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Mișcarea anti-semită în Viena.
Una din aparațiunile cele mai 

caracteristice ale stărilor, ce le-a 
creat falsul liberalism în statele mo- 
narchiei nbstre dualiste, este miș
carea anti semită, sâu anti-liberală 
din Viena.

Poporațiunea vechei capitale a 
Austriei este sătulă pănă în gât de 
resultatele regimului liberal, sub ale 
căruia aripî s’a ridicat numai pu
terea capitalului, ce se concentreză 
tot mai mult în mânile câto-va ele
mente, cari au talentul erecjit și di
băcia pentru afaceri bănesc! și cari 
sciu se folosescă și se esploateze tote 
neajunsurile legislației, precum și 
durerosele certe de naționalitate nu
mai și numai în profitul lor.

Classa de mijloc este amenin
țată în temelia esistenței ei, er pro
letariatul cresce într’un mod îngro- 
zitoi’ sub apăsarea, ce-o esercită ca
pitalismul, ce devine tot mai puter
nic în mânile Evreilor.

Acesta stare de lucruri a creat 
.și nutresce mereu anti-semitismul în 
sînul poporațiunei vienese. Relele 
economice și sociale au produs acesta 
mișcare, care are mai mult un ca
racter democratic, decât reacționar.

Succesele, ce le-a avut agita
țiunea anti-semită în Viena, au adus 
cu sine, ca la alegerile trecute co
munale anti-semiții se raporteze o 
învingere atât de însemnată, încât 
n’a, lipsit mult se dobendescă majo
ritatea în representanța comunală.

Aceste succese au sdruncinat 
și slăbit într’atâta partida așa 4’s& 
liberală a comunei, încât nu s’a mai 
putut reculege, și la alegerea de pri
mar al orașului, întâmplată dilele 
acestea, n’a fost capabilă de a-șl 
pune un candidat propriu, cu tote 
sforțările, ce le-a făcut însu-șl gu
vernul pe lângă ea.

In situațiunea acesta critică, li
beralii din comună, ca se evite o 
eventuală disolvare a consiliului co

munal, după ce la cele doue votări 
dintâi n’a întrunit nici unul majori
tatea, au hotărît, ca la a treia vo
tare se dea câte-va voturi adversa
rului lor, șefului partidei anti-semite 
Dr. Lueger, în speranță, că alegen- 
du-1 ca primar, îi. vor crea lui și 
partidei sale o situațiune nesupor
tabilă. Dr. Lueger, care fusese deja 
mai ’nainte ales ca vice-primar și 
sub a căruia conducere s’a și făcut 
alegerea, preve4end tactica adversa
rilor, a refusat de-a primi postul de 
primar în asemeni împrejurări,

Făcendu-sea patra votare, libe
ralii s’au absținut în partea cea mai 
mare și așa a râmas și acestă vo
tare fără resultat. Consiliul comunal 
s’a împrăștiat în cea mai mare iri- 
rațiune er pe stradă, înaintea pri
măriei, mii de bmeni au primit pe 
Lueger cu „Hoch!“ și cu strigări de 
„Jos cu Evreii!“ Cu ocasia acesta 
consilierii comunali liberali au fost 
batjocuriți și insultați de mulțime, 
pe când consilierilor anti-liberall li- 
s’au făcut cele mai sgomotose ova- 
țiuni.

In urma acestor întâmplări, gu
vernul a luat decisiunea, de a disol- 
va consiliul comunal al Vienei și 
de-a însărcina cu conducerea aface
rilor comunei și cu esecutarea noue- 
lor alegeri pe un comisar guvernial, 
dându-i ca ajutor o comisiune de 
membri ai consiliului comunal. In 
acestă comisiune Dr. Lueger n’a 
fost numit.

Alegerile viitore se vor face, 
după cum se anunță, numai în Sep- 
temvre. S’a ales acest termin, cum 
se 4i°e' pentru liniștirea poporațiu
nei vienese, der amânarea nu va 
ajuta nimic. Se va încinge o luptă 
esacerbată, din care, se prevede de 
pe-acuma cu siguritate, vor eși în- 
vingetorl anti-liberalii.

Guvernul austriac are astă4l cu 
o problemă mai mult de resolvat: 
cestiunea vienesă. Este aprbpe cu 
neputință, ca acestă cestiune se nu 

aibă infiuință și asupra situațiunei 
politice interiore, care din ce în 
ce devine mai amenințătore pentru 
regimul actual.

Antisemitismul din Viena are 
der nu numai un caracter economic 
și social, ci și un caracter politic, 
ce se îndrepteză în contra sistemu
lui de guvernare al liberalismului 
domnitor în ambele emisfere ale 
monarcbiei.

CRONICA POLITICĂ.
— 23 Mai.

țiiarul italian „Lega Lombardo'1 din 
Milan scrie următorele referitor, ia cestiunea 
nunciului Agliardi: „Nime nu va combate 
soirile, ce le dăm mai jos, fiind-că ele ne 
vin dela o persbnă, în cuvintele căreia nu 
putem se nu credem... Find-că liberalii din 
Budapesta au strigat atât de mult contra nun
ciului Agliardi, dicend, oă va fi rechiămat din 
postul său secretarul Scaunului papal, oardi- 
nalul Rampolla a amintit, — din inciden
tul primirei corpului diplomatic — despre 
conflictul din monarohia austro-ungară și a 
provocat formal pe ambasadorul austriac 
(Revertera) să înainteze Vaticanului docu
mentele, pe temeiul cărora guvernul ungu
resc a susținut, oă nunciul a abusat de 
dreptul său de competență și s’a amestecat 
în afacerile interne ale Ungariei. La pro
vocarea acesta ambasadorul Revertera n’a 
putut răspunde, decât că s’a adresat oficios 
cătră guvernul său. Câteva dile mai înainte 
contele Revertera a cercetat pe oardinalul 
Rampolla, ca să-i împărtășescă răspunsul 
guvernului său. Guvernul din Viena a făcut 
adecă cunoscut Vaticanului, oă nu are nici 
o causă de reclamațiune, prin urmare nici în 
contra atitudinei nunciului Agliardi nu are 
motiv de a-se plânge'1’.

*
Mare sensațiă a produs în tote cer

curile politice din Viena disolvarea consi
liului comunal. Disolvarea acesta s’a decis 
într’un consiliu de miniștri, aducendu-se 
drept motiv, că guvernul ar fi băgat de 
semă, că nisuințele lui de a mijloci un 
compromis între partidele litigante în ces

tiunea alegerei de primar al Vienei, au 'fost 
zadarnice. Guvernul s’a simțit deci îndem
nat a disolva consiliul comunal, cu atât 
mai vîrtos, că prevedea resultatul ale
gerii, ce se fixase pe Vinerea trecută.

*

In unul din ultimii săi numeri diarul 
rusesc „Moslcowslnja Wjedomosti“ publică 
un articol sub titlul „Trebue să fim cu 
luare aminteu, în care declară numirea 
contelui Goluchovvski, ministru de esterne, 
ca un pericol pentru politica rusăsoă și 
dice, că Rusia să fiă ou luare aminte. La 
acesta răspunde „Pest. Ll.u, dicend, că 
(fiarul „panslavist“ nu are nici un drept să 
arate neîncredere față cu nou numitul 
ministru de esterne austriac, care, cum se 
vede, va observa și față cu Rusia politioa 
și principiile contelui Kâlnoky. Apoi numi
tul diar jidano-maghiar, ca și o „dovadă“ 
pentru politica de pace față cu Rusia, 
spune, că Goluchowski are de gând să 
mergă în decursul verei la Budapesta, ca 
acolo să oonvină mai deaprbpe cu politi
ci anii maghiari; mai departe că a făcut bună 
impresiune, că numai de curând ministrul de 
esterne a chiămat în ministerul de esterne 
pe doi Maghiari, adecă pe contele Szechen 
și pe secretarul de curte Merey, atașați 
pe la ambasade străine. Faptul acesta, 
dice „P. Ll.“, dovedesce o „atențiune deo
sebi tă“ față ou Ungaria.

*
In ședința dola 31 Maiu a senatului 

frances marchisul Bc'tumanoir a adresat 
guvernului o interpelația cu privire la po
litica esternâ a Franciei. Conced, (fise ora
torul, că în Francia domnesoe un spirit 
mai conciliant; întreb însă, că ce posițiă 
ia Francia față cu Elsacia-Lotaringia ? 
împăratul german a dat lui Bismarck, din 
incidentul onomasticei acestuia, o sabiă cu 
emblema Elsației-Lotharingiei, er matrozii 
noștri vor ceti în Kiel numele de Worth 
și WeiS'Cnburg pe corăbiile germane. Recu
nosc, că împăratul german e bărbat mări
nimos și leal, și-mi aduo aminte de cuvin
tele, cu cari a pășit el pe tron. Sper, că 
și Francia se va străforma în monarchiă, 
și că acuși va sta în fruntea ei un bărbat

FOILETONUL „GAZ. TRAN8.“

Delia băi.
Marienbad, 28 Mai n. 1895.

Domnule Redactor! Sunt tocmai dece 
dile, de când ți-am adresat oele dintâiu 
rânduri. Erna estra-ordinară, asemenea că
reia nu s’a pomenit pe aici nici de 70 ani, 
a ținut două dile, și apoi a dispărut, ca și 
când n’ar fi mai fost. Numai mulțimea de 
bracjl și mestecănl rupțl sâu scoși cu rădă
cină ou tot, rămași pe urmă-i, ne mai face 
să ne aducem aminte de ea. Bucuriă au 
avut de zăpadă fotografii, cari au și pro
fitat, vencjend mulțime de piese fotografice, 
luate în zăpadă.

De-atuncI pănă astăcfi s’au schimbat 
tote; timpul este admirabil.

Mă voiu încerca să-ți astâmpăr curio- 
sitatea, povestindu-țl ceea ce mi-se va pă
rea mai remarcabil.

Posiția. Băile Marienbad se află în 
munții Bohemiei, partea de mecjă-nopte- 
apus, 650 metri d’asupra nivelului mării 
germane. Posițiă de tot încântătore. In 

mijloc, ca într’o căldărușă, un parc mare 
frumos, îngrijit cu multă artă, pe delăturl 
vile și palaturl, unul mai frumos ca altul, 
âr jur împrejur delurl înalte pănă la 740 
metri, acoperite cu brafll seculari — acesta 
este Marienbadui.

Dela Viena pănă ac1' sunt 8 ore, dela 
B.-Pesta 13, dela Brașov 30, dela Bucuresci 
38, dela Berlin 9 bre, dela Lipsea 6, dela 
Paris 28 bre.

Când am văcjut pădurea gigantică de 
bradi drepți, a căror frunte se ridică fal
nică spre cerul senio, de-odată mi-am adus 
aminte de classica comparația a nemurito
rului nostru poet, că adecă Românii „stau 
ca braefii ’n munte, voinici sute și mii!“

Da!
„Un semn ei mai așteptă....................

u

Cuvântul de palaturl trebue să-1 iai 
adlitteram. Ar trebui să vedl aceste palaturl 
și vile, care de care mai luxuose, mai ar
tistice, al căror interior este de-o frumuseță 
și eleganță rară, ca să te minunezi de ele. 
Cel mai nou palat monumental, cum nu-1 
are nici o bae din lume, este Reubad, noua 

clădire pentru băi, care s’au început acum 
doi ani și se va termina numai anul viitor. 
Spesele sunt preliminate cu două mi!1 one 
florini. Am cercetat stabilimentele termi
nate din acestă clădire, în oare deja se 
fac băi. Sunt de un lux uimitor; păreți și 
colonade de marmoră, cabinele de un com
fort estra-ordinar.

Locul, pe care se întinde orașul, era 
mai nainte al Mănăstirei premonstratense 
din Tepla, astăzi este al cetății, care ad- 
ministreză taxele de cură. In schimb pen
tru acestea, este datore a întreține apele, 
a griji de curățenia, înfrumsețărl, poliția etc. 
Venitul băilor și al apelor este tot al Mă- 
nastirei pomenite.

In spatiosa clădire a Cetății se află: 
primăria, judeeătoria de cerc, oficiul de 
poștă și telegraf, o espositură a oficiului 
vamal, cum și Cabinetul de lectură și ca
binetul de conversare pentru ospețl.

Băile. Date despre esistența apelor 
minerale se găsesc de prin suta a șese-spre- 
cjecea. Pe atunci însă o folosiau numai 
țăranii dimprejur. Pe la 1749 un spițer a 
estras din apă sare, care se esporta sub 
numirea de sare de Tepla. La 1749 a în

ceput mai întâi a se face un grilaj la fân
tâna principală, ridicându-se de-asupra ei 
o cruce, dela care și-a luat și fântâna nu
mele.

Despre cercetarea băilor se portă în
semnări numai din anul 1815, când le-au 
cercetat 187 partide; dela 1828 se noteză și 
personele. In anul acesta (1828) au cerce
tat băile 838 partide, cu totul 1565 per
sons, cu 20 ani mai târefiu le-au oercetat 
4265 persons, după alțl 20 ani 11,130 per- 
sbne, er anul trecut numărul ospeților a 
fost 16,984. După desvoltarea, ce au luat 
băile și după afluența publicului, numărul 
acesta cresce considerabil din an în an.

De tot sunt 8 isvore: 4 oarl se între- 
buințeză numai pentru beut, anume Kreuz- 
brunn, Waldquelle, Rudolfsquelle și Alexan- 
drinenquelle; două numai pentru scaldă: 
Marienquele și Carolinenbrunn, er alte două 
pentru beut și scăldat: Ambrosiusbrunn și 
Ferdinandsbrunn.

Dintre băi cele mai însemnate sunt 
băile de nămol, pentru cari se întrebuințâză 
nămolul din Marienbad, oare este cel mai 
bogat în fier și cu privire la oonținutul 
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ou asemeni gândiri înalte. Dâr întreb, de ce 
merg năile nostre în Kiel? Unde rămâne 
statul republican ? Și de ce am mers în ces- 
tiunea Japoniei alături cu Germania? Canalul 
din marea nordică s’a zidit ou bani fran- 
oesl, și diua deschiderei lui este tot-odată 
aniversarea luptei dela Waterloo. — Minis
trul de esterne Hannotaux a dis în răspun
sul său, că politica Franoiei rămâne totdâ- 
una fidelă unei anumite direcții și se con
formă intereselor, ce ea le are în Asia 
orientală. Francia a voit să încunjure, prin 
alăturarea ei la Germania în cestiunea 
Asiei orientale, sguduiri eventuale. Merge
rea la Kiel nu este de loc în contrazicere 
cu politica, ce Francia a urmat pănă acum. 
La o invitare complesantă, a trebuit să se 
răspundă prin o faptă de urbanitate. Parti
ciparea Franeiei la sărbările din Kiel n’are 
alt oaracter, decât cel al urbanității. Răs
punsul ministrului a fost luat la cunoscință 
cu satisfacțiune.

*
In Paris se pregătesce un scandal, care 

în multe privințe sâmănă cu scandalul- 
Panama din anii treceți. Un număr mai 
nou al di arului „Figaro* face nisce desco
periri sensaționale, cari pot să sguduâscă 
posiția guvernului deja înainte de-a ajunge 
cestiunea în parlament. Obiectul acestui 
nou scandal este afacerea căii ferate de sud. 
Nu mai puțin, decât patru foști miniștri și 
câțl-va deputațl și senatori sunt forte grav 
compromiși. Ascuțișul acțiunei e îndreptat, 
cum se pare, contra lui Jules Roche, care, 
încă pe când era ministru, trăgea venite 
anuale însămnate din întreprinderile baronu
lui Reinach, cunoscute din era fatală a 
soandalului-Panama, adecă dela calea ferată 
de sud. Guvernul-Ribot nu voesee să în- 
eepă cercetare penală, pe când radicalii și 
socialiștii pretind pedâpsă cuvenită.

Gestiuni școlare.
In ultimele doue septemâm s’au 

ținut în ministerul de culte ungar 
mai multe conferențe, cari au avut 
scopul, de-a discuta asupra revisuirei 
planului de învețăment dela școlele medii, 
asupra schimbărei calificațiunei profesori
lor și asupra reformei în senatul de in
strucția. Ministrul actual de culte, 
d-1 Wlassics adecă a aflat, că planul 
de învețăment pentru șcdlele medii 
este „reu“, și mai mult, că pe stu
diul istoriei maghiare și a geogra
fiei ungare „nu" se pune aprope 
nici un pond.

Pănă acum încă du s’au luat în 
acele conferențe hotărîri definitive 
cu privire la punctele de reformă 
amintite, d6r de sigur compatrioții 
noștri vor grăbi cu ele, și d-1 Wlassics 
vre în tot cașul se arate lumei, că 
și el scie s6 lucre cu „destul zel" în 
interesul maghiarisării.

Seim prea bine, că tâte dispo- 
sițiunile, ce se vor introduce, sunt 
îndreptate curat și numai contra in
stitutelor nemaghiare, căci în insti
tutele maghiare astăcjl nu se mai 
învață aprope nimica, afară de limba 
și literatura maghiară, istoria patriei 
și geografia Ungariei. Deci pentru 
institutele lor planul de învețăment 
de astăc|i nu pute fi reu, când ei și 
în învețăment aplică proverbul : 
„Extra Hungariam non est vita*. Dâr 
d-1 Wlassics îl află planul reu pen
tru gimnasiele române și germane, 
în cari afară de studiile „maghiare" 
se mai învață și altele, pe cari le 
pretinde cultura europâDă. Și acâsta 
nu-i place domnului Wlassics! „De 
ce numai ei se înainteze și numai 
Maghiarii se rămână proști ?“ se în
trebă Wlassics. „Haid’ se le dăm se 
macine la istoria lui Bela orbul și 
se-i scăldăm în Balaton!"

Posiția gimnasielor nostre, cum 
se vede, devine din di în di mai 
dificilă și critică. Vrâu cu totă pu
terea se ni-le maghiariseze, seu, decă 
nu le va succede, se le nimicâscă. 
E rendul la bărbații noștri de învă
țământ să se gândescă serios asupra 
acestui curent amenințător, să se 
sfătuâscă asupra căilor și asupra 
mijlocelor prin cari să se potă pa- 
ralisa atacul șovinist maghiarisător. 
Faptul acesta nu sufere amânare și 
nepăsare, ci pretinde o contra-ac- 
țiune energică pentru apărarea șco- 
lelor nâstre medii, singurele foculare 
de crescere și învățământ, cari, afară 
de gimnasiul din Beiuș, au mai pu
tut rămâne intacte, și și-au putut 
împlini cu consciențiositate sânta 
lor misiune culturală.

0 dojana meritată.
Nu numai odată am arătat, ce 

mare inconvenient se nasce pentru 
causa nostră prin faptul, că „Tri
buna11 d.n Sibiiu, care se laudă a fi 
singurul organ acreditat al comite
tului, se amestecă în certele parti
delor din România, făcând politică 
militantă de partid și vrând a-o stră- 
plânta și la noi. Atitudinea acesta 
vine a fi reprobată acuma chiar și 
din sinul partidului, ale căruia in
terese specifice se simte „Tribuna" 
angagiată a le servi.

„Românul*. organ național libe
ral, într’un articul întitulat „Tribuna 
și partidele nostre politice* 1 2 3 4 * 6'', apărut în 
numărul său dela 1 Iunie n. c., se 
pronunță asupra atitudinei aminti
tului diar în modul următor, care 
nu mai are lipsă de comentar:

feruginos întrece chiar pe renumitul nămol 
de Franzensbad.

Pe lângă acestea se mai află băi de 
oțel, băi din fântâna Ferdinand acido-car- 
bonice, băi din Maritnguelle, băi de gaz 
acido-carbonice, băi rusesc! de abur, băi ro- 
mano-irice și întocmiri pentru bai reci, în 
cari se fac băi parțiale, de ședut, dușuri, 
fricțiuni, împachetări, inhalațiunl și gim
nastică medicală.

Composiția isvorelor, cum și efectele 
întrebuințării lor, se află descrise în o bro
șură publicată românesce de d-1 Dr. loan 
Canciuc, medic la băile de aici, întitulată: 
Marienbad. Din acesta se vede, că apele 
și băile de aici sunt folositore cu deo
sebire :

1. pentru bolele organelor digestive;
2. pentru bolele aparatului urinar și 

ale organelor sexuale feminine;
3. pentru bolele organelor de respira- 

țiune și de circulațiune;
4. pentru bolele sistemului nervos pe

riferic și mișcător;
6. pentru bolele, cari sunt consecințe 

ale defectului de nutrițiune și de schimburi

Deci ohestia nostră națională a câști- 

nutritive (adiposă, diabetul, guta, anemia 
și clorosa).

Tariful de băi este: o bae princiară 
5 fl., o bae de nămol de salon 2'50 fl. (în
tre orele 7—9 dim. 2 fl.), o bae minerală 
de nămol 2 fl., o bae Marienquelle ol. I. 
1’10 fl., cl. II 90 or.; Ferdinand Carolină 
și Ambrosius 1’10 fl., o bae de salon de 
abur 3 fl., o bae de abur sâu romano-irică 
1'40 fl., o bae rece cu fricțiuni și duș 1 fl., 
inhalațiune 50 cr., o bae gazăsă 40 cr.

Taxa de cură: I. cl. 10 fl. de per- 
sână la bogațl; II cl. 6 fl. funcționari și 
privatierl; III cl. 4 fl.; IV cl. 1 fl. pentru 
copii și servitori.

Taxa de musioă I. ol.: 1 personă 5 
fl., 2 persone 8 fl., 3 persâne 11 fl., 4 per- 
sone 14 fl., 5 persone 17 fl.; II cl. același 
număr: 4, 5, 6, 7, 8 fl.; III cl. 2, 3, 4, 
5, 6 fl.

Numărul âspeților cresce pe fiă-care 
Zi. ErI erau 2451.

In sorisorea următore altele.
Te salut cu dragoste.

* ♦♦ 

gat întru cât-va, decă frământările fraților 
noștri de peste munți au avut un ecou în 
întrâga Europă și causa lor a găsit apă
rători în statele civilisate ale occidentului, 
acesta se datoresoe pe de-o parte energiei 
și curajului șefilor mișcărei naționale din 
Transilvania, luptători deci și a drepturilor 
Românilor nesocotite de oătră Maghiari; 
âr pe de alta nouă, oestor din România 
liberă, cari am luptat mult pentru revin- 
decarea drepturilor celor ce guvernul din 
Budapesta voesee să-i maghiariseze.

Ceea ce nu puteau face Românii din 
Transilvania, persecutați și oensurațl de Un
guri, am făcut noi, fără deosebire de par
tid, de principii politice.

Pasiunile politice nu ne vor orbi nici
odată într’atât, ca să acusăm pe adversarii 
noștri de venduți streinilor și lucrând contra 
intereselor generale ale țărei; vom face 
acesta, când vom ave dinainte probe pal
pabile, în fața cărora orl-ce negare ar fi 
de prisos.

Causa națională este mare, sfântă; 
din ea nu trebue să se facă o armă poli
tică, cu oare să se servescă în luptă par
tidele nostre.

Și decă noi nu trebue să ne permi
tem acesta, cu atât mai mult nu trebue 
să și-o permită frații noștri din Transil
vania.

De cât-va timp „Tribuna* publică prin 
colonele sale corespondențe din BucurescI, 
forte tendențiose.

Corespondentul „Tribunei* mi se măr- 
ginesce numai a nara faptele, el face co
mentarii asupra lor trăgând și conclusiunl.

Decă comentariele și conclusiele co
respondentului anonim ar fi favorabile con
servatorilor, ne-am ridica și am protesta, 
cum o facem astădl, când sunt nefavorabile 
acelui partid.

„Tribuna* din Sibiiu ar t'ebui se scie, 
că nu-i este permis a face politică militantă 
referită re la țdra nostră. Chestia națională nu 
aparține unui partid, ci țării întregi, între- 
gei suflări românescl, și ca atare, frații 
noștri de dincolo ar trebui să observe aceeași 
delicateță cătră un partid, ca și cătră altul 
din regatul român.

Să lase în seta nostră sarcina de a 
controla actele acestor partide, și fiă siguri, 
că interesele lor nu vor fi puse în mâni 
mai bune, decât a pressei independente și 
cu dragoste de țâră, care va lovi de-o po
trivă în amândouă partidele, când ’i-s’ar 
părâ, că nu lucrâză demn și patriotic.

Acest lucru ar trebui să-l înțelegă 
„Tribuna" și corespondentul său; decât 
să-și întrebuințeze timpul în aprețierile si
tuațiilor nâstre politice, ar avă un câmp 
mai larg unde să-și întrebuințeze cu mai 
mult folos talentul său. Se lucreze neînce
tat pentru marea causă a românismului, și 
atențiunea sa să fiă îndreptată numai și 
numai asupra Transilvaniei.

— 23 Mai.

Metropolitni Mihalyi și autoritățile co- 
initatense. „Kolozsvâr“ spune, căEscelența 
Sa Metropolitul Mihalyi a notificat și ad- 
ministrațiunilor comitatense urcarea sa pe 
tronul archieresc, cerându-le tot-odată spri
jinul. Etă textul hârtiei adresate în acest 
scop administrației orășenescl a Clușiului.' 

„Am onâre a Vă aduce la cunoscință 
„instalarea mea în Scaunul metropolitan 
„gr. cat. de Alba-Iulia și Făgăraș, săvîr- 
„șită la 26 Maiă a. c., rugându-vă tot-odată 
„să dațl prețuitul DVostre sprijin activi
tății mele pentru binele bisericei, âr cle- 
„rul și comunitățile bisericescl ale acesteia 
„să binevoiți a-le împărtăși de scutul legei.

„Bl aș iu, 26 MaiQ 1895.
„Victor Mihalyi m. p. 

„Arcliiepiscop și Metropolit de 
Alba lulia și Făgăraș".

— O —

înjurați pentru-că și-au făcut datoria. 
Corespondentul din Turda al lui „Magyar- 
orszăg" scrie, că representanțele comune
lor Ghiriș și Mischiu au hotărît, oa popo
rul din comunele acestea să contribue ou 
lemne, pietri, ou palma și cu carul l’a 

zidirea unei școle comunale și a uneia de 
stat. Contra acestei hotărîri a reourat po
porul din numitele comune în frunte cu 
preoții lor. Cestiunea s’a adus și în adu
narea comitatului, unde preoții Vasilie Su- 
ciu din Căpușul-de-Câmpiă și Aurel Pop 
din Ghiriș au apărat ou cuvântul intere
sele și dreptul poporului, aduoând motive 
sdrobitâre pentru îndreptățirea recursului 
și contra decisiunei amintitelor represen- 
tanțe comunale. Din oausa acâsta cores
pondentul numitei foi înjură în tot chipul 
pe numiții preoți români, bănuindu-i chiar, 
că ar fi „falsificat" isoăliturl.

-o —
Un conflict inaghiaro-croat. țliarul 

„Agramer Tagblatt" spune în numărul său 
din Sâmbăta trecută, că „Pester Lloyd" 
publioă numirea Teresiei Bernat, ca învă- 
țătore ordinară în Dai^uvâr. După oe orga
nul guvernului maghiar niol-odată n’a pu
blicat pănă acum numiri de pe terenul 
croat, de aceea Ziarul croat e de părere, că 
aci probabil e vorba despre numirea la o 
școlă maghiară în Croația. După ce însă 
Croația e cu totul autonomă pe terenul de 
instruoțiune, astfel numirea făcută din par
tea ministrului de culte ungar însemnă o 
violare a drepturilor administrațiunei șco
lare din Croația, și în urma acâsta lucrul 
trebue să se clarifice.

—o—
împărțire de premii în Bucuresci. 

In 31 Maifl după amâZl d. N. Filipescu, 
primarul capitalei române, însoțit de mai 
mulțl d-nl consilieri și de funoționarii su
periori ai primăriei, a împărțit în târgul 
Moșilor premii la diferiți industriași ro
mâni pentru diferite artioole de olăriă, do- 
găriă, țesături, împletituri, plăpămăriă eto.

—o —
Consuli străini atacați de Beduini. 

Oficiului Reuter i-se depeșâză din Djedda, 
portul orașului arab Meoca, că vioe-conBu- 
lul engles, consulul rusesc și secretarul con
sulatului franoes de acolo au fost ataoațl 
de o trupă de Beduini. Vioeoonsulul engles 
fu omorît, âr ceilalți doi fură greu răniți.

—o —
Terg de țeră în Brașov. Se lățise 

faima prin Brașov și împrejurime, că în 
Brașov nu se va mai ținâ târg de țâră și 
astfel niol cel din 20 — 22 1. o. Totul însă se 
basâză pe o mistificare, și de aceea biroul 
camerei comerciale din Brașov încunosoiin- 
țâză cercurile competente, că târgurile de 
țâră din Brașov, la număr dâue în fiă-care 
an, se vor ținâ și de acum înainte.

—o —
Tablă comemorativă lui Bismark. Din 

Gottingen se telegrafiâză, că tabla comemo
rativă, ce a dat’o împăratul Wilhelm prin
cipelui Bismark, a fost dusă și așeZată pe 
frontispiciul casei lui Bismark din Găttin- 
gen și portă inscripția: „Marele cancelar, — 
Wilhelm II*.

Reuniunea română de musioă din Sibiiu.

Corul acestei reuniuni, oondus de di- 
rigentul său, d-1 profesor G. Dima, a sosit, 
precum ni-se scrie, Sâmbătă sâra în Bucu
resci, âr Duminecă sâra, în Zina întâi de 
Rosalii, a dat concursul său la producțiunea 
arangiată de comitetul dâmnelor din Bu
curesci în Ateneu, în folosul loteriei pentru 
copii săraci. Corul a esecutat doue cântece 
a capella (cor mixt) și un Trio de Mendels
sohn pentru piano (d-na Brote), cello (d-1 
Dimitrescu, Bucuresol) și violină. Succesul 
a fost splendid. La producțiune a asistat 
și Majestatea Sa Regina Elisabeta.

Luni, a doua Zi de Rosalii, reuniunea 
sibiiană a dat tot în Ateneu concertul său 
propriu cu concursul orchestrei orășenesol 
din Brașov, sub conduoerea d-lui A. Brand- 
ner. Despre decursul acestui concert vom 
raporta mâne.

Ni-se comunică tot-odată, că re’ntdr- 
cerea membrilor reuniunei române de musică 
din Sibiiu, după disposițiunile luate în urmă, 
s’a amânat cu o Zi> a?a concertul anun
țat pe Miercuri, 5 1. c. în Brașov, se va 
da numai Joi în 6 1. c. în sala nouă de 
concerte, cu următorul program :

1. F. Mendeissohn-Bartholdy psalmul 
42 pentru soli, cor mixt și orchestră.
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2. G. Dima, patru cântece poporale:
a) Cucuie cu pana sură;
b) Măndruliță de demult;
o) Sub ferâstra mândrei mele;
d) Lâgăn verde de mătasă (Colindă).
3. Trei cântece pentru o voce de alt 

ou acompaniare de piano:
a) Brahms. Oda sapphică;
b) A. Rubinstein, A fost odată 

un rege;
o) G. Dima, Scii tu mândro.
4. G. Dima arr., trei cântece slovă- 

cescl pentru cor mixt:
a) Nu m’ar stinge dorul;
b) Anicka;
o) Cărăușul.
5. J. Haydn, Recitativ și ariă pen

tru sopran și orchestră din oratoriul „Crea- 
țiunea".

6. G. Dima, „Hora" piesă de concert 
pentru cor mixt și orchestră.

După cum aflăm, membrii Reuniunei 
vor sosi în Brașov mâne, MercurI, la 2 ore 
d. am.

Din Bucovina.
Cernăuți, Maifi 1895.

I.
Cum răsar bureții cei nebuni și ve

ninoși după o plâiă călduță și otrăvesc pe 
mulțl, cari îi string, necunoscendu-i, așa ră
sărise, încă cald fiind corpul defunctului 
Metropolit Silvestru, o mulțime de candi
dați cu mare dor și silă, căutând fiă-oare 
num ar ajunge la cârja archierâscă.

Soia Silvestru tare bine, ce-a fi după 
mârtea lui și p6te de aceea nu chiămâ pe 
nimeni altul la patul morții sale, decât pe 
vicarul archiepiscopesc, căruia i-a spus ce 
i-a spus, der se vede, că nu i-a dat nemica 
în soris, cum se pdte cunosoe din cuvintele 
acestuia la ocasiunea, când i-a gratulat 
clerul din protopresviteratul Cernăuților. 
:Se vede, că tote planurile sale nu le pu
nea pe hărtiă, cum fac multi, cari se ored 
mari politiol, fiă în cea lumâscă, fîă în cea 
bisericescă. N’a avut încredere în sfetnicii 
săi, căci nu i-a chiămat să le dică mai 
câte-o vorbă, — n’a voit să-și strice vorba, 
și acesta este forte mult. Era amărîtîusu- 
•fletul său Silvestru și se dice, să fi spus, 
că nici în mormânt nu-i va erta elicei, — 
Să-’l lăsăm să se odihnâscă, căci aioi n’a 
avut odihnă!

După mortea lui, dase boia, ce-i cji° 
febră mentală, în craniele acelora, cari nu se 
pot esamina, ori de sunt apțl de Metropolit. 
jPrea multă escitare produse o halucinațiune 
în creerii unor chemelauce, așa, că în con- 
-tinuu visâză de mantiă, mitră și cârjă ar- 
■ohierâscă. Ce să faci, — fiă-care soldat 
^gregar visâză de-a fi general, de ce să nu 
fiă permis și acelora, cari și-au băgat min
tea sub oborocul potcap, deși după evan- 
geliă nu-i permis a pune lumina sub obo- 
roo — a visa, că sunt Metropolit!.

Bine-ar fi, când ar rămână numai ou 
•visurile, căci atunol n’am avă nimio, der 
de-6rece unii treo peste limitele bunei cu
viințe, zama lor nu-i bună. Și outn se în
trec ei? Caută omul seu omenii, cari li-ar 
pută ajuta, și spre acest soop se întrece fiă- 
care cu oferte. De-a unge osia este la noi 
în Bucovina ceva la ordinea cjilei și fără 
de bani nu te poți urni;de-ai ave și înțe
lepciunea proverbială a lui Solomon, tot 
pe loc rămâiii.

Cum se înegresc și se întrec unii can
didați, asoultațl!

Metropolitul Silvestru muri la orele 
.5 a. m. în Lunia Pasoilor.

Care-i causa pricinei, că s’a telegra- 
fat abia spre a mâdă-di pe la protopresvi- 
teriate, și de ce s’a ordinat ca numai pro
topopul cu doi preoți și popor să vină la 
înmormântare? Au nu s’a făcut acesta nu
mai ca să se zădărnioescă de-a îngropa pe 
^Silvestru cu-o pompă deosebită ?

Dâr se vede, că n’a succes acelora, 
.oarl luase acâstă îngrijire, căci vestea des
pre mortea lui Silvestru s’a răspândit mai 
iute decât fulgerul și alergase preoțimea 
dela plată și baltă ; ea nu s’a oertat, cum 

-să se îmbrace și ce să părte în cap, pot
cap seu pălăriă, cum s’a certat un cap de 
sub mitră pentr’un lucru de nimica. Era 
adecă să fiă trei capurl cu mitră, dintre 
cari proistusului, care era după rang mai. 
imare decât ceialalți, i-se cuvenia și-o m.- 

tră mai deosebită. Așa cji°e regula datinei, 
nu așa 4>se însă o mitră, ea voia numai 
decât ca să fiă trei tot una, ca să nu orâdă 
lumea, că cel cu mitra mai deosebită este 
destinat de-a fi Metropolit, și porunci ser
vitorului să aducă alta, care totuși nu era 
egală celorlalte două, oi mult mai simplă, 
ba chiar nici nu era de pus în cap. Prois- 
tosul tăou și-o puse ’n cap numai ca să nu 
se facă scandal la o întâmplare ca acâsta, 
când o mulțime de lume se întreba, de 
ce nu vin mitrele să încâpă prohodul.

De va voi cumva mitra acesta să-i 
dau numele, îi pot face un oomentar mai 
larg, stau la disposițiă.

Duchul urei intră în unii așa-dâră 
dela prohodul Metropolitului Silvestru, și 
râvnesc pe drept și strâmb, ou și fără vred- 
niciă, de-a primi cârja archierâscă. Amicii 
adl nu se mai sufer și pentru-că sunt în
cinși cu brâu, se luptă cu sabia gurei. Ar
mă puternică în tidva oelora, carin’au alta 
în ea, decât un dicționar bogat de porecle 
și înjurături. Când îl trec din scârță în 
soorță și neavând espresiunl nouă, îșl caută 
un apărător.

Este lucru sciut, că cei închiși la 
minte îndecomun au părăluțe multișâre, 
cum le vin?, le aduce apa, sâu alt cineva, 
aoesta este o întrebare, de care se va vorbi 
la timpul său, care se apropiă, — destul, 
că pentru parale se găsesc apărători, fiă la 
tribunal, fiă la gazete ovreescl, căol ale 
nostre nu se ocupă a face elogiurl oolone 
întregi. Și așa într’o bună dimineță le plăcu 
celor din Viena, căci sunt mai aprope de 
minister, a pleda cu mult foc și dor pentru 
unii candidați la metropoliă. Să-i luăm pe 
rând, după cum s’a pledat.

„Neue Fieie Presse" înoepu cântecul 
sireniior de-a ademeni cercurile hotărîtâre 
pentru un cadid&t nou nouț Se vede, că acest 
candidat a depus credul liberal în mâna lor, 
căci alt-cum n’ar fi pledat pentru dânsul. 
Viena fiind departe de Bucovina se pot 
scrie și minciuni, numai ca cel culpabil să 
fiă ghelit bine și-apoi, curat ca isopul, să 
ni-1 pună oandidat bun și vrednic de cârja 
archierâscă. A uitat însă sermanul cjiar să 
ne spună ceva și despre „mărețele1* fapte 
ale candidatului său. Era serman cu du
chul soriitorul articulului, fiă el din țâră, 
seu din Viena; der mai serman se pare 
că-’i candidatul, căci cu cât se pledâză mai 
mult pentru cine-va, ca atâta mai nevred
nic este, — fapt, ce se adeveresce pe la 
tribunale. Pentru’n om cinstit se vorbesce, 
se pledâză mai puțin, când este acusat, 
er pentru’n hoț vestit, mai mult, — luoru 
soiut de cătră toți, der bine de reîmpros
pătat. A sfeclit’o ou pledarea prin cliar ȘÎ 
de-aceea se gândise a începe cu dejunurile. 
Nemții și mai ales funcționarii sunt tare 
după dejunuri, c’un dejun poți ajunge de 
multe-orl ceea ce altfel n’ai străbate, și 
așa face și candidatul acesta; de câte-orl 
vine la Cernăuți chemă pe domnii, cari îi 
socote buni de trebă, și-’i cinstesce. Și se 
duc oele părăluțe cu gând, că se vor în- 
torce de-odată cu cârja archierâscă, căci ce 
n’ar da fiă-care candidat de-a ajunge îna
inte de timp și vrednicie a fi Metropolit?

Trag pe tote strunele încă vre-o două 
gazete din Viena „ Vaterlanda și „ Oesterrei- 
chisclies-Volksblattu, pentru’n alt candidat și, 
de-ore ce ele pun și numele lui, vom spune 
și noi cum se châmă. Este adecă profeso
rul V. Repta, archimandrit, om erudit, oare 
pănă acuma îșl căuta de oatedra sa și de 
celelalte funoțiunl, ce le mai ocupă, căci 
este inspector școlar pentru scâlele din 
orașul Cernăuți și vice-președinte la mai 
multe sooietăți. Și d-sa îi bun, numai una 
pune lumea pe gânduri, și aoesta este fra
tele d-sale, care pe când era profesor la 
gimnasiul din Suceva introduse acolo limba 
rutână și căuta scolerl ou lampa în amejă- 
cii, ca să-i facă din Români, Ruteni. Aoele 
timpuri nu sunt așa de departe, oa să se 
uite, și nu-1 vor uita mulțl studențl ro
mâni, carl din causa lui părăsiră studiul. 
El și ou directorul Limberger au nenorocit 
pe mulțl studentl români, cari puteau să 
fiă a<jl fala nostră, der pentru-că nu voiau 
să studieze rusesce, au fost persecutați pănă 
la â8e. S’ar putâ scrie cărți întregi despre 
aotivitatea sa, cum propaga ideia de 

panslavism în Suceva, și 6re devenind fra
tele său Metropolit, nu s’ar lăsa influințat 
de cătră aoesta ?

Este adevărat, că Repta n’are nâmurl 
în clerul bucovinen, ar putâ lucra, însă în 
care direoțiă? Pentru Români seu Ruteni? 
Acâsta este o enigmă, precum și d-sa ne
descusut este. Pănă acuma se gereză de 
Român și am putâ spune Român înfocat, 
dâr cu tote, că se trage dintr’o familiă 
vechie românâscă, toți îșl frământă oreerii 
și gândesc: ore de-ar fi Repta metropolit, 
n’ar deveni erășl Ruten ?

El, prin obiectivitatea sa, este bine 
vădut si la guvern și ar putâ ușor sfărma 
capul hydrei, oe-’i <jic clică. Toți aceia, 
cari au pătimit, ca și Christos, din partea 
clioei, nădăjduesc în Repta și aștâptă o 
eră mai bună, der, dâr... când n’ar fi acest 
der la mijloc. t

Convocare.
Societatea de leotură din Glușiu la 9 

icnie st. n. c. 3 ore p. m. va ține adunare 
generală ordinară în localitățile sale cu ur- 
mătorea programă:

1) Raportul seoretarului; 2) Raportul 
cas8arului; 3) Raportul bibliotecarului; 4) 
Eventuale propuneri și interpelări.

La acâstă adunare sunt rugați a par
ticipa toți membrii în număr cât mai mare.

Clușiu, 31 Martie n. 1895.
Pentru comitet:

Dr. Aurel Isac, Dr. Georgiu llea, 
director. secretar.

Concurs literar.
Adunarea generală ordinară a reu

niunei districtuali învățătorescl aradane 
în ședința sa a doua dela 6 (18) Aprilie 
a. c. a decis, er comitetul prin subsorisul 
biurou escrie prin aoesta premiu de 100 fi. 
(una sută) pentru cea mai bună carte româ- 
nescă, menită ca manual în școla poporală, 
din orl-ce ram al învățământului, cu ter
min de concurs pănă la 1 Martie n. 1896, 
pre lângă următârele condițiunl:

1) Cartea să conțină întreg materia
lul de învățământ al ramului respectiv; 
2) Cuprinsul să nu fiă vast, der împărțit 
în grade concentrice; să fiă espus în stil 
clar și concis, și scris cu ortografia Aca
demiei; 3) Lângă manuscriptul, scris în 
trei esemplare anonime, să se acludă o 
cuvertă sigilată, provăcjută cu un motto, 
carea să conțină înlăîntru numele auto
rului ; 4) Dreptu de proprietate se va re
gula special intre reuniune și autor; 5) 
Manuscriptele să se trimită la adresa pre
ședintelui reuniunei în Arad, cel mult pănă 
la terminul sus amintit.

Arad, din ședința ordinară a comi
tetului central, ținută la 4/16 Mai 1895.

Teodor Ceontea, 
președinte.

Nicolae Stefu, 
secretar I.

Emanciparea femeilor.
Ministrul de culte și instrucțiune un

gar a provocat pe senatul universitar să-și 
dea părerea, că între ce condițiunl s’ar 
putâ permite studenților de sex femenin, ca 
să se înscrie ca studențl ordinari la uni
versitate. Senatul la acesta a răspuns, că 
imatrioularea ascultătorilor de gen femeiesc 
la universitate, numai în cașul acela să se 
permită, dâoă aspirantele vor posede testi
monii de maturitate. Și și în cașul acesta 
la fiă-care primire senatul universitar să 
hotărasoă în înțelegere cu ministrul.

Din incidentul acesta nu va fi nein
teresant a publica câte-va date asupra 
ceroului, în care s’a estins mișcarea femei
lor, date publicate în organul reuniunei ber- 
linese „FrauenwohP.

Din listele locale universitare din 
Anglia apare, că au depus cu succes bun 
esamenele 938 candidate mai înaintate în 
etate, și 2059 candidate tinere.

In Stokholm de present sunt înscrise 
18 studente la medicină, dintre cari deja 
8 au depus rigurosele. Una dintre aoeste 
viitore medice este asistentă la despărță
mântul patologic-anatomic dela institu

tul „Carolina". Miss Elsa Eschelson a primit 
dela regele Oscar permisiune de-a fi pro
movată la universitatea din Upsala. Și în 
Norvegia a obținut o femeiă titlul de Doctor 
în medicină.

Danemarca asemenea a făout progress 
în privința aoâsta, și în Finlanda studiezi 
de prima dată o studentă în teologia. Gu
vernul rusesc a deschis șoolele sale de me
dicină pentru femei. In Spania s’au pro
movat patru dame la facultatea filosofică. 
Mrs. Josef a obținut în New-~York diploma 
de doctor în medicină și-și înoepu praxa 
în Persia. O damă mohatnedană fu numită 
cel mai înalt funcționar mâdioal în Kas- 
siman. Mrs. Tel Sono a înființat mai multe 
școle înalte pentru femei în Japonia. Ase
menea studieză multe femei medicina în

Un spor estraordinar ne arată con
tingentul studentelor la universitatea din 
Geneva. In anul 1887 formau damele nu
mai 9 prooente, în 1889 însă deja 15, și 
în 1895 formau 25 procente. De present 
sunt înscrise 128 dame, cele mai multe Ru- 
soite și Polone. Din Armenia încă vin 
multe fete, cari se dedică mai ales soiin- 
țelor naturale și medicinei. Rusdicele es- 
celeză în diligința de-a învăța și trăesc de 
regulă retrase, numai ele între ele. îșl în- 
chirieză odăi afară de oraș, în apropierea 
spitalului, și îșl pregătesc singure mâncă
rile, de multe ori forte frugale, deoreoe le 
lipsesc mijlocele. Nu s’a audit nicl-odată, 
ca să lase datorii după sine, ceea oe des
pre studențl nu se prea pâte afirma.

Literatură.
A apărut Nr. 14 al revistei lirerare- 

beletristice pentru familiă „ltândunica“ 
din Sibiiu, redaotată de d-1 Silvestru Mol
dovan, cu următorul sumar: Din greșală, 
de Gr. Mărunțeanu; N’ai soiut, de Elena 
din Ardâl; Ilusii nimicite, de Marg. Mol
dovan; O lăsați-ml amintirea, de Petrea 
dela Clușiu; Casa mărginânului, de A. 
Amlacher; Elegie, de Emiliu Sabo; EșI 
rău din părău, de Gr. Sima al lui Ion. 
Felurite.

DIVERSE.
Anglia și comunicațiile telegrafice. 

Comunicația telegrafică dela continent la 
continent și servioiul de depeșl transmari- 
tin le mijloceso societățile englese. Comuni
cația telegrafică cu America de Nord o 
mijlooesoe Societatea telegrafică anglo-ame- 
ricană prin patru cabluri, Commercial Cabb 
Comp, prin trei cabluri și încă alte două so
cietăți. Fire englese funoționâză între Sta- 
tele-Unite și Mexico, între Statele-Unite și 
Cuba. Firele societății Central and South- 
American Telegraph Co. merg dela Pa
nama de-a lungul costei apusene a Ame- 
ricei de Sud pănă la Valparaiso. Westindia 
and Panama Telegraph Co. merge dela 
Colon la Jamaica, are o linie laterală la 
Cuba, unde se unesce ou Cuba Submarine 
Tel. Co., urmăresce apoi grupul Antilelor 
dela Portorioo la Trinidad și se sfârșesoe 
la Georgetown, în Guyana englesă. O altă 
societate eDglesă predomină întregul ser- 
vioiu telegrafic al costei Brasiliei și al 
Statelor La Plata. Comunioația telegrafică 
a Americei de Sud cu Europa se face tot 
prin două cabluri englese. Și în Asia și 
Africa tote liniile cele mari, cari deservesc 
costele și relațiunile comeroiale maritime, 
sunt în mânile Englesilor. Liniile prinoipale 
din Africa lâgă Kadix cu insulele Canarice, 
Saint-Louis cu Dekar, insulele Capului 
verde, golful de Guinea și St. Paul de 
Loanda. Aci se legă o altă liniă, care merge 
prin Gap-staat, Durban în Natal și mai 
departe la Mozambic, Zanzibar, Seychellen 
și Mauriciu. In Asia domnesoe puternica 
Eastern Telegraph Co, care înoonjdră cu 
liniile ei Marea Mediterană și Marea Roșie 
și se sfârșesce la Bombay. Astfel, tote po- 
porele extra-europene sunt pe calea oomu- 
nicațiunilor telegrafice în mânile Englesilor.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Nro. 278-S95. 
â. f. c. sc. d.

Concurs la postul deînvețătore.
Prin acesta se escrie concurs la 

postul de învețătbre devenit vacant 
la șcbla fundațională elementară po
porală de fetițe din Năseud.

Invețătbrea diplomată mai în- 
tâiu în timp de 3 ani se aplică 
provisor cu plata anuală de 
400 fl. pentru învețătorea provisoră, 
și decă în acest timp a corespuns 
pe deplin chiemărei sale se pote 
face definitivă cu plata a- 
nuală de 550 fl., drept de pensiune 
și adausuri decenale.

Dela învețătorea ce se va alege 
se cere ca se posedă perfect limba 
română ca limbă de propunere atât în 
scriere cât și în

Postul e de 
Septemvre 1895.

Invețătorele 
reec a concurge, 
cererile instruate
scrisa comisiune administratbre pănă 
în 15 Iulie st, n. a. c.

Din ședința comisiunei admi- 
nistratbre de fondurile centrali șco- 
lastic și de stipendiă din districtul 
Năseudului ținută 
Aprilie 1895.

Președinte: 
Dr. loan Pop, 

vicar.

©CXXXXX5OCXXXXXXX»

-== Â vis. =-

vorbire.
a se ocupa în I

cualificate, cari do- 
au se’șî înainteze 
în regulă la sub-

în Năseud la 27

Secretar:
Nestor Simon.

707,3-3

Tren 
de 

persdn.

Tren
accel.

Pienti 
român 
expr.

a recomanda Onor,
meu asortiment cu

Am onbre 
public bogatul 

Țapi 
ce am deschis "W

în strada Porții Nr. 60, etagiul II.
Invit on. Domne a me visita, și 

a lua în vedere obiectele.
Cu tbtă stima:

Louise Kurtz,
dim Viera a.698,3-3

WOCXXXXXXXXXXX>3
Nro. 263 -895.

a. f. c. sc. d.

Concurs la postul de profesor.
Prin acesta se escrie concurs la 

o catedră ordinară la gimnasiul su
perior fundațional din Năseud pen
tru limba maghiară-latină ori ger- 
mană-latină, eventual altă combina- 
țiune din acestea obiecte de învăță
mânt. Cei ce au cualificațiune în 
acest ram sunt provocați ca pănă 
îll 15 Iulie St. n. a. C. se-șl înainteze 
cererile instruate în regulă la sub
scrisa comisiune administratore.

Plata profesorului ce e de a se

8.05
2.15
4 23
5.55
Tos
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10 37

alege în cei dintâi 3 am de probă e 
700 fi. apoi plata de profesor ordinar 
de 1000 fl, decenali de 10% Și drept 

pensiune.
Dela profesorul ce se va alege 

cere ca se posedă perfect 
română ca limbă de propunere 
în scriere cât și în vorbire.

Postul e de a se ocupa 
Septemvre 1895.

Din ședința comisiunei adminis
tratore de fondurile 
lastic și de stipendiă 
Năseudului, ținută 
Aprilie 1895.

de

se

în

limba
atât

în I

centrali âco- 
din districtul 
Năsăud la 27

Nr. 154—1895.

a. f. c. sc. d.

Președinte: Secretar :
Dr. loan Pop, Nestor Simon.

vicar. 708,3—3

Publicațiune de licitațiune.
Domeniul fondului central șco- 

lastic din districtul Năseudului din 
comunitatea Ceanul mare, care are o 
estensiune de 1030 jugere 1204°n 
și constă din arătură, fenaț și pă- 
șiune, dimpreună cu edificiile de 
cuință și economice, ce se află 
densul, se va da în arendă pe 10 anî 
începând din 24 Aprile 1896, stato- 
rindu-se prețul de strigare a arendei 
anuale de 3500 fi. v. a.

Licitațiunea se va ține esclusiv 
cu oferte scripturistice sigilate, cari

sunt de a se trimite pană în 30 Iu
lie 1895 la 6 ore după amecfî, 
vadiul de 10°/0 a prețului de i 
gare, la subscrisa comisiune în 
seud.

Aceste oferte vor căta să 
prindă declarațiunea apriată a 
rentului, că cunbsce bine condițiu- 
nile de licitațiune, le primesce în 
tot cuprinsul lor și se supune lor 
necondiționat.

Condițiunile de licitațiune se 
pot vede în cancelaria fondurilor în 
orele oficidse dela 8—12 și dela 3—6.

Din ședința comisiunei admi- 
nistratbre de fondurile centrale sco
lastice și de stipendii din districtul 
Năseudului., ținută 
Aprilie 1895.

Președinte:
Dr. loan Pop,

vi cari u.

, cu. 
stri- 
Nă-

cu- 
ofe-

în Năseud la 27

Secretar:
Nestor Simon.

3-3

lo
peV

AMîitiimi 
(inserțiuni și reclame) 

Susaiu a se adresa subscrise, 
admsnisiratiuni. Ess casuStâ 
foiicărâi unui anuncsu mas mult 
de odafâ se face 
ca^e cresce cu câtu publicarea 
se face mai de mulfe-orî.

Administrațîimea
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Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 8 1895

Budapesta-Predeal
TrenTren 

de 
persdn. accel.

8 05 8 05
1.55 5.45
3.56rV^Î

2 15
9.15

11.12

2 12
2.20
2.50
3 26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

G li i r i ș si — T vi r d a

11.40
11.55

I

1.39
2.13
2.28
3.30

4 16

5.07
5.14
5 59

11—
12.26
111 6 29
8 30 11.25

Tren 
de. 

persdn.

Tren
accel.

Tren 
de 

person.

Tren 
român

pl.
I

Y 
sos. I 
pl. l

Y
sos. 
pi.

i 
l 
f

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok . .
P. Ladâny. .
Oradea-mare , 
Mezo Telegd , 
Rev . . . .
Bratea .
Ciueia . . .
B -Huiedin 
Ghâvbău . .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud
Tei aș
Greoi unei 
Blașiu . 
Micăsasa
Oopșa-micâ 
Mediaș . 
Elisabetopol 
Sighișdra • 
Hașf'alâu . 
Homorod . 
Agoștoîffalva 
Apa ța . .
Feld’ora

sus

Timiș . .
Predeal 
Bucuresoi .

80S.

țpl.
lsos.

3—
5.45
2.29

12.05

1 55
7.25
5.23
3.46

1.55
7—
3 50
1.21

2 26111.04
2.19
1.52
1.26

5.40
4.52
2,55
2.-
5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.13
7.45
7.03

12.47
12.17

11.01
10 45

10.44
10.07
9.30
9.10
8.31
7.53
6.53
6 14

Trenu 
de

person.

1
7.2O| 6.25 

iTSSj ° ’,’ 
11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7 08
6.39

trenu 
de 

persdn.

trend 
mixtu

tren ti
mixtu

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

6.36
5.58
5ĂÎ8
7.01
6 -
5 11

6 56
6 54
6.41
6 20
5 £3
5.33
4 27
3,53
3 37
3 16
2.45
2,18.
1 42
1.12
8.35

Clucerdea — — Iteglls.-săsesc.

5.25
4.48
4.23
3—
2.00
2—
1.51
1.23

lz.54
t

10.19
9.39
9.12

8.10 
“4Â3

2.17
11.32
11.17
10.42
10.13
9.50
9.19
8.37
7.37
7—
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2 10
1.38
llal
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43
7.01
6-
5.11 I

5.35

stațiunilor

Trenu
mixtu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn

Trenfi 
de 

person.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
mixtfi

2.25 8.10 3.11 8.59 pl. Cucerdea . . sos. 7.41 2.36 8.31 1.18
3 14 8.51 3.52 9.40 Ludoști. . • 7.03 1.58 7.43 12.32
5 07 10.27 5.26 11.11 SOS.) n . f pl. 5.30 12.25 5.50 10.35
5.40 10.42 5.36 pl j Oșoraeiu . • fsos. 5.18 9.25 5.04 10 —
7.19 12.21 7.19 sos. Regh.-săs.. . pl. 3.50 7.49 3.25 8:25

cetiînsemnate in stânga sunt a seNota: Orele 
însemnezi 6rele de nopte.

7 33
7.53

11—
11.20

4—
4-20

trenu 
de 

person

10.19
10.39

Ghiriș
Turda

5.10
4.50

trenu 
tic 

persdn

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

person.

Copșa-micft — Sîbiiia — Avjrigii — ITagsirașw
trend 

de 
persdn.

trenu 
de 

person.

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

&30
3.10

9.12
8.52

trenu 
de 

person,

trenu
de 

pers 6 n

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

11.34
1.03
1.25
1.46
3.31
6.08

7.10
8.59
9.15

pl. Copșa mică .
Ocna . . .

SO?

SOS. 1 
pl. J Sibiin . . .

{P!
so.

Avrig . . .
SOS. Făgăraș . . pj.

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

©areli-mai’i — SSeBăaa

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

irenfi 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mi^tfi.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

6.15
i 6.38
| 7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

Simeria.........................
Cerna.............................
Hunedora....................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.29
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

8.34
8.14
7.45

!• a s o v — Zdrnești
j trenu 

mixtu
trenu 
mixtfi

trenu 
mixtfi

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.55 9.15
10.35

Brașov.........................
Zernești............................

7.36
6.06

1.29
12.05

8.31
7.206.36

' u r c ș - JL u d «» « - ® i b t r i ț a

9.10
1.01
4 55

4.20 Mureș-Lndoș ....
Țagii-Budatelicii . . .
Bistrița........................

6.464— 7.21
7 07
9.59

4.15
1.16

—
A r a. d —- T £ m i s ® r a,*

6.20
7.08
8.01

11.30
12,47
2.05

5. • Aradu .........................
Vinga .........................
Timișora....................

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15
6.14
7.39

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

ti end
mixtu

trenu
mixtu

SigMșera—©dorlieiu-secwesc.
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixiu

trenti 
mixtu

5.30
Î0Ă7

4.15
9.18

Careii-mari .
Zelău . .

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—

de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus..,— Numerii încuadrațl eu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


