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INSERATE se primesc la Admt- 
rd st rațiune în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri de anuncluri: 

în Viena: Jf. Lukes, Heinrich 
Schalck, Rudolf iîossc, A. Oppeliks 
N&okfolger; Anton Oppelik, J. 
jOanneocr, în Budapesta : A. V. 
Goldbsrgsrg, jSckstein Bemat: în 
Buoureaol: Agence Havas, Suc- 
oursale do Bou manie; în Ham
burg: Karolyi <& Liebmann.

Prețul Inaerțlurllor: o seria 
garmond pe e colină 0 or. și 
80cr. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Pe clame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. sân 30 bani.

„gazeta" iese ia flecare di.
Abonamome pentru Austro-Ungarls: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Psalm România si străinătaie:
Pe un an 40 f ran of, po ț6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frânai.

8c prenumera la tdte ofîciolo 
poștale din întru și din afară 

și la dd. oolectorl.
Unanimul pentru Brașov 

aoministratiunua, piața roate, 
Târgul Inului Nr. 80 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe șăno 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Ou dusul în casă: Po un an 
12 fi., pc 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 6 cr. v. a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.
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Raportul ministrului Wlassics.
Brașov, 13 Noemvre v.

Voim sâ revenim astăcjl la in
teresantele date, ce le găsim în ra
portul ministrului unguresc de culte 
și instrucțiune publică asupra învă
țământului poporal în an. 1893—94, 
din care am publicat un estras îna
inte cu opt c|ile.

D-l Wlassics are de gând să 
facă un raport general asupra stă- 
rei instrucțiunei publice din Unga
ria și să-l publice la începutul anului 
viitor, în ajunul serbărei mileniului. 
Să nu lipsâscă der la acesta ser
bare dovezile, că cei ce sunt la câr
ma statului și dispun de visteria lui 
fac tot posibilul spre a împinge des- 
voltarea culturală a acestui stat în 
direcțiunea esolusivă națională ma
ghiară.

Fărte caracteristic este înainte 
de tâte spiritul, în care este redac
tat raportul din cestiune. D-l Wlas
sics îșî ia, din capitol în capitol, un 
avânt ideal, ca și un tinăr școlar, 
care îșî varsă tot focul entusiasmului 
său în câte-o lucrare, cu care voesce 
a se distinge.

La capitolul „Kișdedovurilor“ 
(a asilurilor de copii), ministrul des
copere, în acest avent al seu, clar 
și învederat ținuta maghiarisatore a 
legei aduse cu privire la asile. Sta
tul — Zice el, — afară de dorința 
de-a premerge cu bun esemplu, are 
de scop, la înființarea de Kișdedo- 
vuri, a lua în apărare maghiarimea 
în comunele, unde ea se află în mi
noritate, unde prin urmare causa ei 
este periclitată. Acăsta o face prin 
a pregăti pe elevii școlelor popo
rale înființate în acele comune, pen- 
tru-că șcălele primare de stat nu
mai acolo pot să-și împlinescă mi
siunea națională, unde „Kișdedovul“ 
a introdus deja în limba statului pe 
copiii, ce-1 visităză, timp de trei ani.

Este încântat d-l Wlassics cu 
deosebire de chipul, cum s’a deștep
tat opiniunea publică maghiară, cum 
dieta sprijinesce pe conducătorii in

strucțiunei poporale și cum i-a con
vins despre corectitatea și îndrep
tățirea intențiunilor guvernului. D-l 
Wlassics îsl caută, prin urmare, în 
adins un titlu de drept pentru in- 
tențiunile sale și ale colegilor săi 
din guvern, — semn, că nu s e simte 
cu consciința curată.

Și cari sunt aceste ^atențiuni ale 
guvernului? Raportul ni-o spune .-în
tărirea ideei de stat maghiar, d es- 
voltarea puterei spirituale a maghia- 
rimei alcătuităre de stat pe terenul 
educațiunei poporului.

„Prin realisarea idealului învă
țământului poporal din Ungaria, dice 
ministrul, nu voim să dobândim, de
cât desvoltarea și întărirea caracte
rului național maghiar original și 
nestrămutat al vieței nâstre mile
nare de stat; nu voim, decât să pre
gătim poporul pentru maturitate po
litică și să-i arătăm cărările, ce duc 
la înflorire materială, deja de jos, 
din scola poporală. De acestă ideă 
este pătrunsă astădi dieta, națiunea 
și societatea11.

Așa Introduce d-l Wlassias ca
pitolul privitor la „disposițiunile luate 
pentru desvoltarea instrucțiunei po
porale cu direcțiă națională*. Acestă 
direcțiă, se vede, este singura, ce 
îndrâptă pașii ministrului.

Intre memoratele disposițiunl 
este cea mai însămnată aceea, prin 
care s’a decis înființarea de 4C0 scâle 
de stat elementare cu ocasia ser
bărei mileniului. E vorba, ca acestea 
să se înființeze tote în comune mixte, 
unde Maghiarii sunt în minoritate. 
Ministrul socotesce, că sunt mai mult 
de-o sută de comune, în cari Ma
ghiarii fac numai 5 —49% ?i din 
causa lipsei unei scăle maghiare se 
contopesc cu naționalitatea conlo- 
cuitore. Scola are der aici chiămarea 
importantă, de-a susține maghiaris
mul și de „a-1 lăți tot-odată“.

Ministrul nu spune adevărul. 
Avem date sigure, că în comune 
din comitatul Coșiocnei, curat ro
mâne, s’au înființat scăle de stat, 

unde nici măcar de apărarea vre
unei minorități nu se pâte vorbi. 
Mai departe seim forte bine din 
esperiență, că temerile de contopire 
a minorităților maghiare în comu
nele mixte sunt neîntemeiate, de unde 
urmeză învederat, că cele 400 de 
scăle de stat, cu deosebire cele 290 
din ele, destinate a se înființa în 
Ardeal, nu țintesc, decât la maghia- 
risarea Românilor.

Pretutindeni și pe tâte terenele 
învățământului poporal ministrul spe- 
culeză numai și numai la cucerirea 
de nouă posiții pentru instrucțiunea 
națională maghiară. Cu multă sa- 
tisfacțiă constată el, că numai 
O,25/0° ale șcălelor nu au studiul 

■limbei maghiare și că limba ma
ghiară în anul 1893—94, a intrat 
în 214 șcâle, pe când numărul șco
lelor cu limba de propunere nema
ghiară a scăzut cu 275. Cu deplin 
succes se învață limba maghiară în 
școlele de stat și jidovescl, cu cel 
mai puțin succes în școlele greco- 
orientale, de aceea ministrul crede, 
că aceste șcâle trebue să fiă în vii
tor mai strict controlate.

Cu accente ditirambice preamă- 
resce ministrul limba statului în ca
pitolul, unde vorbesce despre cunos- 
cința limbei maghiare la învățători. 
Ar însemna, $ice el, să ignorăm chiă
marea instrucțiunei poporale, dâcă 
ne-am feri de limba statului, prin 
care se promovâză numai spiritul 
comun și sentimentul comun al ras- 
selor, er nu nimicirea lor.

Și așa merge mai departe. Mi
nistrul se bucură, că dintre toți în
vățătorii numai 4’54% vorbesc slab 
limba maghiară și nu to sciu de loc 
numai 2-86%, adecă în total numai 
745 învățători.

Incheiăm aici revista raportului 
d-lui Wlassics. Ea este, credem, de- 
^jțins spre a documenta neîndoios, 
că tocmai aici, pe terenul învățămân
tului poporal, precum în genere pe 
terenul dreptului de limbă în justițiă 
și administrațiă, trebue căutată cheia 

resolvărei cestiunei naționalităților. 
Tâte celelalte sunt vorbe seci și 
fleacuri.

CRONICA POLITICĂ.
— 13 (25) Noemvre.

țliarul „Budapești Hirlap11 publică îu 
numărul său de ieri următorele cu privire 
la atitudinea Românilor față cu alegerile 
municipale: „Românii deja de mult a 
desvoltat mare agitațiă și încordare din in
cidentul alegerilor comitatense și comunale 
din anul acesta. După cum arată alegerile 
făcute pănă acuma oorteși români în multe 
locuri ș’au ajuns scopul. In unele comitate 
ale Ardealului locuite de români, au ajuns 
mulțl români să fiă membrii oomisiunilor co
mit. In comune primăriile sunt compuse pe ju
mătate Români; în multe locuri însă, sunt 
compuse singur numai de Români, și încă 
chiar și acolo unde locueso și alte națio
nalități. țîiarele românescl, cari scriu des
pre resultatul ajuns și sunt pe deplin mul- 
țămiteț??) cu alegerile, spereză, că la vii- 
torele alegeri parlamentare din anul 1896. 
Românii organisațl pe deplin se vor pre- 
senta și vor lua și ei parte la acele alegeri. 
Deocamdată însă, îi provocă numai la 
luptele în municipii pe Români, care teren 
pentru dânșii ar fi cel mai mulțămitor.

¥

Din Agram sosesce soirea, că cei 24 
de studențl croați condamnați au fost 
transportați Vineri diminâță pe neașteptate 
în penitenciarul din Belovar. Președintele 
tribunalului Iiakodczay (ungur?) s’a dus în 
persână în închisore spre a anunța studen
ților transportarea lor. Firesce că soirea 
acesta a produs mare sensațiă în Agram și 
în totă Croația. Numai trei studențl, cari 
au rude în Belovar și jur, rămân în închi- 
sorea din Agram. De aici se vede motivul 
strămutării. De era temă oa nu cumva spi
ritul agitatoric al studenților să străbată 
prin zidurile închisorii și să împle atmos
fera capitalei croate. Nu va ajuta însă ni
mic nici acesta măsură. Spiritele tot agi- 
tate vor rămâue, deși acum sa spune, că 
strămutarea studenților la Belovar s’a fă
cut numai pentru-oă in temnița de aoolo este

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Jurământul Elisei.
(Noveletă din New-Yore, de Rosenthal-Boniri)

In câte-va sesâne miss Castor fusese 
cea mai superbă frumseță din New-Yorc. 
Și nu numai după esterior merită ea acâstă 
numire; nu numai înălțimea, stătura, ochii 
mari, fruntea albă, nobilă, părul mole în- 
tuneoat, caracteristioele ei buze roșii și pa- 
lida-i față; nu, ea merita acestă numire 
mai vârtos pentru umorul ei rece, neimi- 
tabil, pentru ținuta ei superbă, refusătore, 
ce-o avea cu deosebire față de cavaleri.

Pe când Lizzi Castor, — așa era nu
mită de comun frumâsa nâstră Elisa, — 
era față de dame grațiositatea personificată, 
pe atunci față de bărbați — și cu deose
bire față de tinerii, cari îi jurau amor, 
avea numai rîs ironic și deprimător, vorbe 
reci și scurte. Ea ar fi putut ave așa <Și- 
cend pe tot degetul oâte-nn adorător, în
tre cari și omeni cu stare și posițiă socială 

frumosă, cu cunosoința respectabilă și cu 
caraoter probat, cu cari — ori cu care — 
ar fi putut face „pârtie bună*, derînzadar! 
Lizzi Castor număra deja 23 de ani și tot 
jună!

Și totuși Lizzi Castor putea fi su- 
meță. Tatăl său dispunea de milione; el 
era numărat între primele persdne politioe 
ale statului, căci ce nu face banul? El ținea 
o casă splendidă și „guverna* ca industriaș 
mai multe mii de lucrători și substituți de 
totă săma. Insa-șl Lizzi se împărtășise de 
o educațiă model; ea vorbia cele patru 
limbi ale lumei (francesă, italiană, germană 
și euglesă) și era o diletantă cu talent în 
tote artele, căci natura o înzestrase cu 
abundanță atât în privință corporală cât 
și spirituală.

Ore nu cumva acâstă educațiă model 
ar fi fost causa, că arăta ea o așa răcelă 
față de lumea cavalerilor, răcâlă, care sta 
într’o contrazicere atât de mare față cu 
celelalte însușiri ale ei ?!

Unii credeau, că inima Elisei ar fi 
mortă pentru totă lumea bărbătescă, diD 

causă, că traotase un amor nefericit, iubise 
pe unul, pe care nu-1 putu ave.

Faima îi aduse inima în legătură cu 
lohn Dobson, un om original, care fusese 
mai ’nainte ospe neașteptat în casa lui 
Castor. Der acel inoident nu îndreptăți a 
pe nimenea să-l ia drept adorator al dom- 
nișorei. Dobson se îmbogăți tare prin spe
culația cu acțiuni de-ale minelor de argint; 
el căpătă renumele de un speculant nespus 
de norocos; el era liniștea personificată, 
nimic nu-1 scotea din paoiință; vorbia pu
țin și terguia cu prevedere si sigur. Ur
marea a fost norooosă: ce lua el cu ma
nile sale sigure și determinate, succedea și 
reușia în favorul lui.

lohn Dobson nu mai era om tînăr, 
era pote chiar la mijlocul anului al 30-lea, 
nu dansa, nu fuma, nu se juca, nu bea și 
nu privia pe nici o damă astfel, ca privirea 
lui să potă da nascere la vre-o speranță. 
Pe tote le întâmpina la fel de curtenitor; 
petrecerea lui era de tot seriosă și obser
vările lui arătau o pricepere ageră, pătrun- 
Zătore și une-orl fantasiă multă.

Care dintre dame însă s’ar fi putut 
lăuda, că a conversat cu el mai mult de 
5 minute? Singura Lizzi. Pe acesta o atrase 
el cu nisce maniere acomodate, cu o con- 
versațiune fină și puțin sgomotosă — și 
Lizzi îl privi plină de interes; ea îl pre- 
feria în mod vădit pe cât o lăsa aroganța. 
Dobson și-o însemnă ca pe o femeiă deo
sebită în felul său, dâr ou tote acestea el 
nu mai apărea în societatea, unde credea, 
că s’ar pute întâlni cu Lizzi, — în casa lui 
Castor el nu mai întră.

„S’a întâmplat, ce s’a întâmplat între 
ei“, se auZia șoptindu-se în societate. Și 
șopta era adevărată: oeva se întâmplase.

într’o Zi Dobson s’a presentat la Lizzi 
într’un timp neobiolnuit, la ameZă-Zi; a 
privit’o drept în ochi și i-a Zis: „Domui- 
șoră Lizzi, d-ta nu ai pută fi femeiă, dâcă 
nu ai sci, cum stau trebile cu mine. Eu 
cred a fi observat bine, că d-ta mai mult 
te interesezi de mine, decât de ceialalțl 
bărbați, ce te îneunjoră. De aceea te rog 
dă-ml mâna, inima și averea. Te poți ho
tărî la acesta ?“ 
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mai mult spațiu, că studenții au acolo o 
sală pentru învățat, o bibliotecă și două 
curți, unde se pot preumbla.

Starea politică în Ungaria.
Asupra actualei stări politice 

din Ungaria cjiarul maghiar „AZa- 
gyarorszâg* publică în numărul său 
de ieri un entrefileu de următorul 
conținut:

In culoarele camerei domnesce o dis- 
posițiă posomorită, Oposiția oontinuă o 
luptă hotărîtă pentru schimbarea stărei ac
tuale imposibile. Cele mai bune puteri ale 
sale întră în luptă, pentru-oa cât de ourând 
să trâcă odată acele dile rușindse pentru 
țâră, în cari demnitatea, puterea și con- 
sciința națională să hă representate printr’o 
păpușă (Banfiy). Mânia și indignarea opo- 
siției din c|i în 41 erumpe tot mai înverșu
nat, și sub greutatea acestora boieresoe 
fără de nici o activitate acel anumit domn, 
care numai așa „dm întemplareu ocupă 
soaunul celei mai înalte demnități din Un
garia.

El nu cuteză să se apere pe sine și 
să-și apere punctul de vedere, nu cuteză 
să-și desvolte ideile, și dâcă silit să scolă 
pentru de a ceti seu a borborosi câteva 
șire de pe hârtiă, chinurile și svercolirile 
sale de Sisifus sunt însoțite de batjocura 
și compătimirea țărei. Și omul acesta ne
putincios, care n'are nici o prevedere și 
oare și-a aflat puterea „în sus** chiar și 
atunci, când a fugit dela îmormentarea lui 
Kossuth, și care și acum se înorede numai 
în sprijinul „de sus**: portă în buzunar or
dinul disolvărei camerei și nu e eschisă po
sibilitatea, că o va disolva deja în decursul 
lunei Decemvre, ca să arunce poporatiunea 
țării în suferințele alegerilor de iărnă.

Inși-șl membrii guvernamentali se ru- 
șinâză, că eunt nevoițl a recunosce ca con
ducător al lor pe un astfel de om, și că 
atât ei cât și țâra sunt supuse despotis
mului aceluia. In oerourile oposiționale s’au 
ridicat vool, că trebue împedecată guvernarea 
mai departe a lui Banffy.

Evenimentele din Turcia.
Soirile mai nouă sosite din Constan- 

tinopol anunță despre nouă turburări și 
masacre săvârșite în localități armeuescl, 
mai ales în districtul Sivas. Tot asemenea 
sosesc soiri neliniștitâre și din Samsun, Unie 
și Lazie, ceste din urmă orașe litorale.

De altă parte se depeșâză din Adana, 
că resculații din satul Tschekmesermen s’au 
supus lui La&?7-pașa și s’au împăcat.

Piarul „Hamb. Corresp.1* primesce 
soirea, că comitetul armenesc din Londra a 
ordonat în 21 o. arangiarea de masacrări în 
Constantinopol, pentru de-a provoca prin 
aoeeta intrarea în acțiune a flotei europene 
din Bosfor. Guvernul turcesc aflând însă 
de cu bună vreme despre cele intenționate, 
suprimă revolta.

Lizzi îl privi soânteind de măniă. Ea 
nu-i întinse mâna, oe o cerea el, oi făcu 
un pas îndărăpt și cu o față încruntată, cu 
ochi scânteitorl și cu buze borborositâre 
4ise : „Nu, nu! Niol-odată nu va fi ce dioî 1“

Dobson nu cjise nimic, o privi numai 
vulnerat și oevașl mai palid oa de obiceiu. 
Alt-fel era liniștit, sigur și curat ca tot- 
dâuna.

Lizzi deveni și mai palidă: respira- 
țiunile îi sburau.

— „ț)ece mii de urme sub pământ îți 
voiii fi nevastă**, ii 4ise ea rî4ând cu dis
preț. „Da, dâcă ne vom revedâ la 10.000 
de urme sub pământ repeteză-țl cererea și 
eu o voitî primi, Iohn Dobson 1“ încheia 
Lizzi ou ochi scânteitorl, cu egoism și 
ironiă.

Peste trăsurile cele regulate ale lui 
Dobson se revărsa acum o undă de lumină 
și pe buzele lui se ivi un rîs sarcastic. 
Peste o secundă el deveni erășl atât de li
niștit, cugetător și sigur, oa și mai ’nainte.

— „Vorbesc! serios, d-ra Castor ?** o 
întrebă el cu curtoasiă.

Lui „Pol. Corr.“ i-se anunță din Sofia, 
că au sosit acolo câțl-va membri ai comi
tetului armenesc pentru de a-se pune în le
gătură cu comitetul tnacedondn.

„Osservatore** din Roma publică un 
articol, în oare pledâză pentru faptul, oa 
Papa Leo XIII să fiă numit arbitru în oes- 
tiunea armână.

ț)iarul „New-York Herald** primesce 
dela corespondentul său din Viena urmă- 
tărea soire importantă ou privire la Ges
tiunea orientală: „împăratul Wilhelm II a 
încunosciințat pe oale telegrafică pe împă
ratul Francisc Iosif despre oonținutul acelei 
sorisorl, pe care a dus’o marele duoe Vla
dimir, Țarului. In acea epistolă nu este nici 
vorbă despre o alianță franceso-germană-rusă, 
despre care s’a afirmat 41le,‘Q trecute prin 
4iare și care ar fi încheiată, pentru cașul 
când Turoia s’ar distruge.

Cu data de 23 o. se anunță din Con-- 
stantinopol, oă s’a format o comisiune de 
supraveghiare care va urmări măsurile, oe 
se iau pentru restabilirea ordinei în Ana
tolia.

SOIRILE DILEL
9

— 13 (25) Noemvre.

■f- Alex. L Odobescu. Ni-se sorie din 
BucurescI ou data de 10 Nov. v.: Astă4l s’a 
mai stîns de pe orisonul României un lu- 
câfer strălucitor. Alexandru Ion Odobescu 
nu mai este printre oei vii. România în- 
trâgă pierde pe unul dintre cei mai 
buni fii ai săi . Scoia română, în general, 
plânge pe unul dintre cei mai iluștri și 
mai devotați ai ei dascăli. Alex. I. Odo
bescu. ooborît din una dintre cele mai ilustre 
și mai vechi familii românescl, fost minis
tru, prof, universitar și membru al Acade
miei române, era un bărbat genial, profe
sor de o erudiție vastă, un talent estra- 
ordinar, un scriitor neajuns în mânuirea 
limbei românesol, o inimă pururea însufle
țită și de o stăruință nobilă pentru pro
gresul țării și mai ales a culturii româ
nescl prin scolă. Cine odată l’a vă4ut și a 
vorbit cu dânsul despre causa românâscă 
l’a admirat! — Golul tăcut prin mortea 
iui, mai ales în scâla și în literatura ro- 
mânâscă, ou anevoe se va umplâ. — Fiă-i 
țărîna ușâră și memoria binecuvântată !

—o—
Despre tragicul sfîr.șit al lui Odo

bescu cetim în „Timpul**: „Din nenorocire 
trista scire a sinuoiderei d-lui Al. Odobesou 
s’a oonfirmat. Pare că deoisiunea de a-șl 
lua vieța era înrădăcinată în mintea sa, 
căci luase deja odată o doză de laudanum 
și medicii isbutiseră a paralisa efectul ve
ninului. Cu tote aoestea, nenorocitul luă 
alaltăerl sără o doză mare de morfină și 
de astă dată scăparea n’a mai fost cu pu
tință. Despre motivele acestui aot de des
perare circulă mai multe versiuni contra
dictorii. Unii pretind a sci, că defunotul a 
luat funesta hotărîre în urma unor supărări

— „Da, la 10.000 urme sub pământ, 
pe asta jur!** răspunse Lizzi ou privire săl
batică.

— „Mă țin de vorbă**, răspunse la 
acestea John Dobson amicabil și se de
părta cu un compliment adânc și curte
nitor.

După ce se depărta tînărul, ea grăbi 
în odaia ei, se arunca pe pat și-și asounse 
fața în perinl, spre a-șl năbuși durerâsele 
suspine și plânsul, oe o năpădise, căol ea 
iubise pe Iohn Dobson ferbinte nebun, pă
timaș, cum pâte numai cineva iubi; și niol 
aoum nu încetase a-1 iubi, îl iubia înoă, 
dâr se mâniase pe el grâsnio, căci se apro
piase de ea cu nisoe vorbe și într’un mod, 
ce îi păru vătămător pentru ambiția și în
chipuirea ei. Ea sperase a-1 vedâ ca pe un 
amant la pioiorele ei, oa pe alțl pețitori, și 
pretindea dela Dobson toomai aoeea, ce 
uria și desprețuia la alții: oăciulirea, de
gradarea, îngenuncherea.

(Va urma). 

de familiă. Alții o atribue unor împreju
rări intime, asupra cărora e bine de a arunca 
vălul uitărei. Cei mai de aprâpe amici ai 
defunctului soiu că suferea de mult de o 
bolă forte durerâsă, care îl adusese la des- 
perare".

— o —
Metropolitul Mihalyi la Sibiiu. De 

două 4ile Esoelența Sa Metropolitul Dr. 
Viotor Mihalyi se află la Sibiiu, unde a 
sosit Vineri săra.

— o—
Jubileul părintelui!Hannia. In Sibiiu 

s’a serbat la 7 Noemvre v. c. jubileul ve
nerabilului director seminarial în pensiune 
Ioan Hannia din inoidentul retragerei sale 
în viâța privată după un serviciu de 50 de 
ani pe terenul bisericeso și școlar. Serba
rea, oum oetim în „Telegraful Român**, a 
fost imposantă. Erau de față peste 50 pre
oți și tot ațâți învățători, cum și un nu
măr frumos de popor de prin comunele 
vecine. Diminâța s’a celebrat s. liturgiă, 
după care urmă presentarea deputațiunilor, 
cari au mers să felioite pe jubilar. întâi s’a 
presentatdepu^itiunea corpului prof, din se
minar sub conducerea a itualui director sem i- 
narial Dr. R. Roșoa, apoi Consietorpl ar- 
chidiecesan în oorpore sub oonduoerea pă
rintelui archimaudrit și vicar Dr. II. Puș- 
oariu; deputațiunea tinerilor seminariști și 
a societății „Andreiu Șaguna** sub oondu- 
cerea presidentului ei Dr. P. Span. Urmâ 
apoi marea deputațăuue a oelor esterni, 
peste 150 persone, în numele cărora vorbi 
protopopul Galacteon Șagău din Reghin; 
deputațiunea oierului și poporului din trae- 
tul Săliștei, al căruia protopop a fost ju- 
bilarul timp îndelungat, apoi corpul . învă- 
țătoreso dela soola civilă de fete a Aso- 
oiațiunei etc. La banchetul festiv, primul 
toast l’a ridicat părintele archimandritPuș- 
cariu arătând meritele jubilarului pe tere
nul bisericesc și dcolar, âr d-1 P. Gosma, 
în toastul al 2-lea, a înșirat meritele jubi
larului pentru înființarea „Albinei**, din care 
au răsărit cele 49 institute de credit ro- 
mânesol. S’au cetit la banchet 51 telegrame 
și 12 scrisori de felicitare la adresa jubi
larului, între oarl una fârte căldurâsă din 
partea Escelenței Sale Metropolitului Miron 
Romanul. „Tel. Rom.** spune, că de mult 
n’a mai fost în Sibiiu o manifestațiune așa 
imposantă, ca acesta. — Dorim și din 
parte-ne mulțl ani cu sănătate venerabilului 
jubilar !

—o—
Parastas pentru Stroiescu. ErI s’a 

oficiat în biserica română din Grover un 
parastas în memoria fericitului Mihail Stro- 
escu, la oare între alții au luat parte mem
brii comitetului Asociațiunei pentru spri
jinirea învățăceilor și sodalilor români și 
mai mulțl îuvețăcei meseriași. D-1 Bart. 
Baiulescu într’o frumosă vorbire a arătat 
meritele regtreatului român basarabean 
Stroescu, din a căruia fundațiune generosă 
se susțin astă4l atâția învățăcei români 
meseriași în Brașov. La 2 âre p. m. a ur
mat împărțirea hainelor în sala de desemn 
a șeâlelor române din loo. D-1 N. Petra- 
Petrescu, președintele Asociațiunei mese
riașilor români din loc, într’o vorbire mai 
lungă și plină de idei frumose a arătat 
nobilele intențiunl, de cari a fost oondus 
Stroescu la întemeiarea fundațiunei sale, 
ca adecă să ajutore orescerea unor mese
riași cu bune sentimente românescl, oarl 
prin hărnicia și românâsca lor purtare să 
facă onorea națiunei nâstre. Indâmnă pe 
număroșii elevi meseriași, ce erau de față, 
să fiă ou reouooscință față de memoria 
marelui lor binefăcător, după care se pro
cedă la împărțirea hainelor. S’au împărțit 
la 72 uceniol parte oisme, parte rocuri, 
ori pantaloni. Numărul celor rămași, oarl 
așteptau ajutor, trecea însă peste 200.

-o—
Proces de pressă. Astă4l se pertrac- 

tâză înaintea tribunalului din Seghedin 
procesul de pressă intentat 4larulni sâr- 
besc „Zastava'1 din Neoplanta pentru un 
articol întitulat „Nova Napast.“ Autorul 
articolului încriminat este locuitorul din 
Teresiopol, Nicola Tormci.

—o —

Societate musicală în România. In 
Septemvre c, s’a înființat în BucurescI o 
societate musioală sub numele „Lyra ro
mână11. Sooietatea îșl propune să răspân- 
dâscă intre Români gustul și cunoscința 
musicei. In privința mijlâcelor, de cari se 
va servi acâstă societate, âtă ce se pote 
ceti în „Apelul** lansat de dânsa: „Pentru 
îndeplinirea scopului înalt oe ne-am pro
pus, în primul rând vom deschide o școlă 
de musică vocală și instrumentală, unde 
copii dela 8 — 14 ani vor învăța gratuit, 
er elevii mai mari, în schimbul unei infime 
taxe de 5 lei lunar vor putea lua lecțiunl 
pentru orl-ce instrument ar dori. In al 
doilea plan, societatea va da concerte, se
rate musicale și conferințe. Va tipări bu
căți musicale de ale autorilor români lip
siți de mijlooe; va înființa o bibliotecă 
musicală, a cărei necesitate se simte mult, 
neexistând nici una în țâră la noi; va so6- 
te o revistă musicală, și mai târ4iu, dispu
nând de fonduri mai mari, va trimite în 
streinătate, în urma unui concurs, pe ti
nerii ou talente pronunțate, spre a’șl com
plecta studiile.** Membrii onorifici ai so- 
oietății, plătesc o cotizație de 5 lei pe 
lună. Membrii activi sunt datori a preda 
gratuit cursuri în șoola societății timp de 
trei luni, ori să ia parte activă la concer
tele și seratele musicale ale societății. Toți 
membrii și elevii, cari urmâză cursul de 
musică vooală, vor forma „oorul societăței**. 
Directorul școlei e d. Jaurez Movilă.

— o—
Studențî români în Francia. Statis- 

tioianul V. Turquon scrie în „Le monde 
economique** (27 Iulie) într’un artioul de 
statistică a universităților, oă sunt 189 de 
studențî români în Francia. In acest nu
măr nu sunt ouprinșl tinerii, cari studiâză 
la scoli superiors speciale.

—o—
Tipărituri oprite. Ministrul de esterne 

ungar a intens intrarea pe teritor ungar 
și a detras debitul postai broșurei ^Solidari
tatea latină11 și darului „Adevărulu din Bu
curescI pe motiv, că ar urmări tendințe 
dușmănose st.tului ungar, țliarului din 
urmă, cum afirmă foile maghiare i-s’a mai 
fost oprit odată intrarea în Ungaria mai 
târ4iu însă promițând el de a-șl schimba 
direcția, i-s’a permis intrarea. Acum a 
doua oră i-s’a oprit intrarea în Ungaria.

— o —
Ce a pățit un 4'«i*'8t viones în Bul

garia? „Agenturei baloanice**, i-se tele- 
grafâză din Sofia, că președintele sobra- 
niei a inte^is unui corespondent al unei 
foi din Viena de a mai ocupa loo pe ga
leria 4iariștilor, oăcl, în o telegramă din 
16 1. o. a publicat soirea falsă, cum-oă în • 
tr’o ședință de nopte a sobraniei repre- 
sentanții conservativi, ar fi bătut și păl
muit pe representanții oposiției și p9 re- 
presentanții socialiști.

—o—
Convenire colegială. Atragem din nou 

atențiunea publicului român din loo asnpra 
oonvenirei colegiale, ce se va de mâne 
6âră în sala otelului „Nr. 1“ din partea 
Reuniunei române de gimnastică și cântări, 
începutul la 7l/2 ore. Programul, consta
tator din 7 punote l’arn publioat în săptă
mâna treoută.

—o—
Căsetoriă civilă. Cetim în „Foia Die- 

oesană** din Caransebeș următârele : „A4l 
săptămână a avut loo oea dintâiu căsătorie 
oivilă între Românii din Caransebeș. La 
actul civil s’au presentat mirii în haine de 
tote cjilele, dâr curate însoțiți de doi mar
tori. După aotul civil tînăra păreche îm- 
brăcându-se în haine sărbătorescl și împo- 
dobiudu-se ou semne de nuntă a pleoat la 
biserică cu alaiti, însoțită de număroșl 
nuntași. Tot în aceeași 4i d- a. s’a căsă
torit și o păreche de romano-oatoliol. Ei 
uu fost cu nuntași cu tot ou „podobe și 
alaift** atât la magistrat, cât și la biserică.

— o—
Cum înveță prinții germani. Din Kiel 

se anunță, că cei mai mari doi fii ai îm
păratului german Wilhelm, adeoă prințul 
de coronă Friderio Wilhelm, care e în etate 
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de 13 ani, și prințul Eitel Friderio, cu un 
an mai tînăr ca cel d’întâi, vor oerceta din 
primăvară încolo gimnasiul din Plăn, un 
orășel al provinciei Sohleswig — Holstein. 
Amândoi prinții vor looui în reședința de 
odinidră a principilor de Holstein. Se scie, 
că aprope toți principii germani cercetâză 
sodlele și universitățile regulat ca ori și 
oare alt student, ceea-ce contribue mult la 
■crescerea lor temeinică și reală.

—o—
Noi cardinali. Peste câte-va cjile după 

•cum anunță 4^ar0l0 italiene Papa Leo al 
XIII în un consistoriu secret va numi 9 
cardinali noi în personele următorilor 9 
metropolițl și episoopl: Silvestru Sembra- 
tovioz, metropolitul din Lemberg, Franoisc 
Satoli metropolitul titular din Lepanto, de 
present delegat papal în statele unite din 
Amerioa, loan Haller primatele din Salz
burg, Anton Maria Oasoajaresy Azara me
tropolitul din Valadolid, Ioan Maria Gotti 
metropolit titular din Petra, loan Petru 
Boyer metropolitul din Burgez și Adolf 
Ladislau Albert Perraud episcopul din 
Autun. Papa Leo XIII încă cu trei 
ani înainte de aoâsta a voit să numescă 
pe episcopul Perraud de cardinal, numai 
cât atunci regimul frances nu s’a învoit, și 
pentru aceea Papa în an. 1893, 16 lanuar 
la numit de cardinal in peotore, ca și pe 
Koppot și pe Lecot. Pălăria de cardinal o 
vor mai primi-o și episcopul de Urgela, 
Salvator Casanass y Poges și episcopul de 
Ancona și Umana, Achilles Manara.

—o—
Esportul de făină peste Fiume în 

Europa apusană și Brasilia, în cele dintâi 
cjece luni ale anului curent, adecă dela 1 
Ianuarie păna la 31 Octomvre 1895 a fost 
■de 603,852-1 măjl metrioe (față cu 576,137-7 
măjl metrice în același period al anului 
trecut). Aprope 75 procente din cuantu
mul acesta merge în Marea Britaniă unde 
la Glasgow, Hull, Leith, Liverpool, Londra 
.și Manchester s’au esportat 446.548 5 măjl 
metrice.

— o—
La d-l notar public reg. din Abrud, 

Mihaiu Cirlea, e vacant și sub favorabile 
•oondițiunl se pote ooupa un post de can
didat sâu substitut de notar public. Se 
aviseză despre acâsta juriștii români cel 
puțin cu un rigoros, advocații români și 
judii români pensionați.

Regina Natalia în Crimea.
Din Belgrad se anunță, că regina Na- 

talia și sora-sa prinoipesa Ghica, cât de 
curând vor călători la Crimea, ca să visi- 
teze pe mătușa lor, pe princisa Moruzzi, 
căre de present se află la proprietatea sa 
în Dunisen.

După cum se susține, Natalia cu oca- 
siunea acâsta îșl va vinde proprietatea sa 

•din Crimea, oare prețuesoe multe miliâne, 
și suma acesta o va depune-o la o banoă 
din Paris, pănă când regele Alexandru se 
va însura. După cununiă regele va primi 
&cea sumă de bani dela mamă-sa.

In, cercurile bine informate se afirmă 
>oă Natalia ou ocasiunea petreoerei sale mai 
de pe urmă în Paris, a dat regelui Alesandru 
100,000 franci, căci regele Alesandru a de- 
ohierat mamei sale, că toți banii săi pro
prii — cam 150,000 franci, oe și-au eoo- 
■nomisat regenții pe când el era minoren — 
Milan ia luat dela el cu puterea, când a 
călătorit la Paris, și ou acea ocasiune a și 
■insultat pe fiul său.

Milan prin fapta acâsta nevrednică în 
o așă stare neplăcută a adus pe tinărul 
rege, încât Alesandru a fost constrîns să 
caseze prân4urile de curte obicinuite, spre 
cea mai mare părere de rău a miniștrilor 
,și a diplomaților.

Natalia dimpreună cu sora sa vor 
merge din Crimea la Belgrad, ca să fiă de 
față la noua arangiare a Conacului. Mo
bilele pentru regela Alesandru, le-a pro
curat Natalia pe spesele sale d’n Paris. 
Natalia a resoumpărat în Paris tote tacâ
murile de aur și de argint, cari au rămas 
încă dela domnitorii serbescl Miloș și Mi- 
-hai, pe carl Milan le-a pus în casa de ză- 

logire din Paris. Mai multe rămasuri pre- 
țiose familiare, pe carl Milan a uitat să le 
soâță, s’au pierdut.

0 bibliotecă, persecutată,.
D. lg. Mircea, student în drept, 

ne r6gă se dăm publicității urmă- 
torele:

Domnule Redactor!
Cred că este bine, ca orl-ce persecu

ție și nedreptate venită din partea Un
gurilor. să fiă adusă la cunoștința publică 
ca astfel opinia publică să fiă informată de 
cum e perseoutată limba română de cătră 
dânșii.

E un an și jumătate, de când, dorind 
să înzestrez comuna mea natală Cața, 
cot. Târnava-Mare cu o bibliotecă, am 
colectat dela sătenii mei și dela alțl 
bărbați iubitori de cultură, din Bucuresol 
mal multe sute de volume, din care 200 
le-am și expediat în sus d'aa comună.

Credeți că aii ajuns tote la destina
ția lor?... Nu! căci autoritatea ungară 
le-a supus unei censure strașnice, așa că 
bietele cărți niol n’apucaseră bin să vadă 
Ungaria și solgăbirăul s’a și presentat spre 
a le oensura.

Am fost și eu de față oum și preotul 
local. Solgăbirăul, anume Boeru, (român 
renegat) scurteză ori-ce carte filă cu filă, 
și unde i-se părea saîi vedea ceva vorbind 
despre Unguri se făoea serios, dar cartea 
era treoută în lista cărților agitătore, așa 
că în șovinismul lui, probabil de-ore-ce 
cărțile erau din România, le-a declarat mai 
pe tote oa atare, până și chiar istoriorele 
morale ale lui Rîurânu. Odată oe solgăbirăul 
s’a couvins de acest pericol le-a expediat 
la Cluș spre a fi din nuoă cercetate; apoi 
d’aoolo la Seghedin și mai la urmă la Pesta. 
Ministrul instrucțiunii le-aesaminat și dînsul; 
și, după ce și-a dat verdictul, au fost îna
poiate, remânând saorificate 17 volume, cari 
s’a crecjut a fi periculâse existinței Statului 
ungar; restul scăpând de censură, astădl 
sunt puse la disposiția sătenilor din Cața, 
menite să lumineze mintea lor cu frumose 
cunoștințe și, deoă ar pută ele să grăiască 
le-ar spune consătenilor mei: „Cetește-mă 
„cu interes ; sunt cu „fața curată și țfruntea 
„ridicată, — având afară de prețiosul meu 
„oonținut — și onârea d’a fi stat pe banca 
„aousaților din Clușiu și Budapesta."

Cu tâtă stima, Ig. Mircea, stud. în drept.

România agricolă.
X. Ței*auii și terlașil.

(Urmare).

Și mai rău decât țeranii stabili 
sunt tîrlașii, cari nu au casă, nu au 
măsă, ci sunt vecinie în voiagiu, de 
pe o moșia pe alta. Tîrle și tîrlași 
se numesc nisce mici colonii de 
câte 20—30 familii de lucrători, pe 
cari arendașii îi aduc și îi stabilesc 
pe moșiile mari, în partea unde nu 
au brațe și vite pentru a-le cultiva, 
și le dau păment în parte de mun
cit cu dijma. Dijma, ce li-o iau, 
varieză între 3:1 și 5:2 etc.

Guvernul, în loc de-a sili pe 
proprietarii de moșii, ca pe moșiile 
lor, colosale ca întindere, se facă 
ceva instalațiuni seu se înființeze 
sate cu nevoiașii din comună, nu s’a 
interesat de loc de cestiune și a 
permis formarea acestui fel de bri- 
gandagiu, care de-o parte este om 
muncitor, de altă parte trăesce din 
furtișag și duce o viâță nomadă și 
semi-selbatică, fără preot, învățător, 
primar etc.

Primă-vera înainte de St-George 
poți întelni c|ilnic 4ec* de caravane 
de atari tîrlași, cu cățel și purcel, 
cu copii, găini etc. încărcați pe 
care cu vitele după ei, mutându-se 
de pe o moșiă pe alta. Unde ajung îșl 
fac bordee în păment, provisorii ori 
de durată, după cum sunt învoiți se 
stea numai pănă la culesul porum
bului și apoi se se tragă la un sat 
ore-care, ori se stea unul seu mai 
mulți ani.

De obiceiu ei nu se cunosc unii 
oe alții, de6re-ce nu au contact în- 
;re denșii. La unii am găsit și ore- 
care bunăstare: câte 20—30 vite

mari, la o sută de oi, apoi câte 2— 
3 pluguri, mașini de secerat etc. 
Acești mai ghiaburi lucrau pănă la 
100 pog. cu slugile și omenii fami
liilor. Cei mai mulți sunt însă tare 
săraci, și vieța lor nomadă nu le 
permite a strînge avere. Cea mai 
mare parte dintre ei sunt certați cu 
justiția și pe șesul imens cu greu îi 
păte urmări și justiția, dedre-ce tîr- 
lele și bordeele lor nu le veeji pănă 
nu dai de ele, și comuna cea mai 
apropiată este la 20—50 klm. de
părtare.

Mulțămită publică.
Comitetul parochial român gr. or. 

din cetatea Brașovului vine prin subsem- 
nații a chiata publioe sumele de mai jos 
și a esprima sentimentele sale de profundă 
mulțămită domnilor mai jos însemnați, cari 
au biue-voit a dărui și a număra sume 
pentru biserica română ort., ce se olădesce 
în centrul Brașovului, anume:

Din Brașov: On. d-n George B. Popp 
o miiă fi. Ion Săbădânu 200 corone; George 
I. Nica 100 fi.; Văd. Maria N. Bidu 20 fi.

Din România (Bucuresol) colecta prin 
d-l N. și d na Elena Mocanu cu lista Nr. 456 
au dăruit d-nii: Dimitrie Petrescu 40 lei; 
D. Rovacin și V. Guerite 50 lei, canoelaria 
pal. 100 lei; D-na Sofia Z. Bragadiru 40 
lei; un anonim 40 1.; G. N. Căciulescu 20 
lei; Frații Vasilesou 20 lei; V. Crețoiu 20 
lei; f)-na Elena Țigoiu 15 lei; M. Eco- 
nomu 10 lei; Toma N. Dinsohotu 10 lei; 
N. Bedițanu 10 1.; Ion Popesou 10 1.; Dr. 
Mendoreanu 10 1.; I. Baicovenu 10 1.; I. 
Geogescu 10 1.; A. G. Munteanu 101.; Radu 
G. Albuleț 10 1.; Iancu G. Docesou 10 1.; 
T. Pană 10 1.; D-na Ana Banescu 10 1.; 
D-na Zoe D. Petrescu 5 1.; D. Moceanu 
5 1. ; Frații Pârvulesou 5 1.; Toma Cons- 
tantinescu 5 1.; Ilie Dumitresou 5 1. ; D. 
Z. Furnică 5 1.; Granoea et Stănescu 5 1.; 
Sava Pavel 5 1.; D-nele: Elena N. Po
pescu 5 1.; Elena Misirliu 5 1.; Dumitru 
Cofei 5 lei; Zamfir Tigoîu 4 1.; Lucreția 
D. Petresou 2 1. 50 b., Valeria D. Petrescu 
2 1. 50 b. I6n Dimitriu 1 1.; Alecu Mincu- 
lescu 1 1. In total 540 lei.

(Va urma,)

NECROLOG. Georgiu Șierban, pa- 
roch gr. or. din Nădlac, râposat la 8/20 
Noemvre 1895, după un morb greu de su
ferințe, în etate de 87 ani, și în al 57-lea 
an al preoției. Rămășițele pământescl ale 
neuitatului defunct s’au depus la cele 
eterne în 10(22) Noemvre 1895 conform 
ritului gr. or. rom. în cimiteriul din Nă
dlac. Fiă-i țărâna ușoră !

mVERSE.
Martiri ai cugetării. Meseria de dia

rist în China n’are nimic atrăgător. Cetiți 
și judecați: Jjiarul oficial al guvernului 
chinez ^Gazeta de Peking*, oare numără 900 
de ani de când esistă. a avut în acet timp 
între redactorii ei 1800, cari au fost de- 
oapitațl din causă, că au oălcat; instrucțiu
nile stăpânirei! Se pote vede în sala re- 
dacțiunei clarului chinez o placă de mar
moră, care perpetuâză în litere de aur nu
mele acestor 1800 martiri ai cugetării.

Primul sărut. Următârea definițiă a 
primului sărut o publică o damă într’un 
cjiar: „In 20 Mai el m’a sărutat de prima 
dată. Eu m’am simțit ca într’o gălâtă cu 
roze, ca și când ași fi în miere, ca și când 
ași înota în Eau de Cologne și în Cham
pagne ; ca și când cineva ar tugi peste 
nervii mei ou nisce piciorușe de diamant, 
și ca și când o mulțime de luntrișâre mi
cuțe cu ângerl mi-ar inunda vinele, și oa 
și când peste ÎDtreg corpul meu s’ar re
vărsa o lumină magică ca un curcubeu".

ț>iua <le Vineri. Mulți cred, cumcă 
(jiua de Vineri este o di nenorooosă, dâr 
despre acesta a dis descoperitorul Ameri- 
cei, că nu e drept, pentru-că el tot Vinerea 
a întreprins cele mai mari lucruri; și anume: 
In 3 August 1492, Vinerea, a plecat el din 
portul „Santa Maria" din Pola, când a des

coperit lumea nouă. Tot în aoelașl an Vi
nerea în 12 Octomvre a ajuns el după o 
lungă vreme la pământul dorit. In anul 
1493 în 4 Ianuarie, Vinerea, a oălătorit el 
înapoi în Spania ca să facă cunoscut glo- 
riosa sa desooperire. In o Vinere în 15 
Martie 1493 era când a ajuns el la stân
cile Andalusiei, și âr în o Vinere în 14 
Iunie în anul; 1494, când a descoperit el 
America.

Despre orologe. Cât e de curios me- 
chanismul unui orologiu putem vedâ din 
cele oe ni-le spune diarul „Le Nature'1. 
Mișcarea rotiței purtată de spirală nu este 
continuă, ci săritore, și numărul săriturilor 
pe an sunt: 200,000,000, dâr numărul 
acesta la orologele de părete este mai mare. 
Este de necredut, ce oale lungă face rota 
oare portă arătătorele. La orologele de bu- 
sunar diametrul rotiței principale este de 
7 m. m. și pe seoundă face o cale de 395 
m. m., er pe di face o cale de 34 km. și 
pe an 12,500 km. Puterea spiralei este 
1/270.000.000 parte din puterea unui cal, 
încât pentru o mașină ce e purtată de pu
terea unui cal, ar trebui 270,000,000 de 
orologe ca să-o p6tă purta.

Cultura albinelor îu Europa. In Aus- 
tro-Ungaria sunt 1,550,000, stupini, în Ger
mania 1,450,000, în Franeia 950,000, în 
Holanda 24,000, în Belgia 200,000, în Ru
sia 110,000, în Danemarca 90,000, în Gre
cia 30,000 de stupini.

Vorbe înțelepte. Este mai ușor a face 
pe altul fericit, deoât a-se ferici pe sine. 
— Somnul e mijlooul cel mai bun pentru 
sourtarea vieței. — Intre a sei bine și 
soiința bună e deosebire. — este
un cuvânt din două silabe; cel oe a căcjut 
însă în lanțurile lui are să silabiseze în- 
trâgă viâța.

Glume. Tipograful: „VoescI d-ta, ea 
să-țl punem monogramul pe formularele de 
conto?" — Croitorul: „Nu, D-le; pune-țl 
mai bine un buchet ou flori; „mu mH uita /“

*
Fiica: „Ce înțelegi, tată, sub o căsă

toria înțelâptă? Tatăl: „Eu înțeleg, că acea 
oâsătoriă e înțelâptă, când însurățeii se înțe
leg încă de bună vreme, oa să rămână 
amândoi neîneurațl".

*
Nevasta: „Sunt patru ore de când te 

aștept să vii odată din oârciumă! — Băr
batul: „Și eu am așteptatt acolo patru ore, 
pănă când tu vei adurmi!“

*
înaintea ușei unui doctor de dinți: „ Deoă 

ași scii cu siguritate, că nu-i acasă docto
rul, numai decât ași suna clopoțelul!"

Schi telegrafice.
Atena, 24 Noemvre. Ambasa

dorul turcesc primi ordinul de a-se 
întorce fără amânar.e în Constanti- 
nopol. Acest ordin a produs mare 
agitațiune între Greci.

Literatură.
^Familia*, ce apare în Oradea-mare 

(N.-Vârad) sub redaoțiunea d-lui Iosif Vul
can în anul XXXI, ouprinde în nr. 46 dela 
26 Nov. a. c. următârele: Pietrele Domnei 
de Carmen Sylva — Nerăbdare (poesiă)de 
Elena Voronoa — Dimitrie Cichindeal, date 
nouă despre viâța și activitatea lui, de Io
sif /Vulcan — Cugetări — Induratei (poe- 
siă) de Em. Sabo — Paserile nostre cân
tărețe (poesiă) de V. Bumbac — Proverbe
— Mugurul lui Buridan, (comediă de Scribe) 
trad, de N. A. Bogdan — Salon: Frum- 
sețea femeii, ScirI literare, teatrale-musi- 
oale;Din biserică și școlă ; Ce e nou? Hi- 
gienă;Umor și satiră. — N-rul acesta con
ține două ilustrațiunl: Maria Luisa, prin
cipesa Bulgariei și o nopte pe mare. — 
Prețul abonamentului pe an 10 fl.

*
Iu editura librăriei „ Carol Mtiller* din 

Bucuresol a apărut o frumosă coleoțiune 
de poesii, întitulată: Iubire, de A. Vlăhuță
— o broșură elegantă, tipărită pe hârtiă 
de lux. Un esemplar 3 lei.

PrODrietai: Ob*. AuFeB Ifâure^îanu.

Redactor responsabil: Gragorâ ^asor.
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Cursul fa bursa din Viena.
Din 23 Noemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% • • • • 119.85 
Renta de oordne ung. 4% • ■ • 97.80
Inpr. căii. fer. ung. în aur 4y2% • 123.20
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 100.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 119.50 
Bopnu rurale ungare 4% • • • 96.25
Bonuri rurale croate-slavone. . . —■— 
Imprum. ung. cu premii .... 154.50
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 141.— 
Renta de hârtie austr................... 99.—
Renta de argint austr................... 99.—
Renta de aur austr.............................. 120.15
Losurl din 860   447.50
Aoții de ale Băncei austru ungară. 1015.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 434.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 367.50 
NapoleondorI.................................. 9.54*/2
Mărci imperiale germane . . . 59.027^
London vista....................................120.95
Paris vista.................................. 47.95
Rente de cordne austr. 4°/0- • • 100.—
Note italiene.................................. 44.60

Cursul pieței Brașov.
Din 23 Noemvre 1895.

B&ncnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Comp.
Ruble rusescl Cump. 
Lire turcesol Cump. 
Mărci germane Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0 

9.52 Vend. 9.54
9.46 Vend. 9.50
9.58 Vend. 9.61
5.65 Vend. 5.70

128.y2 Vend. — .—
10.78 Vend. —
58.70 Vend. —

100.75 Vend. 101.75

din 19 Noemvre n. 1895.

Valori ■
-a

Rentă română perpetuă 1875 
Renta

n
>•
n
n

n
n

n

Oblig.
Oblig.
Oblig.

»<
»
■I

amortisabilă .... 
(Impr. 1892 . . . 
din 1893 
1894 int. 6 mii. 
(Impr. de 32. '/2 mii. 
(Impr. de 60 mii. 
(Imp. de 274 m 1890 
(Imp. de46m. 1891 
(Im. de 120 iul. 1891

n

n
II
n

n

n
de ’Stat (Conv. rurale/ 
Casei Pensiunilor fr. 300 
comunei BucurescI

n

1888
1884
1888
1890

,. din 
„ din 
„ dm

Scrisuri fonciare rurale .
„ „ urbane BucurescI
!> >1 i» •>
„ » >> '

Oblig. Soc. de basalt artificial

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 
Banca Națion. uit. div. 86.— 
Banca agricolă ...... 
Dacia-România uit. div. 35 lei 
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 80 
Soc. Rom. de Constr. uit. div.15 1. 
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0

„ 2em.u. d. 0 
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30,, ’ 
Seciet. p. const, de Tramways 
20 trancl aur

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

iji.- Oct 100.—
II »1 91.7„

taji.—lul. 98.'/
98.'/s

Apr.-Oct. 93.'/
lan.-lniie 87.-

h n 87.-
11 n
ii >1 87.
11 n 87. -

Mai-Nov. 100.’/,
280.—

lan.—Iul. 94.—
Mai-Nov. —. -
lun.-Bec. —. -
Mai-Nov. 95.—
lan.-lulie 92.'/

10 L.—
n » 88.’/
« n »!■'/
n »

150 v ... t_
într. v. 1570.
150 v. 20-.-
într. v. 393.-

402.—
320.--

n n 172.-
U H -
» » 105.-
> 5
i: î; —
n »

1 «
j 11

20A4

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom.
Avansuri pe efecte 
Casa de Depuneri 
Londra . . . .
Viena.....................

Paris .... 2°/0
«"/o Petersburg . . 47,7o
572 Berlin .... 37o

Belgia .... 3%
5% ELveția .... 37.7o

Nr. 15074—1895.

PUBLICAȚIILE,
Spre scopul vecturăi ei pietrișu

lui din figuri pe șosele și spre sco
pul transportărei rămășițelor de pe 
șosele îu decursul anului 1896 va 
avea loc Joi în 5 Decembre a. c. la 
10 ore a. m. la oficiul orășenesc de eco
nomii o pertractare minuendă de 
oferte.

Reflectanții au de ași așterne 
până la terminul indicat la aminti
tul oficiu, ofertele scripturistice, pro- 
vecfute cu timbrul prescris și cu va- 
diu de 5°/0.

In otert este de a se aminti în 
litere și cifre suma de rebonificare, 
care se pretinde, mai departe de- 
chierațiunea oferentului, că i sunt 
cunoscute condițiunile de oferte și 
că să supune lor.

Condițiunile aceste se pot vede 
în decursul brelor oficibse la oficiul 
orășănesc de economii.

Brașov, 16 Noemvre 1895.
846,1—2 Magistratul orășenesc.

Nrul 15220-1895.

PUBLICAȚIUNE.
Pe temeiul art. de lege VIII, 

din 1895 se vor conscrie din 20—30 
Novembre a- c. pe teritoriul orășe
nesc, referințele economice.

Conform circulariului biroului 
statistic reg. ung se avisesă, cumcă 

datele asupra acestor referințe eco
nomice, servesc uumai spre scopul 
cunoscerei referințelor economice, 
nici într’ucât înse pentru evaluarea, 
dârei.

Se observă, cumcă acei, cari cu 
intențiune dau date false, seu cari 
în decursul amintitului termin îm- 
pedecă finalisarea lucrărilor conscri- 
erei și în fine acei, cari pentru da
rea acestor date în urma citațiuuei 
nu sar presenta la magistrat se pe
depsesc conform §-lui 6. a sus cita
tei legi, cu o pedepsă până la 50 fi.

Pentru-că conscrierea acesta se 
se facă cu tbtă acurateța, se prov6- 
că încă de acum toți locuitori, ca 
se’și numere vitele (vite cornute, cai, 
asini, catâri, capre, rimători, oi, ari
pate și coșuri de albine), mai depar
te acareturile economice și pomii 
roditori, astfel dupăcum recer între
bările din oblele I/a și 1/6.

Respunsurile la întrebările din 
aceste cble se dau din partea res
pectivilor posesori cu cea mai mare 
ușurință, îndată ce posesorii își pro
cur datele încă înaintea începerei 
conscrierei.

Se recomandă în fine, că publi
cul se ajutoreze agenții exmițl pen
tru conscrierea referințelor economi
ce proveduți spre acest scop ou le- 
gitimațiunl și se le deeă tot concur
sul posibil.

Brașov, în 14 Novembre 1895, 
839,3—3 Magistratul orășenesc

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din i Odombpe
€■ li i r i ș ia — T u r d a

Tron 
de 

persdn.

Tren 
accel.

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

6 12
6.41
7.16
8.—

Tren 
deTrenă

mixt. pGrg<5n.

Tren
accel.

Tren 
de 

persdn.

Trenu
mixtu

Tren.
accel.

Trenă 
de

Tren 
accel. porg6n.

trenu 
de 

persân.

trenă 
mixtu

trenu 
mixtă

trenu 
de 

person.

5.10
8.00

2 15
9.15

11.12
12.48
2.12
2.20
2.50
3.26

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50
125
1.43
1.52
2,18
2-40

Tren 
de 

person.

05
4.40
5.10

12.00

Tren 
mixt

8.05
5.45
9.02'

11 33
I. 48
2.06
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59: 

Tr. mix.l, 

”840
9.08

10.40
II. 25
11.54
12.04
12.34
1.-
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10

Tb0| 12.26'
8 30 12.58
9.03 llo
9.38 1.34

10.25 2-09

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9 09

9.42
9.44
9.59

10 22
10.5 li
11.12

11.—
12.26

1 11
8 30

trena 
de 

persdn.

trenu 
mixtă

trenu 
mixtă

trenu 
de 

persdn.

10.30
10.10

Ghiriș
A Turda

7.20| 6.25 11.-
11.20

4.-
4-20

7 33
7.53

10.21
10.41

9.12
8.52

3.30
3.10

1.55
7.-
3.27
1.19

11.04
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

Y 
sos. | 
pi- |

Viena . . .
Bndapesta 
SzolDok 
P. Ladâny. 
Oradea-mare

Clușiu .

7.01
6.-
5.11

Mezo Telegd 
Rev . .
Bratoa .
Ciucia .
B -Huiedin
Ghârbău

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Greoi unei 
Blașiu . 
Mic&sasa
Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfaleu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apeța . 
Feldiora

Timiș
Predea
Bucuresol

i pl. 
isos.

1 55
7.25
5Ă3
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

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
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

11.01
10 45

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

1.50
11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.mixt

“4Â8
4.23
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
K53
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Tren 
de 

person.

9.08
8.28
8.01
3.15

8.10
"4Ă3

2.17
11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
;8.37
7.37
7.-
6.45
6.27 

“5ĂL
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2 10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43

trenu 
de 

porsân.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

Tren 
mixt

I
4 45
6.35
7.01 

în totă'

— ■ CD

5-3-
-C/J

Cepșa-mică. — — Awigiâ —
trenă 

de 
person.

trenu 
mixtu

5.10
4.50

trenu 
inixtu

trenu 
deTren 

mixt persdn

trenu 
de 

porson.

11.34
1.03
1.25

7.10
8.50
9.15
1.46
3.31
6.08

pl.

80S.
I

Copșa mică 
Ocna . .

Sibiiu .
Avrig .
Făgăraș

SOQ.

{
l SOS.

pl.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

3.39
2 01
1 31

în totă

5 * 
® -ei- 
-I gp

00

6.20| 12.35
11.01
10.30
8.33
6.54
4.05

5.12
449

tronu 
mixtă

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtă

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

6.15 11.35 4.25 10.28 T Slnieria ......................... A
Ț 4.50 10.25 3.10 8.34

6.38 11.54 4.48 10.46 s Ceru a............................. 4.34 10.05 2.54 8.14
7.13 12.20 5.23 11.12 Hunedora.................... 1 4.10 9.38 2.30 7.45**

trenu
mixtă

trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

8.35
10.28

4,55
6.36

fi iEîg X'

Brașov
Zârneștî

7.36
6.06

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

1.29
12.05

8® ea i* e ș - ttj 01 «a « m Bistriț m

4.- 
5 03

> 9.10
|10.28

4.20
5.35

Mureș-Ludoș ....
Z a u............................. 6 6.46

5.49
7.21
6.24 D 2 3 

S3 CD p 
Z- 1 ©

6 48 £•12 41 â x* Țugr.'-Bndatelica . . . □ 4.50 (P--
9.40

7 38 5' 1.54 -*>■ St. Mjhaiu de câmpie . eC 3 44 8.46
8 33 | 3.02 1 a Lecința........................ 2.48 7.43
9 07 I. 3 41 z § Ș.-Măgbiăruș .... g« 2.01 6.52
9.59 r 4 55 1 'F Bistrița........................ r 1.16 5.55

Oacex’dea — — Meg-lx.-săseac.
Trenu 
mixtu

Trenu 
do 

persdn.

Trenu 
de 

porson.

Trenu 
de 

persdn

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu • 
mixtă

2.25 8.10 3.11 8.59 fi 9 pl. Cucerdea . . sos. 6 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
4 07 9.37 4.37 10.23 Gipău . . 6.24 1.19 6.55 11.43
5.07 10.27 5.26 11.11 sos. 1

Oșorheiu .
(pl. 5.30 12.25 5.50 10.35

5.40 10.42 5.36 pl. j • Isos. 9.20 5.04 !0-
7.19 12.21 7.19 Y sos. Regh.-săs.. . pl. 7.49 3.25 8:25 L

5.30

Nota: Orele stațiunilor

trena
mixtu

însemnate în stânga 
însemnezi dreJe de nopte.

5.43
6.06

6.20
7.08
8.01
1.26

Sighișoi*»—©dwB’laeanii-secwesc.

11.30 5. Âradu ......................... 6 10.43 3.44 10.55
12.47
2.05
7 38

6.14
7.39

12.33
4 b r

Vinga . .
Tinsișora . 
Segedin . .

■ • •

9.42
ș.2( I
5 -

2.40
1.12
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