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Brașovu, 12 Decemvre st. v.
Deși mandatulti dietei actuale 

unguresc! s’ar fini numai în luna 
lui Septemvre 1892, când se îm- 
plinescu cinci ani dela convocarea 
ei, guvernulu Szapary,—precum asi
gură acum organele lui cele mai 
acreditate din Pesta — este ho- 
tărîtG a curma vieța acestei diete 
în luna lui Ianuarie, disolvându-o 
și luândfi măsuri, ca câtu mai cu- 
rendu, în mieriu de ernă, să se 
facă alegerile pentru noua dietă.

Tdtă lumea se întrebă, că 6re 
ce se fiă causa unei măsuri așa 
de pripite; ce să fi îndemnată pe 
ministeriulu Szapary a oferi lumei 
spectacululă unei campanii elec
torale de ernă?

Foile inspirate de cercurile gu
vernamentale din Pesta, cum e de 
pildă și „N. fr. Presse“, ne spunu, 
că deja de o lună oposițiunea a 
deschisă campania electorală cu-o 
vehemență și cu-o pasiune estra- 
ordinară, er pentru guvernă este 
cu neputință și neadmisibilă de a 
mai lăsa spiritele se se înfierben- 
teze și țera să fiă agitată. Acesta, 
c|ice f6ia vienesă, e simpla consi- 
derațiă, care a făcută ca cabine- 
tulă Szapary să curme înainte de 
vreme cjilele dietei presente.

Noi însă, repetămă, ce amă 
mai cJisO, că în realitate guver- 
nulă Szapary prin hotărîrea sa de-a 
disolva dieta încă de pe acuma, 
dovedesce, că e temă de agita
țiunea oposițională și că prin ur
mare este slabă.

Organulă d-lui Apponyi „Bu- 
dapester Tagblatt“ c^06, că prin 
acea hotărîre a sa guvernulă 
documenteză culmea incapacității 
sale; pentru că nu esistănici ună 
motivă politică, care ai’ motiva o 
asemenea măsură, căci nimeni nu 
va voi să afirme seriosă, că agi
tațiunea electorală a oposițiunei 
ar fi causa disolvării. Fiăcare opo- 
sițiune, ba fiăcare cetățenă are 
dreptulă de-a face propagandă 

pentru convingerea sa și guver
nulă, care ar voi se restrîngă 
acestă dreptă ar lovi chiaru în 
cele mai capitale disposițiuni ale 
constituțiunei....

Totă cam în sensulă acesta se 
pronunță și „Budapest! Hirlap" sus- 
țiindă, că dieta urmeză a-’și con
tinua lucrările în linisce și nu e agi
tată. Alegătorii — adauge numita 
foiă — se voră întreba ce felu de 
guvernă este acesta, care nu și-a 
făcută socotela cu anulă acesta, 
er pentru anulă viitoră n’a pre
gătită bugetulă, ci disălvă dieta, 
chiămată a săverși acestă lucrare, 
fără de nici o causă și vrea să 
guverneze mai departe fără de 
bugetă ?

Nu-i vorbă, este îngrijată opo- 
sițiunea maghiară fiindcă vede, că 
planulă disolvării este îndreptată 
în contra ei; vede intenția guver
nului, ca prin precipitarea alege- 
riloră să-i dea o lovitură nimici- 
tbre la alegeri. Der oposiționalii 
se mângăe, că, deși erna e celă 
mai nepotrivită timpă pentru ale
geri, totuși alegătorii nu voră fi 
reținuți prin munca economică de-a 
merge la votare.

Cu alte cuvinte, își voră pute 
mai cu regazu sparge capetele la 
alegeri, more solito, și voră ave la 
’ndemână ghiață destulă spre a 
se răcori....

CRONICA POLITICĂ.
— 12 (24) Decemvrie

— In ședința dela 21 Decemvre 
dieta ungurbscă a primiți! en bloc tbte 
articolele tractatului de comerciu cu 
Germania, In vorbirea sa, deputatulă 
Helfy d>se, că opera tractatelor^ nu va 
fi complectă, decâtă decă se voră încheia 
traotate și cu statele orientale. Elă es- 
primâ dorința, ca disuursulă împăratului 
germană să găsbscă echou în Franoia. 
Propunerea lui Say, <fis® Helfy, este ună 
semnă bună, căci tarifulă francesă con
ține adevărate taxe de răsboiu în contra 

Ungariei și nimicesce mai alesă impor- 
tulă oiloră ungurescl. Ministrulă de co
merciu răspunse, că guvernulă dă o mare 
importanță înoheiării de traotate cu țările 
orientale, și elă urmăresoe aobstă datoriă 
a sa ou lealitate și ardore, der eventua
lele dificultăți, oe s’ar pute ivi, nu ar 
impiedeoa întru nimică soopurile politi
cei eoonomioe a guvernului. Miaistrulă 
apoi (fise, oă guvernulă a insistată tot- 
deuna asupra neoesității de a încheia 
tractate mai cu semă dela prohibițiunea 
importului de vite în Germania.

— Cu privire la reconstruirea ca
binetului austriacă, c}iarulQ „Sonnund 
Montagszeitung" împărtăsesoe, oă înoă 
până acuma nici o personă nu e desig
nată a întră în ministeră. E dreptă, oă 
ministrulă președinte a traotată ou câțiva 
membri din parlamentă, pe cari i i-au 
recomandată bărbații conducători ai 
stângei, der nu s’a luată înoă nici o ho
tărîre. Taaffe, se <fice> arată multă 
proveniență față de stânga prin aoeea, 
că primesce ună membru în oabinetă, 
der pentru acesta guvernulă nu-șl va 
schimba direcția politică de pănă acum.

— In afacerea conflictului franco- 
bulgară „Agenția Baloanică" combate 
aserțiunea „Agenției Havas" după oare 
guvernulă bulgară nu ar fi cerută in- 
tervenirea „Agenției Franciei" pentru es- 
pulsarea d-lui Chadourne. Intr’adevără nu 
este nici o comunicația sorisă, dbr între
ținerea d-lui Greooff în aobstă privință 
cu d. LuDel, nu a avută looăla ministeră 
în cabinetulă ministrului și prin urmare 
nu pbte avă ună caraoteră privată, oi 
oficială. — Aceeași agențiă răspunde 
și foiei „Novoje Vremja", care a cj.isO 
că espulsarea străiniloră din Bulgaria 
este în oontra capitulațiuniloră. Acesta 
pbte să fiă opinia personală a diarului, 
er nici deoum aoeea a guvernului ru- 
sescă, care în timpulă cererei de espul- 
sare a nihiliștiloră din Bulgaria a de
clarată într’o notă ofioială, oă guvernulă 
prinoiară păstreză întotdeuna facultatea 
de a espulsa pe ună supusă străină ori 
oare ar fi funcția privată ooupată de 
elă. — ț)iarulă „Temps" vorbindă de 

coDfliotulă franceso-bulgară cj'C®, °â Bul
garia face să se vorbbsoă în acestă mo
menta prea multă de ea. Stambulov, 
prin ună acță necalificabilă șl-a atrasă 
o lecțiune meritată din partea Franoiei. 
Espulsarea corespondentului „Agenției 
Havas" a fostă făoută în condițiunl, cari 
nu permiteau guvernului unei mari pu
teri de a păstra tăcerea, er ministrulă 
Ribot a oerută satisfacțiă pentru aoestă 
vătămare nejustificată a drepturiloră, oe 
are să protegă diplomația francesă. . . . 
Afaoerea n’are importanță mare pentru 
Francia, care la casă necesară, pbte să 
se lipsbsoă de grațiile d-lui Stambulov 
și ale prințului de Coburg.

— Cu ooasia ultimeloră alegeri co
munale în Serbia partida radicală a 
eșită pe deplină învingătbre în totă țbra. 
Chiar și orașele, oarl pănă acuma au 
fostă liberale, și-au alesă radicali. In 
Belgradă, mai alesă, ioteresulă față ou 
alegerile comunale a fostă mai mare ca 
de alte ori. In multe comune au ra
portată învingeri și radioalii disidențl.

— piarulă rusescă „Novosti" sorie 
oă Rusia și Francia ară trebui să se 
alăture la liga vamală din Europa centrală. 
In genere ar fi lipsă ca să se înființeze 
o mare ligă vamală europbnă în oontra 
Americei. ț)iarulă rusescă apoi cfi00, oă 
amioiția politică dintre Rusia și Francia 
n’o atinge alianța comercială politică.

— „Nordd. allgemeine Zeitung" pu
blică nisce telegrame căldurbse sohimbate 
între conții Kalnoky și Caprivi din in
cidentală primirei tractateloră de co
merciu în Reichstag. Telegrama contelui 
Kalnoky e de cuprinsulă următoră: „Ca 
oolaboratoră din oei mai convinși, rogă 
pe Esoelența Vostră să-mi permită să-i 
esprimă buouria și felicitările mele oele 
mai căldurbse. Faptnlă, că parlamentulă 
a adoptată traotatele cu o mare majori
tate arată, că în Germania se scie a- 
preția marile scopuri ale acestei opere 
de pace, precum și meritele Esceleuței 
Vostre, merite, pe oare suveranul D-Vostră 
le-a recunosoută într’ună modă atâtă de 
măgulitoră“. Contele Caprivi răspunse: 
„Mulțumescă sinceră Esoelenței Vbstre

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

0 nopteîn amfiteatrulu Flaviiloru.
După BergsoS; trad, de Cornel.

Conoordia e ună luoru forte rară. 
Der totdeodată ea este ună luoru greu, 
atâtă în patriă, câtă și în străinătate, și 
de aceea trebue însemnată oa ună faptă 
remarcabilă împrejurarea, că în anulă 
1863 nu se aflau la Roma, deoâtă două 
reuniuni scandinavice, cari nu se duș
măneau una ou alta.

Una era „reuniunea scandinavică", 
autorisată, pensionată, emerilată, spri- 
ginită de cătră stată, condusă de con- 
sululă, și visitată — celă puțină Sâmbăta 
săra — de cătră elita străiniloră. Acolo 
se dansa, se cânta ou musioa, se juca 
whist și ad libitum să bea vină rău, pănă 
când mai era încă.

Era ună felă de lucru de mijlocă 
între salonă și clubă; și acbsta o sim- 
țiau oei singuratiol, cari se reuniră în- 
tr’ună cercă intimă și strînsă, în oare 
luau peste pioioră pe „filisterii" și pe 
cei „eleganți" din Palazzo Corea și pre
ferau să bea vină nefalsificată de Fras- 

oati în „bivolă" *)  chiară cu pericolulă 
de a fi numărată între bivoli.

Marea și încâtva aristocratica reu
niune firesce, că trecea cu vederea a- 
ceste particularități singuratice, cari nu 
voiau să între în oonglomeratulă scan
dinavică comună; și fiind-că în modulă 
loră de vieță frugală și în modesta os- 
teriă, în care se adunau ei, vedeau ceva 
oomică sbu ună elementă, pe care nu-lă 
prea înțelegeau bine, botezau pe acești 
separatiști cu numele de „alianța vir
tuții."

Ceilalți erau mai cu minte. Ei fără 
să mai (fi®^ multe vorbe, își însușiră 
numele aoesta și prin acbsta se lăsară a 
fi soootițl oa o reuniune faotioă, care sta 
în oposițiune cu cei eleganți și nobili cu 
escesele loră culinarice, și se adunau 
împreună în fiă-oare seră la o petrecere 
în taină și liniștită la câte ună păhară 
de vină în „bivolulă" vechiu și afumată 
de fumulă de tutună.

Eu nu eramă membru ală „alianței 
virtuții". Pbte că eram prea tînără, pbte 
oă obiceiurile mele nu erau destulă de 

catonice, — întrebasemă odată, că bre 
în Roma se pbte găsi spănaoă; der deși 
nu eramă „membru ordinară", totuși nu 
avură nimioă în contra, oă întramă și 
eu câte-odată în „bivolă" și cu modestiă 
mă așecjamă într’ună colță ; și când bă- 
trânulă artistă, oare era sufletulă reuniu- 
nei, își terminase oină sa și primea o 
extra foglietă**),  nu avea nici elă ni
mică în oontră, oă-i oferii una dintre 
țigările mele de Havanna, ce mai ră
măseseră înoă într’ună despărțămentă 
secretă ală geamantanului meu.

După aoeea își sterse ou dosulă 
mânei — căol serviete nu ounosoea a- 
lianța virtuții — picăturile de vină din 
mărbța sa barbă albă, apoi, după obioe- 
iulă său, spunea câte o narațiune: când 
din vibța sa de mai înainte din Copen
haga, când despre Thorwaldsen și des
pre Roma, după cum era acbsta pe tim
pulă când aoestă mare măestru se pre
umbla prin ea.

Cu ce evlaviă asoultamă eu nara
țiunile aceste, oarl părbu că luoesoă 
pentru mine în reflexulă auriu ală vieței 

romane ou noutățile loră și cu farmeculă 
plăoută ală lucruriloră neobiolnuite!

Cu ce credință urmamă eu aoeste 
episode din vibța treoută de artistă, 
cari când purtau stigmatulă realității, 
când se formau în arabescuri fantastioe, 
representândă una seu alta din eveni
mentele istorice ! Unele din ele mi-au 
rămasă întipărite în memoriă și urmă- 
tbrea pbte servi de probă, cum povestea 
bătrânulă artistă.

„Era în dilele lui Grigorie" cjiseelă, 
— Grigorie ou nasulă celă lungă, după 
oum ’lă numeau Romanii, când erau mâ
nioși. Roma pe atunol era ou totală di
ferită de Roma de astăzi, va să cjioă, 
Roma era Roma, și nu era pe cale a 
deveni, ună hotelă mare. Atunol era 
încă fbrte romantică, oa să viețuesol aici, 
nu se simția cineva așa de asigurată oa 
aoum, când trebue să oălătoresol; pănă 
la Ostia, pentru oa să dai de ună ban- 
dită adevărată.

„Cu deosebire Colosseum avea nume 
rău, ca ună locă, unde găseau toți ban
diții și vagabuncjii o asouncfătbre sigură 
în coridbrele sale ziduite, și nici ună 
Romană nu ar fi îndrăsnită sera să trbcă 
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pentru noua dovadă, oă luațl parte mare 
la interesele operei nostre comune. Con
vingerea de a ne afla sub acesta ra
portă în aceleași sentimente, ca și Esce- 
lența Vâstră, este pentru mine de o va- 
ldre neprețuită.“

SOIRILE QILEI.
— 12£(24) Decemvre.

Disolvarea camerei. Soirea despre di- 
solvarea camerei ungare se oonfirmă acum 
și din parte semioficiâsă. „Pester Lloyd" 
de alaltăieri scrie următorele: „La sfîr- 
șitulă ședinței de adl, contele Szapâry a 
declarată, că în ședința de mâne (ieri) 
se va pronunța(asupra programului de lu
crare. Ni-se spune, că ministrulă Sza- 
pary va anunța ou aoestă ocasiune di
solvarea iminentă a camerei. Nu soimă 
deoă Szapâry va numi și Ziua disolvării, 
atâtă însă e sigură, că disolvarea va 
urma încă în întâia jumătate a lui Ia
nuarie viitoră, adecă între 10—12 Ia
nuarie. Să voră face apoi îndată dispo- 
siții pentru alegeri.

* 
* *

Barbarism!!. Din PerșanI ni-se scrie, 
că la 10 Decemvre n. c. s’au petrecută 
aoolo scene barbare. Avendă să se facă 
esecuțiunl pentru dare, notarulă I. D. îm
preună cu primarulă comunală au cerută 
dela solgăbirăulă din Șercaia asistență 
de gendarml. Ocrotiți sub baionetele 
aoestora, ei au începută să eseouteze vi
tele ămeniloră. Intre aoeștia se află și 
ună bătrână de 75 de ani, cu numele 
lacobă Deleanu, oare de mai multe luni 
este bolnavă împreună ou soția sa. Bă- 
trânulă acesta îșl plătise tâte dările, dăr 
fiindcă ună fiiu ală său datora plătirea 
unei amende de 2 fi., pentru acâsta se 
dase voiă eseoutoriloră, ca să-i scâtă bă
trânului boulă din grajdă. Bătrânulă, 
bolnavă cum era, eși din casă și se a- 
propiâ de gendarmulă Buzâs, oa să-i 
arate cum stă lucrulă, dăr brutalulă gen- 
darmă se aruncă asupra bătrânului ne- 
putinciosă și-lă trânti la pămentă. Atunci 
se apropia fiiulă bătrânului Deleanu, ru- 
gându-i să nu maltrateze pe nenorocitulă 
său tată. Ca răspunsă însă, elă fu stră
punsă cu baioneta prin piciorulii stângii și 
primăria, oare fu de față la acestea, nu 
numai oă nu întreveni pentru curmarea 
sălbătăoiiloră, oi lăsă pe gendarml oa să 
dea o trântitură și bătrânei soții a lui 
Deleanu, oare încă era bolnavă. — Deoă 
suntă adevărate acestea, întrebămS, ce 
pași au întreprinsă Românii din PerșanI 
pentru răsbunarea acestoră sălbătăoii ?

* * *
Maghiarisarea Trencinului. Se scrie, 

că comunitatea biserioescă evangelioă din 
Trenoină a hotărîtă, oă a doua Z*  de 
Crăoiună, de Paști și de Rusalii să se 
cităscă liturgia in limba maghiară. — 
Bieții Slovaol! Nisce suflete decăc|ute și 

demoralisate naționalioesce aduoă pentru 
ei hotărirl atâtă de rușinâse. Biserica 
slovăcesoă e amenințată în modă forte 
seriosă de molochulă maghiarisării.

** «
Unii nou cjiarii umoristicii. Din Ora

dea mare ni-se sorie, că ou înoeputulă 
anului nou va apără acolo ună 4’arQ 
umoristioă românesoă, ală căruia redac- 
toră va fi d-lă Iustinii Ardeleănu. Fdia 
va apără de 2-orI în săptămână și se va 
numi „ Vulturulua.

♦ * *
Influenza ia dimensiuni din ce în oe 

mai mari în Budapesta. Foile de-acolo 
spună, că numărulă bolnaviloră se uroă 
la multe mii așa că aprope înfiă-oarefa- 
miliă se află câte ună bolnavă. Chiar și 
ministrulă de finance Wekerle și Fran- 
ciscă Pulszky suntă infectați.

* *
Muncitori ingropați de vii. Din Do- 

brițină se sorie, oă în pivnița bănoei in
dustriale lucrau câteva persăne la așeza
rea unoră țevi pentru oondusă apa. In 
decursulă lucrului, pămentulă măle se 
surpă pe ei, îngropându-i. Pănă oe să 
le vină ajutorulă, unulă dintre muncitori, 
cu numele Wottawa, muri.

♦ * *
Musica regimentului 82 de infanteriă, 

va da ună conoertă Sâmbătă în 26 De
cemvre n. o. în sala Redoute cu pro- 
gramulă următoră: 1. Chopin: „Grosse 
Concert-Polouaise". 2. Mendelssohn— 
Bartholdy: Ouvertură la „Ruy Bias". 3. 
I. Strauss: „Gross-Wien" vals. 4. P. 
Mascagni: Potpurriu din opera „Amico 
Fritz". 5. Fr. Klein : „Souvenier de Me- 
hadia", Fantasiă românăsoă. 6. Rioh. 
Wagner: Chor și balade din opera „Der 
fliegende Hollander". 7. Rosenkranz : 
Potpourriu „12 heitere Stunden eines fi- 
delen Fremden in Wien". 8. Brahms: 
„Ungarisohe Tânze Nr. 2, 5, 6". 9. Abt: 
„Gute Naoht, du mein herziges Kind", 
cânteoă. 10. Marek: „Versohiedenes 
Wiedersehen", Wiener G’stanzeln, (ou- 
prinsă variată.) Inceputulă la 8 ăre săra. 
Pentru mâncări și beuturl gustăse și ief
tine se va îngriji birtașulă I. Geist.

* * *
Baia de aburii din Scheiu (lângă e- 

difioiulă română gimnasială din locă) — 
după o reparatură temeinică, în 17 (29) 
Decemvre a. o. se redeschide și din acea 
(Ji, Administrația băiloră faoe cunosoută, 
oă baia de abură stă la disposițiunea 
on. publică doritoră de a lua băi de 
abură. * * *

Jack spintecătorului in Budapesta. 
Foile din capitala ungurăscă aduoă soi
rea, oă poliția urmăresoe cu mare inte
resă pe ună omă ascunsă, oare a apă
rută numai ou câteva c}fl0 înainte în 
Budapesta și Zi00 despre elă, că ar fi 
Jack spinteoătorulă. Se Z>00, că în dilele 

acestea căpitanulă oetățenesoă din Jo- 
sefstadt a primită o scrisăre, de ouprin- 
sulă următoră: „Onorată oăpităniă! Eu 
sunt spinteoătorulă din Londra. Acum 
mă aflu în Pesta și din 20—30 c. pre- 

oum și din 7—14 Ianuară viitoră voiu 
faoe grozave pustiiri în Pesta atâtă între 
copii, câtă și între femei.

* « *
Cutremuri!. O telegramă din Roma 

vestesce, că în Domo d’Ossola s’a sim
țită ună cutremură d3 pămentă Luni la 
5 6re și 36 min. Casele se clătinau și 
poporațiunea era fârte înfrioată.

♦ £ *
Vaporii cufundați!. Se telegrafieză din 

Triestă, că o scire sosita din Galați spune, 
că vaporulă Lloyd-ului „Veta" s’a cu
fundată.

Slovenii și guvernul austriac.
(Din camera austriacă.)

Totă în ședința, în care a vorbită 
Dr. Gregr, arătândă nemulțămirile Cehi- 
loră, și-au desfășurată și Slovenii plân
gerile loră în contra guvernului aus
triacă.

Dep. slovenă Ferjancici 4i°e> nu 
oundsoe popore conducătore, și de aoeia 
pe guvernulă n’are să-lă importe nici o 
oonsiderațiune de partidă, când e vorba 
de aplioarea disposițiuniloră legiloră. 
Dâcă guvernulă s’ar fi ținută de aceea 
ce prescrie legile constituționale, de mult 
s’ar fi făcută paoe între popdrele aus- 
triaoe. (Aplause la Slovenii și la Cehii 
tineri).

Vorbitorulă apoi arată raporturile 
politice din Carniolia și se plânge în 
contra funcționariloră streini de aici. 
Dovadă traotarea de oare se împărtă- 
șesce reuniunea lui Ciril și Metodie, 
oare are de soopă să se opună 
dendințeloră păgubitore ale reuniunei 
școlare germane. Prin o astfelă de pro- 
oedere se provdoă nemulțămire în țeră. 
La adunările reuniunei școlare germane se 
înfățișăză persăne înalte oficiale și salută 
reuniunea în numele guvernului (Auriți! 
Auriți! la Sloveni și la Cehii tineri). La 
adunările reuniunei Ciril și Metodie, se 
înfățișeză însă gendarml. (Auriți 1 AuZiți! 
la Sloveni și Cehii tineri).

Ceea ce privesce instrucțiunea pu
blică, oratorulă esprimă mulțămirea în 
numele său și în numele conaționaliloră 
săi acelora, cărl au stată pe partea Slo- 
veniloră în desbaterea memorabilă din No- 
emvre a. c. (Contra ministrului Gautsch). 
Ne amă bucurată, că și colegii nostrii 
Poloni ne-au arătată sîmpatiă cu ooasi- 
unea acăsta. Vorbitorulă apoi adresân- 
du-se cătră Cehi, Zi80 • 7» D- Vostru dom
nitorii representanți ai poporului boemii 
zace, ca să aflațî ună modă, care ar pută 
face posibilă o procedere potrivită. Popo- 
rulă vostru și ală nostru suntă amici 
intimi.

Domnii din Boemia, Zise mai departe 
vorbitorulă, trebue să afle interese co
mune, pe numărâse terene, ou noi și cu 
aliații nosțrii (membrii clubului Hohen- 
wart). Câtă ne privesce pe noi, vomă 
rămână în legătura, în care ne aflămă. 
(Aplause la Sloveni și la Cehii tineri).

După aceea luâ cuventulă dep. slo
venă Gregorec, care aminti, că într’ună 
opă apărută de curendă în Munohen în
titulată „Austria în lumină imperiala ger
mană" se susține, că Austria nu este 
ună stată, ci trebue să se facă stată. A- 
cesta e oorectă ; oăcl raporturile sale de 
stată nu suntă de natura, oa fiă-căruia 
poporă să i-se facă dreptate. De mai 
multă de 40 de ani ne luptămă pentru 
forme de stată, în cari fără oprimarea 
vre-unei naționalități, i s’a înouviințată 
fiă-cărui poporă, aceea ce are de lipsă 
pentru desvoltarea și propășirea sa. Unele 
fase singuratice ale acestei lupte de ani 
îndelungați suntă maroate prin fapte 
sângerdse. Vorbitorulă Z’se apoi, că sis- 
temulă actuală ală centralismului duplu 
dualisticu sub hegemoniă germană și ma
ghiară este neeseoutabilă.

Dep. Pacalc: Va fi și îngropată.
Dep. Gregorec continuândă Z100> c& 

tote înoercările de pănă acum ale mi- 
niștriloră austriacl, de a aduce pe Slo
veni la tăcere, au fostă zadarnice, căci 
aceste s’au resfrântu de desvoltarea pa
terei și solidarității crescânde a naționali- 
tățiloru slavice. (Aplause la Cehii tineri). 
Oratorulă se plânge apoi, că contele 
Taaffe nu șl-a ținută promisiunea sa de 
a se îngriji de o administrățiune politică 
binevoitore și nepărtinitore. Funcționarii 
actuali din ținuturile slovene, nu soiu 
limba slovenă. Apoi vorbitorulă spune, 
că funcționarii austriacl îșl bată jooă de 
poporulă slovenă și croată. (AuZițI! Au
Ziți 1 la Cehii tineri și Sloveni. Strigăte: 
Scandală ! obrăsniciă!) Ba lucrurile au 
mersă pănă acolo, încâtă cu ocasiunea 
venirei monarchului în orașulă Cilii, 
reuniunea slovână de cântări abia după 
rugăminte umilitore au putută să aducă 
ovațiuni împăratului afară de orașu. (Stri
găte: Tocmai ca și în Reiohenberg). 
La acăsta a fostă causa căpitanulă oră- 
șenescă, care în modulă acesta a vătă
mată sentimentele nâstre sfinte naționale 
și dinastice. Și dăcă cutăză elă, să se îm- 
bulzăscă între noi și împăratulă și pe 
acesta a-lă aduce în rătăcire și a lu misti
fica prin indicațiunl neadevărate, atunci 
acesta e o cutezanță, pentru care nu 
aflu o espresiune parlamentară. (Aplause 
la Sloveni și la Cehii tineri)

Apoi vorbitorulă oritică purtarea 
oontelui Wurmbrand, guvernorulă Stiriei, 
unde se află 400,000 Sloveni, și pecari, 
Zioe elă, numitulă guvernoră i-a numită 
visători și fantastici periculoși. Contele 
Wurmbrand , să fi oercetată consci- 
ința sa politică, că ore cum vine, că

pe sub arculă lui Titus, ca în Zilei0 nâs- 
tre civilisate.

„Poliția nu putea faoe nimioă, er 
preoții scorniră multe vorbe g61e despre 
acesta, că adecă duhulă neourată în fiă- 
oare seră umblă prin ruine, și oă numai 
așa puteai fi sigură de elă, deoă te pu
neai sub marea cruce de fieră pe una 
din treptele sfințite.

„Intr’o seră mă aflamă într’o familiă 
romană, ai cărei ambi fii erau preoți ș1 
în oare nu s’a vorbită aprâpe nimică 
altoeva, decâtă despre acestea, der eu 
în fine t indă sătulă de atâtea vorbe fără 
niol ună sensă, Zisei, că nu voiă avă 
nimioă în contră, de a petrece o ndpte 
în Colosseum, deoă îmi voră da o manta 
spaniolă și ună băță sdravănă.

„Din tdte părțile mă oontraZiseră; 
unulă 4i0ea una, altulă alta și în fine 
ne înțeleserămă, că voiu oâștiga o bute
lia de vină bună de Frascati, deoă mă 
voiu duce în Colosseum și voi sta acolo 
pănă când căsorniculă din turnulă mă- 
năstirei Santa Franoesca Romana va 
bate 12 6re.

„Sera era luminată de lună și era 

reoe, der sufla ună ventă puternică, așa 
încâtă p’aci era să’ml Bmulgă mantaua 
și pălăria oând era să esă afară în stradă.

„Bărbații din societate mă urmară și 
ne înțeleserămă, ca ei să se preumble în 
susă si în josă, în trupă oompaotă îm- 
prejurulă Coloseului pănă la mieZulă 
nopții și apoi să-mă întâlnescă la Metasu- 
dans. Der — și aoesta e caracteristică 
la asemenea âmenl,— ei dela începută îmi 
refusară ori oe ajutoră, deoă mi-se va 
întâmpla ceva înlăuntru și voiu striga 
după ajutoră. „Sunteți nisce âmenl", 
gândii în mine, — der nu voescă să 
spună, aceea oe gândiamă — oând îmi 
luai adio dela ei și intrai printr’ună co- 
ridoră laterală în arenă; dâr simțiamă 
atunol, oă noi în Danimarca, Norvegia 
și Svedia, suntemă ou totulă altfelă de 
omeni ca aoeștia, de aici, oarl mă plic
tiseau ou legendele și ou istoriile loră 
oălugăresol.

„Mă pusei lângă oruoe în mijloculă 
arenei, nu că dor aoolo mă simțeamă 
mai sigură oa în altă locă, ci pentru-oă 
de-acolo' puteamă privi spațiulă dinain
tea mea iluminată de lună, în oare pu

teamă să vădă pe ori cine, care s’ar fi 
apropiată de mine. Aveamă la mine 
chiăr și ună mică pistolă de buzunară. 
Pe aoesta îlă scosei afară, cercetai co- 
ooșulă și pusei o capsă nouă, îmi aprin
sei o țigară și mă simțeamă, afară de 
puțină frigă, așa de comodă, oa și oând 
ași fi fostă acasă în camera mea.

„După cum Zisei deja, era o seră 
frumosă, luminată de lună. Ruinele erau 
atâtă de bine luminate, ca Ziua, și lun
gile dungi de umbră, pe cari le formau 
arourile și boltiturile, sesohimbau numai 
din timpă în timpă, oând trecea oâte 
ună noră singuratioă argintiu pe dinain
tea lunei, întuneoându-i disculă. Pe în- 
cetulă se mări numărulă aoestoră nori, 
aerulă deveni mai dulce, ba aprope caldă, 
petrele începură să fiă umede și eu din 
tdte aceste observaiu, că ventulă Tra
montana avea de gândă să treoă în Si
rocco, care nu prea era însă plăoută, 
căol după acesta ușoră putea veni o 
ploiă mare.

„Nori, oarl de cari mai groși, ve- 
niau unulă după altulă, ventulă sufla 
mai tare, căța se lăsa de oătră Cam

pagna și în fine înoepu a urla o furtună 
înfricoșată, ca și oare nu mai văZusemă 
în Roma. Aoum arena numai arăta în 
modă plăcută, ca mai înainte. Luna sta 
ca ună disoă mare, roșu oa foculă, în do- 
su!ă noriloră oenușii, prin oarl nu putea 
pătrunde, ventulă șuera cu ună glasă 
plângătoră printre ooridârele întuneoose 
și, ca dovadă a tăriei sale, auZii, cum 
din timpă în timpă se desfăoeau susă 
oolosale bucăți de zidă și cădeau josă 
rostogolindu-se ou ună sgomotă mare și 
sfărâmându - se, se împrăsciau în tâte 
părțile.

„Prin ferestrele arouriloră și prin 
găuri întră înlăuntru negura Sirocco, 
când formândă fășii rupte oa norii, când 
rostogolindu-se ca nisoe suluri oolosale, 
când formându-se în figuri fantastioe, 
oarl erășl se desfăceau și dispăreau, oând 
sufla ventulă printre aroade și cu ună 
tonă șuerătoră le învârtea unele ou al
tele, pentru oa să le ridice în susă și 
apoi să le duoă mai departe peste zidu
rile înalte ale terasseloră.

(Va urma.) 
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Slovenii din Stiria și Carintia află deja 
posițiunea lord de insuportabilă și caută 
scăpare într’o despărțire.

Vorbitorulă dise mai departe, că 
'Slovenii din Stiria au numai trei classe 
paralele slovene și numai câteva șooll 
poporale slovene. Cei 100,000 de Sloveni, 
cari trăescu in Carintia au numai o singura 
școlă poporală slovenă. Imputarea oă Sla
vii din Austria înclină spre panslavismulu 

jpoliticii, e neîntemeiată, căol Slavii și-au 
păstratti patriotismului lorii în Austria, de 
seooll. Decă însă se oontinuă, de a trac- 
td pe Slavi ca supuși de a doua ordine, 
atunci pote să vină lucru acolo, că intre 
Slavi se va nasce idea, a cărei nascere nu 
o pote dori nici unu patriotă austriacă. 
Vorbitorulă se pronunță apoi încă odată 
■in contra dualismului, fiindcă aoesta des 
parte naționalitățile, în stăpânităre și stă
pânite. Vorbitorulă apoi doresoe, ea să 
vină timpulii, în care se va afla o formă, 
care va face posibilă tuturoră națiuni- 
loră, să conluore la bunăstarea patriei 
comune, pentru oa să se pâtă Zi°e: In 
hoc signo Austria victrix. (Aplause la 
Cehii tineri și Sloveni.)

Maghiarii și Croații.
In dieta provincială din Agramă se 

desbate tocmai acum budgetulă pentru 
anulă 1892. Ședința dela 21 Decemvre a 
fostă destulă de interesantă, pentru oa 

•se nu trecemă cu vederea peste ea.
Primula vorbitor, raportorulă EgenB- 

dorfer, reoomandâ proieotulă de budget 
pentru primire în generală. După elă 
șefulă de secție StankovicI vorbi în nu
mele guvernului, stăruindă și elă pentru 
primirea proiectului.

Se ridică apoi deputatulă oposițio- 
nală (din dreptă) Barciol, care combătu 
aspru proieotulă de budgetă, în timpă 
ce partida Strossrrayer n’a luată de loc 
parte la desbatere.

BarcicI ține desbaterea budgetului, 
ca o pierdere de timpă. Croația nu e 
independentă în finanțele ei și e oon- 
damnată Ia rolulă unui minorenă față de 
tutorulă lui. Ungaria suge tote venitu
rile Croației și totuși se laudă, oă ea 
sunține Croația. Pe cale parlamentară 
nu se pâte elupta faptice independența 
•Croației. Banulă pote se prevedă din 
unele întemplărl mai reoente, cjise Bar
ciol, că atunci când se va aucji prima 
descărcătură de pușoă la Vistula, ea va 
aduce libertatea poporeloră slave. Croații 
voră aștepta acelă evenimentă. BarcicI 
apoi c|ise> sistemulă de guvernare de 
acjl se basbză pe imoralitate și nedrep
tate ; oă Croația fără să vrea a devenită 
ună membru ală politicei germano-ma- 
ghiare, care este contrară politioei slave.

Elu apoi făcu amintire de afacerea 
Uzelac și de casulu dela Novi-Dvori. Dieta 
ungurâsoă, cRse BaroicI, a tractată ambe 
cestiunile aceste in modic șovinisticu și 

,forte vătămătorii pentru Croația.
Președintelele opri pe vorbitoră și-i 

făcu observarea, că nu se cuvine din 
puntă de vedere parlamentară a vorbi 
astfelă. — BarcicI continuând apostrofa 
aspru sărbătorea celoră 13 martiri dela 
Aradu, cari s’au luptată contra tronului 
și a regelui. — Președintele îi observă 
din nou, oă acâsta este adevărată, der 
regele a pusă vălulă peste evenimentele 
dela 1848—49. Deol nu are dreptă niol 
Baroiol niol altă deputată a rupe a- 
cestă velă.

După Baroiol a vorbită Reiner pen
tru budgetă, apoi președintele dietei 
provoca pe deputatulă BarcicI să-și es- 
plioe ouvintele aceste: „guvernulă s’a 
îngrijită, să îmbunătățesoă posiția crea
turilor sale“, căci dela esplioarea loră va 
depinde viitorea sa atitudine.

Vorbi apoi baronulă Kuen-Heder- 
vâry, apărândă proieotulă de budgetă.

APELfj.
Corpulă învățătoresoă dela șoâla 

română gr. or. din Brașovulă vechiu a 
observată ou durere, că mulțl dintre e- 
levii și elevele susă numitei șcâle nu 

dispună de îmbrăcămintea cea mai ne
cesară, în mare parte suntă lipsiți de 
încălțăminte, de cărțile și rechisitele de 
școlă, ba suntă unii orfani, cari în lipsa 
acestoră reoerințe, pe lângă totă zelulă 
loră de a ceroeta șoâla, suntă siliți a-o 
părăsi.

ConpușI fiindă de simțulă de uma
nitate, credemă, oă ne împlinimă numai 
o datorință morală, când ne luămă li
bertatea a apela la generositatea P. T. 
domni și dâmne din Brașovă și jură, 
rugându-i cu totă respectulă să binevo- 
iăsoă a contribui după bunăvoință cu 
sume în bani seu cu materii de îmbră
căminte etc. pentru a pute arangia în a- 
junulă Nascerii Domnului ună pomu de 
Crăciună, urmănndă scopulă duplu: pe 
de-o parte de-a veni într’ajutoră celoră 
miserl, er pe de altă parte, a stimula 
în elevi iubirea reoerută pentru șoâlă.

Lista de oontribuire o vomă pune 
la disposiția Onoratului publioă în cjilele 
acestea, er oei-oe nu o voră primi, să 
binevoiescă a trimite ofertulă la adresa 
unuia dintre cei subscrișl.

La timpulă său vomă da sămă 
despre sumele incurse pe calea publi
cității.

Brașovu, 10 Decemvre v. 1891.
George Joandrea, m. p.

învățătoriu.
Florea Șoneriu, m. p.

învățători.

D i s c u r s u,
rostită de d-lu Andreiu Cosma, cu ocasia 
inaugurărei nouei școle de fetițe a Reuniu- 

nei femeilor îi române sălăgene.
(Fine.)

Să aplicămă teoria la viâța prao- 
tioă. Ce fericire pote să domnesoă într’o 
casă, unde pe lângă bărbată cultă, se 
află o femeiă lipsită de oultură, sclavă 
a nesciinței și a altoră scăderi, surori 
dulci și nedespărțite ale lipsei de cul
tură, — scăderi, ce suntă mai pronun
țate și spre desvoltare află cele mai priin- 
oiâse pepinerii chiar în familiele, în cari 
este mai mare diferență în oultură între 
bărbată și muiere?!

Bărbații au să luore mai multă afară 
de familiă, în eoonomiă, în oficină, în 
ofioiu, câștigândă oele de lipsă pentru 
susținerea familiei. Și se mai dau oause 
publice, dela cari în interesulă binelui 
de obște nu potă absenta.

Acum să-mi spuneți, oum și în câtă 
pâte să se desvolteze acestoră cause cu 
tâtă însuflețirea și cu întregă spiritulă 
bărbatulă, care în familiă, în eoonomiă 
și în alte afaceri ale sale nu are o so- 
țiă, care absentândă elă, să lă suplinescă 
măoară în parte, carea nu este pătrunsă 
de aceleași aspirațiunl nobile, oarea, 
când bărbatulă se reîntornă la oaminulă 
familiară, obosită de luoru, maltratată 
de năcasurile, ce i-se ivesoă în oale, în 
locă de mângâiere și înouragiare, în si- 
nulă familiei îlă aștâptă numai neplăceri, 
desouragiărl și luorurl, cari îlă facă să-și 
urescă dilele? Cum se pâte, că bărbatulă 
cu abnegațiune să servescă o oausă sântă, 
să lupte în interesulă aceleia, când aoeea, 
care-i stă mai aprope de sufletă și de 
trupă, care ar trebui să-i fiă oelă mai 
tare soută și proptenă, neputendu-se 
înălța la sânțenia causei, în lipsa de pri
cepere, pâte chiar și fără voia ei, îi de
vine cela mai aprigă dușmană ?

Să nu trecemă cu vederea nici a- 
cea împrejurare forte importantă, că te- 
saurulă nostru celă mai scumpă, fiii și 
fiioele nâstre, chiar în etatea mai fra
gedă, când se pune fundamentulă viito
rului, suntă încredințați îngrijirei mamei, 
âr la casulă, deoă tatălă mâre, mama 
singură este ohiămată a îngriji acestă 
tesaură. Lasă să judecați acuma, oă âre 
o femeiă, a cărei oultară niol în linia- 
mente prinoipall nu este egală ou a băr
batului, cum și în ce măsură pâte să 
oorăspundă aoelei grele ohiămărl să rea- 
liseze aspirațiunile, să atingă scopulă la 
oare a țintită bărbatulă !

Deol nu egoismulă a putută fi și 
nici a fostă oausa, oă s’a negligeată 
cultura femeii, oi nepăsarea, oare ou re
gretă trebue să recunâsoemă, totă mai 
oaraoterisăză vieța nâstră sooială.

Puțini credă să mai fiă, cari față de 

aserțiunile și de deduoțiunile mele să se 
provâce la sentința, că „bărbatulă e ca- 
pulă muierei“, interpretândă acbstă sen
tință în sensulă, că conducerea afaceri- 
loră atâtă în casă câtă și afară din casă 
compete esclusivă bărbatului, er femeia 
să fiă numai ună organă eseoutivă ală 
voinței bărbatului. In aoestă casă femeia 
ar fi oondamnată la rolulă de sclavă, 
care namai la aparință seu de silă, âr 
nu din sufletă și convingere, ar promo
va interesele familiei și ale sooietății, 
oarea din fii noștri, speranța și viitorulă 
nemului, ar oresoe îndivicjl asemenea șieșl 
sclavi, buni de a servi despoțiloră, 6- 
menl lipsiți de iubire pentru Dumnezeu, 
pentru limbă, nâmă și țeră.

Dreptă aceea avemă să reparămă, 
ce amă neglesă văcurl întregi, avemă 
să dămă femeiei oultură prin șoâlă. Re- 
solvarea cestiunei este ușurată prin îm
prejurarea, că însa-șl femeia se pune în 
linia dinaintea luorătoriloră, despre oe 
e eclatantă dovada și acâstă șoâlă de 
fete.

Acum suntă 10 ani, câteva femei 
române sălăgiene se așezară în soopulă 
de a se cultiva. Graiulă loră ouceresce 
inimele tuturoră și oine pâte fi atâtă de 
indiferentă seu ou inima atâtă de împe- 
trită, să nu se însuflețbsoă de o ideiă a- 
tâtă de sublimă, mai vertosă când te 
chiamă la realisarea ei însu-șl cuventulă 
fărmecătoră ală femeiei!

Resultatulă îlă vedemă cu toții, fe
meile asociate la 1881, preste 7 ani au 
școle de fete, er astăc}!, după 10 ani 
dela înființarea Reuniunei, ni-se dă rara 
bucuriă, ca aoestă frumâeă casă, cumpă
rată din denarii femeiei, să o sânțimă 
și să o înaugorămă ca soolă de fete. 
Dovadă, oă dară se revarsă din totă lu- 
orarea femeii.

Mai resteză, ca Reuniunea și ou o- 
oasiunea acestei dile de buouriă să se 
pronunțe, cari suntă prinoipiele, cari a 
oondusă în susținerea aoestei șcâle ? Care 
este scopulă, ce voiesce se-lă ajungă prin 
șoâla sa?

Prinoipiulă este : regenerarea popo
rului românesoă prin șcblă și prin oul
tură, er scopulă se manifestbză în nisu- 
ința și voința Reuniunei femeiloră, ca 
în aobstă șoâlă să se dea oopileloră nâs
tre învățătură și crescere religiâsă, mo
rală și națională, praotică și corespuncje- 
tore stăriloră nâstre sociale; nu voesce 
a da națiunei copile săturate ou nu soiu 
oe sciințe filosofice mai înalte, cari în 
familiile nâstre în împrejurările actuale 
nu pâte afla terenă de desvoltare oi do 
reșce a le da lumină, a planta în ini
mile loră sînțăminte, nobilitate, ca să 
prioepă dorulă poporului română, să soie 
apreția în acestă poporă virtuțile cetă- 
țenesol, iubirea pentru religiunea și lim
ba națională. Voesoe, ou d-lă G. Barițiu, 
dintre bărbații noștri celă mai neobosit 
luptătoră pentru cultura femeii, ca co
pilele eșite din acâstă șcblă aoușl să suie 
apreția în bărbatulă sciința, în naționa
listă elanulă națională, în luptătorulă 
pentru libertate și dreptate saorifioiele, 
în omulă de oaracteră virtuțile. Voesce 
a cresoe femei, oarl se soie din capulă 
looului, că dbcă se mărită, au să plaoă 
numai lui Dumnezeu și bărbatului. Vo
esce, ca din elevele eșite din acestă șcâlă, 
să devină ohivernisitâre, eoonome bune, 
care tâtă fericirea să o afle în familiă unde 
ea să fiă sârele, âr casa ei asemenea ce
rului luminosă, senină, înveselitâre; să 
pârte pe frunte curățenia, în mâni lu- 
crulă și în inimă iubirea pentru Dumne
zeu și pentru familiele loră, cari oa ma
ma Grachiloră, tâtă mândria să și-o con
centreze în surcelele loră — cari fără 
de familiă se emuleze în fapte pentru 
binele comună, în alinarea dureriloră oe- 
loră nefericiți.

In urmă, dâr mai pre susă de tote, 
Reuniunea doresoe, ca elevele acestei 
șoâle, să se orescă în spirită românesoă, 
să le ferâscă de străinism, oare țintesoe 
a perpetua în noi servilismulă, care sub 
lustruâsa mască de oultură, străoâră în 
trupulă poporului română venină ca 

să-lă nimicesoă, să-lă stârgă de pe fața 
pământului.

Susă e Dumnecjeu și vădendă inten- 
țiunile nâstre de a scăpa de perire, și per- 
severanță în a ne conserva pentru vi- 
eță, nu ne va lăsa!....

DIVERSE.
Dela curtea regescă a Spaniei. 

Când plecă regina Spaniei din reșe
dința ei de vâră, San Sebastian, o pe- 
trecură la gară marele duce Vladimir 
ou soția și ou copii săi, marele duce 
Alexis și ducii de Leuchtenberg. Miculă 
rege, Alfonso, sărută mâna marei duoese 
Maria Paulovna. De aici se duse familia 
regâscă la Burgos. Orașulă era frumosă 
împodobită, âr sera a fostă iluminația. 
Magistratulă orășenesoă dărui micului 
rege ună cală mică de munte. Regina 
a fostă primită cu mare simpatiă și en- 
tusiasmă de cătră poporațiunea spaniolă 
Intre altele, cerceta regina cu familia 
ei și mănăstirea de călugări dela Mira- 
flores. Aid fu primită în modă reveren- 
țiosă de cătră călugări, cărora nu li-e 
permisă să vorbescă unulă cu altulă. 
Regina, în înțelegere ou starițulă mă- 
năstirei, telegrafâ papei, rugându-lă să 
dispenseze pe călugării acestei mănăstiri, 
ca să pâtă vorbi. Papa și încuviința a- 
cesta. Cu ocasiunea aoâsta se întâmpla 
o scenă mișcătâre. Ună călugără vene
rabilă în verstă de 92 de ani, cu nu
mele luan, luâ pe mioulă rege în 
brațe, er lacrimile ’lă podiră. Bătrânulă 
călugără săruta de mai multe ori pe mi- 
culă rege și povesti, că elă a cunoscută 
înoă și pe regele Carol IV și niol nu 
visase că va trăi atâtă de multă, ca să 
pâtă îmbrățișa pe Alfonso XII. Bătrâ- 
nulă călugără ’lă agrăi în ohipulă ur- 
mătoră pe miculă rege: „Fiu din regi 
nobili, Dumnezeu să te conducă pe 
calea virtuții pentru mărirea și propă
șirea frumâsei nâstre Spaniă. Eu te nu 
voiu mai revede! Osele mele în ourendă 
se voră odihni în pămentă, căol pă
mentă suntă și în pămentă mă voi în- 
târce. Adu-țl aminte de vorbele unui 
moșnegă. Fii bună spaniolă, și atunci 
vei fi adorată de supușii tăi. Te bine- 
ouventă fiule. Rămâi sănătosă, Dumne
zeu să te ocrotâscă!“ Regina fu adâncă 
mișcată de aceste cuvinte, săruta mâna 
bătrânului călugără și-lă rugă să se râge 
pentru ea și pentru copiii ei.

NECROLOGtT. Elena Popă n. Bil
țiu, soția tînărului preotă Iuliu Popă 
din Gherla, a răposată la 19 Deoemvre 
n. o. în anulă înteiu ală ferioitei sale 
căsătorii. O deplânge întristatulă soță; 
apoi Ștefană Bilțiu, protopopă și paroohă 
în Baia-mare, ou soția sa Ana Erdbs, 
ca părinți; Ștefană Bilțiu, preposită, ca 
moșă; Ambrosiu Popă, protopopă și 
paroohă în Craiu-Darolță, cu soția sa 
Elena, ca socru și alte numărâse ru
denii.

Teodorii Busilla, preotă gr. cat. din 
diecesa Oradiei mari, paroohă în Gurba 
(comitatului Aradului), după lungi și 
grele suferințe a răposată la 6 Decern- 
vre în anulă ală 55 lea ală etății și ală 
28-lea ală preoției sale, lăsândă în doliu 
o familiă numărâsă, mulțl consângeni și 
amici. Despre răposatulă ni-se scrie, că 
a fostă unulă dintre cei mai zeloși preoți 
ai diecesei, deși pentru acâsta nu s’a 
prea buourată în vieță de considerațiile 
meritate.

DumneZeu să-l odihnâscă în pace!

£ arsului pieței Krașovu
din 24 Decemvre st. n. 1891.

bancnote românescl Oump, 9 26 Vând. 9.30
Argintă romănescU „ 9.20 9.25
Wapoleon-d’orI - - „ 9.31 n 9.35
3ire turcescl - - „ 10.58 n 10.63
Imperiali .... „ 9.58 n 9,63
ăalbinl - - - „ 5.45 n 5.50
Leris, tone. „Albinau 6°/o 101.— n —.—

n n n ^°lo n 99.50 n
liable rusescl - - • „112. n 113.
HărcI germane - - „ 57.40 M 57.90
Discontulă 6—8°/0 pe anii.
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□r. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Irene <le Brennerberg
cu binevoitorulu oonoursQ alO

Orchestrei filarmonice^
în sala Hotelului „Centralii Nr. 1“.

Marți în 29 Decemvre u. 1891.
Ixicep-vut-aJl-tx la, S ore sera..

Prețulu locurilortj: Cercle I fl. 50 cr. 
Parterre și galerii I fl. Bilete de intrare 
50 cr. Biletele se potu căpăta în librăria 
Heinrich Zeidner și în sera concertului la 
cassă.

Nr. 1633/91 734,3-2

PUBLICAȚIUNE.
După descoperirea făcută din partea 

unoră domni profesori, oausele casuriloră 
de îmbolnăviri ivite în Brașovă în tim- 
pulă celă din urmă se potă reduce la 
apa de băută. Acesta mă silesce a face 
locuitorii atențl, să nu ia apă de beutu 
din acele fântâni, cari portă însemnarea 
„apă de trebuință1*,  însă nu de beutu și 
din precauțiune, întâiu să fierbă bine apa 
de băută din ori și ce fântână luată și 
să o pună să se răcescă înainte de a 
se bea.

Brașovă, 20 Decemvre 1891.

Primarulii.

Nr. 485—1891.

Concursă.
737 3—1.

Q
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PUBLICAȚIUHE
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Direcțiunea generală a Căiloru Ferate Române face 
cunoscută prin acesta, că are

sgI
o

< J gă

31 postim
la Serviciulu de întreținere din Bucuresci, Craiova, Piteș& 

Buzeu, Galați și Iași.
Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntu rugați 

a presenta cererile D-loră în scrisă la adresa Birecțiunei 
generale a Căiloru Ferate Bomâne, Serviciulu P. la Bucu
resci celă multă până la 15 Ianuarie 1892 st. nou cu ară
tarea adresei D-loră exactă și anexândă documentele 
următdre:

1) Diploma seu Certificată de terminarea studieloră 
unei șcdle speciale de Ingineri.

2) Certificată de serviciu.
3) Actă de nascere.
4) Actă de căsătoriă (decă 
soției, precum și eventuală
5) Actele pentru serviciulu
Pentru informațiuni mai

□ 1 Bl
c

Pe basa conclusului adunării generale a Asociațiunii transil
vane din ședința a Il-a ținută în Hațegă la 5 (17) Augustă a. c. 
de sub pt. prot. 24 pt. 3 lit. b și în conformitate cu conclusulă 
subsemnatului comitetă din ședința dela 9 Decemvre a. c. de sub 
pt. prot. 266 se escriă concursă la 2 stipendii de câte fl. 500 V. a.

Unulă din aceste stipendii e menită pentru tineri absolvenți 
de gimnasiu, eventuală pentru tineri, cari îșl facă seu și-au făcută 
studiile în regulă la universitate și cari, terminândă cursulă filo
sofică, voră se-șî câștige și cualificațiunea specială cerută de legea 
statului (art. de lege 38 din 1868 § 103) pentru șcblele civile.

Dintre reflectanții la acestă stipendiu voră fi preferiți aceiar 
cari voră dovedi, că au pregătirea recerută pentru de a pute face 
examenulă specială din grupulă limbiloră și că pe lângă limba 
română și n aghiară cunoscă perfectă și limba germână, atâtă în 
vorbire câtă și în scriere.

La stipendiulă ală Il-lea potă reflecta tinere și tineri, cari 
avendă deja pregătirea recerută pentru arta musicei instrumentale,, 
deprinderea recerută pe piană (claviră) și și talentu musicală, dorescă 
a se perfecționa în cutare conservatoră, spre a pute provedâ even
tuală muși ca instrumentală la o șcdla de categoria șcblei As- 
sociațiunii.

Cei cari reflecteză la aceste doue stipendii au a-șl înainta ce
rerile instruate în modă corespuncțetoră „Comitetului Asociațiunii 
transilvane pentru literatura română și cultura poporului română4 
celă multă pănă la 31 Martie 1892, avendă a aclude lângă cerere 
și o schiță a studiului percursă precum și ună reversă, prin care 
se deobligă, ca cerendă trebuința, voră intra ca puteri didactice 
în serviciulă „șcblei civile de tete cu internată a Asociațiunii 
transilvane4, arătândă fiă în cerere fiă separată de aceea, și durata 
timpului, pentru care reflecteză la stipendiulă cerută.

Sibiiu, 19 Decemvre 1891.
Pentru comitetulă Asociațiunii transilvane pentru literatura română și 

cultura poporului română.

a

aid
e căsătorită) și de nascere 
ale copiiloru.
militară.

detaliate doritorii se
8. < y
( adresa în scrisă seu verbală la Șefulli Serviciului de 
Sgg ținere C. F. R., Bucuresci, Calea Victoriei Nr. 124.
' f J 724—14.
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G. Barițiu, Dr. I. Crișianu,
preș. secretarii II.

INSCIINȚÂRE.
Am onorea a aduce la cunoscința on. publică, că am primită re- 

presentarea pentru orașulă Brașovu și împrejurime a
Stabilimentului pentru văpsitulu vestmintelorii 

și spălatul» pe cale chimică, a Iui 

Bela Haltenberger din Cașovia
(fondată în anulă 1810)

Cu 1 Decemvre a. c. îngrijescă primirea și predarea stofeloră pen
tru văpsită și spălată pe cale chimică. Prețurile le fixeză fabrica după 
starea în care se află materialulă pentru văpsită, și pentru lățirea unei 
clientele în cerourile cele mai depărtate și scutirea mușteriiloră de chel- 
tuell, se obligă a plăti portulă trimiterei și retrimiterei; astfelu on. pu
blică n’are alte oheltuell, decâtă numai plata pentru văpsită. îmi per
mită a atrage atențiunea onor, publică cu deosebire asupra văpsitului 
veștmintelor^ purtate din stofă și mătase, în tăte culorile moderne des- 
ohise și închise, după modelurile dorite. Asemenea și asupra spălătoriei 
chimice, care corespunde tuturoră cerințeloră moderne. Vestmintele 
bărbătesol să văpsescă și se curăță în starea loră, fără a se descose, 
vestmintele de dame însă se potă numai curăți pe cale chimică în starea 
loră nedescusută. Fabrica este întocmită și pentru curățirea și văpsirea 
peneloră de struță, și primesce tote obiectele de asemenea natură spre 
reparare. Lucrulă și esecutarea suntă garantate. Prețurile cele mai ief
tine. Cartele cu mostre se află la mine spre esaminare, și dau deslușiri 
la întrebările eventuale.

In asceptarea on. comande semneză cu distinsă stimă,

i

Marea bancrută !
New-York și Londra n’au lăsată necruțatu nici continentul!! euro- 

PenQ și marea fabrică de argintăria s’a văduta necesitată să dăruiescă 
1Dtregulă ei deposits în schimbulă unei răsplate mici pentru muncă.

Eu suntă împuternicită să îndeplinescă acestă mandată.

Eu dăruescu
prin urmare ori cui, fiă bogatu ori seracu; următărele obiecte pentru 
mica sumă de II. 6. 60. și adecă :

6 cuțite fine de masă ou lamă veritabilă englesă.
6 furculițe de argintă patentă americană dintr’o bucată,
6 linguri de argintă patentă americană,

12 lingurițe de argintă pentru cafea patentă americană,
1 lingură de argintă pentru supă patentă amerioană,
1 lingură de argintă pentru lapte patentă americană, ■
6 cescl Victoria englesescl,
2 candelabre de masă,
1 strecurătore pentru ceiu,
1 zaharniță,

42 bucăți la ună locă.
Tăte cele 42 de obiecte susă amintite au costată mai înainte fl’ 

40 și acum se potă cumpăra pe prețuia bagatelă de fl. 6.60. Argin- 
tulă patentă americană este ună metală albă, care îșl păstreză colorea 
argintului 25 de ani, despre ceea ce se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că acestă inserată nu e

o sarlataniă
mă simtă îndatorată în publică, că ori cine, căruia nu-i convine marfa 
îi trimită banii înapoi, nimenea însă să nu trecă cu vederea oca- 
siunea acesta favorabilă de-așl procura acăstă garnitură pomposă.

Se trimite numai cu rambursă poștală său cu trimiterea înainte 
a sumei.

Cu deosebire recomandă pratulu de curățită aceste obiecte, o cutie 
dimpreună cu indicarea folosirei costă 15 cr.

P. Perlberg’s Agentur 
to verein. amerit Patrt-SiltoHraJabrft, 

Wien, II. Rembranstrasse 33.

732,3-2.

F. SCHMIDT
LA „uA-HSTCOZESuA. DE 

Tergulfl inului Nr. 21.

Estrasu din scrisorile de mulțămită:
Am fostă fărte mulțămită cu trimiterea D-Vostră a 42 bucăți cu 

6 fl. 60 or. și Vă rogă să mai trimiteți următorele obiecte.
Triest, 1 luni 1891. Ernest cav. de Fumee.
Cu cele trimise am fostă forte mulțămită și rogă a’ml trimite 

aceleași încă odată precum și oele următăre.
O b eu dor f ad Salzach, 18 Noemvre 1891. Theres Stelzer.

Tiporgafia. A. MUREȘIANU, Brașovu.


