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tiRAȘOVU, piața mars Hr. 22 
ffioriHori nefrancat» nu oa pxi- 
Baesoiî. Manuscripte nuiexa- 

trimită I
Blrwrlle ie aiiadui:

Orajovu, piața mars Nr. 22 
t&serato mai primesau tn Vlena 
Ssrfoi/w MontBacuensitin <S Volgtr 
ittio Jtacu), Stnru Schaltk, Aloil 
Komdt M.IMcat,A,OppiUlt,J.DoH- 
aubfrg; In Budaputa: A. 7. Sold- 
btrgir Anion Mttti ickittin Btmai: 
(a Frankfurt: 6. L.Banbt;1n Ham

burg: A, Steiner.
Piețulă inaerțiunilort ; o aeriă 
sumondâ pe o colină 8 or. 
șt 80 ci. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

iupă tarifă și învoială.
Senlam» pe pagina HI-a o 
Bareă 10 or. v. a. a6u 80 bani.

, etna Oua*  eee în flă-oare cf i 
ltomuiBmm Aistro-Ungarla 
Pe unii ană 12 II., pe nări*  luni 

6 II., Pe trei luni 3 fi.

*) Le Roy de Sainte Croix, ună 
publicistă franoesă talentată, care șl-a 
aflată mdrtea în valurile mărei, a lăsată 
afară de istoria marseillaisei publicată 
în Strassburg, și nnă manuscriptă volu- 
minosă, în care densulă a adunată multe 
amănunte asupra nascerei, răspândirei și 
parodiilor acestui oânteoă francesă. Aeestă 
manuscriptă a fostă pănă acum de cu
rendă în posesiunea mea, și făcându-mă 
d. Alfred Mezieres, membru ală acade
miei francese, atentă asupra valorei lui, 
am schițată din acesta datele pentru 
studiulă amintită (Autdra.)

Ftitri România >1 străinătate: 
Pe uni ană 40 franol, pe șise 
luni 20 franol, pe trei luni 

10 franol.
8e prenumără la tăte oficiale 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. colectori.
IbOMamentali țentri Braxovu: 

la adminietrațiune, piața'mare 
Nr. 22, etagiulă I.: pe ună ană 
10 fi., pe șese luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fi. 50 or. Ou duaulă in 
easă: Pe ună ană 12 fi. pe 
șiee luni 6 fi-, pe trei luni 3 fi, 
Ună esemplară 5 or, v. a. său 

16 bani.
Atâtă abonamentelo câtă și 
inserținnile enntă a se plăti 

înainte.

Nr. 237. Brașovt, Vineri, 25 Octomvre (6 Noemvre). 1891.
Brașovu, 24 Octomvre st. v.

Unulu dintre stimabilii noștri 
cetitori ne adreseză o interpelare, 
la care venimu a’i respunde astăcjl-

Ne întrebă adecă, amintitulu 
domnii, că decă precum presu
pune domnia-sa, noi nu consim- 
țimfi cu direcțiunea de a reîmpă- 
menteni în limba ndstră totă fe- 
lulti de cuvinte streine, ce le eli- 
minasemu deja și le înlocuisemu 
cu altele românescl, seu romani- 
sate după limbile latine, de ce c|i- 
cernh „fișpantifț în locu de „comite 
supremii1,1 seu „prefecții11 ?

„Veți cjice “ dâră—adauge in- 
terpelantulu — „pentru că este 
funcționară ungurescu, mai multă 
în modă sarcastică; der nu toți 
cetitorii D-V6stre se voră pricepe, 
ci ună numeră considerabilă va 
cugeta, că așa e bine, că precum 
erau sub Nemți „forstanc}i“, „be- 
țirkeri", „kerkermaisterl“ ș. a. sub 
Maghiari se fiă „fișpanl", „vice- 
șpani", „fisolgăbirae“, „solgabi- 
rae“ ș. a. Noi ax emu pentru t6te 
oficiile și termini românescl, pe 
cari poporulă celă puțină așa de 
ușoră îi pdte înveța dela noi, 
cum a învățată pe cei străini dela 
adversarii noștri.“

Adevărată, că avemă pentru 
t6te oficiile și termini românescl. 
Der 6re nu s’a întrebată onorabi- 
lulă nostru interpelantă, că de 
când îi avemă?

Decă îșl va încorda puțină me
moria va găsi împreună cu noi, 
că acei termini românesc! pentru 
oficiile publice îi avemă din tim- 
pulă, când se înciripase la noi în 
țeră o vieță publică românescă 
drecare și când încolțeau cu pu
tere speranțele, că și poporulă ro
mână se va bucura de egala în
dreptățire națională, că și elă va 
ave funcționarii săi români numiți 
cu scopă de-a servi și de a înainta 
interesele neamului loră.

Pe atunci se Introdusese și ter- 

minulă de „comite supremă", care 
strictă luată era ună barbarismă 
în limba ndstră, der prin care se 
esprima nu ceea ce este astăzi în 
adevără „fișpanulă" la noi, ci 
demnitatea ce-o ocupă.

Pe atunci „comiții supremi" 
nu aveau ca „fișpanii" de aițî mi
siunea specială de a fi polițaii 
poporului, de a’lu tracta în nu
mele unei scâlciate „idei de stată", 
ca pe ună poporă străină și duș
mană statului, gândindu-se totă 
numai la aceea, cum să’lă împe- 
dece în desvoltarea sa națională 
și culturală; pe atunci, se mai 
ținea semă încă de aceea, că aici 
trăesce și ună poporă românescă, 
de aceea erau și comiți supremi 
români, cari vorbeau cu poporulă 
în limba lui și răspundeau româ- 
nesce la vorba românescă.

In timpurile acelea avea înțe- 
lesă, ca Românulă să 4’ică cătră 
șefii comitateloră „comiți supremi" 
și „vice-comiți", er la subordi- 
nații loră să le 4ică ,,protopretori“, 
,,pretori“ etc.

Astă41 însă s’a schimbată si- 
tuațiunea atâtă de cumplită, încâtă 
s’ar face de rîsă acela, care dândă 
termini românesc! oficiiloră pu
blice administrative ar vrea să 
apară lucrulă astfelă, ca și când 
acești funcționari ară ave de grijă 
și de interesele de vieță ale po
porului română.

Astă4i în era Kulturegyleturi- 
loră, a Kișdedovuriloră, a ordo- 
nanțeloră lui Csaky și a candidă- 
riloră ă la Gruido Baussnern dela 
Eăgărașă, e multă mai rău, decâtă 
cum era sub Nemți, când popo
rulă nostru avea de a face cu 
„forstan4ii“, „bețirkerii" și „Ker- 
kermaisterii" etc.

Etă de ce 4icemă noi astă4i 
„fișpani" și nu „comite supremă". 
Voimă să arătăm îi prin acesta 
timpulă, în care trăimă și perse- 
cuțiunile, ce trebue se le suferimu.

Cum amă și pute noi pune pe fiș

panii Banffy, Bethlen Gabop, Baus
snern etc. alături cu comiții de fe
ricită aducere aminte, ca George 
Popa, Pipoșă, Hodoșă și alții?

Atâta deocamdată pentru lă
murirea domnului interpelantă și 
a publicului cetitoră.

CRONICA POLITICĂ.
— 24 Octomvre, (5 Nov.)

— O depeșă din BucurescI adresată 
la Foreign-Office (ministruiiî de esterne) 
în Londra, declară, că este neesactă, că 
regele Carolu ar fi intrată în întreita 
alianță. Regele n’a negociată decâtă în 
soopulă de a asigura neutralitatea Ro
mâniei, elă însă nu a luată nici ună an- 
gajamentă (mai multă ca Anglia) față 
de Germania. Nu trebue convertită o 
visită amioală făcută mai înteiu regelui 
italiei și apoi împăratului Germaniei, 
într’o călătoriă politică, cu soopulă de a 
lega destinele României de aoelea ale 
triplei alianțe. Ideia fundamentală a a- 
cestei călătorii este de a asigura neutra
litatea României, și acesta este cu atâtă 
mai adevărată, că negooiărl fărte active 
se urm&ză cu guvernulă rusescă, în a- 
celașl scopă. — Trebue să mai adau- 
gemă, că după tăte propabilitățile va 
avă looă în curendă o întrevedere la Li- 
vadia între faru și regele României. — 
In ceea oe privesoe căsătoria moștenitoru
lui tronului cu fiica cea mai mare a du
celui din Edinburg, trebue să se vâdă în 
acesta o nouă garanță a neutralității, pe 
care cabinetulă din BucurescI crede a-o 
obține dela marile puteri. Căsătoria se 
va face fără nici o îndoiălă la Londra.

— Din Beldradă să telegrafeză, oă 
regența a primită definitivă demisiunea 
ministrului de finanțe Vuici și cu aeestă 
prilejă și-au dată dimisiunea și minis- 
trulă luorăriloră publice și celă ală cul- 
teloră. Cu oonducerea portfoliului de fi
nanțe fu încredințată ministrulă presi- 
dentă PașicI, der cu tote acestea crisa 
nu e delăturată și după cum se vorbesce 
în cercurile competente, și ministrulu 
president#, Pașici va demisiona în curendă.

In ședința din 31 Oct. n. o., Sobra- 

nia bulgara a adoptată prin aclamațiă 
adresa ca răspunsă la discursulă tronului; 
acăstă adresă s’a semnată în 2 Noemvre. 
După verificarea titluriloră în ședința 
din 2 Noemvre președintele a proola- 
mată două scaune vaoante dintre cari 
acela ală d-lui Beloev. Cu aeestă ooasiă 
elă a rostită ună disoursă cjioendă între 
altele, că de acolo de unde se aștepta lu
mina și bunătatea, a venită asasinarea. Elă 
propnne Camerei să esprime sentimen
tele de regrete pentru sdrtea unei vic
time a libertății bulgare; în aoestă mo
menta toți deputății s’au sculată.

— Fostulă ministru italiană Grispi, 
a adresată unui cfiard germană o scri- 
sore interesantă asupra congresului păcii 
și asupra d-lui Bonghi, fostă președinte 
în oomitetulă organisătoră ală aoelui 
oongresă și demisionată din causa unui 
articolă de gazetă, în care recunosoea 
Franciei dreptulă de a pretinde reîntor- 
cerea Alsației și Lorenei. Etă ce cjlc© 
d. Crispi: „La congresulă păcii, care 
are să se țină la Roma, discuțiile trebue 
să se urmeze pe basa statului quo, care 
reiese din tratate. Dăoă s’ar adopta o 
altă basă seu decă oratorii ară voi să 
pună în desbatere chestia naționalități- 
loră, acesta ar da nascere la conflicte. 
Onorabilulă domnă Bonghi face gimnas
tică inteleotuală, fără a fi convinsă, după 
cum speră, nici elă însuși de ceea oe 
publică... Revisuirea chestiei naționali- 
tățiloră e o afacere seridsă pentru Eu
ropa și nu pote decâtă să folosăscă păcii 
generale decă nu se înoâroă o resolvare 
a ei. Dintre statele mari ale lumei vechi, 
afară de italia, nici unulă nu pote cj.* 00 
că n’are de restituită câte o buoată de 
pămentă, dăoă națiunile ară trebui să se 
reconstitue pe basele loră naturale. 
Francia, Euglitera Rusia, Austria, Turoia 
nu suntă libere (immuui) de aeestă pă- 
cată. Ce ar cjice Francia, deoă la con
gresulă din Roma s’ar disouta chestia 
de dreptă a restiturei Nizzei șiCorsicei? 
Der destulă ; nu se se va face nici 
încercarea de a se atinge aeestă temă 
și onoribilulă domnă Bonghi ar fi făoută 
mai bine dăoă ar fi tăcută."

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Marseillaisa.*)
ZDe Cep Zb^ZCaxlet.

De6re-oe în timpulă mai nou s’a 
vorbită erășl multă despre imnulă acesta 
sălbatică frumosă ală libertății popdre- 
loră, fiind-că s’a permisă ca marseillaisa 
să răsune înaintea tronului imperială ală 
Rusiei — cânteoulă popdreloră pusă pe 
aceeași trăptă cu cântecele împărătesol— 
nu este neinteresantă să ne întârcemă la 
istoria nasoerei sale.

Ce istoriă măreță dramatică și miș- 

cătore este a acestei melodii amețitdre.
Ună cap’d’operă ală pasiunei și ală 

entusiasmului, ună cântecă ală răsbună- 
rei și ală revoltei, ală temerei și ală 
spaimei, ală patriotismului sfântă și ală 
urei detestabile și nebune, ală triumfului, 
ală curagiului în luptă și în fața morții, 
marseillaisa a fostă rescumpărată prin 
glănțe sub patru regimuri, pănă oând 
în fine aria aoăsta imposantă și gran- 
diăsă, ca și geniulă eliberată ală sufle
tului unui poporă, pluti învingătore prin 
eteră, și republica a treia a ridioat’o la 
rangulă de cântecu națională ală Franciei.

Cine e poetulă și creatorulă ei? 
Ună tînără oficeră cu numele Rouget 
de l’Isle. Suntă întâmplări, cari nu se 
potă reproduce în prosă, fiindă-că ele 
însăși suntă o piesă poetică în cadrulă 
esistenței omenescl — și astfelă și din 
narațiunea, cum s’a născută tabloulă li
bertății Franciei, sub ori ce condeiu e o 
poesiă — fără ritmă, fără rimă, der 
atâtă de răsunătore și duiosă, încâtă tre
bue să o ascultămă estasiațl.

Să ne închipuimă într’o seră rece 
și înstelată din luna lui Aprilie, și adecă 
cu âprâpe ună secolă înapoi, în casa

primarului din Strassburg, Dietrich. O 
lumină viuă se revărsa prin ferestre în 
stradă, acolo se dă o serată. Totdeodată 
trebue să ne facemă o ideă despre at
mosfera ardătăre, oe o respira atunci so
cietatea din Strassburg. Atunci nici o 
inimă nu bătea liniștită, atunci nu se 
afla idei reci chibzuitore, pe valurile en
tusiasmului plutea corabia speranței su
blime și desinteresate, încuDjurată de 
flacăra sacră a iubirei de patriă — afară 
în noptea întunecosă a destinului să se 
sdrobescă seu să afle steua oonducătăre 
a viitorului.----- Clopote răsună neîn
treruptă în biserici, femeile se rogă, tu
nurile bubue, amioi se află îmbrățoșațl 
pe stradă, salutându-se seu luându-șl ră
masă bună pentru veciă, voluntarii vină 
din tote părțile în cetate, care e o ade
vărată vatră de focă a răsboiului.

Și la Dietrich domnesce aeestă dis- 
posițiune. Bătrânulă primară are o no
bilă soțiă și două fiice drăgălașe lângă 
sine. Toți cei de față însă încungiâră 
pe ună tînără oficeră de geniu, în etate 
de 20 ani, Rouget de l’Isle, oare e 
tot-deodată și ună autoră talentată și 
compositoră. Primarulă din Strassburg 

îi întinse ună pahară cu restulă unu 
vină spumegătoră, oare se afla încă as- 
ounsă în pivniță și-’lă provdcă, că în 
aoeste ultime picături să afle ună imnă 
ală entusiasmului pentru poporulă fran- 
oesă.

Rouget de l’Isle bea și alărgă acasă. 
Frigulă îlă pătrunde, elă întră în camera 
sa pustiă, deschide instrumentulă, cântă 
și faoe versuri. In fine adârme — cuca- 
pulă pe instrumentă — ca și prinsă în 
oeroulă fărmecătoră ală unei puternici 
inspirațiunl.

A doua cji diminăța se duce grab- 
nioă la Dietrioh, primarulă venea din 
grădină, fiicele suntă deșteptate, amioii 
suntă chemați. Fiica cea mai mare 
acompaniază la claviră, Rouget de l’Isle 
cânta, în ourendă urmată de vooea ti
midă a fiicei mai mici. La prima strofă 
cei presențl să îngălbinesoă, la strofa a 
doua îi podidiră lacrimile, la strofa a 
treia se îmbrățișeză ou toții într’ună de- 
liră ală entusiasmului.

Cânteoulă națională ală Franciei — 
Marseillaisa e aflată.

Și nu este fdrte tragioă, că neferi- 
citulă Dietrioh, câteva luni mai târdiu
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SCIRILE QILEI. I
— 24 Octomvre (5 Nov.)

Directorulu generalii aii! poștelor!! și 
telegrafelor!! din Chicago, după cum anun
ță „Timpulă“, se află de două 4'1® 
Bucuresol. După ce a visitată Londra, 
Berlinulă și Viena, unde a văzută tdte 

- instalațiile telegrafioe și telefonioe, di
rectorului poșteloră din Chicago ’i s’a 
spusă dela Viena să vie în BuourescI, 
unde va ave luorurl interesante de vă- 
4ută. in adevără, d-sa, însoțită de d. 
inspeotoră Iaoobesou, a visitată labora- 
toriile de laoficiulă, centrală, de care a 
rămasă pe deplină mulțumită; ceea ce a 
făcută admirația directorului americană 
a fostă chioșoulă unde suntă instalate 
pe cheiulă Dâmboviței, paratonerele ca
blului telegrafioă sub-terană, cari suntă 
o invențiune românesoă fdrte praotică. 
Directorulă telegrafică din Chicago a 
sfătuită ca direcțiunea nostră a poște- 
loră și telegrafeloră să ia parte la Es- 
posiția din Chicago, unde e sigură, că 
țâra ndstră e bine represintată“.

• * * *

între sunetele aceleiași melodii, care 
s’a năsoută la vatra sa familiară, din 
inima amioului său, din vocile fiiceloră 
sale — s’a urcată pe eșafodă ?

Noulă cânteoă, acceptată de orașulă 
Strassburg sburâ din orasă în orașă. 
Marseilezii federațl, îlă cântară la intra
rea loră în Parisă și-i dădură numele 
loră. Bătrâna mamă a lui Rouger de 
l’Isle, o regalistă căruntă și relig. >să, 
îi scrie, îngrozită de ecoulă, ce l’a aflată 
vooea fiului ei. „Ce e acestă imnă revo
luționară, pe oare-lă oântă o bandă de 
tâlhari, cari cutreera Francia și care îi 
dau numele tău?“ De l’Isle însuși, esi- 
lată ca regalistă, o asculta tremurândă 
și urmărită de o amenințare a mor ții în 
fuga sa oătră Alpii Haut. „Cum se nu- 
mesce acestă imnă ?u, îlă întreba ună 
conducătoră. „Marseillaisa" fu răspunsulă. 
Și astfelă aude elă ca fugară isolată, 
pentru prima oră numele nemuritoră ală 
propriei sale opere...

Cu multă mai interesantă ca istoria 
marseillaisei și a creatorului ei, oare de 
de multe-orl a fostă obiectă de studiu, 
este literatură, care s’a năsoută împre-

Alegerea patriarchului ecumenicii din 
Constantinopolfl. s’a fixată pe d’ua de 3 
(15) Noemvre. Realegerea fostului pa
triarch loachim se 4'°®» oă 6 asigurată. 
Contra-candidatulă Germanos n’ar avă 
asigurate decâtă 8 voturi.

* * *
La asasinatul!! lui Belcev. Din Sofia 

se anunță, că la Chaskevo a fostă ares
tată individulă Cristo Kuzmanov, aou- 
sată de a fi luată parte la omorulă lui 
Belcev. Kuzmanov, împotrivindu-se a- 
gențiloră a fostă rănită.

* * *
Mare concert!!: Oratorul!! Elia. Reu

niunea de cântări germană, împreună cu 
societatea filarmonică și cu musica oră- 
șenescă din locă, va da Marțla viitdre 
în 10 Noemvre n. o., în sala hotelului 
„Centrală Nr. 1“ ună mare concerta, a- 
supra căruia atragemă atențiunea publi
cului nostru iubitoră de musică. Sub 
conduoerea dirigentului de coră Rudolf 
Lassel, se va representa adecă Elia, o- 
ratoriu după cuvintele vechiului testa- 
mentă în două părți, compusă de Felix 
Mendelssohn-Bartholdy, Marele ooră va fi 
compusă : din membrii reuniunei de cân
tări brașovene și oorulă ei de dame (100 
cântăreți și oântărețe), apoi din societa
tea filarmonioă ou musica orășenesoă (o 
orchestră de 40 de musicanțl). Soliști 
voră fi: solo-suprană: d-ra Ida Hiemesch; 
solo-alto d-ra Iulia Giesel; solo-tenoră: 
d-lă Adolf Orendi; solo-basă: d-lă Ernst 
Hintz. Soliștii părțiloră de ansamblu: 
d-na Eugenia Heltner, d-ra Frieda 
Schnell și d-ra Mina Gutt. Alto: d-rele 
Iulia Giesel și Augusta Neugeboren. 
Basă: D-nii George Scherg și Iosifă 
Pinker. — Bilete se vândă în librăria 

Wilhelm Hiemesch (Târgulă grâului) și 
în săra representației la cassă. Prețu
rile locuriloră: cerole 1 fl. 50 cr; locă 
numerotată (Sperrsitz) rândurile întâiu 1 fl. 
rândurile din urmă 70 cr; looă pe ga- 
leriă 60 cr. Intrare: josă 50 or; pe ga- 
leriă 30 or; — Se recomandă prooura- 
rea de texturi ale oratoriului, oare se 
oapătă pentru 6 or. în librăriile de aiol 
și în săra representației la oassă. Inoe- 
putulă la 8 ore.

* * *
Petrecere. Studenții români din looă 

voră da mâne-sără, Vineri, o petrecere 
ou dansă în sala otelului „Nr. l.“ Intra
rea 50 or. ** *

Scire literară. Cu începutulă săptă- 
mânei viităre vomă începe ou publica
rea novelei „O e rș it o r e a delaPonts 
des Arts“, alu căreia autoră este 
vesti tulă novelistă germană Vilhelm 
Hauff.

*♦ *
Morminte de ale Hunilor!!. Lâ însăr

cinarea museului națională ung. din Buda
pesta, aroheologulă Alexandru Farkas a 
făoută săptămâna trecută nisoe scrutări 
archeologioe, pe teritorulă comunei 
Martelă (Mârtăly) de lângă Hodmezd-Vâ- 
sârhely (oomit. Oiongradă). După oum ’i 
se raportăză lui „Egyetărtes“, aceste 
scrutări au resultate îmbucurătore. S’au 
aflată morminte de ale Huniloră, din 
cari se păte oonohide, că în acestă ți
nută se aflau colonii de ale Huniloră 
încă prin seoululă ală patrulea. „Dintre 
mormintele Huniloră s’au desgropată 
vre-o 4eoe, în oarl s’au găsită antichi
tăți de forte mare interesă, preoum să
bii, frâne, soărl dela șea, aură, bronză 
și juvaere. Mormintele se întindă în două 
șiruri, la distanțe de 10 metri unulă de 
altulă. Intr’unulă din aceste șiruri suntă 
înmormântați cei bogațl, er în oelălaltă 
suntă osămintele săraoiloră. Printre sche
lete s’au găsită schelete de ale bărbați- 
loră și de ale femeiloră mestecate la o- 
laltă. Intre obiectele aflate, cele mai 
prețiose suntă două săbii drepte, dintre 
oarl una este lucrată fdrte frumosă și 
are ună mănunchiu bogată întraurită. 
Frânele și soările de șea dovedescă, 
că și Hunii folosiau aoeste lucruri. “

* ifc *
Derailare de tren!!. Cetimă în „Na- 

ționalulă“ din 13 Oct.: Trenulă delaBur- 
dujenl de a4l-dimineță înainte de a a- 
junge în gara GașoanI a derailată. O 
șină strâmbându-se, mașina a derailată 
și apoi s’a rostogolită în șanță trăgândă 
după densa 4 vagone. Mașina s’a sfărî- 
mată cu toculă; ună vagonă de ol. III 
oare s’a aprinsă, a arsă compleotă. Se 
4ice că suntă și mai multe viotime. Du
pă o oră dela întâmplarea accidentului s’a 
formată ună trenă de ajutoră. Oausa a- 
cestui accidentă se atribue relei stări în 
oare se află linia PașcanI-BotoșanI.

Miniștri in Brașov!!. Cu ocasia des
chidere! căii ferate Brașovă-Kezdi-Osor- 
heiu, ce se va săvîrși la 20 Noemvre 
n., suntă așteptați la Brașovă miniștrii 
unguresol Gavrilă Baross și Andreiu 
Bethlen.

CestiunT politice bisericesc!.
In ședința dela 2 Novembre a oo- 

misiunei financiare a dietei unguresol 
s’au pusă la ordinea 4'1®' desbaterile 
asupra bugetului culteloră și instrucțiunei 
publice.

înainte de a intra în desbaterl, de- 
putatulă Helfy se ține în dreptă de-a esa- 
mina, întru câtă s’a nisuită ministrulă de 
culte de-a urma direoțiunei principiare, 
ce și-a luat’o, și întru câtă nu. Una din 
aceste direcțiuni era unirea șcdleloră 
medii, pe oare ministrulă nu numai n’a 
dus’o în îndeplinire, der elă desvoltăÎDoă 
și mai departe ramificarea în două părți 
a șodleloră medii. In ce privesoe buge- 
tulă, din punctulă de vedere ală eco
nomiei, oratorulă nu pdte fi, decâtă cu 
reounosoință față cu ministrulă. E altă 
întrebare însă, deoă din punctulă de ve
dere ală instrucțiunei publice, a fostă 
întru tdte ooreotă acestă economisire a 
ministrului, ori nu a fostă.

După acestea oratorulă revine asu
pra cestiunei numirei primatelui.

Numirea primatelui este ună faptă 
săvîrșită, 4'°® Helfy. Nu se îndoesce în 
vrednicia noului primate, der a avută 
acâstă numire unele precedențe, pe care 
află de lipsă a-le scote la lumină câtă 
mai curândă. Anume foile semi-oficiale 
în decursă de luni de 4'1® au afirmată 
cu tdtă siguranța, că oandidatulă guver
nului a fostă Metropolitulă dela Agria. 
Prin ce împrejurare guvernulă n’a pu
tută, ori n’a voită a numi la acestă 
postă pe oandidatulă său? Nu soie ora
torulă, oare din două versiuni este mai 
autentică: pusu-s’a pedecă din partea 
oeloră dela Roma, ori din partea cord- 
nei ? Dâcă Roma a fostă pedeca, oum 
s’a putută întâmpla o asemenea inge
rință directă? Deoă însă pedeca a fostă 
la ooronă, atunol cum se pdte uni acesta 
cu obligamentulă constituțională ală gu
vernului răsponsabilă ? Și cum pdte gu
vernulă să ia asupră-șl răspunderea pen
tru faptulă, că ună bărbată distinsă ală 
bisericei catolioe a fostă susținută de elă 
timpă de 8 luni de 4'1® Ș' la urmă i-s’a 
făcută o grea vătămare, mai alesă dâoă 
pedeca se va fi pusă din partea Romei ?

Helfy se provocă tot-odată la deola- 
rațiunea, ce a făout’o ministrulă ou pri
vire la strămutarea scaunului primațială 
și întrebă, decă mai rămâne și !astă4l pe 
lângă acea deolarațiune și resolva-se-va 
acesta în sourtă timpă ? De-asemenea 
întrebă, deoă în cestiunea matriculeloră are 
ministrulă de gândă să rămână pe lângă 
legea în vigdre de astă4i? Cestiunea 

acâsta este încă și astă4l -neresolvată, ou 
tdte oă aoestă oestiune nu privesoe nu
mai pe catoliol, ci ea peste totă este de 
o importanță mare mai alesă acum, când 
„atâtea semne indioă desvoltarea spiritului 
confesională* .

Falie scie, oă în anulă trecută Me
tropolitulă din Agria a fostă la Roma, 
unde ou persdnele de influință a trao- 
tată asupra cestiunei matriculeloră. In 
timpulă din urmă s’a lățită vestea, că 
elă ar fi fostă la Roma din însărcinarea 
guvernului. întrebă deci, dâcă e adevă
rată acesta, și dâoă da, atunci oum se 
unesoe acestă pasă cu dreptulă publică 
maghiară și cu independența țărei, ga
rantată prin lege?

Ministrulă Csalvy : In ce privesoe in
strucțiunea publică declară, că nu s’a 
abătută dela ideia șcdleloră medii uni
tare și speră, oă planulă privitoră la 
șodlele medii unitare îlă va și duce în 
deplinire.

In ce privesoe Gestiunile politice bi- 
sericesol, oratorulă declară mai întâi, oă 
în răspunsulă său nu voesoe să atingă 
partea personală a cestiunei, mai alesă 
fiindcă tractarea acestei cestiunl într’o 
numită măsură ar fi și vătămătdre pen
tru dreptulă, ce-lă are regele apostolică. 
In puterea aoestui dreptă, soaunele ar- 
chieresci le ocupă aceia, pe cari regele 
apostolică îi crede mai potriviți. Cordna 
a numită așa-dâră de primate pe aoela, 
pe care, avândă în vedere tdte împreju
rările, l’a aflată mai potrivită. Ceea ce 
s’a făcută, este urmarea voinței regelui 
apostolică și pentru tdte cele oe s’au în
tâmplată, guvernulă nu numai oă ia, der 
și pote lua asupră-șl răspunderea. Gu
vernulă numai ună oandidată a avută, 
oare a și fostă numită. Ceea oe s’a în
tâmplată înainte de asta, a fostă numai 
o combinațiune și apoi, că pentru ce în 
loculă celui din combinațiune a fostă 
pusă altulă, oratorulă, fiindă cu consi
derare la natura luorului, nu află de ou- 
viință a aminti aci. Comunicarea cu 
Roma se întâmplă pe oale diplomatioă; 
ministrului de esterne nu i-a rămasă, 
decâtă ca hotărîrile, ce le-a luată regele 
la propunerea guvernului, să le comunioe 
cu Roma.

Câtă pentru călătoria la Roma a 
Metropolitului din Agria, acâsta nu s’a 
făoută din însărcinarea guvernului, și nici 
n’a fostă împuternicită de a vorbi în 
numele acestuia, ceea ce ar fi fostă 
în oontra4ioere și cu dreptulă publică 
maghiară.

Cestiunea matriculeloră oratorulă o 
consideră ca resolvată și declară} că în 
casă de necesitate, ordinațiunea lui de 
pănă aoum va fi dusă în deplinire prin 
disposițiunl legale.

Față cu cestiunea scaunului prima- 
țială, oratorulă peste câte-va 4'1® va 
arăta dietei modulă potrivită ală resol- 
vărei ei.

jurulă acesteia. Este, ca și când fiă- 
care franoesă renumită ar fi adusă o 
flâre, ca să împodobescă fdia ei comme- 
morativă — și adecă una dintre cele mai 
prețiose, care a mânată sentimentulă 
și ideile sale.

Astfeliu se născu în jurulă Marseil
laisei o mulțime de aforisme frumdse și 
cu spirită, cari adunate într’ună opă, 
trebue să ne surprindă prin valârea lui 
etică și psichologică.

Acum de curândă a scrisă de e- 
semplu Sarcey: „Nu, acestă cânteoă n’are 
poetă, n’are oreatoră! A răsărită din 
însă-șl inima naturei, într’o 4b când a- 
câsta era în frigurile patriotismului!"

Louis Blanc o sărbătoresce cu cu
vintele frumdse: „In fine s’a aflată mu
sica gloriei/ Odată o voră cânta armate 
întregi ou ouragiulă Titaniloră în inimă 
și ou lacrămile umanității în oohl.“

Totă astfelă de espresiunl de entu- 
siasmă înfocată are Michelet pentru mar
seillaisa. „Ea n’a fostă nici când ună 
cânteoă de răsboiu, oi ună cânteoă de 
eroi!“ esclamă elă. „Asupra grâzeloră răs- 
boiului și asupra volnioiiloră sale tur
bate, plutea idea sublimă, și în adevără 

sacră — a revoluțiunei — a eliberărei 
lumei — a înfrățirei omenirei. Marseil- 
laisa e ună oântecă, oare chiar și în 
răsboiu ’șl păstreză o adiare de paoe. 
Cme nu cunosce strofa sacră:] „Cruțați 
victimele !*  (Epargnez tristes victimes!)

Adâncă simțită și poetică cugetată 
este și aceea oe 4ic® Lamartine (Histoire 
des Girondins) asupra marseillaisei. Re- 
producemă espresiunea sa.

„Tote poporele simtă în sufletulă 
loră în momente mari patriotice, oă ră
sare ună cânteoă saoru. Tdte simțirile 
aducă tributulă loră. Piciorulă face mar
șuri, gesturile se facă mai vidie, vooea 
amețesce ureohile, ureohile mișcă inima. 
Omulă întregă pare oă e ună instrumentă 
ală însuflețirei — tdte cdrdele ființei 
sale suntă încordate. Imnulă, care ese 
în momentulă aoesta de pe tdte buzele, 
nu dispare nici când, dâr niclnu-lă pro- 
faneză. întocmai ca aoele stegurl sfinte, 
cari se păstreză în boltiturile templeloră 
și le sodtă numai la cȘile anumite, se păs
treză oânteculă națională ca o armă es- 
tremă pentru drele de oe cea mai mare 
restriște a patriei".

Felix Piăt 4io®= „Marseillaisa nu e 
nici ună cap d’operă, nici ună solo, 
ea e oânteculă masseloră, romanța ar- 
mateloră. Nu — nu Rouger de l’Isle 
a creat’o. Ei a cântat’o întâiu, aoâsta e 
totulă....! Autorulă adevărată ală mar
seillaisei este poporulă întregă, cu ord- 
rea sa față de solăviă, cu oredința sa în 
libertate, în patriă ou tdte temerile și 
speranțele sale, cu nemărginitulă său en- 
tusiasmă și ou eterna sa poesiă. Singu- 
ratioulă omă e numai o stiolă refleotă- 
tdre, oare a înflăoărată în capulă său, 
în inima sa tdte razele unui fooă saoru 
— și le-a întrunită într’ună fooară.... “
Câtă de adevărată e stilulă omului, a- 
tâtă de adevărată e marseillaisa............
Franoia."

Le Roi de Sainte Croix 4ic® despre 
marseillaisa într’ună momentă de avântă 
entusiastă:

„Artele frumose au făout’o cțeițâ., și 
ele au dreptate, în adevără nu e nimicii 
în na8cerea acestei frumdse ode, care 
a atrasă după sine o mulțime nebună 
prin o buouriă eroioă și prin j ertfirea de 
sine, oeea ce privesoe literile și cuvintele.
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Imormentarea vicarului Moisilă. — In 
6 Octomvre 1891 s’au săvîrșită aiol îmor- 
mântarea fericitului vicarii foraneu aid 
Rodnei, Grigoriu Moisilă, cu o pompă, 
demnă, de aoestă bărbații, o pompă ase
menea căreia n’a mai văzută Năsăudulă; 
jnteligința din Năsăudă și în specială 
preoțimea, profesorii si rudeniile n’au 
oruțată nimicii pentru ași împlini s. da- 
torință.

Tristă destulă însă, că dintre atâția 
cărturari mari din Năsăudă și giură. 
câți au luată darte la aoestă oeremoniă, 
nu s’a aflată unulă, care să srie ceva 
despre ea. Mă voiu sili dâr eu a descrie 
pe scurtă acâstă oeremoniă.

Ferioitulă vioară Grigoriu Moisilă, 
încetândă din viâță în 3 Octomvre di- 
minâța, în Năsăudă numai deoâtă s’a 
luată hotărîrea de a sista sărbarea cailei 
de 4 Octomvre, ca di jubilară pentru 
deschiderea primei clase gimnasiale în 
1863, și s’au amânată balulă, care avea 
să se țină în aceea tji> ®r Pe biserioa din 
Năsăudă s’au arborată stindardele de 
doliu, lnafară vestea despre mortea a- 
câsta străbătendă ca fulgerulă, în 4 Oc
tomvre pretutindenea s’au trasă clopo
tele, s’au făcută la slujbă rugăciunile 
-prescrise pentru sufletulă reposatului, și 
s’a făcută credincioșilor cunosoută acestă 
durerdsă perdere.

încă în 3 Ootomvre s’a luată hotă
rîrea, ca îmormentarea să se facă a 4 <ji, 
adecă în 6 Octomvre, pentrucă atâtă dd. 
delegați ai oonsistorului din Gherla, 
câtă și mai cu sâmă ună fiiu ală răpo
satului, profesoră în Slatina (România), 
să p6tă ajunge pentru a lua parte la 
îmormântare.

Delegații ooneistorului din Gherla, 
-Clariss. d-nii Ioană Papiu, canonică și 
Dr. Ioană Popă prof, teol., precumă și 
o parte dintre preoți, ajungândă în 5 
Ootomvre, au împlinită sera părăstasulă 
presorisă și oeremoniă rituală la casa 
răposatului.

In acestă <Și au sosită telegrame de 
condolență dela Escelența Sa archiepisoo- 
pul Mironă Romanulă, dela Flor. Porcius, 
dela popa Macaveiu, apoi dela Blasiu, 
Gherla etc.

Totă în 5 Octomvre cosoiugulă s’a 
învălită cu cununi de doliă din partea 
preoțiloră din vicariată (deosebită fru- 
mose); din partea Reuniunei învățăto- 
rescl Mariane, din partea profesori lor ă, 
învățătoriloră și școlariloră, diu partea 
comisiunei administrătâre de fond. șool. 
.gr. cat. etc. etc.

Aotulă îmormântărei s’a înoepută în 
6 Ootomvre după 9 6re dimineța și s’a 
săvârșită întocmai după programa spe- 
oială statorită în ajună.

• Sicriulă ou rămășițele mortuall, pur

tate de 8 preoți tineri și urmată de 34 
preoți în ornate, s’a ridicată dela locu
ința vicarială și s’au transportată în 
pomposa biserică, în sunetulă clopote
lor u, pintre șirurile junimei studidse, 
care purta în frunte flamuri negre de 
doliu, și printre mulțimea din tote păr
țile pentru a petrece la vecluioa odihnă 
pe iubitulă loră părinte. (Poporulă din 
Năsăudă însă a lipsită și de astă-dată; 
abia o parte dintre pompieri se vedea 
mișoându-se printre mulțime).

Timpulă fiindă forte plăoută, o parte 
din publică, care nu mai încăpea în bi
serică, au ascultată prohodulă în gră
dina bisericei.

După cântarea prohodului, la care 
a luată parte activă și corulă studenți
lor sub conducerea profesorului Gr. Pletos, 
atâtă sioriulă câtă și publioulă, s’au a- 
șetjată în fața bisericei în grădină în 
partea cătră pieță pentru a asoulta cu
vântările funebrall.

Aid mai întâiu a vorbită Clar. d. 
Ioană Papiu, care cu ounoscutulă său 
daru oratorică s’a silită a mângâia pe 
credinoioșl pentru pierderea îndurată, a- 
sămănândă aoestă ținută cu vechiulă Is- 
railă, care s’a cutremurată și s’a um
plută de jele când au străbătută vestea 
morții lui Matatea profetulă, căutândă 
să arete, ce rolă a jucată acestă vred
nică păstoră, etc. Apoi a vorbită paro- 
ohulă Rodnei Gerasimu Domide, oare — 
însuși pătrunsă de adâncă durere sufle- 
tesoă — a înșirată virtuțile și vredniciile 
răposatului ca părinte, oa preotă, ca vi
oară, ca oonducătoră, i-a făcută biogra
fia și panegirioulă, sfîrșindă prin a-i lua 
rămasă bună dela toți.

După aceîtea, totă în acea ordine, 
transpusă la gropa dela capulă biserioei, 
unde conducătorii năsăudenl i-au desti
nată looă în semnă de adâncă iubire și 
recunosoință.

Aiol a vorbită la inimă mai întâiu 
Dlă Dr. Ioană Popă prof, teol., în nu
mele aceloră bărbați și tineri, cari au 
trecută prin institutele nostre, ridicate 
și conduse în mare parte și timpă lungă 
de ferioitulă răposată; apoi d-lă Direc- 
toră gimn. Ioană Ciocană în numele nu- 
măroseloră oorporațiunî ală căroră con- 
ducătoră a fostă vicarulă ună lungă șiră 
de ani, amintindă, că aoestă venerabilă 
bătrână a servită intereseloră nostre cu 
tote puterile sale: „cândă mergendă în 
frunte, când la mijlooă, oând la oddă 
și că pănă trăimă, până suntemă vii a- 
deseorl nu încăpemă unulă lângă altulă".

Aici trebue să mă oprescă și să 
constată, oă pre câtă este de adevărată 
axioma din urmă, pre atâtă este de ră
tăcită afirmarea dintâiu. Oând l’ațl pusă 
în codă (adecă la urmă) domniloră? Elă 
numai întru atâta a servită causeloră 
nostre, întru câtă plângea cu amară ră
tăcirea celoră ce mergeau în frunte. Și 

nulă Franciei, în anulă 1848 după aotulă 
ală 4-lea ală piesei: „Horace“ fiindă 
aplaudată cu însuflețire de publică.

Și Gustav Dore — cine nu ounâsoe 
ilustrațiunile sale sublime!... și-a oeroată 
penelulă său artistioă ou marseillaisa, 
mai multe tablouri suntă consacrate 
ei. Celă mai frumosă representă ună 
câmpă acoperită de cadavre — după 
luptă. Răniții îșl ridică capetele și se 
uită cu priviri rătăoite spre îndepărtatulă 
orizontă. Deodată se ivesce ună zîmbetă 
de speranță pe fețele tuturoră aoestoră 
muribundl. Ei observă pe copii loră, cari 
se avânta pe spinarea cailoră fără stă
până, cari alergă pe oâmpiă. Unulă 
dintre acești miol eroi, ună oopilă de 
doi-spre-cjece ani, ridioase stindardulă. 
Ura! Lupta înoă nu e perdută! Cu o 
încordare supra-omenescă i întinde sabia 
ună ofioeră frumosă de cuirassirl, care 
more pe o grămadă de cadavre — —

Din tabloulă acesta frumosă aucjimă 
strofele sublime:

Nous entrerons dans la carriere.
(Vomă întră în carieră.)
Quand nos aine's n'y seront plus 

atâta e multă, căci Ddmne, multă mai 
plângea elă mai ou semă în timpulă din 
urmă, când a vădută tradate interesele 
nostre!

La urmă totă la mormântă a vor
bită și preotulă Grapini în numele co
munei Rodna nouă, unde răposatulă a 
văcjută lumina înainte cu 79 de ani.

Multe s’au disă despre acestă vene
rabilă bătrână, dâr multe s’au lăsată pe 
sema istoriei acestui ținută, carea va 
trebui să țină semă de faptele mari ale 
acestui bărbată, oare săraoă și cu multă 
observațiune de sine a lucrată o viâță 
întrâgă pentru binele ținutului; și atunci 
ml-ar plăcâ să nu se uite, oă acestă ve
nerabilă bătrână nici odată prin nici o 
faptă său cuvântă, n’a tradată interesele 
nostre, ou atâtă mai puțină ale Româ
nismului, și acesta este — toomai în <ji- 
lele ndstre, pline de ispite, presiuni și 
ademeniri — o mare virtute.

Dare-ară bunulă Dumnecjeu ca în 
scurtă timpă să salutămă în Năsăudă 
ca vioară ună vrednică urmașă ală ră
posatului, că D6mne mare lipsă avemă 
de „omă" ; âr celui ce s’au mutată 
dela noi să’i cjioemă: Odihnesce în pace, 
umbră mărâță, și privighieză pentru noi 1

_____ t
Literatură.

APELtj. Subscrisulă, edândă ună 
opșoră pedagogică, întitulată: întrebări 
de educațiune și instrucțiune. Studii peda
gogice11, care cuprinde oestiunl funda
mentale din pedagogia scientifioă mo
dernă în formă monografică, spereză a 
fi sprijinită în nisuințele sale oulturale, 
cu atâtă mai vârtosă, cu câtă cestiunile 
tratate potă fi prea ușoră oetite de ori 
și ce laică, și pe lângă unt formată fru- 
mosă și cu ună preță bagatelă de 60 
or. v. a. la 9—10 cdle, se potă prooura 
dela „librăria archidieoesană“ din Sibiiu 
promtă și de grabă.

Sibiiu, în 3 Noemvre 1891.
Dr. Petru Span.

A apărută:
Codicele Mateiu Voileanu. Scrieri 

din prima jumătate a vâoului trecută 
publicate de Mateiu Voileanu, asesoră 
consistorială. Sibiiu, tiparulă tipografiei 
archidieoesane 1891. Formată 8° ou 144 
pagini și ună faosimilă. Prețulă 80 cr.

Ooir vocăxi.
Onoratele Domne membre ale „Re

uniunei femeiloră române" din looă se 
invită prin acesta la adunarea gelerală 
ordinară, ce se va ține, Joi în 7/19 No
emvre a. c. la 3 6re p. m. în sala cea 
mare din edifioiulă școleloră din Groverl.

Drașovă, 24 Ootomvre 1891 st. v.
Agnes Dușoiu Lazaru Nastasi.

președintă. aciuară.

(Oând părinții noștri nu mai suntă). 
Nous y trouverons leurs poustiere. 
(Vomă afla oenușa loră acolo.) 
Ft les restes de leurs vertus.
(Și urmele virtuțiloră loră.)

♦* *

Eu ®â f-’enesa marseillaisei
este supranaturală, ceea ce pare la ea 
misteriosă este sufletulă, ființa, — aoeste 
esistă iu dependentă de forma materială, 
chiar de musioa și textulă ei. Să ne în- 
ohipuimă oă se va nimioi odată textulă, 
acordulă, notele, și ori ce carte, care 
tractâză despre ea, totuși va rămână „fi
ința1*, ce a fostă oreată, oare nu pâte 
muri, care aprinde spiritele și sufletele 
nostre, care ne însuflețesoe pănă la de- 
liră și ne conduoe în lupte, și acesta 
ființă este... marseillaisa!

Să vedemă aoum oum preamărescă 
celelalte arte marseillaisa.

Marele Nourrit este celă dintâiu 
care o cântă cu entusiasmă. ț)ece ani 
mai târcjiu, deslănțuesce ea în Cirque 
Olympique în piesa „La Revolution Fran- 
caisea de Ferdinand Lalouc și Fabrice 
Labrousse ună entusiasmă fără sâmănă.

Ună duce cjise» când părăsi repre- 
sentațiunea:

„Ce frumosă luoru este marseillaisa. 
Eram să mă repedă pe scenă și să mă 
lînsoriu între voluntari."

In fine vestita Rachel, esecutâ im-

Rouger de l’Isle trăi oa bătrână 
dintr’o mioă pensiune de 1200 franci, 
care o ceru Beranger pentru elă, în 
Choisy le Roi. Intr’o di sc5seră afară 
din casa din strada Vertus ună cosciugă 
simplu, pe care se afla o coronă de laură, 
crucea legiunei de onore, și sabia unui 
ofioeră de geniu. Lucrători dimprejură, 
primarulă Boirin, generalulă Blein îlă 
însoțiră și pe mormântulă deschisă ală 
lui Rouger de l’Isle — căci elă era — 
cântară toți acești omeni jalnici imnulă 
înfooată ală marseillaisei.

Pe mormântulă lui Rouger del’Isle 
stă scrisă:

„Când revoluțiunea francesă în 1792 
avea să se răsboesoă cu regi, îi dădu 
elă ei, pentru ca să învingă — — — 
Marseillaisa.^

(„Politii^) Ucu.

Pe basa conclusului conferinței în
vățătoriloră din tractulă Aradului, ținute 
în Peșoa română la 5/17 luniu 1891, se 
convâcă conferința a Il-a din a. o. a 
Reuniunei cercuale a învățătoriloră rom. 
gr. or. din protopopiatulă Aradului, care 
se va ține în comuna Mioălaoa în 30 
Octomvre v. (11 Novembre n.) a. c.

Programa. I. Dimineța: 1) La 6rele 
8 întrunire în biserioa rom. gr. or. asis- 
tândă la chemarea Duhului Sft. 2) Des
chiderea ședinței prin președinte. 3) Ce
tirea și autentioarea protocolului ședin
ței premerse. 4) Ascultarea prelegerei în 
șodlele învățătoriloră: Savu Bugariu și 
Savu Mihuța.

II. După ametjl: 5) Măsurile me
trice", preleg. pract. de prof. Teodoră 
Ceontea. 6) „Mătăsăritulă", disertațiune 
de Nicol. Stefu. 7) „Esercițiile intuitive 
cetitulă și scrisulă în șcdl. poporale", 
traotate de fiă-care învățătoră oonformă 
împărțirei tăcute de comisiunea esmisă 
din ședința treoută. 8) Diverse propu
neri, încasarea taxeloră de membru. 9) 
Designarea timpului și locului ședinței 
viitdre 10) Inohiderea ședinței prin pre
ședinte.

Aradă, la 21 Octomvre 1891.
Ioanu Efticiu, Iosifu Moldoyanu,

președinte. notariu.

Cununii. D-lă Simeonu Pasca, func
ționară și proprietară îu Sălciua inf., 
anunță oăsătoria sa ou d-na Natalia 
Pasca n. Piso din Sibiiu.

D-lă Mihaiu Pervu profesoră, s’a cu
nunată la 2 Noemvre n. o. ou d-ra 
Amalia Gălbinescu, fiica parochului ro
mână gr. or. Andronă Gălbinescu din 
Sara-Vale.

Dorimă fericire tineriloră miri!

DIVERSE.
VeSuviulu. țiiarele italienescl publioă 

o convorbire cu prefesorulă Palmieri, 
direotorulă Observatorului vulcanului Ve- 
suviu. Acestă savantă, oare din outre- 
murile de pământă și din vuloane șl-a 
făoută aprope unica afacere a viței sale, 
deolară, oă aparițiunea noului vulcană 
ală mărei de Sicilia este resultatulă unei 
mari mișcări telurioe, ce s’a desvoltată 
în acești din urmă ani. „Mișcarea a 
produsă, die® elă, cutremurulă de pă
mântă dela Nice, dela Menton și din 
alte localități ale Italiei septentrionale. 
De acolo a trecută în Sicilia urmându-șl 
mișoarea spre Suda". D’abea profeso
rală Palmieri ’șl dăduse consultațiunea, 
când telegrafulă ne informa, că mișoarea 
subterană treouse Mediterana și se sim
țise deja în mai multe localități din pro
vincia Constantine.

Fumulii. De cât-va timpă ună în
semnată numără de bărbați oompetențl 
se îndeletnicesoă să utilisese fumulă ce 
ese din coșurile usineloră său ală looo- 
motiveloră. Fumulă ar fi oonținândă 
nisce sub-produse cari suntă de forte 
mare preță. O oompaniă engleză esploa- 
teză deja fumulă mai irultoră uzinl și 
scotă din elă ună soiu de uleiu oare 
slujesoe la injecțiunea traverseloră de 
lemnă de pe căile ferate. Ar fi de dorită, 
din punotulă de vedere ală higienei, oa 
tote gazurile uzineloră să fiă astfelă 
transformate spre a se purifioa aerulă 
orașeloră industriale.

Datoriile Europei. O statistică totă- 
deuna interesantă este aceea a datorii- 
loră publice ale Stateloră europene. 
După cea din urmă din aceste statistice, 
etă cum se repartiseză asupra loouitori- 
loră diferiteloră state datoriile oe au: 
In Belgia datoria este de 366 fr. de lo- 
cuitoră; în Franoia 842; în Englitera 
470; în Austro-Ungaria 347; în Rusia 
164; în Italia 480; în Germania 191; în 
Spania 270; în România 196. Statele 
Unite ale Amerioei au o datoriă oare re- 
partisată asupra locuitoriloră faoe 139 
de sufletă.

Proprietară:
Dr. Aurei Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Cursulu pieței Brașov»
din 5 Noemvre st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump . 9 29 Vând. 9.32
Argintă romănescă • „ 9 22 » 9,27
Napoleon-d’orI - - „ 9.30 n 9.34
Lire turcescl - - „ 10 50 n 10.55
Imperiali - - ■ ■ „ 9.50 M 9 55
Aalbinl .... „ 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6% n

n „ „ &°/o n n
Ruble rusescl - - ■ „ 121.— n 122.—
Mărci germane • • 57.40 n 57.75
Discontulă 6— 8% pe ană.

Cursultt la bursa din Viena
din 4 Noemvre a. c. 1891

Renta de aurii 4%
Renta de bârtiă 5%.....................
împrumutul!! căiloră ferate ungare ■ 

aură • ‘ ’
dto argintă - > ■ >

108 50
100.95

115.90
97.90

imortisarea datoriei c&iloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] 

Ămortisarea datoriei c&iloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisunei] 

Amorf isarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) - 

Bonuri rurale ungare ...
Bonuri oroato-slavone .....
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă - - - -
imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghe dinului
Renta de hârtiă austriacă .... 
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aură austriacă..................
Losuri din 1860 ..............................
Acțiunile băncei austro-ungare - -
Acțiunile băncei de credită ungar. - 
Acțiunile băncei de credită austr 
Galbeni împărătesei- - - . . .
Napoleon-d’orI - .........................
Mărci 1U0 imp. germane - ...
Londra 10 Livres sterlings

111 50
90 50

104,50

141.10
129.70

91.45
91.20

108.20
136.25
1011.-

1C08
321.25
275.50

5.59
9.34

57.75
117.55

„Asociațiunea de magazinii din Brașovu 
cu responsabilitate limitată”.

La „Asociațiunea de magazinî din Brașovâ cu respon
sabilitate limitată“ este de a se ocupa postulu vacantu de 
directoru dirigentu și contabilii. Emolumentele suntu: pentru 
directors 1500 fi., pentru contabilS 800 fi. salaru anualS; 
mai departe capetă aceștia în sensulS § 30 alS statutelorS 
tantiemele prevecțute. Concurenței capabili de a depune Cau
țiune vorS ave a’șî adresa ofertele lorS în scrisS — cu in
dicarea ocupațiunei de păna acum și despre cunoscința de 
limbi — la președintele Asociațiunei, domnulS Gustav Nițel, 
păna la 12 Noemvre a. c.

0 specialitate necomparabilă 
între tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate 

este 
arpa, zxxixxeralâ, de 

„I EPÂT«
oare în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonic se buoură de o valbre medi
cinală forte mare și de unii renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Bepat44 să întrebuințeză ca medicamenta CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătore, în contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta oa remediu solvatoră neprețuibilu.

Celu mai curată și binefăcătorii producții naturalii. 
Ca borvizft adecă, beutft cu vinii. -3^3 

nu se pote compara acăstă apă escelentă cu nici o altă apă minerală 
continentului.

W*  Șampagnulti. apelorti minerale.
Conformă ordonanței înaltului minister^ de interne No. 5891/VIH 

din anulă 1890, apa minerală de Bepât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legiloră sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulă sticlei tre- 
bue să fiă însemnată ou : „K.-Imper Repăti“. Deci să rbgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferiors.

a

Apa minerală de „Repât44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în fote birturile mai notabile.

Cu totă stima 
Administrațiunea îsvoruluî 

Josef Gyi rgy, 
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-37
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pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilii din 1 Octomvre 1891.

Budapesta—Predeal» Predealu—Budapesta B.-Pesta-Aradft-Teiiiș Teiuș-Aradft-B.-Pesta Copșa-mică—Sihiiu
Trent! 

de 
pers6n.

Trenii 
acoele- 

ratu

Trenti 
de 

persdn.

Trend 
accele

rați!

Trenu 
accele

rați!

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn.
Trenu 

de 
persdn.

Trenu 
aocele-

ratu. persdn.

Trenu 
do

Trenu 
de 

persdn.

Tren!! 
de

Trenă 
accele

rații persdn’

Viena 
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezb-Telegd 
Râv
Bratoa
Bucia
Ciuoia
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiăra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușă

Crăciunelă
Blașiu 
Mioăsasa
Copșa mică j 

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău
Homorodă
Augustină 
Apața
Feldiora
Brașovu

Timișă 
Predeală 
BuourescI

10.50
8.30

11.38 
2.12
3.53
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49 
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.-

8.—
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1,54
2.13

Tren do 
persdne

, 12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI 
Predealu 
Timișă
Brașovă

Feldidra
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sigili șora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mica

Mioăsasa 
Blașiu 
Orăciunelă

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Teiușu

Aiudă
Vințul de 
Ui ora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 

i Bucia
Bratca

, Rev
’ Mezo-Telegd
' |
> Oradea mare.
I

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

Mureșu-JLudoșft—Bistrița

Murășă-Ludoșă . . . .
Țagu-Budatelioă . . . .
Bistrița.............................

4.-
6.48
9.59

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradiî
Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna Lipova
Conop
Berzava
Soborșină
Zamă
Gurasada

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18 Ilia
1.39
2.13
2.27;
2.49
3.47
4.07
'4.28
J2.34
4.52
5.26

Branioica
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușă

3.25
9.50
1.05
5.24
5.46
5.57
6.19i
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53 

1019 
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

Teiușu
Alba-Iulia
Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
llia
Gurasada 
Zamă
Soborșină
Berzava
Conopă 
Radna Lipova 
Paulișă
Gyorok 
Glogovață

Aradu
Szolnok
Budapesta

Viena

I 
I

3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.(
10.!
10.-
11.
11.1
12.i
2.24
4.47
8.40
6.05

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38

1 —

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu—Copșa-niică

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșa mică

7.35
8.02
8.30
9 05
9.34

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

Cucerdea-0șorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorlieiu

Regh.-săs.

2.50
3 34
5.20
5.35
7.10

8.20
9.11

11.17

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
Oșorlieiu ,

(
Ludoș
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Sinieria (Piski) Betroșeni ||I*etroșeni-Siineria  (Piski)

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșenî

6.- 10.35 4.22 Petroșenî 6.- 10.50
6.3b 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.451 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27

ca—AradftAradu—Timișora

Turda—Gliirișft

Aradu 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5.05
Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.40
Timișora 8.42 2.04 8.57 Aradft 8.03 3.50 7.50

Gliirisft—Turda______ ?_______ _ rașov

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 
Cerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora--Simeria (Piski)
Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3- 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10

Brasov—Zernesci
Brașov 5.45 2.58
Zernesci 7.26 4.39

rnesci

Turda
Ghirișă 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda

8.08 10.55 4.— 10.44 C ‘ \Ghiriș
9.30 2.30 8.50
9.50 2.50 9.10

1 Zernesci 
' Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Brașov—S^-deorgi u

Bistrița—Mureșu-Sjudoșft

Bistrița...................
Țagu-Budctelică . .
Murășă-Ludoșă . .

1.16
4.15
7.21

Notai Numeri! încuadrațl cu linii grdse însemnâză 6rele de ndpte.

Sighișdra.
Odorheiu .

Sigliișora—Odorlieiu || Odorlieiu—Sigliișora
4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

3.15
6.10

Careii-mari—Zelau || Zelău—Careii-mari

Careii-mari.
Zelău. . .

5.50 Zelău . . . .
11.— Careii-mari . .

1.56
6.48

Tipografia A. MLIREȘIANU, Brașovu.

Brașovu
Uzonă
S .Georgiu

8.30
9 43

10.23

3.10
5.23
5.03

S.-Cteortfiu- ■ Brasov
S.-Georgiu
Uzonă
Brașovu

6.32
7.00
8.08

5.17
5.45
6 53


