un sat românesc, drăgălaș, cu bise
rică și școală frumoasă, popor harnic, mun
citor, care cu drept se poate numi fala acestui 
ținut. Apioape de sat se întinde o pădure 
frumoasă, în marginea căreia este un stejar 
mare cu crengile încovoiate spre pământ, ear’ 
sub umbra lui un mormânt vechiu cu o cruce, 
pe care se văd scrise cuvintele: »Fii fericit».

Nimenea nu știe cine zace în acest mor
mânt, sub umbra stejarilor, departe de mor- 
minți. Nimeni nu-’l cercetează, nimeni nu-’l 
jelește, ci numai la înserat și în zori de zi 
se pogoară pe cruce câte-o păsărică cu jale 
ciripind, par’că ar voi să zică: Eu știu cine 
zace acolo și ce durere a avut. Numai noap
tea, când toată natura e în liniște, se observă 
din când în când o ființă, îmbrățișând crucea 
și cu vaet plângând.

Așa povestesc călătorii, nimenea însă nu 
știe cine e acea ființă și pentru-ce plânge. 
Poate e o ființă cerească și a venit pe pă
mânt, ca se deplângă pe acei morți, cari n’au 
cine să-’i jelească.

Doamne, multe lacrămi conțin doi ochi. 
Când ne vine o supărare, ori durere, adese
ori ne ștergem ochii, dar’ lacrămile tot vin, 
isvorăsc, curg și earăși le ștergem, ear’ când 
am isprăvit cu șterșul lacrămilor, ne aflăm 
la mormânt. Și oare ce ar fi de bietul om, 
dacă nu ar putea plânge, poate și inima i-ar 
crepa de dureri ?

In satul numit trăia o văduvă bătrână, 
care era în stare bună și nu avea decât o 
singură fetiță, pe frumoasa Măriuța. Ea era 
podoaba casei și fericirea mamei sale. In tot 
satul Măriuța era cea mai frumoasă, mai 
drăgălașe și pentru ochii ei cei negri, cari 
străluciau ca stelele, nu numai tineri din sat, 
ci și din alte depărtări cercetau adese-ori casa 
bătrânei văduve.

Mulți tineri s’au luptat pentru ochii Mă- 
riuței, dar’ norocul l’a avut George, fiiul unui 
om avut și de cinste. George era cătană și 
sluja la regimentul 37. El știa carte, pentru- 
că părinții sei l’au purtat la școală și bucu
ros au plătit pentru el, numai ca să învețe 
și să se poată ferici.

Și George era acuma fericit, Măriuța îi 
întinse într’o dimineață mâna, se uita în ochii 
lui și-i zisezimbind: George, de acum înainte 
inima mea este a tal

Ziua cununiei se apropia, părinții se pre
găteau de nuntă mare și aleasă. Soartea însă 

altfel a voit. Sosise veste de bătae. In Bos
nia, țeară turcească, 90 de husari împără
tești până acum au și căzut. O parte de 
ostași împărătești trecuseră Dunărea și la N. 
așteptau pe reserviști. Vaetele, țipetele ca 
fulgerul străbat prin țeară. Regimentul 37 e 
chiemat la arme; fetele, nevestele și măicu
țele plâng și se tânguesc, pentru-că trebuie 
să se despartă de drăgălașii lor. Bătrânii 
îmbărbătează pe feciorii întristați: MeargăI ei 
sunt apărătorii țării!

George se gată, sărută mireasa și pleacă 
Ostașul român își iubește arma și drăguța,, 
ca sufletul său: cu una voește a trăi, pentru 
alta a muri. Aceste însușiri le avea și George.

Cu inima plină de durere a plecat de-a- 
casă și supărat privea înapoi spre satul și 
spre casa părinților sei. Măriuța l’a petrecut 
până la stejarul cel mare, vorbind pe cale 
tot despre dragoste și vitejie. încă un minut 
și cei doi tineri trebuie să se despartă Du- 
pă-ce sub stejar odichniră puțin, George îm- 
brățișându-’și mireasa, îi zise: Fii fericită, 
Măriuțăl Eu voiu lupta cu bărbăție în bătălie, 
dar’ gândul îmi va fi la tine. De voiu scăpa 
cu vieață, mă vei avea și vei fi mândră de 
mine, ear’ dacă soartea va rândui să cad, tu 
ține-mă în amintire plăcută, și nu uita, că 
te-am iubit.

Măriuța nu-’i putu grăi nimic, că o înă-
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O singură suposițiune ar fi cu" putință, 
anume, că Românii prin purtarea tricolorului 
nu manifestă aparținerea la naționalitatea ro
mână, ci vre-o tendență îndreptată contra 
unității statului nostru în favorul regatului 
român. In acest cas ar fi tricolorul numai 
semnul văzut al unei tendențe, sau lucrări 
antiaustriace.

întrebăm însă direct guvernul, de este 
în drept a presupune o astfel de tendență Ia 
Români? Are probe sau indicii, ca să tragă 
la îndoială patriotismul, sau loialitatea Ro
mânilor? Nul Baronul Bourguignon însuși a 
recunoscut în diferite rînduri, că patriotismul 
și loialitatea poporului român, a deputaților 
români, a clerului român și a întregei inte
ligențe, stă mai pe sus de ori-ce îndoială. 
Ei bine, atunci ce va să zică întreagă goana 
contra tricolorului? Voește guvernul cu ori-ce 
preț să trezească aparența, că suntem irre- 
denți? Sau voește cu toată forța să ne con- 
strîngă a deveni irredenți, de ciudă și năcaz, 
că nu ne mai putem afirma naționalitatea în 
țeara părinților noștri ?

Dar' revenim asupra pretinsei coincidențe 
Intre treicolorul nostru și colorile oficiale ale 
statului români Treicolorul nostru nu corăs- 
punde deja la prima vedere treicolorului sta
tului român, și este cu totului tot de altă 
origine. Colorile statului român sunt așezate 
vertical lângă olaltă, ear’ colorile noastre sunt 
orisontal sub olaltă așezate. întrebe baronul 
Bourguignon pe ori-și-ce bărbat versat în 
heraldică, și va afla, că această deosebire 
este atât de mare, încât steagurile din ces- 
tiune trebue fără reservă considerate, ca stea
guri deosebite. Este evident prin urmare, că 
treicolorul nostru nu coincide cu treicolorul 
oficial al statului român și prin urmare sunt 
false toate consecuențele legate de această 
pretinsă coincidență.

Dar’ și după origine sunt deosebite aceste 
steaguri. Treicolorul statului român s’a alcă
tuit din contopirea colorilor Moldovei cu ale 
Munteniei și datează deci dela Unirea prin- 
nipatelor române, pe când treicolorul nostru 
originar din Transilvania se alcătuește din 
colorile istorice ale Transilvaniei și a devenit 
specific românesc în anul 1848, când singur 
Românii au rămas susținători ai autonomiei 
Ardealului contra tendențelor de uniune cu 
Ungaria. Pornindu-se întreaga mișcare națio
nală română din Ardeal, a trecut și treico
lorul în toate țările locuite de Români, ca 
simbol al individualității naționale a poporului 
român.

Dar’ n’a fost o simplă întămplare, că 
Românii au acceptat colorile Ardealului drept 
colori naționale, ci aceste colori au fost și 
sunt colorile de predilecțiune ale poporului 
român. N’avem decât să cercetăm cusăturile 
naționale, țesăturile etc. și vom vedea, că în 
regiunile curat românești, unde n’a influințat 

bușise plânsul. Ah, și multe i-ar ști spune, 
i-ar spune cât de mult ea îl iubește, cu cât 
dor II va aștepta, cum să se lupte în bătălie 
și alte multe-multe. Dar’ ortacii lui nu-’l aș
teaptă, ei merg cântând și cu veselie.

— Fii cu Dumnezeul îi zise George lăcră
mând, ear’ Măriuța își deslega dela grumazi 
cruciulița de argint și i-o dete lui, zicându-'i: 
Vezi, George, de câte-ori am avut supărare, 
cruciulița aceasta mi-o puneam în sîn, mă 
rugam lui Dumnezeu și el mi-a ajutat. Du-o 
cu tine, Dumnezeu îți va ajuta și țiel Când 
te vei reîntoarce, eu voiu fi aci sub stejar, 
aci te voiu aștepta.

George luă cruciulița, o puse la gură și 
o sărută, apoi își îmbrățișă mireasa și plecă. 
Măriuța remase lăcrămând, și-’l petrecu cu 
ochii până ce l’a perdut din vedere.

Toate ființele pământești sunt create pen
tru un scop, toate au darurile și neajunsele 
lor. Bărbatul e creat pentru lucru și luptă, 
dar' i-a dat Dumnezeu și putere, ca să le 
poată învinge. Femeii i-a dăruit inimă blândă, 
o față plăcută, ochi frumoși, și în acești ochi 
lacrămi și prin lacrămi mângăere.

Și Măriuța numai prin lacrămi și-a putut 
cât de cât ușura durerile.

Trecură multe zile, săptămâni și luni, dar’ 
supărarea din inima Măriuței n’a încetat, loc 
de mângăere nicăiri nu-'și putea afla. 

prea mult străinismul gustul român, predo- 
minează această composițiune de colori.

Suntem deci în drept a zice, că treico
lorul nostru, deși originar din Ardeal, este 
sintesa gustului național și prin urmare cea 
mai potrivită atribuțiune în colori a indivi
dualității noastre naționale.

Conchidem deci în următoarele:
Fiind treicolorul nostru și divergent de 

treicolorul oficial al României și fiind și mai 
vechiu, decât acesta, este sau ignoranță sau 
răutate a confunda treicolorul nostru cu trei
colorul regatului român și prin urmare sun
tem în deplin dtept a ne simți ultragiați în 
cele mai patriotice și dinastice sentimente, 
când atribuie guvernanții țării treicolorului 
nostru veleități străine de inima și firea noastră.

Bar. Bourguignon, ca discipul al baronului 
Wolfarth, a reușit să trezească reacțiunea 
națională și vom purta deci ostentativ trei
colorul nostru, simbolul văzut al individua
lității noastre naționale, care este totodată 
cea mai puternică garanță a patriotismului 
nostru și a loialității noastre.

Sus tricolorul I

Un nou an școlar.
Se știe, că învețămentul este temeiul 

viitorului și al tăriei unui popor, că 
fără învățătură, fără lumină, nu este 
mântuire pentru o națiune. învățătura 
e singurul mijloc, prin care se poate 
ridica un popor la înălțimea ce i-se 
cuvine. Fiecare popor are soartea ce 
o merită, fiecare poate atâta cât știe. 
Dacă căutam starea învățăturii la noi 
Românii, suntem siliți a mărturisi, cu 
multă durere de inimă, că prin multe 
locuri ea e destul de tristă și de plâns.

Și cine poartă oare vina la aceasta? 
Cu regret trebue se constatăm, că în 
mare parte noi înșine.

Căci dacă vom arunca o privire 
asupra școlilor de prin comunele noas
tre, vedem că acelea sunt foarte slab 
cercetate de copii obligați a le cerceta, 
căci nu toți părinții sunt încă destul 
de pătrunși de folosul ce-’l aduce școala, 
deoare-ce cei mai mulți dintre ei cred, 
că mai mult folos are de copiii lor 
dacă îi pun la lucru, decât dacă-’i dau 
la școală. Nu se mai gândesc la aceea, 
că chiar și dacă nu voesc să facă domni 
din copii lor, totuși trebue se știe cât 
de puțină carte, pentru a nu fi înșelați 
de unii și de alții, chiar și numai trăind 
în comuna natală, lucrându-’și moșia, 
fără a se înstrăina.

Și dacă poporul nostru nu va pune 
nici de aci nainte mai mult preț pe 
învățătură, ca până acuma, atunci în- 

Reserviștii ajunseră la rîul Sava și de 
acolo repede înaintară până la orașul Brod, 
ca să se unească cu cealaltă armată) Turcii 
părăsesc locuințele, fug prin păduri și la munte, 
așteaptă armata austriacă, ca să se lupte 
cu ea.

Sunetul tunurilor și a puștilor înădușau 
văetele și țipetele bieților ostași, sulițele și 
săbiile se spălau în sânge.

Când în fine lupta crâncenă se sfîrși, 
scrisorile aduceau vestea Ia părinți și la ne
veste. In țeară e mare bucurie, bărbații pen
tru învingere, ear’ măicuțele să tânguiesc 
pentru copii lor. Numai despre George nu 
sosise nici o știre. Trecu azi și trecu mâne, 
trecu timp îndelungat și Măriuța nemângăiată 
umbla plângând pe uliță.

In urmă speranța și-o perduse. Pețitorii 
vin ca ploaia să-’și încerce norocul la Măriuța. 
Intr’o dimineață îi zise maică-sa: Dragă, ui- 
tă-le toate și nu te supăra, pentru-că, pre
cum se aude, George nu va veni mai mult, 
el a căzut în bătălie, făcându-’și datorința 
pentru țeara lui. Tu însă ai pețitori sdraveni 
și frumoși și nu trebue lăsați. Vezi, că sunt 
bătrână, azi-mâne mă vei perde. Nu fii îndă
rătnică, ci te mărită, fătul meu; bunul D-zeu 
te va mângâia și pe tine.

Măriuța plânge cu amar și nimic nu-i 
răspunde.

După câte-va zile Măriuței îi veni prin 
gând să meargă la o vrăjitoare, care locuia 
în capătul satului. Vrăjește-’mi, babă, zise 
Măriuța, ca să știu, dacă va mai veni George, 
ori nu. Baba bătrână tot întoarce și destoarce 
cărțile ei, apoi căscând una mare începe a-i 
vrăji: Fata mea, ție ți-se arată mare supărare, 
pentru-că cată aici un dîmb mare pe un 
câmp, și acesta e clădit din capurile ostași
lor morți. Uită, uită un cap e crepat în două, 
acesta e al lui Georgel

Măriuța se îngălbineșțe la față și prinde 
a tremura.

— Nu te teme, fata mea, îi zice mai de
parte baba, eată craii, ți-se arată mare noroc. 
Craiul de roșu și de verde nădejde și iubire 
înseamnă; bată-tc norocul, doară te-ai născut 
Dumineca, pentru-că tu ai mulți pețitori șj 
în scurtă vreme te vei mărita.

Măriuța îi întinde un taler și-’și i-a ziua 
bună dela vrăjitoare.

Ajungând acasă, află pe mamă-sa tân- 
guindu-să. încă odată îți zic, fătul meu, mă- 
rită-te, pentru-că eu voiu muri și tu vei ră
mânea singură I

— Iți voiu împlini voia, dragă mamă, cu 
mă voiu măritai Grăind acestea, ea își trage 
cârpa pe ochi și începe cu glas mare a 
plânge..,.

Abia trecură după aceasta câte-va săptă
mâni și Măriuța fu Ia bărbat.

*
Puterea Turcilor s’a nimicit. Comandantul 

lor e prins. Pe casele din Serajevo și Vișe- 
grad fâlfăe steagurile austriace. Cătanele țării 
noastre, cari au rămas în vieață, primiră po
runci să se întoarcă acasă. Să și întoarseră, 
aducând cu sine bucurie și glorie. Părinții, 
copii și fetele îi așteaptă cu mare dor, în 
semn de bucurie îi întimpină cu flori și cu
nuni, mâncări și beuturi.

E mare bucurie dar’ și supărare destulă.
Mulți nu s'au mai întors, perzendu-’și 

vieața pe câmpul de răsboiu. George însă 
era între cei-ce s’au întors. Venise sărmanul 
cu dorul Măriuței în sîn, dar’ când ajunse 
la Oradea, primi știrea, că Măriuța nu mai 
e a lui.

George a rămas ca trăsnit. El a fost în 
Bosnia, a umblat flămând și sătos peste cei 
mai înalți munți, a trăit cu poame pădurețe, 
a luptat cu bravură în mijlocul glonțurilor, 
dar' nici odată n’a lăcrămat. Acum însă nu 
și-a putut conteni plânsul,

Zi de zi începu să slăbească, așa că ajun» 
sese ca o umbră.

Intr’o zi George simțind, că se apropie 
stîrșitul zilelor sale, chiemă pe un prietin al 
său și-i zise: Multe zile bune petrecurăm la-

zadar vom aștepta după timpuri mai 
bune, căci nu vor veni, deoare-ce aces
tea numai așa le vom ajunge, dacă în- 
tâiu de toate ne vom îndrepta noi 
înșine.

Când vom fi ajuns ca se nu mai 
fie comună românească, ai cărei locui
tori se nu știe barem a scrie și ceti, 
atunci cu mult mai ușoară și sigură 
ne va fi și lupta ce o purtăm pentru 
redobândirea drepturile noastre națio
nale, căci se vor convinge și steinii, 
că suntem un popor conștiu, un popor 
care nu trăește numai de azi pe mâne, 
ci își așteaptă viitorul care i-a fost des
tinat pe acest păment.

E adevărat că pentru a ajunge 
aceasta avem de-a întimpina foarte 
multe greutăți, dar’ tot atât de adevă
rat este, că înzestrați odată cu toții cu 
învățătură și avend voie și statornicie, 
deși nu odată, dar’ totuși cu timpul o 
vom ajunge. Pentru-că știut este, că și 
picurii numai cu timpul găuresc peatra, 
și șoarecele cu statornicie roade funia 
și că și cel mai mare stejar trebue să 
cadă sub loviturile dese ale săcurii.

Avendu-le toate acestea în vedere, 
acum când ne aflăm earăși la începu
tul unui nou an școlar, nu putem din 
destul îndemna pe părinții cari au co
pii, ca să și-’i dee la școală, căci numai 
astfel își vor fi făcut datorința de ade- 
vărați părinți față de fiii lor și prin 
aceasta totodată și față de neamul din 
care fac parte.

Proclamarea lui Kossuth Ferencz.
Este știut, că luna trecută, când s’a făcut 

inaugurarea statuei Hentzi, fiiul revoluționa
rului Kossuth Lajos, se afla în Italia și ast
fel nu a putut da țerii nici o direcție privi
tor la acea inaugurare. Acum, că s’a reîntors 
în patrie, a adresat o proclamare cătră toți 
cetățenii maghiari independenți în care zice:

• Maghiarul simte acea insultă, care s’a 
comis asupra lui, când s’a dus în deplinire 
porunca regească din Noemvrie anul trecut. 
(Adecă când a dispus M. Sa strămutarea 
statuei lui Hentzi de pe piața Sftului George 
în curtea școalei de cădeți din Budapesta.)

Bine știm, că acel regim, care a fost răs
punzător pentru porunca ce a dat-o Regele 
anul trecut, este deja măturat, dar’ și aceea 
o știm, că e greu a retrage o poruncă re
gească; știm însă pe lângă aceasta și aceea, 
că cea dintâiu datorință a sfetnicilor Regelui 
este, ca să atragă atenția Coroanei asupra 
urmărilor desastroase în urma ducerii în de
plinire a unui lucru vătămător și să servească 
cu sfatul, că cum ar trebui purces, că hotă- 

rîrea regească să nu îmbrace acel tip, pe 
care l’a îmbrăcat acum. Acestei datorințe n’a 
corăspuns regimnul de acum și din această 
causă e răspunzător înaintea simțului națio
nal vătămat.»

După acestea provoacă pe toți patrîoții 
maghiari, ca să se întrunească și să-’și ex
prime simțămintele.

• Dacă aceasta nu o veți tace, zice mai 
departe, ați dovedi, că conștiența maghiară a 
fost numai o virtute veche, pe care a mătu
rat-o timpul trecător,«

Ne mirăm că nu-’i învață să pună mâna 
pe arme, ca tatăl seu, căci doar' numai astfel 
s’ar putea ferici țeara.

Din România.
La 3 Octomvrie n. a. c. se va întruni la 

Roma (Italia) un mare congres al Orien- 
taliștilor.

După-cum aflăm, la acest congres vor 
lua parte și mai mulți Românii distinși din 
România, între cari și dl V. A. Urechiă, care 
a adresat și un apel cătră toți bunii Români, 
rugându-’i ca să contribuiască cu ori-ce sumă 
mică, începând dela un leu, pentru a se turna 
o coroană de bronz, care apoi să fie depusă 
la picioarele columnei lui Traian, înființătorul 
Daciei-Române.

Italienii se pregătesc a primi într’un mod 
cât se poate de strălucit pe delegații români.

Maghiarii în Croația.
Compatrioții noștri maghiari își încoarclă 

acum toate puterile, pentru-ca toți Maghiarii, 
ori-unde s’ar afla aceia, să aibă un traiu mai 
ușor și să fie mai liberi, După-ce și-au pus 
de gând ca să înființeze o mare bancă să- 
cuiască, prin care să se ajutore Săcuii, ca 
să nu mai emigreze prin alte țeri, și-au în. 
tors acum privirile asupra Maghiarilor din 
Croația, cari, după socoteala lor, se află în 
acea țeară aproape la 150.00, dar’ cari nu 
sunt tratați așa, după-cum ar merita S’a 
pornit anume o mișcare ca să se înființeze 
și acolo vre-o 200 de însoțiri de credit, din 
al căror venit să se susțină copiii maghiari 
pe la școlile din Ungaria, deoare-ce regimul 
provincial croat nu permite ridicarea de școli 
maghiare. In fruntea acestei mișcări stă Strausz 
Farkas, oficial la căile ferate de stat. La 
apelul ce a dat acesta, până de present 
patru comune au și înființat deja însoțiri 
de credit. Fiecare din aceste însoțiri va sus
ținea an de an câte 2—3 copii la școalele 
din Ungaria, așa, că înființate odată cele 2Q0 
de însoțirii, 500 de copii maghiari din Croația 
se vor adăpa cu cultură maghiară din patria 
lor, și atunci nimeni nu le va mai putea 
nimici conștiența națională.
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Știri Politice

Procesul Dreyfus.

Unii dintre martorii ascultați în acest 
proces, au declarat că Dreyfus e nevinovat, 
ear’ alții au adus acuse grave contra lui, așa 
că toată afacerea e foarte încurcată. Se crede 
însă cu toate acestea, că pe sfirșitul acestei 
săptămâni se va aduce sentența. Ziarul en
glez >Figaro» aduce știrea, că dacă Dreyfus 
va fi si de astă-dată condamnat, atunci se 
va face o nouă revisuire.

Atentatul din Belgrad.
Guvennl sârbesc a dat ordin de expulsare 

față de un fost agent diplomatic la Peters- 
burg, și față de doi foști miniștri. Pertrac
tarea procesului contra atentatorului Kneze 
vici și cei bănuiți a avea parte, s'a început 
în săptămâna aceasta.

*

Semne de râsbolu.
După știrile ce primim din Londra reiese, 

că Anglia se pregătește de răsboiu. In re
publica sud-africană a Transwaalului locuesc 
anume un număr mare de Englezi, pentru 
cari Anglia a cerut dela guvernul de-acolo 
unele drepturi, pe cari acela a refusat a le 
da. Din această causă Anglia voește acum 
ca cu arma în mână să silească guvernul a-'i 
împlini cererea. Acesta însă mai bucuros 
primește răsboiu), decât să cedeze.

Ciudățenii.
Despre locuința grădinarului castelului din 

Brundcz (comit. Nyitra) se scriu următoarele: 
Nainte de asta cu două săptămâni grădinarul 
Czibik Vendel lucra în grădină. Soția nu-’i 
era ecasă, numai o fată de vre-o 14 ani. 
Din culină spre dreapta, se află o cămară, 
ear’ la stânga două odăi. Când fata a întrat 
în odaia a doua, care nu i-a fost mirarea, 
văzând că patul era răsturnat. A fugit numai 
decât și a strigat pe grădinar, care întâiu 
a pus patul la loc, după aceea a voit să iee 
un băț dintr’un colț, ca să amenințe copiii, 
crezând că ei l’au răsturnat. Dar’ înainte de-a 
pune mâna pe băț, acela a început a juca 
înaintea lui căzându-’i la picioare. S’a uitat 
împrejur, crezând că cineva e ascuns în casă. 
S’a dus și în cămară. Aci a aflat, că lada 
cea mare de haine a servitoarei era desfăcută. 
Până-ce a închis-o, a auzit înapoia sa o poc
nitură. S'a uițat într'acolo și a văzut că masa 
pea mare pe care tăia carne s'a răsturnat. 
Silindu-se să Q ridice, văzu că lada earăși 
s'a desfăcut. Din cuiu i-a sburat o sîtă în 
cap, dupăaceea una după alta au căzut de 
prin cuie mai multe obiecte. Intr’acestea au 
sosit și d-na castelului, văd. Ghyczy Sândor, 

olaltă, iubitul meu ortac. Acum însă soarele 
meu e spre apus. De voiu muri, îngroapă-mă 
sub stejarul acela, despre care îți vorbeam 
de atâtea-ori. Așază-'mi la căpătâiu o erpee 
șj scrie pe ea numai atât: »Fii ferieitI» ear’ 
crucea aceasta de argint o dă la Măriuța și 
spune-’i, că mirele ei o așteaptă sub stejari

Au mai trecut câte-va zile, și George 
muri. Credinciosul său prieten îl înmormântă 
sub stejar, îi puse la mormânt o cruce de 
lemn și pe ea inscripțiunea: »Fii fericit». 
Duse apoi Măriuței cruciulița de argint, spu- 
nându-’i că mirele ei o așteaptă sub stejar.

Știrea aceasta din nou turbura pacea și 
liniștea Măriuței. Ea își aminti de promisiu
nea făcută și o mustrare de conștiință începu 
să o muncească, măcar că era nevinovată. 
— Voiu merge, își zise ea, voiu merge să 
plâng la pieptul lui și să-’l rog de iertare.

Sla dus. Când însă să apropie de stejar 
văzu crucea, dar’ George nu era. Ceti cuvin
tele de pe cruce »Fii fericit» și înțelese totul...

Nimenea nu știe, cine zace în acest mor
mânt ; numai Măriuța știe, numai ea se arată 
noapte de noapte la mormântul părăsit, pe 
care-’l scăidă în lacrămile sale.

Toate în lume se sting, numai iubirea 
rămâne și dincolo de mormânt. „G. T." 

însoțită de d-na Friml Ludmilla, un inginer 
și mai mulți oameni. Ciudățeniile s’au repetat 
și înaintea acestora. In culină pe o masă se 
afla o oală de flori, care deodată s'a ridicat 
în sus și după aceea a picat jos. Lângă 
fereastră pe o bancă a fost un ulcior cu 
apă, care a sburat în mijlocul culinei, stro
pind pe grădinar. In fereastra culinei se afla 
și un vas de pleu, acesta încă a sburat de- 
acolo. După-aceea l-au legat cu sfoară de fe
reastră, dar’ în momentul următor sfoara s’a 
rupt și vasul ear’ a sburat în mijlocul culinei. 
Din cămară un butoiu de castraveți de trei- 
ori după olaltă a sburat în culină. Un băiat 
al birăului a șezut pe o grămadă de lemne 
de foc ce se afla în cămară, grămada a în
ceput a se mișca și lemnele a sbura, dintre 
care unul a lovit pe băiat în picior. In ziua 
următoare dimineața locuitorii Weiner și 
Uhrlik au întrat în culină și de-acolo în odaia 
primă, O cutie de sardine și o coșarcă au 
sburat înaintea lor, voind a se întoarce înapoi 
spre a eși afară, două perii li-au sărit în 
spate. Din pricina aceasta grădinarul locuește 
acum în pavilonul din grădină, și se zice că 
de atunci au încetaț șj aceste ciudățenii.

NOUTĂTI
5

Domnii abonenți cari ne restează încă 
cu prețul de abonament pe timpul din urmă, 
sunt, migați a ni-’l trimite cât mai îngrabă.

Noue oficii de dare. In Ilia, comitatul 
nostru, și în Zlătari, comit. Varasd, s’a în
ființat de cătră ministrul de finanțe câte un 
nou oficiu de dare, care-’și vor începe acti
vitatea în 1 Nov. n. a. c.

*
Dl George Dima, profesor de musică 

vocală și instrumentală la seminarul Andreian 
din Sibiiu și dirigentul corului Reuniunii fe
meilor române de cântări, va trece ca profesor 
de musică la gimnasiul gr.-or. român din 
Brașov, *

O Epopeă musicală română. Dl Juarez 
Movilă a terminat de orchestrat prima parte 
din »Epopea Musicală a Răsboiului din 1877». 
Eată materia cuprinsă în această parte tratată 
în 150 pagine de orchestră: Primele svonuri 
de răsboiu. Alarma. Pregătiri. Idealul Nea- 
tîrnării. Hotărîrea răsboiului. Durerea Mamei. 
Despărțirea. Ultima noapte în casarmă. Pre
gătiri de plecare. Simțămintele soldatului. In 
zorii zilei. Deșteptarea. Marș general. Adu
narea. Apelul. Rugăciunea. Sosirea Domnito
rului. Adio Patrie. Mândrul dulce al vieții 
mele la oaste s’a duș. Trecerea Dunării. 
Svonuri din depărtare. întreaga lucrare va 
cuprinde trei părți, pentru a căror execuție 
vor trebui două ore. Orchestra celorlalte părți 
va fi terminată pe Ia finea lunei Octomvrie, 
când se vor începe repetițiile pregătitoare 
pentru concert. *

Omor. Tinărul George Picu din Vai- 
dei, lângă Orăștie, aflându-se Mercuri în săp
tămâna trecută afară la câmp, a fost lovit 
cu o bâtă în cap de cătră Ioan Dănilă, tot 
din Vaidei, atât dc grav, încât Sâmbătă di
mineața a și murit. Ucigașul a fost prins.

— Țeranul Ștefan Blussics din Turocz- 
St.-Martin trăia de un timp încoace toarte 
rău cu fernee sa, din causă că aceea întreținea 
relațiuni de dragoste și cu un alt țeran din 
comună, cu care s’a hotărît în cele din urmă, 
ca să scape de bărbat. Joia trecută ea l’a 
trimis să cosască niște iarbă afară pe câmp, 
trimițând în urma lui și pe ibovnicul ei, ca 
să-’l omoare. Acesta s’a și dus, și când Sțeian 
Blussics a dat să-'și apripdă pipa, el a luat 
coasa și i-a tăiat grumazii. După aceea s’a 
reîntors acasă, dar’ gendarmeria l’a prins.

*
O plângere. Dela economul Petru Ri- 

poșan din Spini primim următoarele: Murind 
săptămâna trecută tatăl nevestei mele, din 
Rapoltul-mare, am grăbit a merge acolo, pen
tru a pune la cale cele de lipsă pentru în
mormântare. In ?iua din urmă am întrebat 
pe preotul de-acolo Nicolae Mermesan, cât 
cere pentru serviciul obicinuit Ia înmormân
tări făcând totodată și deslegarea. Mi-a răs
puns că 5 fi., ceea-ce îndată i-am și dat, căci 
altcum nu voia să-’l înmormânteze. Când a 
fost însă să facă și deslegarea, la casa mor
tului, n’a voit, zicând că aceea se face la 
groapă. Am lăsat așa, Dar’ abia ajunși cu 
mortul în cimiter, preotul fără a mai rosti 
un cuvânt a luat-o la fugă, ceea-ce ne-a in
dignat pe toți. Ași dori ca preotul N. Mer- 
mezan să-’și facă conștiențios datoria și să 
nu înșele poporul, din a cărui trudă se hră
nește. De altcum despre purtarea d-sale facă 

de popor se aud tot numai vești rele. N’ar 
strica, dacă consistorul ar avea mai mult în 
vedere pe preoții noștri, căci mulți dintr'înșii 
nu-’și împlinesc chemarea, și astfel în loc de 
înțelegere între preoți și popor, numai ură 
și dispreț domnește. *

Piese noue de cinci coroane. Dimpreună 
cu nouăle bancnote de coroane se vor pune 
în circulațiune și piesele de cinci coroane. 
De-ocamdată se va face o emisiune de 54 
milioane coroane, dintre cari 44,8 milioane 
vor cădea pe Austria, ear’ 19,2 milioane pe 
Ungaria. Piesele de 5 coroane vor fi ceva 
mai mari, ca piesele de 1 fi., dar’ mai mici, 
ca piesele de 5 franci. Dintr’un kilogram de 
argint se vor pregăti 412/a piese, având fie
care o greutate brută de 24 grame. Pe când 
piesele de 5 coroane vor avea 25 gr. argint 
brut și 21,6 gr. argint fin, cinci piese de câte 
o coroană cântăresc 25 gr. și conțin 20,875 
gr. argint fin. In chipul acesta nouăle piese 
de 5 coroane conțin cu 0.725 gr. mai mult 
argint fin, decât 5 piese de câte o coroană. 
Piese de 5 coroane vor fi primite la cassele 
statului în ori-ce măsură, în comerciul privat 
însă primirea lor va fi limitată până la 250 
coroane, așa dară până la 50 piese.

*
Logodnă. Dl Victor Stuicovits din Ve- 

țel și-a încredințat de fiitoare soție pe d-șoara 
Flora Șorban dc Csernafalva din Gherla.*

Vreme grea. In 3 1. c. pe la orele 1 p. 
m. s’a descărcat asupra comunei Săcărâmb 
și jur o tempestate groaznică. Locuitorul din 
Mada-Steuini, Iosif Rof, mergând din Săcă
râmb spre casă, împreună cu soția sa, la 
locul numit câmpul teului a fost lovit de 
trăsneț șț momentan omorît. Femeiii, care a 
fost de el la o distanță de abia 4 pași, nu 
i-s’a întâmplat nimic. *

Guvernul rus a decis adoptarea calen
darului Gregorian în locul calendarului Iulian, 
care era o causă de dificultăți pentru co- 
mercianții ruși din străinătate cum și pentru 
comercianții străini în Rusia. Societatea as
tronomică din St.-Petersburg cu concursul 
miniștrilor de stat, a instituit o comisiune 
de 16 persoane, însărcinate de a regula de
taliile acestei reforme care se va realiza la 
1 Ianuarie 1901, adecă în prima zi a seco
lului XX.

*
Mușcat de un paiangen. Țeranul Iosif 

Cusics din Drenova, având de lucru prin piv
niță, a fost mușcat la mână de un paiangen. 
El nebăgând în seamă mușcătura, a omorît 
paiangenul, și și-a văzut mai departe de lucru. 
Noaptea însă a simțit că brațul i-se umflă și 
că are dureri foarte mari, Numai decât a 
chemat pe un medic, care constatând că 
mușcătura a fost veninoasă, i-a spus că tre- 
bue să-’i tae brațul. Omul s'a învoit la aceasta, 
dar' în decursul operațiunii a murit.

*
Moarte prin ștreang. Zilerul Ludvig 

Juhăsz, încă înainte de asta cu 3 luni de 
zile, a omorît pe cărăușul Ștefan Dure, ear' 
căruțul și caii i-a vândut păntru 30 fl. Gen
darmeria l’a prins și l’a dat judecătoriei din 
Kalocsa, care l’a judecat acum la moarte 
prin ștreang.

★

Invențiune nouă românească patentată. 
Oficiul reg, ung. de patente din Budapesta 
sub nr. 1201 —11932/99 a patentat o inven
țiune românească sub numirea de „Șindile 
de lernna, cu care se poate acoperi fără cuie 
și fără măiestru. Aceste șindile sunt ieftine, 
ușoare, durabile, de mărime egală și acurată 
și obdusă cu o massă colorată după plac, 
resrstibilă contra focului și contra apei, Pen
tru etablarea unei fabrici unde să se pună în 
praxă această, invențiune să intenționează în
ființarea unei societăți acționară cu un capi
tal de 100.000 fl. v. a. împărțit în 1000 ac
țiuni. Cei-ce voesc a lua parte la această în
treprindere românească se se adreseze pen
tru prospecte și informațiuni la inventatorul 
acestor fel de șindile Ioan Baciu, preot în 
Saj<5-Solymos p. u. Nagy-Saj6 în Transilvania.

*
Halal de așa postă! Dl Alexandru 

Munthiu din Rapoltul-mare ni-se plânge, că 
nu primește foile ce le are abonate de cât 
numai atunci, când îi vine la socoteală d-nei 
>posteiițe< Kirălyi Roza de-acolo. Ar fi bine 
ca dl Munthiu sâ facă arătare la direcțiune, 
și așa credem, că direcțiunea o va ști cons- 
trînge ca să-'și tacă datoria, căci doar' nu de 
geaba o plătește comuna.

*
f Patriarchul Sofroniu din Alexandria 

a murit zilele acestea de ciumă în etate de 
105 ani. *

O barbarie a avut loc nu de mult în 
comuna Radvănc, comit. Ung., care ține în 
mare agitație pe locuitorii acelei comune. 
Fata Perecsinszky Erzsâbet a întrat în ser
viciu la un țeran de-acolo, care peste câteva 

zile a bănuit-o că i-a furat un fl Fata a tă
găduit aceasta, dar’ stăpânii sei au ținut una, 
că ea li-a furat zlotul, și din această causă 
au acățat-o cu picioarele de grindă, turnân- 
du-'i mereu apă în gură ear' pe trup i-au 
pus cenușe ferbinte. Văzând că nici așa nu 
moare, au împlântat ace printre unghiile dela 
picioare, până-ce a murit. Această faptă bar
bară s’a tăcut cunoscută judecătoriei, care 
acum face cercetarea. *

Avis! Iubitele noastre țerance, cari cu 
ocasiunea adunării gen. a > Asociațiunii» la 
Deva au fost premiate cu câte 5 fl. pentru 
costume, și anume: Floarea Mor ar iu, Maria 
Pttican și Maria Gelmăreart din Orăștie, 
precum și Opreana Stcfănescu, Ana St'efd- 
nescu și Saveta Mtchailâ din Romosel, sunt 
rugate sS binevoiască a osteni până la ad
ministrația acestui ziar, pentru a-’și primi 
premiile. *

Sâcuii și limba română. Cetim în «Tri
buna». Un borvizar trecând zilele trecute prin 
O comună românească, a întrat la o familie 
de frunte, care cumpăra des dela el apă de 
Borsec, și dând în vorbă ungurește, Săcuiul 
s'a plâns de recunoștința limbii române, care 
mare lipsă are în daraverile lui și a zis ur
mătoarele :

>Vai, dle, cât de greu ne este nouă a 
călători prin țeară, că nu pricepem altă limbă, 
ca și un bou, și nu ne putem înțelege cu 
Românii, cu cari atât de multe daraveri 
avem. Am cerut dela ministru să ne trimită 
un învățător român la școala noastră din 
sat, ca să putem și noi învăța altă limbă și 
să fim oameni mai cuminți, să știm mai multe 
limbi, dar’ ministru ni-a respins cererea. Am 
înaintat a doua rugare, dar’ atunci ni-a 
scris loarte aspru, zicând între altele: »hăt 
megbolondultak ?« (Doar’ ați nebunit?) Vezi, 
dle, noi știm că avem lipsă de cunoașterea 
limbilor din patrie, și ministrul nu ne lasă să 
le învățăm !< *

Amor la vîrsta de 84 ani. Fabricantul 
de pianuri de odinioară, Nemeth Păter din 
Viena, de 84 ani, s’a amoresat nainte de asta 
cu doi ani într’o nevastă săracă, dar’ frumoasă 
și cu mult mai tinără decât el. Dela o vreme 
însă, nevasta și-a dat inima altuia, mai sărac 
în ani decât Nemeth. Acesta într’atâta s’a 
mâchnit și înfuriat pentru aceasta, încât 
într’una din zilele trecute și-a cumpărat un 
revolver și ducându-se la locuința ei a puș- 
cat asupra-’i, rănindu-o grav. Prins și dus 
înaintea judecătoriei, el a mărturisit cu sânge 
rece, că a comis fapta din răsbunare.*

Cel mai mic hoț. Poliția din Budapesta 
a deținut de curând pe un băiat în etate de 
12 ani, din causă că a furat în mai multe 
rînduri. Acum e anul încă a mai fost deținut 
odată, tot pentru furt, dovedindu-să că el a 
făptuit 80 de furturi, dar’ n’a fost pedepsit 
decât cu 3 zile temniță, avându-să în vedere 
că e încă copil. întrebat fiind acum de cătră 
poliție, că pentru ce fură, el a răspuns: — De 
ce să nu fur? căci doar’ nu mă pedepsește. 
De astă-dată a furat 4 oroloage de aur și 
6 de argint, pe cari le-a vândut, ear’ banii 
i-a cheltuit pe la alergările de cai și în 
petreceri.

CONVOCARE.
Domnii acționari ai institutului tipografic 

„ Minerva“, societate pe acții în Orăștie, sunt 
prin aceasta invitați în sensul §-lui 18 al sta
tutelor la a

IX-a adunare generală ordinară,
care se va ținea în Orăștie la ga Septemvrie 
1899 st- n- 'a 3 ore P- m. în localul institu
tului (Strada Berăriei) eventual la 16 Octom
vrie a. c. la cas să nu fie întrunit numărul 
acționarilor, sau lipsind representarea voturi
lor Ia adunarea din 30 Septemvrie a. c., re- 
cerute conform §-lni 24 din statutele societății.

Obiectele puse la ordinea zilei sunt:
1. Raportul direcțiunii despre activitatea 

institutului și despre resultatul gestiunii anului 
din urmă.

2. Raportul comitetului de supraveghiere.
3. Decisiunea asupra corupturilor anuale.
4. Decisiunea asupra profitului curat.
5. Fixarea prețului marcelor de presență.
6. Alegerea a 2 membri în direcțiune.
7. Alegerea unui membru în comitetul de 

supraveghere.
8. Exmiterea alor doi acționari pentru 

verificarea procesului verbal, luat în adunarea 
generală.

9. Eventuale propuneri făcute în sensul 
§-lui 28 din statutele, societății.

Orăștie, în 27 August 1899.

Direcțiunea.
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Dare de seamă și mulțumită publică.
Pentru biserica gr.-or. din Petroșeni, au 

mai contribuit următorii dni:
Din Băița prin dl Cornel Grădina: Avram 

Stanca, oficial la minele de acolo 2 fi., Anas
tasia Moldovan, Nicolae Stanca, Lazar Perian, 
A. Balaș, George Drăgan câte 1 fi., Floretina 
Grădină, D. Ambruș, Petru Mihoc câte 50 cr., 
Ionița V. 20 cr. Cu totul 8 fi. 70 cr.

Din Trestia prin dl paroch Petru Perian: 
Anghel Moisă 1 fl., Petru Perian, paroch, 
Meliton Crișan, Rusalin Dan, Andron Perian, 
Lazar Sânziana, Nicolae Popa câte 50 cr., 
Petru Barb, loan Toma Morar câte 40 cr., 
Iosif Dura, Iosif Dan 1. Petru, Remus Gabor, 
câte 20 cr., și Marta Crișan 10 cr. Cu totul 
5 fl. 50 cr.

Din Mesteacăn prin dl par. loan Eremie: 
cu discul 1 fl. 40 cr., loan Erimie, paroch, 
Mihăilă Perian, Lazar Lazar, loan Vasii, Ilie 
Berar câte 50 cr., Lazar Boințan, Indreiu 
Bolcu, Mihail Sipos câte 20 cr., Petru Sipos
I. Toader, Toder Sipos, loan Sipos, învățător, 
Petru Sipos a Trinii, Toader Sipos, câte 10 cr. 
Cu totul 5 fl. 20 cr.

Dela dl Nicolae Mates, par. in Herțegani 
prin colectă la popor 7 fl. 90 cr. Dela loan 
Găzdău, par. tn Homorod prin colectă la 
popor 3 fl. 65 cr. dela Zaharia Muntean, 
par. in Salas.-sup. prin colectă la popor 5 fl. 
40 cr., dela Petru Cucuian, par. în Loman 
prin colectă la popor 5 fl. 45 cr., dela Rom. 
Iacob, par. tn Gurasada prin colectă la popor 
2 fl. 20 cr., dela Nicol. Cioran, paroch în 
Bățălar prin colectă la popor 1 fl. 80 cr., 
dela George Răin, par. în Nadastia-de-jos 1 fl., 
dela Iosif Suciu, par. tn Alun prin colectă 
la popor 1 fl., dela Gerasim Olariu, par. tn 
Bacifalu prin colectă la popor 1 fl., Petru 
Preda, învățător pension, tn Petrila prin co
lectă la popor 1 fl., Ilie Vaișan, comerciant 
tn Pianul-de-sus 2 fl., Raveca Fleșer născ. 
Vaișan din Pianul-de-sus 50 cr., Dumitru 
Todorescu, Pianul-de-sus 50 cr.

Comuna noastră biser. aduce prin aceasta 
sus pomeniților domni binefăcători profunda 
sa recunoștință și mulțumită. Să le răsplă
tească bunul D-zeu însutit și înmiit binefacerea 
cu care ne-au venit tntr’ajutor în lipsele 
noastre mari.

Petroșeni, la 24 August 1899.
Cu toată stima

Avram, Stanca, 
paroch. gr.-or.

Bibliografie.
„Idei fundamentalei în economia 

politică și o nouă, teorie sociologică de loan 
Socaciu, profesor, Brașov. Tipografia Mură- 
șanu. Editura autorului. Prețul 65 cr.

*
„Istoria agriculturii", de I. Loser, 

traducțiune autorisată de un prieten al plu
garilor, Sibiiu. Tipografia archidiecesană.

1 '
„ueligiunea(\ în >școala veche< și 

«școala nouă< de Dr. P. Barbu, Caransebeș. 
Editura proprie. Prețul 50 cr. Catecheții și 
înv. gr.-or. rom. din -metropolia noastră pri
mesc broșura gratuit, dacă trimit portul postai.

*
„Enciclopedia Română", editată din 

însărcinarea și sub auspiciile >Asociațiunii 
pentru literatura română și cultura poporului 
român«, de Dr. C. Diaconovich, prim-secre- 
tarul «Asociaț unii».

După un interval destul de scurt a apă
rut fasc. 16 al acestei valoroase publicațiuni, cu
prinzând articolele Fuligo—Golescu. In acest 
fascicol aflăm număroase articole de interes 
special românesc ca: Gabrielescu, Gane, Gavra, 
Gavril, Gelu, George (mitrop.), Georgescu, 
George Ștefan, Gerasim Timuș, Ghenadie, 
Gheorghian, Gherea, Ghica, Gion, Giurgiu 
(Pataki) episcop, Goian, Goldiș, Golescu; 
apoi articole de literatură ca: Gazeta Tran
silvaniei, limba și literatura germană, etc.; ar
ticole de istorie, etnografie și geografie: Gaius, 
Galați, Galiția, Galii, Gallia, Genua, Geogra
fia, Georgia, Gepizi, Germani, Germania, Geți, 
Găza, Ghergio, Gherla, Ghimeș, Giesshtlbel- 
Puchstein, Girondini, Giurgeu, Gleichenberg; 
articole de filosofie: Gândire, geniu, Gnostic, 
Gnosticism; biografii străine: Galilei, Gam- 
betta, Garibăldi, Gaster, Gay-Lussac, Glad- 
stone, Goethe, Gogol; articole diverse: Fumat, 
Fundațiune, Furnal (ilustr.), Galactometru, 
Gălbinare, Gangrena, Gât, Gaz, Gelosia, Ge
meni, Gen, Genealogi Generațiune, Geolo
gia, Geometria, GeotroJoijm, Ghiața, Gibbon, 
Gimnasiu, Gimnastica, Gips, Gir (Giro), Glanda, 
Gloata, Glob, Glycosa, e c. _

Abonamentele se fac la W. Krafft în Si
biiu (deposit general pentru România: E. 
Storck, București) și se primesc numai pen
tru publicațiunea întreagă. Prețul de 'prenu- 
mărare pentru un tom broșurat 10 fl., legat 
11 fl. 60 cr. (tn România: 25 Iei, resp. 28.50.)

Pentru redacție responsabil: Petru P. Barițiu.

Nr. 423—1899. (578) 3—3

Licitațiune.
In sensul decisiunei Consistoriale din 6 

Februarie 1899 Nr. 415 Ep. lemnele de brad 
de pe muntele »Văcăria« pe teritorul comu
nei Câmpul-lui-Neag, în comitatul Hunedoarei, 
care se vin ca parte a bisericii gr.-or. din 
Galați (Urez) ca porțiune canonică, adecă ju
mătate din complexul comun cu biserica 
gr.-cat. de 1091 jugăre pădure, după cum 
se află indusă în cărțile funduare Nr. 138 
A f 1, să vând spre tăiere și exploatare prin 
licitațiune publică cu prețul de strigare de 
1800 floreni plus oferentului, care se va ți
nea în z/z? Septemvrie a. c. la io ore înainte 
de ameazi in Galați.

Se vor licita numai lemnele de brad, eară 
cele de fag ori de alt soiu de pe acel te- 
ritor nu, folosirea pășunatului sub tot timpul 
tăierii și exploatării lemnelor rămâne în drep
tul neștirbit al credincioșilor după usul de 
până acuma. Fiecare licitant va depune un 
vadiu de 200 fl. v. a. Concesiunea dela silvi
cultorul sau dela locul competent pentru tăie
rea lemnelor rămâne în sarcina și spesele cum
părătorului.

Despre condițiunile mai detailate ale vân
zării se pot trage informațiuni dela subsem
natul oficiu.

Hațeg, în 10 August 1899.
Oficiul protopresbitetal gr.-or. al Hațegului.

Tit V. Gheaja,
protopresb. gr.-or.

Sz. 6194/1898. tlkvi. (582) 1-1

ĂrverSsi hirdetmSnyi kivonat.
A szăszvârosi kir. jărăsbirăsâg mint tlkvi 

hatăsăg kflzhirră teszi, hogy Fulea Szimion 
văgrehajtatănak Krecsun Ioszif văgrehajtăst 
szenvedă elleni 23 frt tăkekăvetelăs ăs jâr. 
irânti văgrehajtâsi Ugyăben a dăvai kir. tOr- 
vănyszăk a szăszvârosi kir. jbirăsăg tertlletăn 
levd Piskinczen fekvă a 264 sz. tjkvben A f 
1 rsz. 105, 106. hrsz a. foglalt ingatlanra az 
1881. LX. t.-cz. 1569-a alapjăn 220 frtban, 
a piskinczi 382 sz. tjkvben A f 1 rsz. 363 
hrsz. a. foglalt ingatlanra 2 frt., a piskinczi 
431 sz. tjkvben foglalt az A j* 1 rsz. 923/a 
hrsz. a. foglalt ingatlanra 250 frt ezennel megăl- 
lapitott kikiăltăsi ărban elrendelte az ărverăst 
ăs hogy a fennebb megjelOlt ingatlanok az 
1899. evi szeptember hâ 25-ik napjân dSlelott 
10 ârakor Piskincz kOzsăg hăzănăl megtartandă 
nyilvănos ărverăsen a megăllapitott kikiăltăsi 
ăron aiul is eladatni fognak.

Ărverezni szăndăkozăk az ingatlanok becs- 
ărănak 10°/0-ăt kăszpănben, vagy az ăva- 
dăkkăpes ărtăkpapirban a kikiildOtt kezăhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
ărtelmăben a bănatpănznek a birăsăgnăl elâ- 
leges elhelyezăserfil kiăllitott szabălyszerti 
elismervănyt ătszolgăltatni.

A kir. jbirăsăg telekkvi hatăsâga.
Szăszvăros, 1898. ăvi deczember hă 9-ăn.

Săhalmy albiră elăadă helyett
Szabd Odon, 

kir. aljbird.

Nr. 29—1899 (583) 1-1

Publicare.
Din partea presidiului Corporațiunii gră- 

nițărești din Dobra să aduce la cunoștință 
publică, că pe calea licitațiunii publice cu 
21 Septemvrie 1899 la 9 ore dimineața se 
vor exarănda pe durată de 3 (trei) ani con
secutivi, începând dela 1 Ianuarie 1900 până 
la 31 Decemvrie 1902, următoarele obiecte 
și adecă:

Morile Corporațiunii:
1. Moara de peatră cu 3 (trei) petri 

umblătoare.
2. Moara din jos de podul mare cu 2 

petri umblătoare.
3. Ieruguța vacilor, pământ arător, 20 

jugăre.
4. Făurăria situată tn piață, cu mai 

multe încăperi.
Condițiunile de licitațiune se pot vedea 

tn cancelaria Corporațiunii dela ziua publi
cării până la ziua licitațiunii ori-și-când.

Dobra, 30 August 1899.
loan Neamțiu, George Herbay,

controlor. freșed.

Szăm 853-1899. văgrh. (585) 1-1

Arveresi hirdetmeny
Alulirt birăsăgi văgrehajtă az 1881. ăvi 

LX. t.-cz. 102. §-a ărtelmăben ezennel kOz- 
hirră teszi, hogy a kărosbănyai kir. jărăs
birăsâg 1899. ăvi szept. 394/3 395/2 ăs 228/4 
szămu văgzăse kovetkeztăben Pap Tivadar 
kOrosbănyai iigyvăd ăltal kăpiselt Bulz Todor 
ăs Buftea Todor ăs tărsa javăra Florea Ni- 
kulae ăs Alexandru ellen Osszesen 469 frt 
20 kr. sjăr. erejăig 1899. ăvi junius hă 7-ăn. 
foganatositott kielăgităsi văgrehajtăs utjăn 

lefoglalt ăs 851 frtra becstilt szarvasmarhăk, I 
okor szekerek, szilvăskădak, ekăk stbbâl ăllă 
ingăsăgok nyilvănos ărverăsen eladatnak.

Mely ărverăsnek a korOsbănyai kir. jărăs- 
birăsăg V. 474/2 1899. szămu văgzăse folytăn 
469 frt 20 kr. tdkekOvetelăs, ennek 1894. 
ăvi januăr hă 1 napjătăl jără 6°/0 kamatai 
ăs eddig Osszesen 73 frt 51 kr. birăilag măr 
megăllapitott kOltsăgek erejăig Tyiulesd kOz- 
săgăben văgrehajtăst szenvedettek lakăsăn 
leendă eszkozlăsăre 1899. evi szeptember hâ 
13. napjânak delutâni 2 orâja hatăridăul ki- 
ttizetik ăs ahhoz a venni szăndăkozăk oly 
megjegyzăssel hivatnak meg, hogy az ărintett 
ingăsăgok az 1981. ăvi LX. t.-cz. 107. ăs 108. 
§-a ărtelmăbeen kăszpănzfizetăs mellett, a 
legtobbet igăronek becsăron aiul is elfognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elărvere- 
zendS ingăsăgok vătelărăbăl a văgrehajtată 
kOvetelăset megelâză kielăgităshez jogot tar- 
tanak, a mennyiben răsztlkre a foglalăs kărăb- 
ban eszkăzOltetett volna ăs ez a văgrehajtâsi 
jegyzOkonyvbăl ki nem ttlnik, hogy elsăbb- 
săgi jelentăseiket az ărverăs megkezdăseig 
alulirt kiktlldOttnăl irăsban beadni, vagy pedig 
szăval bejelenteni el ne mulasszăk, mert 
ktllonben csak a vătelăr făloslegăre fognak 
utaltatni.

A torvănyes hatăridă a hirdetmănynek a 
birăsăg tăblăjăn tOrtănt kiftiggesztăsăt kOveto 
naptăl szămittatik.

Kelt KOrflsbânyăn, 1899. ăvi augusztus 
hă 24. napjăn.

Szolldsy Jănos, 
kir. birăsăgi văgrehajtă.

Publicațiune.
Prin care se excrie și publică ținerea licita

țiunii minuende pentru renovarea bisericii gr.- 
or. din Orățtioara-de-jos, ce se va ținea la
10 Septemvrie st. n. a. c. la J ore d. am. în 
școala din Orăștioara-de-jos cu prețul excla
mării de 1500 fl. v. a.

Doritorii de-a licita sunt deobligați a de
pune vadiul de 10°/0 în bani gata sau hârtie 
de valoare înainte de licitațiune. Planul și pre
liminariul de spese se poate vedea la oficiul 
parochial gr.-or. din loc.

Orăștioara-de-jos, la 23 August 1899.
In numele comitetului parochial 

Nicolau Popoviciu, 
(584) 1—1 învlțător.

Szăm 684—1899 vdgrh. (587) 1—1

Arveresi hirdetmeny
Alulirt birăsăgi văgrehajtă az 1881. ăvi 

LX. t.-cz. 102. §-a ărtelmăben ezennel kOz- 
hirră teszi, hogy a nagyszebeni kir. jărăs- 
birăsăg 1898. ăvi 5927 szămu văgzăse kovet
keztăben Pap Tivadar korOsbănyai iigyvăd 
kăpviselt ăltal «Albina» takarăkpănztăr javăra 
Benea Cozma ăs tărsai ellen 130 frt s jăr- 
erejăig 1899. ăvi mărczius hă 4-en. fogana
tositott kielăgităsi văgrehajtăs utjăn lefoglalt 
ăs 323 frtra becsiilt szarvasmarhăk, jnhak, 
ăpiiletfak, szilvăskădak, szuszăkăk stbbOl ăllă 
ingăsăgok nyilvănos ărverăsen eladatnak.

Mely ărverăsnek a kOrosbănyai kir. jărăs. 
birăsăg V. 19/7 1899. szămu văgzăse folytăn 
130 frt tăkekOvetelăs, ennek 1896. ăvi julius 
hă 26. napjătăl jără 8% kamatai ăs eddig 
Osszesen 26 frt 80 kr. birăilag mâr megăl
lapitott kăltsăgek erejăig Allunkojon ăs Skro- 
făn văgrehajtăst szenvedettek lakăsăn leendo 
eszkozlăsăre 1899- evi szeptember hâ 22-ik 
napjânak delelotti 10 orâja Allunkojon es d. e.
11 ârakor Skrofân hatăridătll kitiizetik ăs ah
hoz a venni szăndăkozăk oly megjegyzăssel 
hivatnak meg, hogy az ărintett ingăsăgok az 
1881. ăvi LX. t.-cz. 107. ăs 108. §-a ărtel
măben kăszpănzfizetăs mellett, a legtobbet 
igărănek becsăron aiul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elărvere- 
zendo ingăsăgok vetelărăbăl a văgrehajtată 
kOvetelăset megelăzo kielăgităshez jogot tar- 
tanak, a mennyiben răsztlkre a foglalăs ko- 
răbban eszkOzOltetett volna ăs ez a văgre- 
hajtăsi jegyzOkOnyvbăl ki nem ttlnik, hogy 
elsăbbsăgi jelentăseiket az ărverăs megkez
dăseig alulirt kiktildottnăl irăsban beadni, vagy 
pedig szăval bejelenteni el ne mulasszăk, mert 
kulOnben csak a vătelăr fOlOslegăre fognak 
utaltatni.

A tOrvănyes hatăridă a hirdetmănynek a 
birăsăg tăblăjăn tOrtănt kiftiggesztăsăt kOvetO 
naptăl szămittatik.

Kelt KorOsbănyăn, 1899. ăvi szept. hă 4-ăn.
Szdllosy Jănos, 
kir. bir. văgrehajtă.

Sz. 656-1899 kir. văgrh. (589) 1—1

Arveresi hirdetmeny
Alulirott kir. birăsăgi văgrehajtă ăltal, az 

1881. ăvi LX. t.-cz. 102. ăs 120. §-a ărtel
măben ezennel kflzhirră teszi, hogy a szăsz- 
vărosi kir. jărăsbirăsăgnak 1899. V. I. 165 
sz. văgzăse folytăn Dr. Muntean Aurel szăsz- 
vărosi tigyvăd ăltal kăpviselt Toth es Aunner 
băcsi czăg valamint a tăSbbi alap ăs feltilfo- 
glaltatăk javăra, Hirsch Izidor ăs neje Debore 

kudsiri lakosok ellen 87 frt 41 kr. tăke en
nek 1/TV 1899. tâli 6% kamatai, 34 frt 87 kr. 
eddiggi ăs 2 frt 90 kr. ărverăsi kitilzetăsi 
kOltsăgek erejăig kielăgităskănt felul ăs le
foglalt ăs 1086 frt 30 kr. becsiilt hordok, 
borok, szilvorium, rOfOs, gyufa, czukor ăs 
rOvidârukbăl ăllă ingăsăgok az eddig tett 
fizetăsnek leendă leszămolăsa mellett birăi 
ărverăsen elfognak adatni.

Mely ărverăsnek a szăszvârosi kir. jărăs
birăsăgnak 1899. ăvi V. I. 165/2 sz. văgzăse 
folytăn a helyszinăn vagyis Kudzsiron ado- 
sok lakăsăn leendâ eszkozlăsăre 1899. âvi 
szeptember hâ 11-ik napjânak delelotti 8 
orâja hatăridoill kitiizetik a midăn is a fennt- 
ărintett ingăsăgăk az 1881. ăvi LX. t.-cz. 
107. ăs 108. §-a ărtelmăben esetleg becsăron 
aiul is, azonban csakis kăszpănz mellett fog
nak eladatni a befolyandă vătelăr pedig birăi 
letătbe fog helyezttetni.

Kelt Szăszvâroson, 1899. ăvi aug. hă 19-ăn.
Râcz Arpăd, 

kir. bir. văgrehajtă

Se caută. I
un

Invetăoel ■

din casă bună în prăvălia de colo- 
niale și ferărie a subscrisului. H

Reflectanții cari posed doul clase ]■ 
gimnasiale sau reale sunt preferiți. IgH 

Buda Bela, | 
(586) 1—2 comerciant. H

Hunedoara (Vajda-Hunyad.) |Șj

Szăm 1426-1899. tlkvi. (588) 1—1

Arveresi hirdetm^nyi kivonat.
A dăvai kir. tărvănyszăk mint tkvi hată- 

săg kăzhirră teszi, hogy Curteân Gyărgy 
brizniki lakos văgrehajtatănak Curteăn Iosif 
ăs Curteăn Antonie văgrehajtăst szenvedă 
elleni 30 frt tăkekăvetelăs ăs jărulăkai irânti 
văgrehajtâsi tigyăben az ărverăst a dăvai kir. 
tărvszăk m.-illyei kir. jbirăsăg teruletăn Briz- 
nik kozsăgănek fekvă a brizniki 71 sz. tjkvben 
A f 1 r. 132. 133 hrsz. alatti ingatlanokbăl 
Curteăn Ioszif ăs Curteăn Antoniet illetâ 2/s 
răszre 106 frti 66 kr. az A f 2—7. 9—14 r. 
796. 860. 902. 940. 1023/2. 1874. 1875. 1978/1. 
1982. 2015. 2047. 2050. 2098. 2099. hrsz. 
a. valamint idâkăzben a brizniki 449 sz. tjkvben 
A f 1 r. 1866. 1869 hrsz. a Iorgoveăn Petru 
1. Mitru brizniki lakos tulajdonăul ătment 
ingatlanok Curteăn Ioszif ăs Curteăn Anto
niet illeto illetve 6ket illetett 2/s răszre 245 
frt 32 kr. ezennel megăllapitott kikiăltăsi 
ărban elrendelte, ăs hogy a fennebb meg- 
jelolt ingatlan 1899. evi november hâ 10. nap
jân d. e. 9 ârakor Briznik kozsăg hăzănăl 
megtartandd nyilvănos ărverăsen a megălla
pitott kikiăltăsi ăron aiul is eladatni tognak,

Ărverezni szăndăkozăk, tartoznak az in
gatlan becsărânak 10°/0-ăt kăszpănzben vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42 §-ăban jelzett ărfo- 
lyammal szămitott ăs az 1881. november 1-ăn 
3333 sz. a. kelt ig(i. min. rendelt kijelblt 
ăvadăkkăpes ărtăkpapirban a kikiildott keză
hez letenni.

A kir. tkvi. hivatal.
Dăvân, 1899. augusztus 11-ăn.

Hidegh Istvăn, 
kir. Iszeki bird.

Szăm 760—1899 vg. (590) 1-1

Arveresi hirdetmeny
Alulirt birăsăgi văgrehajtă 1881. ăvi LX. 

t.-cz. 102. §-a ărtelmăben ezennel kăzhirră 
teszi, hogy a dăvai kir. tărvănyszăk 1898. ăvi 
8139 szămu văgzăse kăvetkeztăben Dr. Mun
tean Aurel javăra Kovăts Elemăr ellen 120, 
203 frt 15 kr. ăs 97 frt 65 kr. s jăr. erejăig
1898. ăvi november hă 22 n. foganatositott 
kielăgităsi văgrehajtăs utjăn feliifoglalt ăs 488 
frt becstilt szăbabeli butorokbăl ăllă ingăsâ- 
gok nyilvănos ărverăsen eladatnak.

Mely ărverăsnek a hătszegi kir. jbirăsăg V. 
628/1899. sz văgzăse folytăn fenti tokekfive- 
telăsek ennek megăllapitott 6% kamatai ăs 
birăilag măr megăllapitott koltsăgek erejăig 
Hătszegen adăs hăzănăl lenndă eszkozlăsăre
1899. evi szeptember hâ 14-ik napjânak del- 
lltâni 3 ârâja hatăridoUl kitiizetik ăs ahoz a 
venni szăndăkozăk oly megjegyzăssel hivat
nak meg, hogy az ărintett ingăsăgok az 188i. 
ăvi LX. t.-cz. 107. ăs 108. §-a ărtelmăben 
kăszpănzfizetăs mellett a legtobbet igăronek be
csăron aiul is el fognak adatni. A menyiben 
Sternlicht Samuel, Kolozsvâri Ârpâd, Kardos 
Ferencznă, Kolozsvâri ker. bank, Roth Istvăn, 
Fuchs Jăzset, hătsz. iparbank, „Ardeleana" 
tkptăr, Schâtz Jenă hitelezăknek kovetelăse 
măg fenn ăllana, ezen ârverăsrăl ărtesittetnek.

A torvănyes hatăridă a hirdetmănynek a 
birăsăg tăblăjăn tOrtănt kiftiggesztăsăt kOvetă 
naptăl szămittatik.

Kelt Hătszegen, 1899. augusztus 20-ăn.
Csucs Gyula, 

kir. birbsăgi v^grehajtd.

„MINERVA,, institut tipografic în Or&știe.


