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Banffy și oposiția.
Brașov, 14 Noemvre v.

Tot mai mult se încordâză si- 
tuațiunea în dietă între guvern și 
oposiția maghiară. Desbaterea ge
nerală asupra budgetului pare a nu 
mai ave sfîrșit. Unul după altul se 
ridică oposiționalii ținend discursuri, 
care de care mai înfocat și mai ve
hement, în cari critică stările ac
tuale și politica cabinetului Banffy.

In urma atacurilor nesfîrșite ale 
oposiției Banffy a devenit fbrte im
pacient și iritat și organele lui au 
început deja se amenințe, că dâcă 
oposiția nu se va stern pâra, făcend 
posibilă primirea budgetului, atunci 
se vor lua rnesuri, ca ședințele ca
merei se se prelungbscă, se se țină 
și în sărbători și neîntrerupt, fără a 
se da măcar vacanțe în sărbători și 
cu considerare la alegerile de func
ționari municipali.

Foile oposiționale răspuncjend la 
amenințările acestea asigură, că opo
sitia nu se va da îndărăt și va spune 
tot ce are de spus, ori îi place lui 
Banffy, ori nu. Cum a isprăvit’o ea 
cu Tisza, Szapary și Wekerle va is
prăvi-o și cu baronul Banffy, cu tăte 
că pănă acuma nu l’a prea luat în 
serios.

Se pare însă, că Banffy și-a 
schimbat gândul, căci se anunță, 
că după pertractarea proiectului 
de indemnitate, ce-o cere guvernul 
pe timp de trei luni, camera va fi 
amânată pănă la începutul lui Ia
nuarie, cu considerațiă la alegerile 
de funcționari în comitate.

Guvernul crede, că indemni
tatea va fi desbătulă pănă pe la 8 
Decemvre. Dâr păte să greșescă cu 
socotela, căci tocmai acestă desba- 
tere promite a fi cu deosebire fur- 
tunosă, deore-ce cu acestă ocasiune 
oposiția voesce să constrîngă pe 
guvern de a da asigurările cele mai 
firme, că nu va voi să eserceze nici 
un terorism asupra camerei și că 

nu voesce să facă nouă alegeri în 
ernă, pe basa listelor electorale fal
sificate și anume pregătite.

Ministrul-președinte a fost in
terpelat anume, în ședința de Sâm
bătă a comisiunei financiare de că- 
tră deputatul Horansky, decă sunt 
adevărate ori nu faimele despre o 
plănuită disolvare înainte de timp 
a dietei ?

La acăsta întrebare a răspuns 
br. Banffy cjic®n<i, că guvernul nu 
vede nici o causă pentru care săfiă 
disolvată camera, și că nici nu 
plănuesce o astfel de disolvare , 
din contră, doresce ca la finitul anu
lui 1896 să se desbată budgetul în 
totă ordinea, și, dăcă nu va inter
veni cumva vr’o împrejurare estra- 
ordinară, camera să nu fiă disolvată 
înainte de a i-se îndeplini mandatul 
legal. Dâr oposiția nu are încredere 
în declarările lui Banffy și se teme, 
că el, care își schimbă gândul și se 
hotăresce forte iute, pbte de odată 
să-o surprindă c’un fapt împlinit. In 
Cașovia de pildă fac de acuma mari 
pregătiri pentru alegerile viităre, 
căci se crede, că totuși camera va 
fi în curend disolvată.

Se mai tem oposiționalii, că 
Banffy nu se va spăria nici de ob- 
strucțiunea lor, mai ales, că contăză 
la sprijinul oposiționalilor din tabăra 
lui Szapary și la acela al fracțiunei 
estreme Eotvos-Iusth, cu care gu
vernul și acuma cochetâză.

Numai o singură împrejurare îi 
pune ministrului-președinte bre cari 
piedeci, adecă cestiunea reînoirii pac
tului, care la Viena se cere a se 
resolva înainte de-o eventuală di
solvare a camerei ungare.

Judecând după tote acestea, si- 
tuaținnea parlamentară e forte ne
sigură și stă înaintea unui mare 
semn de întrebare.

CRONICA POLITICA.
— 14 (26) Noemvre.

Foile unguresol de un timp încâoe își 
bat mult capul ou pasivitatea Românilor. 
Ce s’a întâmplat, ce nu, destul, că aceste 
foi vorbesc acum de ^încetarea pasivității 
Românilor*. Cu-o astfel de scire „verisi- 
milă* a debutat și „Magyar Hirlap* în nu
mărul său de Sâmbătă, er în numărul de 
Duminecă revenind scrie: „După împărtă
șirile mai nouă, ce le primim, decurg de 
fapt pertraotărl în afacerea renunțării la 
pas’vitate ou bărbații conducători ai Ro
mânilor (??) Și cei ce continuă aoeste per
tractări cu dânșii sunt oorifeii partidei po
porale. De-altmintrelea e tot atâta pentru 
a oui plăcere renunță Românii la pasivi
tatea lor: atât în interesul lor, cât și în 
interesul statului ungar este, ca să’noeteze 
pasivitatea11. — Ne-ar deobliga foia ma
ghiară, dâcă ar fi în stare a ne spune, cine 
pot fi acei „bărbați ooaducătorl români*, 
cari ar fi intrat în pertraotărl așa numai 
de oapul, lor fără de nici un mandat dela 
națiune ? —

*
Interesantă este o telegramă din 

Roma, cu data de 20 Noemvre, privitore 
la cestiunea orientală, ce o vedem publi
cată în foile franoese dela 22 1. c. Ea este 
de următorul cuprins: Confirmarea retușu
lui Rusiei a produs o mare impresiune. 
Situațiunea pare a fi agravată în mod sin
gular. Anglia este, în faptă, absolut decisă 
a forța Turcia, ca să aplice reformele promise 
și. să dea garanții seriose și nediscutabile. 
Acestă intervenția este deci considerată 
oa certă, deore-ce Anglia s’a asigurat adl 
de concursul Italiei și al Austriei. Svonul, 
că Germania se va alia cu Franoia și cu 
Rusia, în Orient, nu e fundat. P’aicI se 
crede, că refusul Germaniei la demonstrația 
morală este ostil Turoiei și favorabil tri- 
plicei. Astf-1 Germania va rămâne neutră 
în aparență. Anglia, Austria Italia vor 
mtreveni in Orient. Cu maniera aoesta, 
împărăția germană își va conserva tote for
țele ca să împiedece Rusia și Franoia de-a 
întreveni în favorul Turciei oontra celoi- 
trei puteri aliate. Gestiunea Orientului va 

fi așa regulată. Tripla alianță se va înmulți 
cu Engliiera. Franoia și Rusia vor rămână 
afară din concertul european. Împrejurul 
celor patru puteri se va grupa România, Ser
bia, Grecia și probabil Bulgaria.

Oăn camera austriacă.
Ședința dela 23 o. a camerei aus

triaco a deours ou totul altcum ca alte șe
dințe din trecut. In urma tumultelor adecă, 
provooate ou ocasiunea dasbaterei alegerei 
lui Lueger oa primar al Vienei, s’a intro
dus în camera deputaților austriac! un re
gulament fârte strict pentru susținerea or- 
dinei. O armată întrâgă de servitori stă 
postată prin coridâre, la uși și scări și îm- 
pedecă intrarea ori oărui om suspeot. 
Galeriile, culoarele și șalele de oonversare 
sunt aprope gâle. Chiar și strada Stadion, 
în care se află parlamentul, e păzită de o 
companiă de polițiști. Scopul urmărit prin 
tote aceste măsuri e ajuns : pe galerii 
domnesce liniște.

Cu atât mai vehement a decurs însă 
în amintita di desbaterea din cameră. Obieo- 
tul principal al desbaterei vehemente l’a 
format resoriptul pro mraturei de stat din 
Korneuburg, în care se cere estradarea de
putatului Schneider, din causă, că acesta cu 
ocasiunea oampaniei electorale recente din 
Viena s’a esprimat asupra Jidanilor în ter
meni, în cari procurorul a desoopetrit delict 
de agitare contra naționalității și confesiunci 
jidane.

Schneider încercă a apăra pasagiele 
încriminate din vorbirile sale ținute în 
Korneuburg. pice, că de mii de ani 
este ounoscută displăoerea Jidanilor de-a 
lucra; deja Tacitus a scris despre acâsta. 
Jidanii tot-deuna s’au nutrit prin co- 
merciu și cămătăriă. Inchisiția în Spania 
a fost singur numai un act de apă
rare al popârelor iberice contra prepon- 
deranței Jidanilor imigrați. Intrega oon- 
tribuțiune de resbel, pe care au plătit’o 
Francesii Germanilor, a întrat în buzuna
rele Jidanilor. Iu Paris s’au nimicit Tuil- 
leriile și columna-Vendome, archiepisco- 
pul a fost împușcat, jidanului Rotschild 
însă nu i-s’a întâmplat nimic. Și în Aus-
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Jurământul Elisei.
(Noveletă din New-Yorc, de Rosenthal-Bonin')

(Urmare).
Ea de bună sâmă că ’i s'ar fi arun

cat în brațe cu tâtă inima, - dâcă el i-ar fi 
făcut curte măcar cât de cât; decă i-ar fi 
dis numai un unic cuvânt lingușitor, numai 
odată să se fi arătat ca pețitorul, ca ado- 
rătorul ei ; ea și-ar fi dat viâța pentru o 
privire fantastică din ochii lui, pentru o 
sărutare de mână, pentru un moment de 
amor, pentru un semn, că bărbăția sa e 
supusă farmecilor ei. Der el nu dase pic 
de atențiuna fiierbintelor ei voințe și do
rinței ei, care acum de multe luni îi con
suma inima....

După cele întâmplate acum, Lizzi de
veni mai palidă ca de obiceiu, gura ei mai 
tare închisă, și ținuta ei mai superbă și 
mai refusătâre, ca pănă aoi. Dobson părea, 
ca și cum n’ar fi cunoscut nicl-odată pe 
Lizzi mai de aprope. In societăți însă se 
vorbia mult de ei.

D-l Castor, tatăl, ar fi primit pe Iohn 
Dobson tare bucuros ca ginere. Despre oa- 
tastrofă el nu soia n’mic, nu-i comunicase 
niol Dobson, nici Lizzi, și așa el cjice odată 
fiicei sale:

— „Dobson nu mai vine la noi, nu 
ne mai calcă pragul ușei, trebue că v’ațl 
certat, seu — cum dicețl voi — v’ațl dis
putat*.

— „Ne-am certat*, răspunse Lizzi 
rece ca ghiața.

— „El e un bărbat cinstit, avut și 
nobil, pe care eu mai bucuros, decât pe 
orl-care altul ași fi voit să-l văd mirele 
tău*, continuă d-l Castor cu mai mare în
grijire, de cum se arăta.

— „El are o buburuză pe obrazul 
stâDg*, observa Lizzi frivol și glumind.

— „Nu buburuza din obraz e care 
vă supără*, dise la acâsta d-l Castor, ațin- 
tindu-șl spre fiica sa privirea-i ageră, dâr 
înțeleptă; „nu e obiceiul tău de-a depărta 
pe un bărbat oa Dobson pentru un mic 
semn, ori pentru o buburuză pe obraz; 
mândria și ambiția inimei tale este, oare 
alungă și pe acest bărbat nobil. Tu te faci 

însa-țl nenorocită*, înoheiă înțeleptul tată, 
„îmi pare forte rău și de tine și de Dobson*.

După acâsta Lizzi nu mai vorbi cu 
tatăl său despre acest luoru. D-l Castor își 
întorse însă totă atențiunea asupra fiicei 
sale, mai mult decât pănă acuma, er Dob
son trăi ca și păn’ aci, arătându-se deplin 
liniștit față cu lumea, și îndestulit față ou 
sine.

Și Lizzi?
Decă oineva ar fi putut soruta inter

nul ei, ar fi descoperit sub superbia și re- 
ceala ei, un jar fierbinte, care o consuma 
cu atât mai tare, ou oât vedea, oă a retu
șat pe un bărbat de onâre, ca Dobson, 
care nici nu s’a apropiat de altă damă cu 
propus de căsătoriă, și chiar prin aceea îi 
părea impunător și simpatic, pe care bu
curos l’ar fi iubit și ea. Să oăia adese-orl 
de nebunia, ce-o comise, dâr își dicea erășl: 
„Așa a fost să fiă! S’a purtat prea impună
tor, a venit prea sigur*....

Așa trecură doi ănl de cjile. In acest 
timp nu se mai apropia Dobson de d ra 
Castor; totuși se aflară scrutători ageri — 
și de aceia sunt mulți în societate, — cari 

își dau ou soootâla, oă bărbatul, pe care 
l’a adus proverbul în legătură ou sumeția 
frumosă, de sigur, că are oeva în gând, și 
oă, odată el trebue să ajungă la punctul 
central al aspirațiunilor sale ; alțl scrutători 
asemenea ageri ai vieței din New-Yorc, 
discutau tote aceste și oredeau imposibilă ori 
reîntorcerea lui, ori înduplecarea voinței ei.

Chiar în timpul acesta făcu Dobson o 
oălătorie în lumea cea vechiă; el între
prinse o oălătoriă de plăcere, și oâteva săp
tămâni mai târziu se auiji, că d-l Castor 
ar voi să întreprindă și el o asemenea es- 
cursiune. Faima se și adeveri.

Intr’una din dile d-l Castor îi făcu 
d-rei Lizzi următorea descoperire:

„Eu fao o oălătoriă de plăcere la Lon
dra, Paris, Neapole etc. Nu void și nu pot 
a-țl retăcâ, că Dobson e acolo deja și m’a 
învitat să-l urmez; nu cjio, oă voia fi legat 
de el în totă călătoria, o întâlnire cu ei e 
însă sigură și neîncungiurabilă, și de aceea 
te întreb, de vrei să vii și tu, ori bar*

Lizzi deveni palidă; o roșâță ușoră 
trecu peste fașa ei și, fără a-se ougeta un 
singur moment, răspunse: 
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tria se promovâză numai interesele Evrei
lor, astfel: agiul și regularea valutei.

Profetul Esaia a cjis, că fii străinilor 
trebue să fiă slugile Jidanilor, și că Jidanii 
vor suge laptele popârelor. (Mare tumult). 
Pe basa Talmudului și a testamentului ve- 
ohiu, Jidanul îșl pâte sili soția să se facă 
metressa altuia. Ce se ține de ritualul de 
sânge, nu este îndoială, că se întrebuin- 
țâză sânge de oreștin. OrI-cine a asistat 
la o cunuuiă jidovâscă, a putut vedâ, că se 
presară o pulvere nâgră pe ouă: aoesta e 
sânge usoat! (Ilaritate.) In Tisza-Eszlar, 
Xant și în Alexandria s’au aflat totdâuna 
cei uciși, niol-odată însă vinovății.

Lueger: I-au aflat, însă nu i-au es- 
tradat!

Schneider-. Jidanul Hauck-Weiss, care 
a șe4ut patru ani în temniță, a fost povă- 
țuitorul partidului liberal.

Gessmann: Intimul d-lui Dr. Menger!
Menger: E minciună!
Se nasce o scenă viforâsă. Gessmann 

și Lueger sar de pe bancă spre Menger și 
strigă: „Cum poți nega

Schneider-, continuând nareză, că el 
însu-șl a văcjut în Galiția, cum un Jidan 
a înjugat pe un creștin în locul unui bou 
și l’a bătut: acesta e obioeiu în Galiția. 
Evreii se îmulțesc în mod grozav și trăeso 
lung timp. Din causa acâsta ar fi de lipsă, 
ca âmenii să se desbere de ei, fiă și pe 
cale legală.

Dr. Byk și Kronawetter polemisâză 
ou Schneider, apoi se scâlă:

Lueger și 4i°e între altele, că în Aus
tria cel din urmă Jidan are mai mare in- 
fluință decât cel mai puternic creștin. Marii 
posesori de pământ din Austria de jos sunt 
liberali, deârece ei atârnă indirect dela Ji
dani. O avere colosală ca a lui Rotschild 
nu se pâte câștiga decât prin înșelătoria 
(Aprobări la antisemițl). Marii proprietari 
nu sunt alt-ceva, decât administratorii ave
rilor lor în folosul Jidanilor, cari, făr’ de 
nici o ostenelă și muncă, îșl înfundă pun
gile cu interese.

In fine după ce mai vorbiră doi de- 
putațl se procese la votare. Estradarea lui 
Schneider se votfeă cu 123 contra 62 voturi.

SOIRILE rnLO.
— 14 (26) Noemvre.

Stipendii și premii dela Asociațiune.
La ooncursul pentru conferirea unui sti
pendiu de 20 fl. și trei de câte 60 fl. pen
tru studențl gimnasiștl, s’au înaintat Co
mitetului Ascciațiunei 45 de cereri. Stipen
diul de 20 fl. la an din fundațiunea „Ba- 
șota“ s’a votat tÎDărului loan Dămian, stud, 
în cl. III la gimnasiul român din Brad; 
stipend, de 60 fl. din fundațiunea „Galliană“ 
s’a votat tînărului Mihail Pop, stud. ol. III 
la gimn. rom. cat. din Careii mari, âr sti
pendiile de câte 60 fl. din fundațiunea „Ro
man14 s’au votat .tinerilor loan Comaniciu 

„Te voih însoți, tată ; Europa e mare ; 
nu vom fi tot mereu la olaltă și o întâl
nire cu Dobson nu mă înfiâră44.

In fața posomorită și seriâsă a d-lui 
Castor luci ceva, oe oam sămăna a îndes- 
tulire, ba chiar bucuriă se putea numi.

Lizzi nu observa aoâsta, căci ea pri- 
via ou atențiune la Dorul cel mare, alb, 
afară pe ceriu și se silia din tote puterile 
a-șl înăduși agitațiunea și puternicele pal- 
pitațiunl ale inimei.

După ce merse în oabinetul ei, sus
pina odată din adâncul sufletului și în ochii 
săi învăpăiațl se vedea întipărită o durere, 
care pe frumâsa sumâță o făcu mai blândă.

„Eu, îșl 4i°aa ea: îl iubesc și acum, 
oa și înainte de asta cu atâția ani. Dâr 
eu nu voiQ pute fi a lui nicl-odată, sunt 
nebună! Este între el și între mine un ju
rământ, și eu nu mă voiti putâ dimite nici
odată să-i desooper, că ași fi dorit să nu fi 
esprimat acele vorbe blăstămate. El a luat 
vorbele mele ou totă seriositatea, preoum 
’i li-am și 41S- AoeștI doi ani îmi dovediră, 
că el ține strîns la vorbele mele. De n’ar 
fi așa, ar fi căutat totuși ooasiunea să se 
apropie de mine. OcasiunI ni-s'au dat des-

tule. Eu însă am pășit în mod tiran față 
ou mine și mi-am zădărnioit fericirea vieții 
prin prostiă și mândriă deșartă. Dâr eu 
îl voiu revede din nou, pote voiu și vorbi, 
voiu petreoe în jurul lui — și asta îmi 
pare un noroc, chiar de-ar fi urmările 
durerâse.

Așa vorbea căința, supărarea și spe
ranța resignată din inima fetei vrednice 
de oompătimit.

Grabnicei hotărîrl a d-lui Castor urma 
numai decât fapta, în mod american, și 
peste trei săptămâni Castor și fiioa sa Lizzi 
erau în Paris, unde întâlniră numai deoât 
pe Dobson. Bărbații oonvorbiau adesâ-orl și 
Lizzi încă se întâlni cu Dobson. întâlnirea 
fu însă fugitivă. Ei peregrinară oâte-va 
ore după amezl prin Louvre. El era liniș
tit, afabil, amioabil și nepăsător ca tot- 
dâuna, și Lizzi, al cărei piept era cât pe 
aoi să plesnâscă de nedumerire, se făcu 
chiar contra voinței sale, tare și nepă
sătore.

(Va urma).

stud. cl. Vl-a la gimnasiul român din Bra
șov și loan Băilă stud. cl. V-a la scâlele 
reale împreunate ou gimnasiu evangelic în 
Sibiiu. — La ooncursul pentru premiul de 
200 fl. pentru cea mai bună lucrare asupra 
subiectului: „Resultatele comassării de pănă 
aci, bune și rele, cu privire la țăranul ro
mân din Transilvania44, au întrat două ela
borate, oarl s’au dat pentru censurare d-lui 
Onoriu Tilea, inginer în Sibiiu. La premiul 
de 300 fl. pentru acoperirea speselor de 
tipar pentru un manual.bun de învățământ 
pe sâma scâlelor medii au întrat două ela
borate, cari s’au dat pentru censurare d-lui 
Virgil Onițiu, prof, și direotor gimn. în 
Brașov. In fine, la premiul de 200 fl. pen
tru cea mai bună lucrare asupra subiec
tului „Dietetica poporală, cu deosebită con
siderare la modul de viețuire al țăranului 
român14 au întrat ârășl două elaborate, oarl 
s’au dat pentru censurare d-lui Dr. G. 
Vuia, medic în Arad.

—o —
Fasinnile chiriei caselor pentru mă

surarea dării. Atragem atențiunea cetito
rilor, că terminul pentru fasiunea chiriei 
caselor după formularele, oe se împart dela 
primăria din loo, este pănă la 30 Noemvre 
st. n. inclusive. Cei ce nu fao aceste fa- 
siunl la timp sunt în desavantagiu la mă
surarea dării. De aoeea să grăbâscă a-le 
preda pănă la 30 1. c. la oficiul de dare 
orășăneso.

— o—
Cas de morte. Din Deeș primim soirea 

telegrafică, oă micuța Viorica, fiica d-lui 
advocat Dr. Mihali, a răposat aseră, înbol- 
năvindu-se de difterită. — Adresăm părin
ților, cari au îndurat o durere atât de mare, 
cele mai sincere condolențe.

— o—
Numărul celor obligați la asentare 

în Anstro-Ungaria a fost în anul 1895 de 
471,889 feciori. Dintre aoeștia au fost tre- 
ouțl: 64,881 la serviciul activ, 32,272 în 
reserva armatei de întregire, 25,687 feciori 
în armata teritorială. ApțI de serviciu au 
fost aflațl 256,727, ou totul neapți au fost 
89,025 âmenl. Dintre cei 3104 voluntari 
pe un an au depus esamenul cu suoceȘ 
2460, âr 421 au că4ut la examen, 223 
n’au depus de loo esamenul. Prooentul de 
aptitudine pentru serviciu s’a urcat în anul 
acesta dela 23‘6 la 25'2.

— o—
Nenorocire. Din Sepși-Sângeorgiu se 

telegrafieză, că alaltăerl, Luni, din causa 
unei furtuni cu zăpadă s’a dărîmat o parte 
a preparandiei ungurescl de învățătore pen
tru asilurile de copii, îngropând sub ruine 
mai multe eleve, dintre cari una a murit ime 
diat, er celelalte sunt i.reu rănite.

—o —
Maghiarisărî de nume. Dintre gen- 

darmii staționați în Clușiu și-au cerut mai 
mulțl inși maghiarisarea numelui. Printre 
aceștia găsim și pe un Kimpian Gyorgy 

de nasoere din Augustin, care șl-a luat nu
mele „Mezeifi altul din Wolf s’a făout 
„Kdrosiu etc. Loouitorul din Clușiu Albu 
Lambert, archivar la procuratura r., s’a 
tăcut nZăgoniu. — Sărmanii de ei!

Procesul „Zastavei44 s’a pertractat 
erl în Seghedin. Precum i-se telegrafâză 
„Tribunei44 autorul articolului încriminat 
Nicola Tomits a fost osândit la un an în- 
chisoie de stat și 500 fi. amendă.

— o —
Filoxera. Din causa filoxerei s’au mai 

pus sub carantină hotarele comunelor: JSu- 
suseu, Vesăuș și ifomfaleu din oomit. Ter- 
navei mici.

—o—
Furt la banca ungurâscă din loc. In 

intervalul dela 23 Novembre sera pănă în 
diminâța flilei de 25 Novembre o. s’a în
tâmplat la banca ungurâscă din loc („Brassoi 
Elso Taka.râk es Onsegâlyzo Szovetkezet) un 
furt prin spargere. In scop de-a liniști pu- 
blioul, direcțiunea și consiliul de suprave- 
ghiare al bănoei ne trimite o deolarațiune, 
în care se spuue, că paguba în bani e nu
mai de 911 fl. 19 cr. și oă cambiile, obli
gațiunile și alte hârtii de valore au rămas 
neatinse.

— o—
Numire. D-l fișpan al Brașovului, de 

Maurer, a numit șef al oficiului de anun
țare (Anmeldungsamt) pe amploiatul de 
dare din Făgăraș Gâza Gencsy, un fiu al 
directorului financiar de aici.

— o —
Avansarea funcționarilor căilor fe

rate. Direcțiunea căilor ferate reg. ung. va 
propune ministrului de comerciu de a îna
inta la Crăciun 2200 de funoționarl dela 
oăile ferate, cu 5—600 mai mulțl oa în 
anul trecut. Cei mai mulțl dintre acești 
2200 vor primi numai o mărire a lefei lor, 
înaintând după classele salariilor.

— o —
Estradarea lui Arton. Cetim îd „L’Es- 

tafette41 de Dumineoă: Inspeotorul de si
guranță Debischoff, care în aoord cu in
spectorul principal Orion a procedat la ares
tarea lui Arton, a sosit erl dimineță în 
Paris. El a adus prefectului poliției o scri- 
sore dela d-l Cochefert, în care îi dă des
lușiri despre perchisițiunile făoute în dife
ritele domicilii ale fugarului. Totul se ține 
secret și pentru moment se refusă a se 
da ori-ce indicare asupra aoelor deslușiri.

—o—
Pentru comercianțî. La biroul ca

merei comerciale din Brașov se află es- 
crierea de oferte a direoțiunei căilor ferate 
din Budapesta pentru liferare de lemne. 
Terminul înaintărei ofertelor este pănă la 
3 Decemvre n.

Asociațiunea transilvană.
Adunarea Despărțământului XII (Alba-iulia.')

Teuș, 23 Nov. n. 1895.
„Unde faptele vorbesc, 
nu sunt de lipsă frasele11.

In 20 Noemvre n. c. s’a ținut în opi- 
dul nostru adunarea generală a despărț. 
XII al Asociațiunei. Teușenii s’au îngrijit, 
ca la gară să fiă trăsuri destule pentru os- 
pețl, der, durere, au trebuit cele mai multe 
să se întâroă gole. Sosiră cu trenul de di
mineță dela Alba-Iulia abia vre-o 7 os- 
pețl, în frunte cu D-l protopop Simion 
Micu, direotorul acestui desporțăment, âr 
cu trenul accelerat abia un 6spe cu mai 
multe amabile domnișâre, anume D-l Va- 
sile Orăsan, preot în St.-Iacob.

După-ce asistarăm cu toții la s. litur- 
giă, ne-am întors la școla de fetițe, unde 
s’au adunat mulțime de cetățeni ai opidu- 
lui nostru, ospeții sosiți mai târ4iu și o 
ounună frumâsă de dâmne și domnișâre, 
dintre cari amintesc pe d-na S. Moldovan, 
Crișan, Rațiu, d-rele Orăsanu, Rusu, Ivan, 
Rațiu, L. Danilă ș. a. Dintre d-nl: S. 
Micu, N. Ivan, Rusan, S. Moldovan, V. 
Orăsan, V. Velican, O. Suciu, Barbu adv., 
E. Barbu, A. Rosciu, I. Domșia, G. Da
vid, Rusan medicinist, D. Steriu, Petro- 
vicl etc.

La ârele 103/4 tînărul învățător Cor. 

Crișanu salută presidiul, comitetul și adu
narea prin o vorbire alesă și bine nime
rită, după oare adunarea erupse în puter
nice urări de „să trăâscă" la adresa comi
tetului.

D-l Simeon Micu, prot. gr. cat. în 
Alba-iulia și director al despărțământului, 
răspunse la acâstă salutare prin o cuvân
tare eleotrisătore, adresată adunărei, în 
care făcu cunoscut scopul măreț al Aso
ciațiunei, .schițând binefacerile mărețe, ce 
le-a săvîrșit și le săverșesce ea pentru în
treg nemul românesc, după oare deolară 
ședința de deschisă între urări nesfârșite 
de „să trăescă44.

D-l N. Ivan, protopop gr. or. în Alba- 
iulia, oa secretar, ceti raportul despre ac
tivitatea comitetului, care s’a luat spre 
soiință. Cassarul Fl. Busan oetesce rapor
tul cassei și budgetul, care s’a predat unei 
comisiunl de trei pentru studiare.

Se alege o comisiune de trei pentru in- 
cassarea taxelor dela membrii vechi și în
scrierea membrilor noi, după cari se sus- 
pinde ședința.

După redeschidere, comisiunea pen
tru censurarea socotelilor și-a făcut ra
portul, fără a putâ lua parte și comisiunea 
însărcinată cu insorierea și incassarea tac- 
selor dela membri vechi și noi. Tot așa 
comisiunea cu mulțime din popor nu a 
putut fi de față nici la interesanta diser-. 
tațiune oetită de d-l N. Ivan, fiind cuprinși 
cu culegerea tacselor. Tote se făcură cu o 
grabă estra-ordinară din oansă, că unii 
domni doreau a se reîntârce ou tîenul dela 
amâ4l.

In fine comisiunea raportâză, oă s’au 
incassat 124 fl. 25 cr., cari s’au predat d-lui 
cassar al despărțământului. Prin acâsta s’a 
dat dovadă eolatantă și acum, ca și în 
trecut, când s’a mai ținut adunarea gen. a 
desp. în opidul Teuș, oă Românii TeușenI 
au la inimă causa Asociațiunei. Din oausa 
pripei mari însă, mai fiind și târg de săp
tămână, mulțl din ei au fost împedeoațl 
a-șl arăta mărinimia față de binefăoătârea 
nostră instituțiune culturală.

S’au ales d-nii S. Miou și N. Ivan oa 
delegați ordinari, âr d-nii S. Moldovan și 
S. Crișan ca delegați suplențl pentru a re- 
presenta despărțământul la adunarea gen., 
ce se va ținâ anul viitor la Lugoșiu.

După acestea d-l S. Moldovan șl-a 
cetit disertațiunea despre ^Bogățiile Ar
dealului11, care a fost forte instructivă și 
răsplătită ou vii urări de „să trăâscă.44

Președintele, mulțumind, închide în 
fine ședința la 12l/2 ore p. m. Urmă masa 
comună la ospătarul Iosif Haab, unde 
eram peste 30 persâne. Mâncările și beu- 
turile au fost bune și cu tâtă promtitu- 
dinea servite.

Amintesc, oă atât la ședință, cât și la 
masă, fisolgăbirăul de oero din Aiud, d-l 
Szasz Iozsef, a luat parte și s’a arătat prie- 
tinos față de întrâga societate română.

Sâra a urmat balul, care din causa 
timpului nefavorabil a fost slăbuț cercetat. 
Partioipanții însă cu deplină veseliă și-au 
petrecut pănă la 4 ore diminâța, fiind 
atrași de plăcuta societate a gentilelor 
domnișâre Lucreția și Ana Rusu din Ludoș, 
Cornelia Orăsan din St.-Iacob, Aurelia 
Daramuș și Cornelia Sava din Cetea, 
Victoria Hulea din Cisteiii, Victoria Marian 
din Beldiu, Viotoria și Lucreția Rațiu, 
Laura Dănilă din loc și multe altele.

Venitul curat al petrecerei a fost 18 
fl., cari s’au trimis prin postă cassarului 
Fl. Rusanu, spre a se adauge la suma in- 
cassată cu ocasiunea adunărei, făcând la 
olaltă suma de 142 fl. 25 cr.,

La bal au suprasolvit d-nii: Sim. 
Miou protopop 2 fl., loan Rațiu prof. în 
Blașiu 50 cr., Gr. Belan diu loo 50 cr., 
At. Ciortea din Pețelca 3 fl., Aur. Simo- 
neti 15 cr.. I. Mărian paroch în Belditi, D. 
Borza, Amos Popescu din Stremțiu, Enea 
Barbu din A.-Iulia și St. Bretoiu din loc 
câte 50 cr. Dem. Mânu din A.-Iulia 1 fl. 
50 or., Dr. S. Aron din loo 50 cr., Vasiliu 
Orăsan din St.-Iacob 1 fl., Macsim Hulea 
teol. abs. 50 cr., Nio. Boțian teol. abs. 50 
cr., Mih. Klein com. în loc 1 fl. 50 cr., 
Szâsz Iozsef fisolgăbirău în Aiud 2 fl. Nagy 
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Lajos primar în loc 50 cr., Haufmann 
Gyula 50 cr., I. Sava din Cetea 1 fi., Au
relia Dărămuș, Gr. Sârbu parooh locsl, și 
d-na Franca preotâsă în Cetea oâte 
:50 cr.

Tuturor partioipanților și contribui
torilor le aducem mulțămita nostră cea 
mai fierbinte.

In numele inițiatorilor aoestor festi
vități :

Ștef. Crișan,
înv. pens, și proprietar.

Din Budapesta.
24 Nov. n. 1895.

(Douii prelegeri publice. — Serată literară-musicală.)

Prețiosele prelegeri publice ale tine
rimii universitare române din „capitala14 
țării se țin lanț, și devin pe di ce merge 
tot mai interesante și mai instructive, âr 
numărul tinerilor presențl din ce în ce mai 
•impunător, — o dovadă puternică acâsta 
■despre marea importanță a acestei salutare 
idei.

In sera de Sâmbătă, 4(16) Nov. o., a 
■disertat, în fața unui imposant număr de 
universitari, d-1 Andreii Pop, rigorosant în 
drept, despre nCăsătoriău, temă pe care 8 
predat’o cu o temeinică cunosoință de 
•causă și cu o logică puternică,

Espunându-ne câte-va teorii alese des
pre căsătoria, considerată în biserică de o 
s. taină, precum și o marcantă teoriă a 
unui învățat frances, densul trecu la în- 
sămnătatea căsătoriei pentru progresul cul
tural și moral al omenimii, la soopul ei, 
la familiă, la sânțenia ei etc. Făou apoi 
istoricul căsătoriei, arătând, că în timpul 
de ac]l sunt 4 feluri de căsătorii: bisericescă, 
■civilă facultativă, civilă obligătdre și civilă 
supletorie (Nothoivilehe).

In sfârșit se ocupă pe larg și cu 
mult succes cu noua oăsătoriă din patria 
nostră, cu căsătoria civilă obligătdre, dove
dind eclatant, că introducerea acestei legi 
nefaste la noi a isvorît numai din ideile 
cosmopolite păgâne și din esclusivismul 
de rassă, atât de încarnat, al celor dela 
■cârma țării, și că va ave cele mai fatale 
și nefericite consecințe pentru sdruncinata 
ndstră patriă!

Tema a fost asoultată cu interes deo
sebit până în capăt, 6r harnicul disertant 
a fost călduros felicitat din f artea univer
sitarilor presențl.

După acesta urma, conform obiceiului, 
o viuă disouțiune asupra interesantului 
obiect al temei, disouțiune, la oare luase 
parte activă mai mulțl membri, analisând 
cu bună prioepere tema și desvoltarea ei.

Eri sără, Sâmbătă, în 11 (23) Nov. o. 
•a disertat zelosul tînăr, d-1 Ludovic Ciato, 
despre „Tradarea de patriă în sensul șovinis- 
tic maghiar11, subiect oât se pbte de aotual 
.și fdrte important peptru noi. Densul de 
asemeni îșl tracta tema cu multă prioepere 
și cu deosebită putere convingătdre, dove
dind, oă nu „trădători14, oi „apărătorii cei 
mai sinoerl ai patriei14 sunt naționalitățile 
aiemaghiare.

Viue aplause răsplătiră și suoeâsă temă 
a d-lui Ciato, asupra căreia încă se des
chise o discuțiă bogată, susținută cu pri
oepere de mai mulțl tineri.

Dela ambele prelegeri publice ne de
părtarăm pe deplin satisfăcuțl.

♦

Serata literară-musicală, despre care 
v’am amintit în corespondența treoută, se 
va țină cu siguranță Duminecă în 1 De- 
cemvre st. n. în sala din „Redută* (Vigado). 
Programul e fdrte bogat și interesant, 6r 
pregătirile pentru reușita atât morală, cât 
și materială sunt febrile. încă de pe acum 
■se observă un interes viu și neobicinuit din 
partea coloniei române de aid față de 
aoâstă serată, ceea ce insuflă și mai mult 
ouragiu harnicului comitet arangiator și 
peste tot tuturor universitarilor români de 
bine.

Se pare, că neadormitele dorințe ale 
universitarilor români de a renoi legăturile 
bune cu colonia română de aici, legături 
întrerupte de ani, vor lua în sfîrșit ființă, 
■se vor întrupa!

Țin să amintesc în deosebi, oă pentru 
reușita cât mai strălucită a seratei și-a ofe
rit grațiosul concurs gentila D ră Alma 
de Dunca-Schiau, distinsa pianistă, bine ou- 
nosoută publioului român. De-asemenI va de
buta și talentatul nostru violonist, D-1 loan 
Bușiția, elev al academiei de mu9ioă de 
aici.

Semnele de pănă acum sunt deci cât 
se pdte de favorabile și nu doreso, decât 
să fiă și persistente.

Ritmic.

Afacerea, Arton. Mare sensațiă a 
produs în Paris arestarea întâmplată în di- 
lele treoute în Londra a lui Arton, cunos
cut din procesele de corupțiune, cari au 
făcut atâta svon în anii din urmă. De 
apropo 3 ani de dile poliția oeroeteză pre
tutindeni după Arton, care trăia sub nume 
fals în străinătate și mai cu sâmă în An
glia, fără ca să-l fi putut desooperi pănă 
aouma. Radicalii socialiști cer estradițiu- 
nea lui Arton și încă fără amânare. Acâsta 
însă întâmpină piedecî, căol mai întâiu 
trebue să decidă tribunalul de estradare 
din Bow-Street (Londra) asupra oestiunei. 
Arton va avă un mijloo de-a mai amâna 
deoisiunea tribunalului, căol advocatul său 
este în drept a cere o amânare de 8 tjd0 
pentru a studia dosarul.

Arton are o fiică de vre-o 20 de ani 
și un fiiu, care este soldat, soția lui trăesce 
în Paris. Faimosul corumpător este Evreu 
botezat în religia catolică.

Etă în urma oăror împrejurări a fost 
el silit să fugă din Franci a și pentru ce a 
fost urmărit și arestat:

Arton a părăsit Parisul în săra de 21 
Iunie 1892. In ajun, un mandat de înfățișare 
îi fusese adresat de cătră d-1 Welter, ju
decător de instrucția, însărcinat să urmă- 
resoă în contra lui și in contra d-lui Le 
Guay o afacere de deturnare — 3 milidne 
700,000 lei — comisă în paguba societății 
de dinamită, ai cărei administratori erau. 
Acest mandat de înfățișare, urmat de o 
perohisițiă făoută de d-l Ooohefort, atunci 
comisar la delegațiile judiciare, și de ex
pertul Flory, la Nr. 3 din strada Rouget 
de Lisle, unde avea o loouință Arton, fu 
după 24 de ceasuri transformat în mandat 
de arestare.

La 23 Maiu, Arton a fost condamnat 
în contumace, pentru deturnare în afaoerea 
dinamitei la 20 de ani muncă silnică.

înaintea intrării sale în acâstă sooie- 
tate, Arton participase la lansarea a nu
merose afaceri finanoiare. Fusese, mai ales 
la Roma, creatorul principal al Banoei oa- 
tolioe, pentru oare solicitase în zadar spri
jinul financiar al Papei. Mai luase, cu ba
ronul de Reinach, o afacere de cafea în 
tăblițe.

Vine afacerea Panama. O comisiune 
de anchetă a fost instituită de cameră în 
acesta cestiune. înaintea acestei comisiunl 
d. Propper a declarat, că în primele luni 
ale anului 1888 Arton primise în biurou- 
rile sale un milion în părți de câte 20,000 
pănă la 50.000 lei. Procesul Panamei, 
în oare fură implicați d-nii de Lesseps și 
alții, lu pledat înaintea primei camere a 
Ourței de apel, și, câtă-va vreme în urmă, 
veni înaintea ourței cu jurași prooesul de 
corupțiune.

Arton figura în acest al doilea pro- 
oes ea contumaoe și fu condamnat la 5 
ani închisdre, la degradare civică și la 400,000 
de lei amendă său daune interese. Aou- 
sarea susținea, oă el dăduse șeourl câtor
va membri ai Parlamentului.

Soandalul fu întreținut multă vreme 
prin „faimosa44 listă pe oare d. de Reinach 
ar fi dat’o d-lui Andrieux, după oe o dic
tase secretarului său Paul Stâfhane, și care 
justificând întrebuințarea milionului luat 
de Arton dela banca Propper, ar fi conținut 
numele deputaților, oarl au primit șeourl. 
Numai câte-va din 'aceste nume au fost 
citate.

Chiar miniștrii au fost de mai multe 
ori întrebați despre starea urmăririlor, al că
ror obieot era Arton, și asupra măsurilor 
luate pentru prinderea lui.

Mulțămita publică.
(Fin e.)

Din Brașov: George Sorea 10 fi.
Din Hălchiu prin D-1 paroch I. P. 

Craioveanu și D-nii George Crișbășanu și 
St. Popovicl învățător, s’a colectat ou lista 
Nr. 236 dela următorii d-nl: I. P. Craio

veanu 5 fi.; din lada biserioei 2 fi. 50 cr.; 
D. St. Popovic! învăț. 1 fi. 20 cr.; Vasile 
Craiovean 1 fl.; G. Crisbășan 50 cr.; I. 
Stroie epitrop 50 or.; loan Sintion cantor 
50 cr.; G. Muntean 20 cr.: Galaction Se- 
celean 20 or.; G. Dragan 20 cr.; I. Mariu 
20 cr.; Ana N. Mamina 20 or.; loan Olaru 
20 cr.; C. Armeanu 20 or.; Paraschivâ 
Ambrus 25 or.; N. Dragan 20 cr.; D. Ia- 
cob 20 or.; G. Iacob 15 cr.; Iosif Crisbă
șan 15 cr.; G. Flueraș 15 cr.; I. Morariu 15 
cr,; Mih. Tătuo 20 cr. Câte 10 or. au con- 
tribut: Irimie Praveț, G. Făgăraș, I. Pra- 
veț, Mânu G. Tătuo, Ilie Iaoob, Elena Ga
bor, S. Marin, I. Cristolovean, Paraschiva 
G. Muntean, Ioachim Cojocar, Todor Sin
tion, N. Praveț, Iacob Pavel, George Tâm
pă, Ioan 1. Iacob, G. Potooava, N. Cojo- 
caru, Ilie Praveț, Gligore Drăgan, Trifon 
Iacob, loan Drăgan jun., I. Drăgan sen., 
Pavel Sincan, I. Mușat, I.Nistor, Neo. Lun- 
gu, Dim. Tătuo, Const. I. Iaoob, Clement 
Mușinu, Iordache Matei, Sofia S. Cojoca- 
riu, G. Mușat, N. I. Iaoob, Ioan I. Iaoob, 
Spiridon Irimie, Z. Crisbășan, G. Porumbu, 
Alexandru Crăoiun, G. Crăciun, Maria N. 
Muesaru, Moise Lungu, G. N. Făgăraș 
jun., G. Nistor, Achilina Iorate, Buour Co- 
jocaru, Gligore Drăgan sen., Bucura I. Si- 
nean, 1. Armean, P. Drăgan, G. Oancea, I. 
Oancea. Câte cinci cr. au oontribuit: Z. 
Pavel, Ana Țăran, David Flueraș, Paras
chiva Pavel, V. Iaoob, G. Potoâva, C. 
Crisbășan, I. Iaoob sen., Maria N. Nistor, 
Maria Cristolovean, Avram Pavel, Z. Cran- 
ga, Iordache Matei, I. Vasile, Dim Ciooan, 
Ilie Lungu, Florea Muișaru, G. Lungu și 
G. I. Făgaraș 7 cr. In total 20 fi. 25 cr.

Din Botbav prin D-1 parooh Leucescu 
și epitropii George Solia și Vasile Muntean 
s’au colectat dela parochienii eoonoml: 
George Radu sen. 5 fi.; din cutia biserioei 
4 fl.; I. Bordean 3 fl.; G. Solea 50 cr.; 
Ios. Leuca 50 cr.; I. Leucescu par. 50 cr.; 
I. Radu 50 or.; I. Leuoa 50 or.; P. Rusu 
50 cr.; V. Stoica 50 cr.; N. Băicu 40 or.; 
V. Muntean 40 cr.; D. Cașașu 20 cr.; G. 
Fulea 20 cr.; I. Ciurou 30 cr.; Ios. Burete 
30 cr.; Vas. Cățian 20 cr. Câte 10 cr. au 
contribuit: T. Brescan, N. Sebeni, Reveca 
Gabor, A. Gabor, G. Cirioă, V. Vlad, Mi
hail Sen, A. Pușcariu, G. Muntean, I. Ce- 
rian, I. Dumitru, N. Oțelea, V. Cățian, G. 
Burete, G. Iorga, N. Circa, G. Bîrlea, Ana 
Seeherâșu, G. Cățian, D. Croitoru, N. Va- 
silean. Câte 6 și 5 cr. N. Pitiș, Ana I. 
Croitoru, G. Munteanu, I. Croitoru, I. 
Taus, N. Seciu, I. Dandarău, P. Vlad, G. 
Vasiliom, D. Scurtu și I. Seoiu. In total 
20 fi. 83 cr.

Din ședința comitetului parochial ro
mân gr. or., ținută în 8 (20) Noemvre 
1895*).

Comitetul parochial.
Bart. Baiulescu, Lazar Nastasi,

Dres. notar.• •

DIVERSE.
0 plantă rară. Meissonier, renumitul 

pictor frances, a fost tot-odată și un mare 
iubitor de flori; el avea în grădina și în 
florăria sa cele mai frumdse și mai minu
nate flori. Ca grădinar avea el pe un om 
bătrân, care șl-a oăștigat o deosebită cu
nosoință botanică, încât el cunoscea cu si- 
guritate ori și oe sămânță. De multe-orl 
Meissonier se înceroâ de a-1 aduce pe gră
dinar în perplesitate, der tot-dâuna grădi
narul s’a soiut scote. Intr’o îl cercetară 
pe renumitul pictor câțl-va amiol de ai săi 
și el le spuse, că va face o glumă cu gră
dinarul său. „Vedeți aci“, dise el cătră 
amicii săi, „în săculețele acestea se aflăiore 
uscate de heringi, să vedem, 6re cundsoe gră
dinarul, oe sunt aoestea?" El chiămâ pe 
grădinar la sine și îi (Țs0 : „Cu sămânța 
aoâsta m’a oinstit un amic al meu și sci 
d-ta, ce sămânță pote să fiă?“ Grădinarul 
esamineză de-a mănuntul grăunțele și (jice, că 
sămânța acesta este o sămânță de plantă de

♦) On. Domni, oarl au primit liste de 
colectare și nu ni-le au retnmes sunt ru
gați, — pentru ca să putem presents ra- 
țioținele colectărei, — să ni-le reînapoeze. 

prin părțile nordice și se află forte rar. 
Meissonier cu o buouriă răutăoidsă îi dete 
săculețele grădinarului și îl întrebă: „Cât 
timp va trebui păn’ ce va răsări sămânța 
aoâsta?" — „Cam vre-o opt pănă în 4®ce 
4ile“, îi răspunde grădinarul într’un ton 
hotărît. „Bine!44 dise Meissonier. „Cât ce 
va răsări prima fruncjă, să mă însoiințezl.„ 
După deoe cjile amicii lui Meissonier se 
aflară ârășl la el, când de-odată intră gră
dinarul înlăîntru și le spuse, oă sămânța 
a răsărit. Curioși cu toții, Meissonier și 
amioii lui porniră numai |decât după gră
dinar, el îi conduse în o odaiă reoe și acolo 
într’un oolț al odăei pe un stelagiu de 
flori erau o mulțime de die de flori în o 
ordine esemplară, și în fiă-care 61ă era ră
sărit câte un cap de hering sărat. Prietinii 
lui Meissonier căutară uimiți unul la altul, 
apoi erupseră în rîsete. Meissonier atunci 
îi tjise grădinarului bătându-1 pe umăr : 
„D-ta și la acâsta mi-ai răspuns fdrte bine 
BUnt încântat de răspunsul d-tale. Ddr 
plantele acestea de nord prioinuesc multă 
sete, și ca d-ta să-ți poți stempăra setea 
dcă Iți dau ceva.44 La aoesta Meissonier 
scdse din busunar o bancnotă de 100 de 
franol și o dete grădinarului. Și de atunci 
niol când n’a mai probat Meissonier pe 
grădinar cu astfel de lucruri.

Glume. Cel mai bun mijloc in contra 
reumatismului: Ia un cotoiO negru, pune-1 
într’un sac și du 1 departe, peste un agru 
arat de curând. Acolo scote-1 din sac și 
dă-i drumul, să fugă, dr tu ia-te după el 
și de-1 vei prinde, vei fi vindecat de reu
matism.

*
Căpitanul: „Spune-mi, Pavele, al câtu- 

lea ești tu în ora de limba latină?44 — 
„Indată-oe ’i-se oomandă unui batalion „în- 
dărăpt44, eu sunt al doilea44.

*
Baronesa: (cătră servitore) „Aflatu- 

mi-ai trandafirul, care să mi-1 pun în păr?44 
— Servitoreal „Da, însă acum nu găsesc 
părul!“

Literatura.

Publicaținnl din cabinetul fisic al uni
versității bucurescene. pilele aceste primirăm 
două publicațiunl importante din cabinetul 
fisic, condus de distinsul profesor universi
tar d-1 Dimitrie Negreanu. Cea dintâiu, oare 
s’a publicat în „Bibliotheque International 
de l’Alliance Scientifique universelie, t. II 
fascicule 1-er BuourescI 189544, este o lu
crare valorosă a d-lui Dimitrie Negreanu 
despre „Componenta horizontală a forței 
magnetice terestre pentru BucurescI (Lung, 
geogr.: 26° 46’, laț. geogr.: 44° 25’). A 
doua tratâză despre „Elementele magnetice 
ale României", luorare făcută de d-1 prof. 
D. Negreanu și de asistentul său d-1 Marius 
Mureșianu. La acdstă lucrare tot atât de 
valorosă este alăturată o cartă a României, 
pe care sunt indicate liniile, cari au aoeeașl 
componentă horizontală a forței magnetis
mului terestru în România, 1 Ianuarie 1895. 
Felicităm pe d. prof. Negreanu și pe asis
tentul său M. Mureșianu pentru aoeste pu
blicațiunl importante soientifice, fruotul unei 
munoe grele și îndelungate.

*
„Convorbiri Literare'1, Nr. 11 dela 1 

Noemvre 1895, Anul XXIX are următorul 
sumar: Tănase Scatin (roman) de Duiliu 
Zamfiresou, — Mortea sorelui (poesiă) de 
Mihail Dragomiresou — V. Alexandri, Scri
sori din anii 1881,1882 și 1883—Lais (come
dia într’un act) trad, de Mihail Eminesou. — 
Socialismul și Romanticismul de C. Leonar- 
descu — Singurătate; Ideal (poesii) de D. 
Nanu — Critioa soientifică contimporană 
de C. Rădulescu Motro — Revista publi- 
cațiunilor.

Prețul abonamentului este pentru Aus- 
tro-Ungaria, prin librăria Krafft la Șibiiu, 
7 fl. 50 cr. Un număr costă 1 leu 50 bani 
(72 or.) Numerele din anul XXV se pot 
procura la librăria Carol Miiller, Calea Vic
toriei 53 BucurescI, ou un leu numărul.

*
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In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra
șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte forte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vendare la tipografia A. 
Mureșianu1* în Brașov, și la librăria d-lui 
Nicolae Ciurcu, Brașov.

*
In Tipo-litografia „Sivestru Morariul 

AndrievicI din Cernăuți, în Bucovina, a 
apărut: Vinuri din pome, scriere în limba 
poporală, de Grig orie Halip, profesor 
la șcdla agronomică din Cernăuți. (Retipă
rire din gazeta „Deșteptarea1*). O carte de 
96 pag., forte de mare interes pentru 
popor. Un esemplar costă numai 20 cr.

*
„Merceologi» și Technologia pentru 

scolele comerciale, profesionale și studiu 
privat", de prof. Arseniw Vlaicu, Brașov. 
Tiparul tipografiei Archidiecesane din Si- 
biiu, 1895. Acest op de mare și netăgă
duită valore se estinde pe 895 pagine, cu
prinzând 57 coli de tipar oompres și legi- 
bil, având și o mulțime de ilustrațiunl. O 
lucrare de feliul acesta n’a apărut pănă 
acum în limba românesoă. Prețul 5 fi. v. 
a. Se află de vânzare la Librăria N. Ciurcu 
din Brașov.

A apărut Liturgia S. loan Chrisos- 
tom, compusă pentru cor bărbătesc de 
loan Viflu. Composițiunea este proprieta
tea autorului și un esemplar costă 4 fl. 
Tot de același autor a apărut piesa „Nm 
desperați*, pentru cor bărbătesc. Prețul 30 cr.

CufsuI la bursa den Viena.
Din 24 Noemvre 1895.

Rente ung. de aur 4°/0 .... 119.85
Renta de oordne ung. 4% ■ • • 97.80
Itnpr. oăil. fer. ung. în aur 4,/2°/0 • 123.20
Impr. căi), fer. ung. în argint 41/2°/o 100.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 119.50 
Bojmu rurale ungare 4°/0 • • • 96.25
Bonuri rurale oroate-slavone. . . —.—
Imprum. ung. cu premii .... 154.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 141.—
Renta de hârtie austr........... 99.—
Renta de argmt austr............ 99.—
Renta de aur austr....................120.15
LosurI din 860   447.50
Acții de ale Băncei austru ungară. 1015.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 434.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 367.50
NapoleondorI........................................ 9.5472
Mărci imperiale germane . . . 59.C2y2
London vista....................................120.95
Paris vista.................................. 47.95
Rente de oordne austr. 4%. . . 100.—
Note italiene.................................. 44.60

Cursul pîeteă brașov.
Din 24 Noemvre 1895.

Banonote rom. Camp. 9.52 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.58 Vend. 9.61
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 128. V2 Vend. —.—
Lire turcescl Cump. 10.78 Vend.
Mărci germane Cump. 58.70 Vend.
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Proprietar: Dp- Aasrel
Redactor responsabil: Gregorio Maior,

Nr. 84513-1895.

Concurs.
Se escrie concura asupra urmă- 

tdrelor posturi, cari au de a-se ocupa 
la acest magistrat cu 1 Ianuarie 
1896, și anume:

1) Postul de concipist 600 fl. 
salariu și 100 fl. bani de locuință, 
anualminte;

2) Eventualminte postul de prac
ticant de concept: 500 fl. salariu și 
100 fl. bani de locuință, anual- 
mi nte ;

3) Postul unui protocolist la 
protocolul de exhibits 500 fl. salariu 
și 100 fl. bani de locuință, anual
minte ;

4) Postul unui cancelist: 500 fl. 
salariu și 100 fl. bani de locuință, 
anualminte.

Reflectanțl asupra postului de 
concipist și al acelui al practican
tului în concept au se documenteze 
absolvarea studiilor juridice cu obli- 
gamentul, ca în decursul unui an 
se documenteze tot-odată, că au de
pus cu succes examenul de stat po
litic. Reflectanții asupra - postului 
de protocolist, precum și aceia asu
pra postului de cancelist au de a-și 
documenta purtarea lor morala ne
pătată, studiile și cundscerea acelor 
3 limbi ale patriei, în special însă 
a limbei germane și maghiare în 
vorbire și scris

Petițiunile sunt de a-se ascerae 
acestui magistrat pănă în 2 De- 
cemvre a. c. la 12 bre la prânz.

Brașov, 11 Noemvre 1895.
837,3—3 Magistratul orășenesc.

Cereți
un catalog de prețuri, care trimite 

gratis și franco

Briider Placht
SeliSmbach Wr. 

lângă Eger (Boemia).

prima fabrică <le c 6 r <1 e și 
instrumente musieale

Recomandă cordo și instrumente recu
noscute ca cele mai bune, sub garanție. 
Violine, Arcuri, Concert-Cellos, (lite
re, Guitarre, Concert Flaute, Concert- 

Clarinet, Etuis de Violin».
Rugăm a se adresa cătră

Bruder Placht, 
ras Agențl locali se caută, bbb

Corespondeză: nemțesce, boemesce, ru
sește, franțuzește. oxn Q 9-,

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 0 Oetambre I8S5.
Svdapeiita-Predeal

Tren 
de 

p ersdn.

10 -
8.30

11.21
1.33
3.42'
3.58
4 38
5 20
5.43 

“7732
7.16
8.07
8 34
8.49
9.06

10.12
10.42
11.01
11.09
11.31
11.48
12.25
12.52
1.06
1.37
1.62
2.13
2.32
3 04 

| 3.40
4.03

| 5 34 
”bÎ2

6-41
7.16
8.-

Tren
accel.

8.05
2.15
416
5.48
L08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

Tren 
de

TrenTrenu
mixt- persdn. R0C81-

5.10
8.00

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.

T.55 ÎL—
4 40 12.26
5.10 1 11

12 00 8 30

I Tren 
l mixt

8 05
5.45
902

11 33
1.48
2.06
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59 

Tr. mix. 
~840

9.08 
10 40
11.25 
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

T50
8.30
9.03
9.38

10.25

4.17
4.50

.5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8 33
8.38

Tren 
de 

persdn.

Trenu
mixtă

Tren 
ac cel.

Trenu 
de

Tren 
accel. |persdn.

trenu 
de 

persdn.

trenă trenu 
mixtu

trenă 
de 

persdn.

trenu 
de 

persdn.

trenă 
mixtă

trenu
mixtu

trenă 
de 

persdn.

V

SOS. 
pl.

Viena . . .
Budapesta 
Szoinok . .
P. Ladâny. . 
Oradea-mare .
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratca . .
Ciuoia . .
B -Huiedin
Ghârbău .

Clușiu .
Apahida
Grhiriș .
Cucerdea 
Uioara .
Viuțul de 
Aiud

SUS

80S.
A

(pl.
tsos.

Y
SOS. '(

pl-1 Teiuș
Ț Creoiunel . 
j Blașiu . .

• A:

Y Micăsasa . 1
Copșa-mioă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sigbișdra . 
Hașfalâu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apa ța . . 
Eeldiora

ph} Bra?0V *
TO
!Y

SOS.

Timiș .
Predeal
Bucuresol

A
I

Bpi-

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

.
1 55
7.25'
5.23
3.46
2 26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

d 
o ua?
«

2 o
25

O

’3□
3
o 
o

7.01
6.-
5.11

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

7 30

7.20j 6.25
8.10

“L43
2.17

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

1.50
11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

tr.mixt

~4Â8
4.23
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54
---------- 1

6 56
6 54
6.41
6 20
5 53
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2 18
1 42
1.12
8.35

Tren 
de 

persdn.

5.21
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

7 33
7.53

11 —
11.20

4.-
4-20

10.21
10.41

Ghiriș
Turda

5.10
4.50

10 30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

(Dwjpșa-aBBBcă. — Sihihi — Avrigis — Fa^âmsu
trenu 

de 
persdn.

Tren 
mixt

trenă 
de 

persdn.

tronu 
mixtă

trenă 
mixtu

tronu 
deTren tr?nflde 

mixt persdn persdn.

9.08
8.28
8.01
3.15

Cwcerdea — ©șorSieiw — IBegli.-săsese.
Trenu 
mixtu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
de 

person.

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
mixtu )

2.25 8.10 3.11 8.59 pl. Cucerdea . . sos. 7.41 2.36 8.31 1.181
3 14 8.51 3.52 9.40 LudoșO. . • 7.03 1.58 7.43 12.32
4 07 9.37 4.37 10.23 G’pău . . • 6.24 1.19 6.55 11.43
5.07 10.27 5.26 11.11 SOS. ) / pl- 5.30 12.25 5.50 10.35

i 5.40 10.42 5.36
pl.) Oșorheiu . • Isos. 9.20 5.04 10-

7.19 12.21 7.19 SOS. Regh.-săs.. . pl. 7.49 3.25 8:25 1
Nota: Orele însemnate în stânga stațiunilor 

însemnezi orele de ndpte.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenu 
mixtă

4 45
6 35
7.01 

în totă
o

CD

11.34
1.03
1.25

7.10
8.50
9.15
1.46
3.31
6.08 Y

pl: Copșa mică 
Ocna . .

. so®.

sos. I
pl. J Sibiiu . .

/ p'-
” Isos.

Avrig . .
90S. Făgăraș . p). 1

1

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

3.39
2 01
1 31 

în totă
g ?
CD «et-

50
T>

i____
6.20
5.12
4 49

12.35
11.01
10.30.
8.33
6.54
4.05

6.15
6.38
7.13

trenă 
mixtu

8.35
10.28

tronu
mixtu

trenu 
mixta

4.25
4.48
5.23

11.30
12.47
2.05
7.38

trenu 
mixtă

trenă 
mixtu

10.28
10.46
11.12

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

11.35
11.54
12 20

4.50
4.34
4.10

4.55
6.36

5.
6.14
7.39

12.33

O v

Kt s î r H ii

u

• ’

7.36
6.06

10.25
10.05
9.38

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

Brașov 
Zfirneștî.

Simeria
Cerna. 
Hunedora .

Aradtt
Vinga
Tiuiișora 
Segedin .

a <S — T i ist i 6 r a.

4.- = 9.10 4.20
5 03 1,10.28 5.35 1

6 48 £12 41 <S •* I
7 38 s- 1.54 -4-> 

>- ”77
I

8.33 s 3.02
9 07 § 341 n 

• as

9.59j»' 4 55 « 0 if

Mureș-Ludoș . . .
Z a u.........................
Țagu-BudatelicO. . .
St. Mihaiu de câmpie 
Lecința...................
Ș.-Măghiăruș .
Bistrița...................

trenu
mixtă

trenă 
mixtu

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenă 
mixtu

1.29
12.05

trenu 
mixtu

6.46
5.49

7.21
6.24

<2. <1 z
02.® g

4.50 CD' -
9.40q 3 44 8.46

2.48 7.43
2 S 2.01 6.52
d - 1.16 5.55

6.20
7.08
8.01
1.26

10.55
10.11

8.15

A 10.43 3.44
9.42 2.40
8.20 1.12

4 b 5.- 5.59

S i 9» i b ia — <7 t s n a d i e. SMwBdfieâii-secwesc.
trenu 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenu 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

tronu 
mixiă

trenu 
mixtă

5.30 1.36
1.49
2.12

pi. Sibiiu . sos. 
„ Selemberk „ 
„ Cisnădie pl

7.10
6,57
6.36

9.20 3 22 11.08
11.48
1.59

Sighișora . . .
Hașfaiou . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.—

5.43 9 07 4.14
if 6 06 8.46 [ 6.20

îucuadrațl cu linii mai negrejos îu sus. — Nuraeriisunt a se oeti de sus îu jos, cele însemnate în drepta de

I i

I

I

I

I
A

I

ș t ă

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


