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Sorisorl neftauoate 

primesc. — M&nufi cripte nu ae 
eq trimet

IHSERATE sg primesc la Adml- 
nletrațiuno în Brașov și la ur
mați rele Birouri deanunolurl: 

în Vieri a: JL Dukes, Heinrich 
Schaiek. Rudolf Masse, A. Oppeliks 
Naohfolger; Anton Oppelik, J. 
Dannebcr, în Budapesta : 4. V. 
Goldberyerg, Eckstein Bernat: în 
Bucuroaci: Agenca Havas, Stre
cura ale de Roum&me; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann.

Prețul Inserțlunllor: o noriă 
garmond pe 0 colină 6 cr. și 
30 cr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe paș^ina a 3-a o 
seriă 10 ei, seu 30 bani.

„gazeta1* iese în fla-care i|i.
ADcnamente pentru Ausiro-Ungaiia: 
Pe un an 12 fi., pe șese *unl 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe an.

Pentru România si străinătaie-' 
Pe un an 40 franol, pe șd36 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

Re prenumCră la tâte oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Ai'^smcntnl pantrn Brașov 

administrați unea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 etaglu 
I.: pe un an 10 fi., pe ș6ae 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 ar. 
Cu dusul în oasăj Pe un an 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Un esempiar 6 or. v. a, 
aâu 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 100.

Bra ov, 4 (16) Mai.

Astădl se împlinesc patruzeci 
și șâpte de ani, de când marea adu
nare națională,- de pe Câmpul Li
bertății, a formulat cererile Româ
nilor.

Pe temeiul proclamării libertății 
și a independenței naționale, ce s’a 
întărit cu jurământ în prima ședință 
dela 3 (15) Mai, în ședința a doua 
dela 4 (16) Mai s’a hotărît și pri
mit programul național.

Acest program, care formâză 
basa luptelor nostre naționale dela 
1848 încoce, a reclamat pentru na 
țiunea română nu numai libertatea 
individuală, ci și libertatea națională, 
adecă asigurarea deplină a indivi
dualității sale naționale printr’o per
fectă egală îndreptățire și în conse- 
cență a pretins 0 nouă constitcțiă 
pentru Transilvania, pe temeiul li
bertății și egalității naționale, și a 
cerut, ca națiunile conlocuitdre se 
nu facă nici un pas în causa uniu- 
nei cu Ungaria fără de conlucrarea 
națiunei române ca factor constituit 
și organisat în camera legiuitore.

Prevederile și îngrijirile înain
tașilor noștri, cari au făcut marea 
adunare națională dela 1848, pentru 
libertatea națiunei române și pentru 
viitorul ei, au fost pe deplin justi
ficate prin evenimentele celor patru
zeci și șepte de ani din urmă.

S’a dovedit în intervalul acesta, 
că nu era destul a se desființa iobă
gia și a se împărtăși și Românii de 
drepturile individuale politice, pen
tru ca se fiă liberi; s’a dovedit, că 
numai prin realisarea punctelor car
dinale ale programului dela 1848 
putea să se evite, ca Românii să nu 
recadă din servitutea fisică, sub care 
gemeau atunci, într’o altă servitute 
spirituală și morală, și mai asupritâre, 
și mai nefîrescă.

Cei ce au luptat pentru recu-

nâscerea individualității naționale a 
poporului român, pentru libertatea 
lui națională, au avut se sufere în 
cursul timpului mult, căci dușmanii 
românismului au fost mai număroșl 
și mai tari decât apărătorii lui.

Mai vehement ca ori și când 
curge lupta în cjilele nostre, când, 
cum Zicea fericitul Bărnuț, „princi
pele întunerecului a deslegat pe toți 
necurații și i a trimis ca se rumpă 
legăturile frăției nostre și se ne 
abată dela causa și iubirea gintei 
nostre la idoli streini".

In reamintirea Zilei mari și glo- 
rose, în care s’a pus temelia lup
telor nostre pentru egfla îndrituite 
națională, prin formularea progra
mului național dela 4 (16) Mai 1848, 
salutăm cu căldură și cu iubire pe toți 
luptătorii sinceri, desinteresați și de
votați ai neamului nostru, pe toți cei ce 
aduc jertfe în serviciul causei liber
tății lui, urându-le curagiu și perse- 
veranță, să se întărescă și să se în- 
mulțescă, ca să potă ține pept cu 
dușmanii românismului și se ducă 
la învingere causa sfântă a poporu
lui român.

Ce facem?
V.

Am Zis, că isvorul simptdme- 
lor, cari produc atâta neliniștire, în
grijire și mâhnire în publicul român, 
este lipsa de disciplină, ce se mani
festă mai tare tocmai în coldnele or
ganului, care pretinde a ave esclu- 
siva încredere a. vconducătorilor ac
tuali".

Duplicitatea de vederi și de ni- 
suințe, ce s’arată în lucrarea acestui 
organ și care n’a putut rămâne ne
observată de nici un cetitor atent 
și cu judecată ageră, nu este numai 
de erl și de-alaltăeri. Ea își are is
toria sa, ce stă în legătură strînsă

cu trecutul Ziarulub cu persdnele, 
ce au avut înrîurință asupra mer
sului lui, și cu conexiunile lor.

1 înainte c’un an s’a desfășurat
un trist capitul din acăstă istoria, 
chiar înaintea juriului din Clușiu, 
când s’a constatat, că acel organ n’a 
urmat după vederile și hotărîrile co
mitetului, ci după buna chibzuielă 
a unui singur individ, care din ad
ministrator a devenit directorul și 
proprietarul lui, și care mai era și 
membru și unul din cei doi vice
președinți ai comitetului.

Acesta seim, că a preferit se 
se exileze de bună voia, remâind 
dator cu două cuvinte de onore, 
unul dat judecătorului de instrucția 
și altul dat comitetului; seim mai 
departe, că după procesul Memoran
dului a insultat întreg comitetul în
tr’o declarațiune, ce a publicat’o în 
„Siebenburgisch deutsches Tage 
blatt" din Sibiiu și care a făcut atunci 
0 sensațiă atât de durerosă.

Și cu tote aceste ce vedem?
Vedem, că acest om, care a 

compromis comitetul și a sedus de 
atâtea-ori opiniunea publică, cuteză 
și acuma se pășescă în numele co- 
mitetblui și al națiunii, să se nu- 
mescă constant „vice-president" și 
se lege alianțe de tot soiul. Ba mai 
mult, se afișeză și este chiar presen- 
tat de organul „acreditat" ca sufle
tul dirigent al acestuia.

întrebăm acuma, cum se unesce 
0 astfel de stare de lucruri cu dis
ciplina de partid și cu interesele 
conducerii nostre naționale?

Este admisibil, ca un organ, ce 
se Zice a fi al comitetului și care 
pretinde a servi cu exclusivitate in
teresele partidului nostru național, 
se fiă esecutorul ideilor și al planu
rilor uneia seu mai multor persdne, 
cari stau afară de cercul conduce- 
rei partidului, ba s’au pus și se pun

chiar în contradicțiă și oposiția 
cu ea?

Fost’a permis și folositor causei 
solidarității și a disciplinei partidu
lui nostru, ca în timpul, când cei din 
fruntea lui încercau să stabilesca 
0 înțelegere între toți factorii lui 
asupra modului de procedere în con
tinuarea luptei nostre legale și con
stituționale, organul „acreditat" se 
aprindă din nou certele și frămân
tările din 1891 și se țese mai de
parte întrigele, al căror suflet a fost 
„vice-presidentul" din cestiune?

Putut’a aduce vr’un bine causei 
ndstre în momentele de suprem pe- 
ricul, când ne aflam față cu ordi
nele guvernului, ce amenințau esis- 
tența chiar a partidului nostru, că 
organul „acreditat", urmând impul
surilor primite dela „exilatul de buDă 
voiă", a dat din nou curs urelor, 
suspiționărilor și clevetirilor perso
nale, împiedecând ast-fel de fapt 
concentrarea forțelor ndstre?

Adusu-s’a vr’un serviciu causei 
ndstre naționale prin aceea, că cei 
dela organul „acreditat" au mers 
pănă a se lăpeda de fapt chiar de 
organisația partidului și a împiedeca 
întrunirea conferenței generale a de- 
legaților, numai și numai pentru a 
asigura șefului lor de odinioră câr
ma acțiunei Ziaristice, ce în urma, 
adunării dela 28 Noemvre avea după 
ei, se înlocuâscă acțiunea partidului 
îngenunchiat?

Și ce câștig pote resulta pentru 
noi și pentru causa nbstră de acolo, 
că organul, care pretinde a ave sin
gur încrederea partidului nostru na
țional, nu se sfiesce a se amesteca 
în certele partidelor de peste munți, 
sprijinind ast-fel conexiunile de bună 
voiă esilatului „vicepresident" și in
teresele, în a căror serviciu stă acesta 
și uitând, că causa națională nu 
pote fi nici odată causa unui partid, 
ci trebue se fiă și se rămână în tote

FOILETONUL „GAZ. TRANS." lui căpătă elasticitate; pulsul îi bătea mai 
repede și ochii lui se înseninară. Cu un 
zel estra-ordinar începu d-1 Jagielski a lua 
disposițiunile, — ca și în anii trecuțl, așa 
și acum trebuiau să se facă pregătiri pen
tru ospătarea ospeților săi.

El voia, ca totul să aibă aoela-șl as
pect, oa odinidră, înainte cu trei, cinci, 
opt ani....

Un cuget bolnăvicios!
ț)iua aniversărei lumina de ultima oră 

pes'e V ’’șovia. Era, ca și când o primă
vara fermecătore de-odată ar fi urmat după 
dile de ernă crude și grele. Minune, că 
peste nâpte nu înfloriră crengile, că pase
rile nu înoepură se cânte.

Stăpânul casei în personă conducea 
pregătirile îndătinate, și mișcâ mulțămit 
capul, când văcju tote în ordinea îndătinată.

Nu-i mai rămase, decât să se îmbrace 
așa, ca odinioră, pentru-ca să primescă la 
pragul casei ospitale pe cameradi.

Intră în odaia de îmbrăcat.
Nu petrecu mult acolo.
Apoi eși, îmbrăoat în costumul festiv 

al străbunilor săi. Haina prețiosă, de oo- 
lorea amarantului, cu mâneci galbine era 
legată cu un brâu strămoșesc. Pe cap avea 
căciula confederaților, âr la o parte îi

atârna sabia cu mânerul împodobit ou petri 
scumpe.

Astfel păși el resolut spre sala mare, 
în care de al! ă dată ședuse la masă ou ca
meralii săi.

înaintea ușei stătu locului și ciocăni.
Nimeni nu-i răspunse din lăuntru.
Atunci întră încet bătrânul, care — 

ajunsese în mintea copiilor, sărmanul.
Se plecă, făcând un gest nobil, și 

salută fantoma amicilor săi.
Da, da, — aci, la locul acesta, la masa 

acesta, pe jelțurile acestea se îndatinau a 
ședea prietinii săi, — aci se adunau ei, cre
dincioși pană la mbrte.

Prietinii lui s’au dus, dâr spiritele lor 
nu se despărțiră de d-1 Jagielski. El nu 
resista acestei înșelăciuni, o înșelăciune, 
ce-i umplea sufletul și inima cu mângăere.

Ga înainte cu ani, așa și acum re
cunoscu el pe fiă-care. Ici bătrânul stegar 
îl primia cu un zîmbet, colo cel mai tînăr 
căpitan îi da onorurile. Ii audia cum con- 
varsâză asupra celor trecute!

Atât se simția de bine, nespus de 
bine în fantasia acâsta, — nu voia să se 
trecjâscă din ea. O, nu voia să vadă sala 
părăsită, jețurile gole — nu voia — resista.

Cu 0 mișcare de mână subită alungă din- 
naintea sa realitatea.

Apoi închise oohii, ca icona frumdsă 
a fantasiilor sale să petrâcă mai mult timp 
în sufletul său.

Domnea liniște, ca după morte. Nu
mai mătasa hainei vîjăia oâte-odată, și 
zurăitul muț al săbiei se aucjia pe covorul 
mole.

Precum îl adorme pe copil cântecul 
de legăn, astfel îl adormi pe bătrânul ne
putincios imaginațiunea lui fantastică.

De-odată sări în sus, tredit de reali
tatea, contra căreia înzadar se lupta.

Privi limpede!
Ochii săi se opriră la o grămadă de 

scrisori. îngrozit le apucă în mâni și făcu- 
câțl-va pași. Stătu apoi locului înaintea 
căminului, în care ardea focul, și aruncă 
ou grabă scrisorile în flăcări.

Erau epistolele amicilor săi morțl, ale 
cameratjilor, cu cari împreună luptase în 
onore.

Apoi se întbrse din nou la masă, la 
scaune. Se scutură din tbte puterile, își 
așe^â părul cărunt, și ridică sărbătoresce 
păharul plin.

— „In onorea și amintirea tuturor 
cameraZilor mei!“ șopti el cu vocea abia

Sal d i urmă.
Din rSchițe varșovianeu.

(Fine.)

Eră-și trecu un an, eră-șl se apropia 
31 Martie.

Slăbiciunea lui Jagielski se potențase 
în mod considerabil. Se părea, ca și când 
barba lui ar fi albit și mai mult, fruntea 
sa ar fi acoperită și de mai multe crețe, 
și ca și când și-ar fi plecat capul mai 
adese-orl, decât mai înainte. Cine îl vedea, 
mișca îngrigiat din cap. Jagielski nu mai 
eșia de loo pe stradă, ba chiar plimbarea 
în jos și sus prin odaiă îi era gre
cie. Stetea acum în conținu la ferâstră, 
gândind la camerad:i lui, cari toți l’au 
părăsit.

Câte odată șoptea cuvinte neînțelese, 
ca și când ar vorbi cătră cine-va, clătina 
capul, gesticula cu mâna, — dâr acesta nu 
mai era manifestarea plină de viâță, care-1 
legă pe om cu lumea. Numai o săptămână, 
înainte de aniversare, părea că învie întru 
cât-va. Ou cât te apropia cjiua memorabilă, 
cu atât mai multă vioiciune arăta Jagielski. 
Ca și prin minune trupul copt al betrânu-
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împrejurările causa sfântă a între
gului neam românesc?

E clar, că în asemeni împre
jurări nu pâte fi vorba de susți
nerea disciplinei și încă și mai pu
țin de întărirea solidarității în si
nul partidului nostru.

Der reiese încă și mai mult de 
aici.

Reiese, că în asemeni condi- 
țiuni acțiunea cțiaristică, ce ar tre
bui se fiă reservată esclusiv condu- 
cerei partidului nostru, nu mai 
pote servi vederilor ei și cu atât 
mai puțin intereselor partidului 
și este de fapt emancipată de sub 
controlul indispensabil, ce-1 reclamă 
păstrarea intactă a marilor principii 
înscrise în programul nostru și onorea 
stegului nostru național.

Salutarea Junimei.
Primim din Viena următorea te

legramă, pe care o publicăm cu viuă 
bucuriă și mulțumire:

Viena, 16 Mai. întruniți din inci
dentul cțilci istorice de astădi, ve felicităm ! 
Dați înainte, și munca văstră neobosită de 
succes trebue se fiă urmată.

Junimea și Colonia română.

CRONICA POLITICĂ.
— 4 (16j Mai.

Foile, oe am primit ac}I aduo soiri mai 
liniștitbre asupra crisei. Cercurile guver
namentale din Budapesta presantă,lucrurile 
așa, că nunciul Agliardi ar oădâ jertfă sver- 
colirilor lui Bânffy și soți. Se lățise adecă 
din cercurile guvernamentale vestea, că 
Vaticanul ar fi rechiămat din postul seu pe 
nunciul din Viena. Scirea acâsta a adus’o 
inai întâiu „Pester Lloyd11 într’o telegramă 
ou data de 14 Main, ce ’i s’a trimis din 
Viena. Rechiămarea acesta ar fi apoi o 
strălucită satisfacția pentru Bânffy și co
legii săi din ministeriu, și în urma ei ar fi 
lucru de prisos a-se mai face reclamațiune 
la Roma. Dâr bucuria oe și-o făceau libe
ralii din Pesta asupra acestor scirl prema
ture, nu va pută să dureze mult, căci în
săși „Neue Fr. Presse1, care stă în legături 
intime cu guvernul, declară ca lipsită fiind 
de ori-ce basă scirea referitore la rechiăma>ea 
nunciului. De altă parte oficiâsa „Bud. Tud.u 
dice, că „Pester Lloyd^e greșit, oând dă cre- 
dământ acestei versiuni, de-orece nici vorbă 
nu pote fi despre o apropiată rechiămare a 
nunciului. Acesta pote că s’ar întâmpla mai 
târdiu, și „Pester Lloyd1 are dreptațe nu
mai întru cât pasul, ce are să se facă la 
Roma, și-a pierdut oaracterul acut. — Va 
se dică Bânffy stă tot unde a stat mai îna
inte : între Scilla și Carybde.

audibilă, apoi goli paharul pănă la cel din 
urmă picur.

— „In onorea fraților mei!“ repeta 
el cu ton tremurător încă odată, der mâna 
lui deja cădii nemișcată. Trupul moșnea
gului alunecă pe un jilț, capul îi cădii 
adânc pe piept. Puterea viței străbătu vi
nele bătrânului, fața i-se roși. I-se părea, 
că fantbmele dorite îl încungiură!

Un zîmbet se ivi pe fața lui, și bu
zele sale începură a murmura marșul re
voluționar polon . . .

Astfel trecură câte-va momente. încă 
odată făcu d-1 Jagielski un gest cu mâna, 
încă odată vîjăi mătasa hainei, — îșl 
apăsa căciula confederaților pe cap, și puse 
repede mâna pe sabiă. încă odată i-se des
chiseră buzele, — dâr nici un sunet nu se 
audi de pe ele. Capul bătrânului cădii în
dărăt pe spatele jilțului. Apoi adurmi în 
liniște — adurmi pentru totdâuna!

Intr’aceea fooul din cămin mistuise 
scrisorile luptătorilor credincioși, nu ră
mase decât un scrum negru, care se ridica 
și sburâ cât-va timp prin sală, apoi pluti 
în jos și se așecjâ la piciorele celui din 
urmă dintre cei din urmă . . .

V. 8.

In oestiuuea revisuirei planului <le 
învâțănrânt dela școlele medii ținu alaltă- 
erî comitetul consiliului regnicolar de in- 
strucțiă o ședință, sub presidiul lui Hip- 
polyt Fehâr. S’a pus la ordinea rjiLi ridi
carea elementelor naționale în plan. Comi
tetul unanim a hotărît, ca pe istoria și geo
grafia Ungariei, precum și pe literatura 
maghiară să se pună cu mult mai mare 
pond la instrucția.

♦
Mare sensațiă a produs în Viena că

derea partidei liberale și învingerea anti- 
semiților în frunte cu deputatul Lueger, care 
a fost ales cu majoritate de voturi vice- 
primar al orașului Viena. Căderea acâsta 
n’a fost neașteptată, ea se pregătise de 
mult dela alegerea din urmă a senatorilor, 
cu care ooasiune antisemiții au dobândit o 
respectabilă minoritate. Nime însă nu ore- 
dea, că din acestă minoritate va eși așa 
de curând o majoritate, mai ales, că din
tre 140 magistrațl orășenescl, numai 66 
erau antisemițl. Insă îndată după nouăle 
alegeri s’a lățit soirea, că primarii urbei 
împărătesc! vor dimisiona și că Lueger va 
ajunge la putere. La acesta, a dat ocasiă 
împrejurarea, că unul dintre magistrațl cu nu
mele Richter, a trebuit să dimisioneze și să 
se supună la o nouă alegere. Insă înainte 
de ce s’ar începe lupta, liberalii au părăsit 
terenul și s’au dus le ministeriu, ca să-și 
de-a dimisia, deolarând totodată, că chiar 
și la cas dâcă vor fi realeșl, ei nu vor mai 
primi funcțiă la comună Declarația acesta 
au făcut’o de sigur, în consciența, că dis
punând numai de-o neînsămnată majori
tate, și lipsiți de încrederea și spriginul 
moral, nu vor putâ susțină lupta față cu 
contrarii. Astfel s’a întâmplat, ca să fiă 
ales cu majoritate de voturi Lueger și ale
gerea lui se fiă primită eu strigăte furtu- 
năse de Hoch! In urma acâsta primarul 
Griibel și-a dat dimisia din post, declarând 
însă, că va rămâne și pe viitor în consiliul 
orășenesc. Alegerea noului primar se va 
face săptămâna viitore și antisemiții speră 
firm, că Lueger va reuși să fiă ales primar. 
Partida liberală germană sperâză însă 
și ea, că va stbrce promisiunea guvernului, 
ca la cas, dâcă va fi ales Lueger de pri
mar, să nu recomande monarchului spre în
tărire alegerea.

Proiectele bisericești în camera 
magnaților.

La rubrica „Scirl ultime“ de 
ieri, am arătat în reasumat decursul 
desbaterei din ședința de Marți a 
Camerei magnaților asupra proiec
tului despre liberul esercițiu religionar. 
Astăcji vom da amănunte despre 
acbstă desbatere.

Cel dintâiu vorbitor a fost primatele 
Clandiu Yaszary: El declara la înce- 

ceput, că sub nici un pretext nu pote primi 
proiectul, făcându-o acâsta fără de nici o 
presiune morală. Accentuâză anume espre- 
siunea „presiune morală1, căci deja în vâra 
anului 1892 a declarat, că este falsă aser
țiunea, că Roma s’ar fi amestecat vre-odată 
în afacerile interne ale Ungaria, ori ar voi 
să se amestece. A cjis mai departe atunci, 
că St. Scaun e competent și încă singurul 
competent a influtnța, în mod hotărît, în afa
cerile de credință și morală ale credincioșilor 
catolici din ori care stat păgân seu creștin.

Raporturile de adl îmi impun datoria, 
de-a mă pronunța clar asupra punctului 
din urmă, drept motivare a votului meu. 
De doi ani, on. Cameră, în parlamentul 
maghiar dominâză proiectele bisericesol po
litice. însuși titlul „politică bistricescă1 jus
tifică fără îndoială, că în proiectele acestea 
se ating și afaceri bisericesol, în cari însă 
întru cât ele ating și învățăturile bisericei 
catolice — singur St. Scaun este puterea 
competentă a influenței de drept.

înainte de-a aminti cestiunea, cum, 
în ce mod și prin intermediul cărora eser- 
cită St. Scaun aoest drept de competență, 
îmi iau voiă a cita următorea parte din 
declarația oficiosă, făcută în cealaltă parte 
a parlamentului (Cetesce): „A depășit ho
tarul, care compete representantului unei 
puteri esterne în cestiunile interne, fiind-că 

nu se pbte face deosebire între represen- 
tanții puterilor străine și între nunciul papal. 
Și cu tbte că e neîndoios, că Curia romană 
are cere de drept, influență și competență 
în cele spirituale, totuși acest cerc nu și-l 
pote esercita prin acel nunciu, oare e tri
mis, ca representant, în cutare țâră“. Da
ți-ml voiă acum, să fac deosebire între 
afacerile, cari ating pe cine-va ca cetățân, 
și între acele, oari în cetățân ating și pe 
catolic. Cu privire la cele dintâiu fără în
doială, că e eschis ori-ce amestec din afară. 
In cașul al doilea însă sunt silit a declara, 
că enunciațiunea oficială de mai sus se 
opune învățăturilor bisericei catolice. în
dată ce cutare cetățân catolic din Ungaria 
este atins în privința morală și disoiplinară, 
nu se pbte subtrage de sub influința ca
pului bisericei, dâcă nu cumva vre să-și 
schimbe religia. In privința acâsta învăță
tura bisericei cjice:

„Romanum Pontificem habere supre- 
mam potestatem jurisdictionis in universam 
Eccelesiam, non solum în rebus, quae ad 
fidem vel mores, sed etiam in iis, quae ad 
disciplinam et regnum Ecclesiae per totum 
orbem diffusae pertinent... et hanc eius po
testatem esse ordinariam et immediatam în 
omnes ao singulas Ecclesias sive in omnes 
et singulos pastores et fideles“ — Adecă: 
„Pontificele roman are potestate supremă 
de jurisdicțiune asupra întregei biserici, nu 
numai în lucrurile, ce se țin de credință 
și morală, ci și în acele, ce privesc disci
plina și guvernarea bisericei răspândită 
pe întreg rotogolul pământului... și acâstă 
potestate este ordinară, imediată peste toți 
păstorii și credincioșii în general și par
ticular !“

Ei bine, dâcă Papa are drept a va
lora cercul său de competență în ast-fel 
de mod și prin ast-fel de indivizi, atunci 
cum n’ar ave drept a și-o valora prin 
nunciu, care nu representă pe Papa numai 
ca pe un suveran străin, ci îl representă 
ca pe capul cel mai înalt al credincioșilor 
catolici. Așa deră, dâcă capul bisericei oa- 
tolice sâu representantul acestuia marcheză 
principiile depuse în proiecte de legi, cari 
lovesc în învățăturile bisericei, ori indică 
liniile, pe cari noi în cas de modificare nu 
le putem trece, prin acâsta el nu a pășit peste 
cercul lui de influență. Tocmai prin acâsta 
aserțiunea, că nunciul ar fi depășit mar- 
ginele competenței sale, în timpul cât a 
petrecut în Ungaria, a atins dureros pe 
oatolicii din Ungaria, cu atât mai vîrtos, 
că eu pot declara, că nunciul, când m’a 
onorat cu presența sa,, n’a cjis nimic, n’a 
făcut nimic, ce ar avâ măcar aparența, că 
s’ar fi amestecat în afacerile interne ale 
statului. De-asemenea, pe basa autorisației 
primite dela loc competent, pot să declar, 
că nici enunciațiunile sale făcute la alt loc, 
nu cuprind în sine criteriul amestecului... 
Pe basa acestora, fără de nici o presiune, 
nu primesc spre desbatere proiectul.

Contele Mauriciu Nicolau Eszterhâzy, 
luând cuvântul dise, că voesce a observa 
și declara, că el și soții lui de principii nu 
se abat dela punctul lor de vedere și îna- 
intâză propunerea ca: Camera magnaților 
se decidă, că nu primesce capitolul III din 
proiectul despre liberul esercițiu religionar. 
Pentru propunere cere votare nominală.

Beotliy Zsigmond declară, că votâză 
proiectul. Presidentul crede, oă nu se pbte 
vota deosebit asupra propunerei lui Esz- 
terhâzy. Contele Ferdinand Zichy spune, 
că oposiția doresce să elimineze capitolul 
III (despre neconfesionalitate) și de aceea 
s’a cerut votare nominală asupra propu
nerei. Conte Vay M. <jice, că ar dori tot 
binele Ungariei, însă totuși capitolul des
pre neconfesionalitate nu-1 pote primi. 
Ministrul Wlassics nu vrâ să răspundă pri- 
matelui în afacerea Agliardi. El crede, că 
oposiția greșesce, când nutresce temeri față 
cu patria și cu confesiunile istorice ale ei. 
Cere apoi dela Eszterhâzy să-și retragă 
propunerea, căci obioeiul parlamentar cere, 
ca asupra unui lucru stabilit, să nu se mai 
întâmple o nouă votare.

înainte de votare s’a născut o dis- 
cuțiă înfooată asupra cestiunei, ca să se 
voteze asupra propunerii lui Eszterhâzy, 
ori asupra raportului comisiunei de trei, 

care propune primirea proiectului în textul 
original.

In sfirșit s’a hotărît, ca să se vo
teze cu da și nu, dâcă Camera primesce 
spre desbatere specială raportul comisiunei 
de trei.

S’a început votarea. Preoțimea ca
tolică a votat cu nu, apoi de-odată se 
aude pe neașteptate un da (igen). Votul 
acesta a fost al Metropolitului de tristă 
slugărnicie Miron, dela care nime nu aș
tepta să voteze pentru proiect, contra că
ruia a votat pănă acum de două ori. Nu- 
mărându-se voturile s’a ajuns la resultatul, 
că pentru propunerea raportului oomisiunei 
au votat 117, âr contra 116 membri. Așa- 
dâră votul Metropolitului Miron a scos din 
belea pe guvern, făcând, ca proiectul să fiă 
primit cu 1 vot majoritate pentru desba- 
terea specială.

Trecendu se la desbaterea speoială, 
contele Ferdinand Zichy a declarat, că la 
fiă-care paragraf vor vota separat. Așa s’a 
și întâmplat, âr la votare propunerea lui 
Ferdinand Zichy de a-se elimina § 22 des
pre neconfesionalitate, a întrunit 119, con
tra au votst 115, adecă oamera a res
pins cu majoritate de 4 voturi neconfesiona- 
litatea.

4 (16) Maiu.

Congresul studenților maghiari este 
întrunit îu timpul de față la Dobrițin. 
Acesta este al treilea congres al lor. In 
numele orașului, studenții maghiari au fost 
salutați de cătră Sirnouiiy Istvan, care dise 
între altele: „Fiți convinși, oă v’am aștep
tat și vă primim cu plăcere, de ore-ce bine 
seim, că scopul urmărit de d-vostre nu este 
altul, decât consolidarea ideii de stat maghiar1. 
Tot în aoest înțeles a vorbit, după cum 
spun foile ungurești, și rectorul Oreg Jânos 
și alții. Va să dică nici caracteristica aces
tui congres al studenților maghiari nu este 
alta, dicât hrănirea netoleranței și fanatis
mului de rassă prin predicarea „ideei de 
stat mrghiar41.

—o—
0 broșură catolică confiscată. In Gyor 

s’a făout perchisițiă domiciliară la tipogra
fia diecesană catolică cu scop de-a afla o 
broșură tipărită acolo sub titlul: „Apei deș
teptător câtiă poporul creștin14, în care se 
agită contra căsătoriei civile. S’au tipărit 
12,000 esemplare, dâr judecătoria n’a aflat, 
decât 2283, pe cari le-a și confisoat, cele- 
l’alte fiind împărțite. Autorul broșurei este 
un libiar din librăria benedictină din Pa- 
nonhalma, cu numele Horvâth Kâroly, pe 
care procuratura l’a acusat pentru agita
țiune în contra legei.

— o—
Din Bucerdea vinosă ni-se sorie: „Co

masarea în comuna nbstră e stricată, pen- 
tru-că: 1) Inginerul Lazar Farkas n’a ve
nit să-și isprăvâscă lucrul deplin; 2) unii 
au primit locuri de s’au prâ îmbuibat, al
ții erau prea păgubiți ; 3) locurile măsurate 
și împărțite deja nu s’au dat judecătoresce 
în primire. S’a dus deci fiă-care om la lo
cul său, de și-l’a arat, preoum l’a avut 
înainte de comassare. De o asemenea drep
tate, cum se făcuse la noi cu ocasiunea acestei 
comassărl, să ne ferâscă Dumnezeu în 
viitor!“

— o —
Cunnniă. D-1 Dumitru D. Constantin 

și d-ra Maria V. Grădinar se vor cununa 
Duminecă, 7 Mai v. c. la 4 ore p. m., în 
biserica Sf. Nicolae din loc. — Fiă în câs 
cu noroo!

— o —
Corul bărbătesc al bisericei gr. or. 

din Deva învită la concertul, ce se va 
arangia în Dobra, Duminecă la 7/19 Mai. 
începutul la 7'/2 bre sera. Venitul curat e 
dsstinat: jumătate pentru biserica gr. or. 
din Dobra, jumătate pentru fondul oorului. 
In cjiua concertului, diminâța la 9 ore, co
rul va cânta s. liturgiă după G. Dima, în 
biserica gr. or. din Dobra. Intrarea la con
cert: locul I. 60 cr., al U-lea 40 or., al 
III-lea 30 or. — Aug. A. Niobră, president; 
Nic. Herbay, cassar; II. Tulburean, secre
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tar; Ar. Muntean, controlor. Membri în 
comitet: I. Sîrb, G. Oprean, L. Cbriste, 
P. Hădan, I. Olariu, I. Țig. După ooncert 
urmâză joc. Suprasolvirile se cuitâză în 
4’are. Damele sunt rugate a-se presenta în 
costum simplu.

Program: 1) „Marșul cântăreților11, 
de O. G. Porumbesou ; 2) „Cântec de sâră44, 
de G. Dima; 3) „Uită, marnă", de G. Dima;
4) „CoroDa cufundată14, de H. Bonicke;
5) „In pădure", de Tudor de Flondor; 6) 
„Asta-i mândra14, de N. Popovioî; 7) „Se
renadă14, de Marchner; 8) „Cucuruz44, de 
'W'. Humpel; 9) „Musicanț’i din Praga44, 
de F. Krause și „Momente dulci44 de N. 
Popovioî.

— o —
1 Un mifloc de casă ieftin. Pentru re- 

gularea și conservarea unei mistuiri bune se 
recomandă cunoscutele prafuri Seidlitz ale lui 
Moli. Cutii originale 1 fL bucata. Se pote că
păta dilnic pri postă de cătră farmacistul A. 
Moli, liferentul curții din Viena Tuchlauben 9. 
In farmaciile din provinciă să se ceră prepara
tul lui Moli provădut cu marca de contravenție

Gestiuni școlare.
RSspuns la reflecsiunile d-lui I. Vancu din 

nr. 90 al „Dreptății44.
(Fine.)

Al 3-lea mijloc pentru ținerea disci
plinei este.: pregătirea din studiul din ora 
-urmăiore. Acesta încă este fârte folositor, 
mai ales când urmâză cetire, gramatică, 
geografiă. Aici copilul, fiind înaintea ochi
lor învățătorului, se va simți restrîns de-a 
se uita într’o parte și în alta, de a vorbi 
cu vecinii săi, și îșl va îndrepta tătă aten
țiunea la lucrul impus.

Forte îndestulitor răspunde d l Vancu 
la întrebarea mea: „ce să arătăm pe mapă ? 
(săpt. 16). Răspuns: „cele propuse acțl trebue 
•aretate și pe mapă*. In săptămâna acâsta, 
d-1 meu, nu prescrii nimic de propus, ci 
numai de arătat pe mapă. D-ta însă în loc 
de-a propune ceva nou și în cl. IV, 0 apuci 
să arate pe mapă aceea, ce a învățat clasa
III. La întrebarea: ai cui ofioiali? îmi răs 
punde: „despre ce e vorba în sept. 17? au 
nu despre comună, cerc, comitat11 ? Ba da!der 
nu în cl. IV, ci în cl. III, de aceea tot 
acolo ar fi trebuit să vorbescl și despre ofi- 
•cialii acelora, er nu în cl. IV. Etă dâr 2 
•esemple, unde într’o clasă propune oapul, 
în alta picidrele. Acum le află d-1 Vancu 
de bune, pe când mai sus tocmai acâstă 
afirmațiune mi-a timbrat’o de „minciună 
grosolană44. Așa-dâră minciuuă-i, d-le Vancu, 
•ce am scris eu ?

In contra împărțirei matematicei nu 
numai atunci, ci și acuma mă răscol cu cea 
mai mare energiă; îmi susțin tote cele dise 
în observațiunl. D-1 Vanou vede destul ab
surditatea de aici, dâr totuși, ca să nu rămână 
în tină, în lipsa de stelp, se acață într’un 
fir de iârbă, der înzadar, că nu-i ajută a 
eși. Firul acesta este piticul motiv, că: „de 
aceea începe anul cu frânturile, fiind-că in 
anul trecut a vorbit despre acestea cam pe la 
finea anului, și astfel fără greutate pâte se 
cotinuc*.

Diu motivul acesta putred și din totă 
împărțirea socotei, d-1 meu, lipsesc: cuge
tarea temeinică, sciința pedagogică și cunoș
tințele psihologice.

Dâoă ai fi cugetat, că cele mai multe 
•școle române, putem cp06 majoritatea, se 
încep cu 1 (13) Octomvre, de când numă
rând 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 săptămâni — 
în cari d-ta te ocupi cu frângerile — ai fi 
sciut, că ajungem în lunile: Eoemvre, De- 
■cemvre, Ianuarie, Februarie, adeoă în lunile 
de ârnă. Iu lunile acestea cercetâză copiii 
mai regulat școla, neavend luoru acasă; 
deol acum putem lucra mai bine și mai 
mult. Tocmai timpul acesta îl petrece d-1 
Vanou în cl. IV ou lucruri de nimic, ou 
lucruri — putem cjice, — nefolositore: cu 
frânturile.

Eu, și cred, oă și alții ocasiunea 
acâsta binevenită o folosesc spre luorurl 
mai folositore, mai de lipsă, ca frânturile, 
oum sunt deosebite esemple din vtăța econo
mică, cari se ivesc în tote filele și fără de 
■cari nu putem trăi, cu adunare, subtragere, 
mulțire și împărțire. Pe acestea să le soie 
bine fiesce-care, căci de acestea are lipsă 

în tâtă minuta, pe când frânturile obvin 
fârte rar. Petrecând d-1 Vancu timpul cel 
mai bun cu flâcurl, lucrurile cele mai de 
lipsă începe a-le preda în săptămânile de 
primă-vâră, atunci, când e luorul cel mare 
la câmp, când cele mai multe șoole abia 
sunt oeroetate de a patra parte a școlarilor.

Sorie mai departe în RefleosiunI, oă 
și din punct de vedere psihologic a împărțit 
socota așa, cum a impărțit’o. Dâoă ai avă 
d-ta, d-1 meu, sciință psihologică, aifisoiut, 
că operațiunile cu frânturi e un lucru forte 
greu pentru copii, de aceea le-ai fi lăsat 
pe cătră finea anului, când mintea co
piilor e cu mult mai desvoltată, mai coptă 
oa la începutul anului, și prin urmare mai 
aptă de a primi ceva și mai greu. Cumcă 
frângerile sunt luorurl grele de priceput, 
și la acelea trebue minte ageră, ni-o arată 
școlele medii: gimnasiile și școlele civile, 
unde șoolarii în cl. I, II și III sunt ou mult 
mai maturi, ca cei din școla normală, to
tuși aflăm, oă — decă nu mai mulțl — cel 
puțin a treia parte a școlarilor din fiesce- 
oare clasă nu scie, nu e în stre a pricepe 
operațiunile ou frânturi. Unde-i dâră aci 
sciința psichologică ?

Din observațiunile mele făcute asupra 
eseroițiilor intuitive, deduce următorele: 
„D-l Șandru său na propus esercițiile intuitive 
nici când, ce se vede din propria i deslușire, 
afirmând, că este î nvățător numai la cl. 111 
IV, la cari esercițiile intuitive nu se propun, 
său nu le înțeleg*. Cu tote că în Apel dice, 
oă Conspectul e făcut în conformitate cu 
planul consistorial și ministerial, din cele de 
mai sus deduc, că la scrierea apelului a 
grăit neadevăr. De ce ? — Pentru-că prin 
afirmarea, oă esercițiile intuitive în cl. III 
și IV nu se propun, arată, oă d-1 Vancu 
nici n’a recțut și nici ideiă n’are despre pla
nul ministerial, pentru-că planul ministerial 
dispune în modul următor:

Esercițiile intuitive și verbale:
In
n

școla cu
J1 »

1 învăț, cl. III IV pe sept. 2—2 ore.
2 învăț. )> » !> „23

/I â » M „ „ „ 6—4 V

ÎJ 4 » fi v ,, „ îi b
n 5 }} fi 3J » ;> „ 4 — 4 u

>> 6 3> » » >, 6 6 jj

Oine minte, d-le Vancu?
Dâr fiind-că și d-sa face amintire des

pre ele în cl. III—IV, <ji°e, că o „face nu
mai din incidentul oportunității44. Cunosce
d-1 Vancu ordinațiunea atât ministerială
(din 187b Septemvre 2, § 44 p. 7), cât și 
consistorială, care impune striot învățăto 
rilor, oa cu începerea anului de școlă să-și 
faoă împărțirea orelor din săptămână (plan 
de ore), care să fiă tot-dâuna acățat pe pă
rete și după acesta să țină prelegerile? 
Cred, că și d-ta faol acâsta; der pe planul 
d-tale esercițiile intuitive pentru cl. III—IV 
figureză numai și numai pentru săptămânile 
4, 5, 8, 9, 10, 16 și 17. Acesta eră e lu
oru nou înaintea mea!

Lucru mai de rîs este, când d-1 
Vancu, ia în apărare pe cei bețivi, pen
tru-că i-am defăimat în observațiunl. Cui 
nu-i e haină, să n’o îmbrace! Sunt sigur, 
că acei învățători, cari nu fac aceea, ce 
am c}.is eu în observațiunl, nici nu se vor 
simți defăimați, nici nu se vor supăra. Din 
oontră, aceia, cari fac acesta, nu merită 
numai defăimare, ci în tâtă diua câte 25 
de bâte. Acâsta ar fi pedâpsa meritată a 
acelora, der nu defăimarea, d-le.

După-ce se încârcă d-1 Vancu a de- 
lătura norul întunecos de pe fața eserci- 
țiilor intuitive, ceea ce însă nu-i succede, 
îșl esprimă dorința, că i-așl face plăcere, 
decă ași păși eu cu un program mai bine 
alcătuit „căci ghiăța e spartă de d-sa*. Nici, 
de cât n’ai spart’o, d-le coleg, oăol te-ai 
apucat de spart numai cu coda (dârjală) 
ciooanului; ciocanul însă, care trebue ne
greșit la atare lucru, îți lipsesce total. Ghâța 
d-le șl-o sparge însu-șl fiă-oare învățător 
diligent și oonsoiu de oficiu. Căci nu-mi 
pot presupune despre un adevărat învățător, 
ca la înoeputul anului școlar să nu-șl im- 
partă materialul de predat din studii, și 
decă nu chiar pe săptămâni, cel puțin pe 
luni. Eu cel puțin o fao în tot anul.

D-1 Vancu nu scie, pe unde scot eu 
numerii aceia, cu oarl ilustrez timpul de 
luoru și de odihnă, proiectat în conspect. 
Pe fiesce-care număr eu îl arăt destul de 

curat, de unde îl am. Frundăresce, d-le 
Vacu, ord. min. din 2 Sept. 1875 § 48 și 
49 său „Regulamentul44, Conspeotul d-tale 
și Căhndarul, și te vei convinge, că cele scrise 
de mine cuprind numai purul adevăr. D-1 
Vanou voiesce a-ml răsturna adevărul nu- 
merilor mei cu conspectul, care îmbrățisâză 
37 săptămâni, er nu 32 — 33, cum die eu. 
E drept, d-le, dâr dâoă d-ta dictezi 37 săp
tămâni pe an, să nu cred!, că acum tote 
școlele vor asculta de d-ta, oa să țină pre
legeri mai mult timp, ca pănă acum, adecă 
mai mult ou 8 luni sâu 32—33 săptămâni, 
numai din motivul, că d-ta așa voiescl. Se 
credl d-ta, că anul de scolă tot numai de 
8 luni va fi și după edarea Conspectului, 
ca și mai înainte, în cele mai multe locuri, 
căci nu legea se va acomoda după Con
spectul d-tale, ci conspeotul ar trebui să se 
acomodeze după lege. Nu te învinueso eu, 
că ai croit anul de scâlă prea lung, sâu 
prea scurt, ci te învinueso pentru feriile 
fără măsură, ce proiectezi.

In genere, din tot Conspectul și din 
16te reflecsiunile d lui Vanou se vede, că 
forte simte lipsa de a lega clasele prin 
material. A aucjit ceva sunet, dâr nu-1 cu
nosce; a cetit unde-va, că materialul din 
clasă în clasă să stea în legătură. Acâsta e 
drept, acâsta trebue, căci propunând fără 
legătură, va fi un lucru zadarnio, lucru 
contra naturei: inse să folosim legătură na
turală.

Legătura naturală e acâsta, d-le Vancu: 
tote ce voim a preda ințr’o clasă, să le adu
cem în legătură cu cele propuse tot acelor 
copii in anul trecut, când au format clasă 
imediat inferiâră.De es. în ol UI propun în 
anul acesta din geografie: comuna, ceroul 
comitatul. In anul viitor1 din cl. III va fi
IV.,  oăreia îi sunt prescrise comitatele ve
cine, patria... Aici trebue legătură, că adecă 
materialul, ce am a propune în cl. IV, îl 
aduc în legătură cu cel deja învățat în 
anul trecut în cl. III., fiind tot acești copii; 
cel din cl. V ou cel învățat deja în anul 
trecut cu cl. IV eto. Prin legătura acâsta 
naturală, cu tote că am predat studiile în 
păițl, totuși copiii la finea fiă-cărui an vor 
avâ în posesiune un ce întreg, care ce din 
an în an ere see, se sporesce, precum îna- 
intâză aceiași copii din clasă în clasă.

Acâstă legătură o aștept eu și cu 
mine toți învățătorii. Acâsta o oaut eu nu 
numai între ani, ci și între părțile acelora: 
între luni, săptămâni și dile. Acâsta lipsesce 
to’al din Conspectul d-tale, d-le Vancu. 
Pănă îți vei susțină săriturile de greer, oarl 
le faol cu o temă în mână, sărind dela 
clasă la clasă, mesteoându-le la-olaltă, pănă 
atunol și Conspeotul d-tale va rămânâ un 
pitic, un monstru, un punct negru pe fruntea 
literaturei pedagogice române. De-altmintrelea 
pote că vei fi cunoscând (jicala: „la masă nn- 
mai cei chiămațl au loc*

Erm. Șandru, 
învățător.

Suntem rugați a da loc la următorea

Convocare.
Voind să-mi dau sâmă despre activi

tatea și ținuta mea, oa deputat sinodal ar- 
chidiecesan, cu totă iubirea învit și rog pe 
toți alegătorii parochiilor greoo-orientale 
din cercul al VlI-lea electoral al Uiei — 
din protopresbiteratele Iliei și Dobrei — a 
ne întruni pe Duminecă, în 7 (19) Mai a. o. 
la o adunare, ce se va țină după amâcjl în 
curtea primăriei, sâu alt loo potrivit, în 
Dobra.

Obiecte: 1) Deschiderea adunării prin 
mine și constituirea, prin alegerea unui 
presidiu și 2 notari ad hoc. 2) Dare de 
sâmă despre activitatea mea, ca depurat 
Binodal archidiecesan din anii 1894 și 1895.
3) Desbatere publioă asupra activității și 
ținutei mele, pentru mine, seu contra mea.
4) Hotărîrl.

Rog și învit în deosebi pe condepu- 
tatul cercului, Romul Anucuța, pe preto- 
presbiterii tractelor, preoțimea, învățăto- 
rimea, proprietarii, diregătorii de tote ca
tegoriile, comercianții, cu un cuvânt în- 
trâga inteligență și întreg poporul gr. or., 
cu durere și tragere de inimă cătră bise
rică și neam, prieteni seu contrari de prin
cipiu ai mei, a veni la acâstă adunare, 
unde au să se discute ceștii și iubire cătră 
bistrică din partea celor trimiși de cerc a 
gândi și lucra pentru biserică și nâm.

Din preschimbarea frățâscă, sinceră, 
luminată și fățișe a ideilor, în vederea și 
la audul tuturor, nu pote să âsă decât bi
nele bisericii și nâmului, cărora oredincios 
fiu le rămân totă viâța mea.

Deva, Joi 9 Mai n. 1895.
August A. Nicoră. 

deputat sinodal al cercului VII. 
elect. Ilea.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 16 Mai. Ministrul 

președinte Bănffy sosi astăcfl dimineța 
în Viena, conferă înainte de amâcjî 
cu ministrul Josika și va fi primit 
de Majestatea Sa —care de present 
se află la manevrele mari de pe 
Schmelz — Ia 1 6ră după amecjî în 
audiență.

Viena, 16 Mai. După cum anunță 
„Magyar Estilap*, în Viena dom- 
nesce părerea, că Kalnoky între 
împrejurările de față nu p6te păși 
înaintea delegațiunilor, ci trebue se-și 
dea dimisia. Cercurile diplomatice 
sunt de aceeași părere.

Budapesta, 16 Mai. (Camera 
magnaților.) La paragraful 3 al pro
iectului privitor la recepțiune vo
tară 92 pentru și 92 contra. Președin
tele derimă în favorul proiectului. 
Parag. 4 și 5 au fost primiți. Ur- 
meză a treia cetire.

Budapesta, 16 Mai. (Cam. mag.) 
Președintele dispuse votarea după 
a treia cetire, fără paragraful al doilea*) 
Ferdinand Zichy protesteză între 
mari tumulte. Președintele provdcă 
pe Zichy la ordine. 96 voteza pentru, 
96 contra proiectului. Președintele de
rimă pentru proiect, care astfel la 
a treia cetire s'a primit. Vii strigări 
în stânga: „Se trăâscă președintele!“

DIVERSE.
Un Italian din Milano prinsonier al 

lui Mahdi. încă de pe timpul cucerirei 
Berberiei, petrece uu europân în prinsârea 
dervișilor. EI este neguțătorul Guiseppe 
Ouzzi, născut în Milano, care în timpul 
luptelor cu Mahdi merse în afaceri comer- 
oiale la Berberia și figura și ca represen- 
tantul generalului angles Gordon, care după 
cum se scie, fu omorît de derviși. Numit; 
ca musulman Mohamed Iusuf, Cuzzi se că
sători cu o Nâgră cu care are mai multi 
copii. împrejurarea acesta, preoum și rana, 
ce a primit’o în urma unei împușcături în 
Herțegovina, sunt motivul, pentru care 
Guzzi n’a încercat nici-odată să fugă. Epis
tola lui din urmă datâză din Ncemvre 
1887.

Literatură.
A apărut Nr. 9 din anul al doilea al 

revistei ilustrate pentru familiă, „Vatra44 
având următorul sumar: Despre urît, de
V. D. Pănu; O familie domnâscă în esiliu, 
de Neculai lorga; Mitocanul (urmare și 
fine), de loan Slavici; Tot urlă tomnatioui 
vânt, de I. Boniface-Hâtrat; Păuna (urmare 
și fine), de I. Goarnă; Parisianul (de Mark 
Twain), de Syr; De nâptea Sântului Ioan 
(urmare și fine), de S. Gujbă; La mormân
tul unui poet, de Har. G. Lecca; Inimă 
trădătore (de Edgard de Poe), Trad, de 
G. Ramură; Biserica vechei Metropolii din 
Sucâva; Nora (de Henrik Ibsen) Tr. de 
B. Marian; Fel de fel, de # Ilustra
țiile : Pantofi noi; Orașul Bozen în Tirol; 
Amor și măgarul; O idilă în Africa ; Fata 
pădurarului; Biserica vechei Metropolii din 
Suoâva.

*) § 2 cjice, cuprinde disposițiunl asu
pra reciprocității între religiunea oreștină și 
israehtă.

Proprietar: Dr. âurei ^ureșianm.
Redactor responsabil: Gregoriu s&aiar.
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Cursui 8a bursa don Viena.
Din 15 Mai 1895.

ReDta ung. de aur 4% • ■ • •
Renta de cordne ung. 4% - . .
[tupr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 
Impr, căii. fer. ung. în argint4’/270 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% . . .
Bonuri rnrale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii ....

122.95
99.10

126.50
103.50 
125.-
98.50
98.25

Losuri pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
Losuri diu 1860 ....................
Acții de ale Băncei austru ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondori.............................
Mărci imperiale germane . 
London vista.........................

150—
101.45
101 40
123.60
157.— 

1075—
462. -
401.35

9.68
59.62’/,

122.10

Paris vista.................................. 48.37’/2
Rente de corone austr. 4°/0. . . 101.45
Note italiene.................................. 46.05

Cursul! pieței Brașov.
Din 16 Mai 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.65 Vend. 9.68

Nr. 100—1895

Argint român. Cump. 9.60 Vend. 9.65
Napoleon-d’orI Cump. 9.65 Vend. 9.68
Galbeni Cnmp. 5.75 Veud.
Mărci germane Cump. 59 20 Vend.
Lire turoesol Cump. 10.86 Vend. —.—
Soris. fono. Albiua5% 101.52 Vend. 101.75
Ruble rusescl Cump. Vend.

PUBLICAȚIE
Se deschide a XVO

LOTERIA DE STAT REG. UNG. CU SCOP FILANTROPIC,
al cărei venit curat conform înaltei hotărîrl a Maiestății Sale apost. c. r. este 
astfel a se împărți: cu a decea parte din venitul curat ce se speră a obține: 
Spital de copii săraci din Pesta; Reuniunea Femeilor din Buda; fondul ce 
se va crea spre ajutorarea veduvelor și orfanilor de funcționari lipsite de mij- 
ldce; Mensa academica; Asilul copiilor orfani din Trei-scaun'e; Institutul surdo- 
muților din Clușiu; școla de surdo-muț din Arad ; Orfelinatu Maria din Fiumn. 
Cu a doua-decea parte: Institutul Ranold de educație ; Spitalu general din Nagy- 
Mihăly: Reuniunea Crucea albă, și Pensionatu damelor englese din Budapesta.

o

Câștigurile stabilite in total cu
Conform următorului plan de joc fac fi., și adecă:

1
1
1
1
1
1

câștig principal
n
n
ii

11

7?

Prafurile-Seidlitz aie iui Moli 
VeriUaîiiSe numai, decă fiăcare c««tîă este prove<|ută eu marea «le 

itpfrurc a. lui A. Moli șii eu subscrierea sa.
Prin efectulu de lecuire durabilă alfi Prafuriloru-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

tățilorii celoril mai cerbicose la stomaehu și pântece, în contra cârceiloru și acrelei la st.o- 
machu, consțipațiunei cronice, suferinței de ficații, congestiunei de sânge, haemorlioideloră și 
a celoră mai dileiite bâte femeescî a luată acestil medicamentă de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce.—Prețulu unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vorâ urmări pe cale judecătorescă.

Fr'aeBzbB’asiMtweBm și sare a lui 
Veritabil numai

i.

decă fiecare sticlă este provGdută cu marca de scutire și 
j plumbuit! lui A. Meii.

Franzbranntwein-ulă și sarea este forte biDO cunoscută ca unii remediu poporală 
deosebire prin trașii (frotatti) alină durerile de șoldină și reumatismu și a altorii urmări 
recelă Prețulu unei sticle-originale plumbate 90 cr.

cu

cu 
de

j Mpă de gură->Salicyl a iui RioiL
(Pe basa de natron Acid-saliciliof’)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulți, asigureză .• cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților!!. Pre
țuia sticlei provegute cu marca de aperare a iui A. Moli 60 cr.

Trimiterea {[«riracipală prin

Farnaacistuhi A.
c. și r. toisorfl ain curții imperiale Viena, Tuciilanbeu 9

Comande din provinciă se efectueză dilnicu prin rambursă poștală. W*
La deposite se se ceră annmitu preparatele provenite cu iscălitura și marca

i de aperare a lui A. MOLL. o
; Deposite în Brașovă : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victoru Roth, Fr Kellemen și /h

F"< Klinlpr ono-vne Io O C-ml» Mono«:i I I £> A li ,1,  — .. - U
Geisberger.

£

costă 2

fl. 60,000 c3 2 câștiguri ă . . . fl. 2000
15,000 -+^>

câ 4 71 71 ' . . „ 1000
10.000 QE 20 71 71 * . . „ 500
5,000 a

□3 50 71 n * ... 100
4,000 200 71 71 • • ■ n 50

71 3,000 3000 71 71 ‘ • • n 10
fi.Iunie 1895. — Un los

cS 
qO

fl aj

fl

la 26
direcția loteriei Budapesta (Poșta ofic. vamal

de
n

n

71

71

71

face irevocabil

7)

n
77

71

11

Tragerea
Losuri se capătă: La

se

I.

principal), la tote oficiile de loteriă, sare și dare, la cele mai multe oficii pos-
tale la Mercur Viena, și la debitanții de losuri însărcinați cu vendarea lor în 
tfite orașele și localitățile mai însemnate.

Budapesta, 17 Ianuarie 1895.
Sîirectia loteriei reg. ung.

Alli

Ed. Kugler, engros la"D. Eremia Nepoții, J. T. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz xA
16 - 52. W

l Tren 
de 

persdn.

Tren
ficcel.

T
10 —
8.3U

11.31 
! 2.-
I 3.42

3.58
' 4 38 
' 5.20

5.43

8.05
2 15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

Mersul trenurilor
pe limile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din i

$udR|pe8ta->Freâe a 1
I

O h i r i ș u — T sa r «5 a
Tron ii | Tren j >pren 
român j 
expr. !

A.oa | 
de 1

persdn.i acoel. I

8 05
1 55
3.56

8 05
5.45

2 15
9.15

11.12;
12.55'
2.12
2.20:
2 50'
3 26’

i

J

Viena . .
B 11 d n p e 81 a 
Szolnok
P. Ladâny.

Oradea-mare

! 6 32 
j 7.16
| 8.07

11 8 34
849 

t 9.06
MO. 14 
b0.32 
1'10.59

11.31
11.48
12 25
12.52

1.06
1.37
1.52
2.13
2.32
3 04
3.47
4.09
5 34
6.J2

1 6.41 
7.16
8.-

9.07
9.37

4 17i
4.50

Mezo Telegd
Rev . .
Bratca .
Giuoia .
B -Huied:
Ghârbău

n

10 37

11.40
11.55

1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

4 16

5.07
5.14
5 59

Trenu 
de

Trenu
mixtu persdn.

8.10
8.51

10.27

2.25
3 14
5 07
5.40 10.42
7.19 12.21

8.17
8 33
8.38

I

Apahida 
Grhiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vnițul de 
Aiud
Teivș
Greci unei 
Blașiu . 
Mieăsfisa

SCS

■

Copșa-mieă
Mediaș . 
Elisabetopol 
Sigbișora 
Hașfalâu 
Homorod .
Agoștoufalva 
Ap a ța . . 
Feld'OraY

sos. ț
pl. j Bra?ov • •
7 Timiș . .
v Predeal 

ecs. BucurescI .
î
pl.

Tron 
j de 
persdn.

Tien
accel.

Tren 
de 

persdn.

Tren 
român 
expr.

Trenu 
de 

persdn. 1

3— 1 55 1.55 7.20 6.25
545 7.25 7— 1.50 8.10
2 29 5.23 3 50 11.44 4.43

12.05 3 46 1.21 10.03 2.17
2 26 11.04 8.43 11.32
2.19 10.44 8.38 11.17
1 52 10.07 8.11 10.42
1.26 9.30 7.48 10.13

9.10 9.50
5.40 12.47 8.3 i 7 08 9.19
4 52 12.17 7.53 6.39 8.37
2.55 6.53 7.37
2.- 11.01 6 14 5.25 7—
5.45 10 45 4.48 6.45
5.18 4.23 6.27
3.53 9.23 3.- >.21
3.06 8.49 2.00 4.47
2.48 2— 4.31
2.40 1.51 4.24
2.11 8 23 1.23 4.03
1.45 8 06 12.54 3.42 >1.10 7.59 2.4912.39 2.2412.24 7 30 2 101

11.48 1.38
11.29 6 56 1.1811.14 6 54 1.01 i10.55 6.41 12.46 [10.21 6 20 12.16
9.42 5 S3 11.399.13 5 33 11.17!
7.45 4 27 10.02
7.03 3.53 9.22

j 6.36 3 37 8.570.58 3 16 8.23
5.08 2 45 7 43
7.01 2 18 10.19 7.01
6 — 1 42 9.39 6—

1 511 1.12 9.12 5.11
8.35 5.36

©ucerdea — Oșorheiu — Kleglla.-sâsesc.
Trenu 

de 
persdn.

Trenu 
de 

persdn

8.59
9.40

11.11

Trenu 
de 

person.

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

Trenu 
de 

persdn.

Trenîi
• de 

persdn.

Trenu 
mixtu

trenîi 
de 

persdn.

ironii
mixtu

trenu 
mixtu.

trenu 
de 

persdn.

trenîi 
de 

persdn.

trenu 
mixtii

7 33
7.53

11 —
11.20

4—
4-20

10.19
10.39

Ghiriș
Turda

5.10
4.50

Cwjpția-mică. — Sibiha — Avrîgtt — Fâgărașâ
tren:i

de
persdn. persdn.

trenu 
de

3.11
3.52
5.26
5.36
7.19

Nota: Orele 
■nse uneză brele de nopte.

Cncerde 
LudoșO .

’j Oșorhein . 

sos. Regli.-săg.. 
însemnate in stânga

I pl.
' I 80S.

. pl.
stațiunilor sunt a se

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49
ceti

8.31
7.43
5.50
5.04
3.25

1.18
12.32
10.35
10 —

8.25

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenă 
mixtu

1___ _
11.34

1.03
1.25
1.46
3.31
6.08

trenu.
mixtu

trenu 
mixtu.

6.15
6.38
7.13

4.25
4.48
5.23

tronă
mixtu

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10 28

4.55
6.36

7.10
8.59
9.15

trenu 
mixtii

pl- Copșa mică
Ocna . .

. so--.

'.ns. 1 
pl. J Sibiiu . .

• r’’
I SOS.

Avrig . .
SOS. Făgăraș • P1-

trenu
mixtu

9.15
10.35

trenu 
mixtu

3.30
3.10

t renii
mixtu

trenu 
do 

persdn.

10 30
10.10

trenă 
de 

persdn

trenu 
de 

persdn.
rj

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

6.20
5.12
4 49

12.35
11.01
10.36
8.33
6.54
4.05

Q2 B-

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

10.29
10.46
11.12

trenu
mixtă

7.36
6.06

3.10
2.54
2.30

8.31
7.20

4.50
4.34
4.10

trenu 
mir tu

trenu 
mixtu

trenu 
mistu

8.34
8.14
7.45

Simeria . 
Cern a . .
Hnnedora

10.25
10.05
9.38

trenu
mixtu
==:

1.29
12.05

t 1

Brașov 
Zfirnești

H u r e n - «a <j3 « ș

S?gMșoim—SMoHaeîaii-seciaesc.

9.10
1.01
4 55

4.20 Mureș-Ludoș ....
Țagn-Budatelictt . . .
Bistrița........................

6.464.- 7.21
7 07
9.59

4.15
1.16

A r a el — T i m i 8 0 r a
/ ----- ---

: 6.20 
7.08 
8.01

11.30
12.47
2.05

5. Aradn .........................
Vinga........................
Tiinișâra....................

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15
6.14
7.39

Ctareii-mari — SSeJiisi
trenu
mixtu

trenu 
mixtă

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

tienă
mixtii

trenu 
mixtu

trenîi 
mixiă

1

5.30 4-15
10.17 9.18

9.06
4.20

7.-
3.01

3.22
6.20

11.08
1.59

Sighișora .
Odorheiu-secuesc.

9.51
7.15

5.32
3.-

I
de sus în jos, cele îndemnate în drepta de jos în sus. — Nutnerii îuouedrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Murcșianu, Brașov.


