
Bedacțiime^, Ăiirai&annm 
;i Tipografia:

Brațov. piața maro Sîr. 30.
■ Scrisori nafraneat-e nu se 

primesc. — ilanuaonptfi nu se 
ratrimet.

INSERATE se primesc la Adml- 
nl8tra|luna în Brașov și la u.r- 
mătârele Birouri de anunolurl: 

în Vjena: ii. Bukos, Heinrich 
■Schalek, Rudolf Mossc, 2. Opptlîks 
Nftehfolger; jiwiîon Oppeltk, J. 
Bannebcr, în Budapoeta: 1. 7. 
Goldbergerg, Eckst&n Bornat; în 
Eucnreaci: Agence Havas. Sug- 
ouTsale do Houmanio ; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann.

Prețul InserțlunM or: o soriA 
g&rmond pe e colâna 8 or. și 
BOcr. timbru, pentru a publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. s6u 30 bani.

j^2sT-crx. X/V"ZXX.

Brașov, Mercurî, 5 (18; Decemvre

„Gaietir iese in na-care ți,
ADcmmib pentru Ausno-Ungaiia: 
Pe un an 12 fl.. pe șese luni 

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

îeatiî Komâflia si străinătam: 
Pe un an 40 franol, pe șâse 
lunî 20 fr.. pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

8o prennmeră la tdte oflciuie 
poștale din întru și din atarâ 

și la dd. colectori.
Aornamontnl îsniru Brasuv 

aaminintrațiunoa, piața rna^e, 
Târgul Inului Nr. 80 etaglu 
I.: pe un an (0 fl., pe sese 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe troi luni 
3 fl. Un eBempiâr 5 cr. v. a. 
s6u 16 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Din causa sfintei sărbători de mâne diarul 
nn va apără până Joi sera.

săsesc din Brașov, „ca Românii, ve- 
4end cum Sașii se legă tot mai 
strîns cu dușmanii Românilor, se în- 
cepă a privi și în Sas pe dușmanul 
lor și să caute a-1 scote din tdte po- 
sițiunile?"

E clar, că Sașii mergând mână 
în mână cu puterea și lăsându-se a 
fi maltratați de ea, ba dându-i chiar 
mână de ajutor pentru a ne mal
trata pe noi Românii și mai tare, 
numai interesul lor de paclnic traiO 
cu Românii nu-1 promoveză și nu
mai causei naționale săsesc! nu 
servesc.

Au der dreptate Sașii tineri, 
cari susțin, că direcțiunea politicei 
săsesc! este ad! diametral opusă și 
celor mai elementare postulate ale 
minții sănătăse.

Raportul, ce-1 publicăm mai jos, 
ne ilustrâză destui de viu stadiul, în 
care a intrat guvernamentalismul 
Sașilor din Sibiiu și ne dispenseză 
de-a mai întră în amănuntele ma- 
chinațiunilor, cu car! au debutat de 
rândul acesta slugile plecate ale lui 
Banffy.

Dâcă Sașii „liberal!" n’au ajuns 
încă la convingerea, că prin aceste 
machinațiunl, servesc numai și nu
mai planurilor de distrugere, ce 
sunt îndreptate și în contra națio
nalității lor, vor ave destulă oca- 
siune de-a se convinge încurând.

Atunci, când se vor afla îna
intea resultatelor înspâimântătâre 
ale lucrărei lor herostratice, vor în
țelege, cât de orbi, fără tact și ne
socotiți au fost, făcând un cas așa de 
mare cu pretinsa amenințare a po- 
siției lor în comitat, fiind-că într’un 
cerc, care este locuit mai mult de 
trei din patru părți de Români, s’a 
întâmplat se reușescă la alegerea 
parțială Românii și să se restabi- 
lâscă astfel în câtva echilibrul în
tre representanții acestui cerc!

Eată raportul despre care am 
amintit mai sus:

Sibiiu, 4 (16) Decemvre 1895.
(Coiesp. part, a „Gaz. Trans.“)

Alegerea din Mercurea, pentru care 
Sașii făcuseră atâta gălăgiă și care comi- 
siunea verificătâre o verificase unanim, îu 
urma apelației unor Sași guvernamentali 
din cercul Mercurei sub conducerea unui 
Jidan botezat D-l Lehrman, eomisiunea 
esaminătâre ca instanță ultimă îu ședința 
sa de astădl a nimicit-o. Intre aleși se află 
D-l loan Batiu, Demetriu Comșa, Dr. Frâncu, 
loan Droc, dintre cari cei dintâiu trei au 
fost aleși și în cercul Săliștii, unde însă la 
provooarea vice-comitelui Gustav Reissen- 
berger au renunțat, optând pentru cercul 
Mercurii. Ast-fel au rămas în urma proce
deului Sașilor din congregația cele mai ho- 
tărîte elemente de luptă națională.

Și pentru oa să se vadă cum să ur- 
măresce înlăturarea representanților români 
e destul a constata, oă d-l Gustav Reis- 
senberger, vice-comite al comitatului Sibiiu 
a provocat pe d-nii Dr. (Rațiu, Dr. Șpan, 
Dr. Frâncu și D. Comșa să se declare, în 
ce cero voesce să esercite dreptul, însciin- 

| țându-i că sunt aleși în două cercuri, și a
iăcut-o acesta după verificarea din comisia 
verificătore, însă înainte de-a espira terrni- 
nul de recurs. Domnii numiți însciințațl 
fiind oficios, că sunt aleși, au optat pentru 
Mercurea, și cu totă însciințarea în urmă 
s’au nullificat astătjl prin comisia esamină- 
tore mandatele lor, pe basa reoursului în
trat după opțiune, adecă după-oe s’a văcjut 
că representanții români au insistat pentru 
Mercurea, unde alegătorii români au purtat 
luptă. Se ’nțelege, că dreptul de-a provoca 
la opțiune îl are vice-comitele numai după- 
ce cei aleși sunt verificați, fiind-că numai re- 
presentantul verifioat să pote considera de 
ales. D. Sa însă — să vede ex consilio 
maiorum circumspectorum et prudentium — 
i-a provooat înainte de verificat tredind în 
ei convingerea, oă sunt definitiv verificați. 
Numai ast-fel s’a putut apoi ajunge scopul, 
ca să decimeze micul număr al luptătorilor 
desiuteresațl din congregația comitatului 
Sibiiu.

Românii si Sașii la Cibin.> 1

Mult sgomot au făcut Sașii din 
comitatul Sibiiului cu alegerea de 
membrii ai congregațiunei în Mer- 
curea. N’au putut nicî-de cum se 
se împace cu idea, ca în acest cerc 
precumpănitor românesc se fiă aleși 
odată și numai candidați români. 
S’au tot plâns în „Tageolatt" din 
Sibiiu aci asupra indolenței alegă
torilor lor, cari pănă acji nu înțe
leg cum au putut se fiă majorisați, 
aci asupra „esclusivismului11 Româ
nilor, cari „fără de nici o conside- 
rațiă“ au ales numai candidați de 
ai lor.

In cele din urma, precum ne 
comunică corespondentul nostru din 
Sibiiu, s’a întâmplat tot pe voia 
Sașilor cverulanțl și, cu tote că co
misia verificătore a aprobat alege
rea din Mercur ea, acesta a fost anu
lată în ultima instanță.

Sașii din Sibiiu pot fi liniștiți 
acum, că lovitura, ce după părerea 
lor se dase la Mercurea supremației 
săsesc! în comitat, a fost paralisată. 
Dâr în ce împrejurări și cu ce preț ?

Decă guvernamentalii sași din 
Sibiiu s’ar fi gândit serios asupra 
acestor întrebări, pote că ar fi ajuns 
lâ convingerea, că modul lor de 
procedere neleal este de-o sută de 
ori mai prejudițios și mai periculos 
intereselor supremației lor decât a 
putut fi faptul, că de astă-dată s’au 
ales cu câți-va membri români mai 
mulți în congregațiă.

Nu de mult am înregistrat o ju
decată forte sănâtosă a cția/rului 
„Kronstădter Ztg." din loc cu pri
vire la învinuirile de „desconside
rare a Sașilor1*, ce s’au ridicat con
tra Românilor de cătră „Tageblatt" 
din Sibiiu.

„Nu e lucru firesc", (R8© cjiavul

Lăsăm oa aceia, din cari n’a perit 
cel mai elementar sentiment de drept și 
constituție, să aprețieze procedura urmată, 
abia să va contesta însă, că ea e demons- 
trativă-patriotică din partea „liberalilor14 
dela Cibin, slujbașii pașei dela Bistrița as
tăzi ministru-president și patron a d-lor 
Dr. Woltf et Comp, și numai oa să nu în
capă îndoâlă, că ce scop s’a urmărit mai 
atragem atenția cetitorului asupra împre
jurării, că în comisia verificătore, care a 
verificat unanim, șed pe lângă doi români 
(cari nu s’au presentat nîol la ședința co- 
misiunei din acel incident pus și in convo
cator) cei mai hotărîțl adversari ai causei 
românesol, Veress Jănos, directorul gimna- 
nasiului de stat, Dr. W. Bruokner, presi
dents clubului săsesc etc. etc., âr în oo- 
misia esaminătdre șed domnii de-aceeașl 
colâre în frunte cu cornițele suprem Gustav 
Thalman... adv. Klein ca referent etc. 
etc., cari unanim au nimicit și au dat încă 
și un „rosszalâs* în scris comisiei verifioătore. 
Vă puteți închipui cum au rîs Ungurii în
tre ei, și ce merite ș’au câștigat la prea- 
slăvitul lor stăpân Banffy. care favorisâză 
oum spunea, mișcarea Românilor de a în
tră în municipii!

Să le fiă de bine, însă să nu uite un 
lucru, că Românul ține minte! Românii 
oonstitue aprope 2/, din populația comita
tului Sibiiu și după alegerile recente, atâta 
deplânse, au avut resultatul, că aprosima- 
tiv l/9 (a noua) parte a representanților 
munioipall ar fi fost români. Și omenii 
aceștia, cari de când au făout tovărășia cu 
Jidanii, s’au învățat și la apuoăturile aces
tora, au început prin organul d-lui Dr. 
Wolff cândva oposițional turbat și omul, 
care striga „Deutschland, Deutschland fiber 
Alles44, astădl guvernamental pănă la greță 
și „păzitor de graniță41 contra „Iredentei" 
— a striga „Wei geschrieen 1“ Și acâsta 
pentru ce? Fnnd-că 14,000 Români din 
cercul Mercurea au ales 6 representanți 
români, când Sașii în același cerc numără 
cu cățel cu purcel 4000, și când Sașii la 
alegerile trecute au ales esclusiv Sași.

Față cu acesta întâmplare s’a pus 
guvernamentala „Sieb. Deutsches Tage- 
blatt44 pe povestea lui Aesop. Spunea, că

târejiu apoi cea francesă. Cei mai vechi 
poeți artistiol ai Românilor, ca K. Konaki 
(1785—1850. Poesii), I. Văcărescu, G. Alee- 
sandrescu, A. Diniteu, vrea să dică Donici, 
și fabulistul transilvan Dim. Cichindeal „fă- 
ceu“ poesii, ale căror originale mai tote se 
pot proba la Ewald von Kleist, Hblty, Stol- 
berg și Vbss, și dâoă nu la Germanii numiți 
apoi de sigur la Francesul La-fontame. Pen- 
tru-că aoum a fost prinsă de frigurile gal- 
lomane România, ale cărei fii și ale cărei 
fiice din „clasele culte* aflau plăcere a mai
muțări, ca să nu dicem a juca rolul de mai
muțe ale Francesilor, precum în vederi și 
purtarea vieței, așa și în literatură,

țlorirea unui timp mai favorabil pen
tru acâstă o marchâză aparițiunea renumi
tei colecțiuni de poesii poporale publicate 
de Vasile Alecsandii (1821 — 90) sub titlul 
„Poesii poporale* (1852 în germâna pe ales 
de W. v. Kotzebue, 1857). Dela acesta dată 
să pâte ficsa strădania seriosă, onestă și în 
parte reușită de a crea o literatură română 
națională. Alecsandri nu s’a mulțumit nu
mai cu aceea a fi arătat compatrioților săi, 
ce isvbre de poesie adevărată și sănătosă 
clocotesc din pământul patriei, oi el a și

FOILETONUL „GAZ. TRANS.u

Literatura română descrisă și aprețiată 

în opurî germane.
(Fine].

A trecut însă cat-va timp binișor, 
pănă ce poesia artistică a ajuns să reafle 
acest spirit și să reaccepteze acest ton, pen- 
tru-că strict luat, etatea literaturei române 
naționale nu trece în sus peste secolul al 
19-lea. Esistența câtor-va opuri tipărite 
vechi în limba română de natură biseri- 
cescă, din a doua jumătate a secolului al 
16-lea, încă nu întemeiază pretensiunea 
unei literaturi, și decă pe cea daco-română 
vor să-o îucâpă cu istoricul Demetriu Kan
temir (1673—1729), apoi se trece cu ve
derea, oă el și-a scris istoria sa, a impe
riului osman, latinesce. Adevărata literatură 
română, ale cărei începuturi precum am 
clis, aparțin secolului al 19-lea, constă din 
traduceri, său că umbla mult timp in mod 
sclavie pe calea imitărei, pentru care mo- 
delurile le-au oferit la înoeput cu precum
păniră literatura germană, și mai ales aceea 
pe timpul Hainbundului din Gottingen, mai 

participat cu mult talent la acea aspirația 
ca poet original, liric, romancier și dra
matic (oomedii și vaudeville), (Doine și lă- 
crimiore, Poesie novi, Ballade, Repertoriu 
dramatien, Pastelurile, Legendele, Dum
brava, Poesiă, Despot-Voda (dramă), opere 
complete, 7 voi. 1873—76). Cred a fi co
rect, dâoă declar cântarea eroioă dela 
Plevna a lui Alecsandri Peneș curcanul, de 
fapta poetică cea mai națională, ce e. suo- 
ces pănă aoum vre-unui Român. Mai aprope 
de acest poet stă Dimitrie Bolintineanu 
(1826 — 72), care a dat țării sale cel dintâiu 
roman bun, Manila, în care dominațiunea 
boierilor e espusă și sbiciuită, după oum 
merită. Pe lângă acâsta el mai e fârte apre- 
țiat de compatrioții săi, pentru poesiile sale 
lirice și romantice (Cântice, Legendele is
torice, Basmele, Reveriile), Și nu pe ne
drept, numai să nu-’l pună așa fără niol o 
considerare pe aoeeașl treptă cu Uhland. 
In astfel de presumpțiunl apare la lumină 
în mod ridioul marea vanitate, pe oare anu- 
mițl Români o au învățat’o dela îubiții 
Francesl.

Abstraoție făcând dela acâsta, e de re
cunoscut, că Românii au dreptate decă pre

tind, ca Europa să aoorde literaturei lor 
aspirânde și cresoânde o atențiune bine- 
voitore. Acâstă literatură îșl dă silință a și 
merita acesta. In urma premergerii lui Alec
sandri și Bolintineanu au apărut poeți ro
mâni, cari în producte lirice, povestitore, 
umoristice și satirice au arătat destoinicia 
nu comună în legătură cu zel frumos. Așa 
ambii Negruzzi, tatăl și fiu, Constantin Ne- 
gruzzi (1809 — 68 epicul, Aprode Purioe, și 
novelist) și Jakob Negruzzi (n. 1843, lirio: 
Poesiă, idilic: Miron și Florica, și poves
titor : Mihaiii Vereanu). Mai departe Gri- 
gorie Siun (n. 1822, din poesiile, dramatic 
și traduoător poetic), lirici A. Oandiano-Po- 
pescu (n. 1842) și M. Eminescu, (1849—89, 
Poesii, seriose, bogate de idei pesimiste), 
Th. Șerbanescu (n. 1837, Radu III.) și S. 
Bodnărescu (Rienzi) și novelistul sâu mai 
bine caractensat essayistul loan Slavici, 
escelentul desenitor al particularităților po
porului român, un scriitor de istorii săte- 
nescl de un talent neobicinuit, pe lângă 
acestea și un bun etnograf, ceea oe pro- 
bâză cartea scrisă de el: „Bomânii in Un
garia, Transilvania și in Bucovina* (! ?) In tim
pul mai nou au sciut a-’șl câștiga stimă:
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ou tote că în întreg municipiul ar fi putut 
trânti la părete pe Români, (ca și oâud nu 
i-ar fi trântit cu esoepția câtor-va camarazi, 
unde au putut), ei, cari sunt „politicesoe 
înțelepți* (politisch klug), în cercurile, 
unde sunt reprezentate amândouă naționa
litățile (oa și când nu ar fi Românii întdte 
cercurile, afară de Sibiiu unde fac peste 

parte, represeutațl cu imensa ma
joritate a populației) au ales și Români, 
însă Românii acum vreau să-i dobdre pe 
Sași, deci videant consules și o mulțime 
de amenințări în stilul Bismarck, coreotura 
Wolff.

Să ’nțelege, că cu astfel de neade
văruri vreau să-și harangueze pe domnii ale
gători, cart nici astădi încă nu se pot în căi di 
pentru alianța cu Bânffy, ca și când nu ar 
vorbi listele din trecut destul de eloouent, 
ca- și când nu s’ar sci, că la Mercurea 
tot-deuna s’au ales tot Sași, și numai icl- 
oolea s’a pus câte-un Român doi pro for
ma, ca să le scită ochii; însă cu apucătura 
Earacteristioă, că aceste suflete miluite, 
le-au ales dintre viriliștii români, cari și 
așa erau representanți municipali, deci nici 
oă trebuia să mai fiă aleși. Insă ou ase
menea apucături, ca Românii să nu câș
tige nidl un vot, fiind-că voturile acordate 
de Sași propter bonum paois — cum di- 
oeau ei — erau date viriliștilor români, 
nu se mai putea momi lumea, și deore-ce 
în rândul trecut la Mercurea s’au ales Sași, 
Românii numai în locul celor câți-va eșițl 
au ales Români, pentru ca și maioritatea 
română să aibă representanți din cerc nu 
numai civilisatorii Orientului, rămânând se 
înțelege Sașii aleși mai dinainte.

Compatrioții noștri guvernamentali 
sunt însă generoși 1 Ei în chipul arătat 
aleg și Români și nici acum nu se lasă de tac
tica urmată. AstădI d. e. a fost alegerea 
întregitore de 77 de representanți la orașul 
Sibiiu. Clubul săseso a candidat și Români. 
Cum nu? „Der Wolff ist loyal.“ Au candi
dat 3 (trei) inși și anume pe domnii Dr. 
Brote,- Z. Boiu și Nioolae Cristea, dintre 
cari cei dintâi doi sunt viriliștl, prin ur
mare nu au lipsă de a fi aleși. Deol loialii 
domni, își închipueso astfel lealitatea, oă 
în Sibiiu, unde Românii formeză mai mult 
decât y4 a populațiunii, să alegă un Român, 
unul singurel față ou 76 Sași guvernamen
tali.

Așa i că sunt loiali, așa-i că aleg Ro
mâni, acei omeni, cari la magistratul din 
Sibiiu în hat’rul câtorva mii de âmenl nioi 
de sămânță nu aplică măcar un diurnist, 
român?

Acești loiali cetățeni înotă acum în 
beția învingerii, cum o numesc ei, și se 
bucură viforos de rodele intrigei lor, care 
culminâză în faptul, că nimicirea astâtjl 
săvârșită s’a făcut după ce s’au făout în 
9 l. c. și alegerile supletorii în tote cercurile, 
și fruntașii, cari voiau să-i dâe cu tot prețul 

în lături, nu puteau fi aleși din nou la aceste 
alegeri. Acest termin au binevoit adecă să-l 
aștepte, ca să trecă!

„Ingi patiens, libertatis incapax* s’ar 
pută varia cjicerea lui Kolonits asupra aces
tor conducători guvernamentali, cari in in
teresul personal de hatîrul câtorva slușbe, 
vreu să facă să uite poporul săsesc, că in
teresele lui vitale sunt identioe ou ale Ro
mânului, deoă vreu să mai porte o viâtă 
națională în fața pornirilor de unificare a 
rassei dela Leitha pănă la Predâl.

Cu tâte acestea cașul își are puterea 
sa instructivă. A dovedit odată olar, oă nu 
e ou putință camaraderia membrilor parti
dului român național în estremă oposiție 
ou partidul estrem-guvernamental și ro- 
manofob al Sașilor supranumiți „bătrâni*. 
Bătrâni sunt, și după bătrânețe vidța se 
curmă! Acesta e cursul naturii. Insă în 
fața acestor „bătrâni* Românii trebue să 
se manifesteze tineri.

Sunt semne, oă se vor manifesta vă- 
dând acțiunea pentru totala nimicire a ele
mentului românesc și în acest oomitat. Ei 
vor trebui însă să-și concentreze puterile, 
fiind-că durere mulți sunt înoă, cari nu 
sunt la înălțimea ohiămării lor. Intre aoeș- 
tia soootesc — cu durere — de astădată și 
pe d-1 Dr. Ioan Nemeș, advocat, singurul 
membru român, care a luat parte cu votul 
seu la aducerea decisiunei unanime a oomi- 
siunei esaminătore, care a nimioit astădi 
alegerea presidentului partidului național 
Dr. loan Rațiu și a celorlalți Români de 
inimă. Mulțumirea sufletescă, ce și a oâș- 
tigat’o prin acesta nimenea Român fiind 
nu-i va invidia-o, sperăm.

Corespondentul.

CRONICA POLITICĂ.
— 5 (17) Decemvre.

Privitor la evenimentele din Turcia 
au sosit din Constantinopol următdrele 
scirl mai i.ouă: Suprimarea revoltei din 
Zeitun e împreunată cu mai mari greutăți, 
deoât cum se credea la început. Armenii 
au ooupat locuri și posiții forte favorabile 
și au atât munițiune destulă cât și alte 
ajutore din afară. .Oficiul Reuter* anunță, 
oă Sultanul a dat o nouă lradă, în oare 
se ordoneză persecutare necruțătore și pe
depsele cele mai stricte pentru toți aceia, 
cari fură animale de casă, jâfueso, omoră, 
aprind, sâu comit alte crime. Mai departe 
Sultanul ordonă, ca miliția să suprime cu 
arme ori-ce turburări.

Din Sofia se depeșeză, că deputatul 
oposițional Takiev a adresst patru inter
pelări guvernului, bulgar, cari aprâpe tote 
sunt îndreptate contra personei principelui 
Ferdinand. Mai ales protesteză oontra mo
dului, cum folosesce curtea princiară em
blema națională; și contra faptului, că prin

cipele privesce castelul Euxinograd ca pe 
al său, pănă când națiunea bulgară a cum
părat acel castel dela prinoipele Alexandru 
de Battenberg cu 2’/2 milione de franci 
pentru țâră.

SOIRILE pILEI.
— 5 (17) Decemvre.

Pentru alegerile de funcționari în 
comitate aa fost fixate următorele cjile: 
16 Dec. n. la Făgăraș ; 17 Dec. la Trei- 
soaune și Târnava-mare ; 19 Deo. la Ciuc, 
Târnava-mică, Coșocna, Sibiiu, S.-Dobâoa 
și Turda-Arieș; 21 Dec. n. la Brașov; 
28 Dec. la Alba de jos, Hunedora și Odor- 
heiu; 30 Dec. la Bistrița-Năsăud și Mureș- 
Turda. — Oe privesoe însă Făgărașul, unde 
alegerile aveau să se facă erl după cum am 
aflat dintr’o telegramă sosită aici erl sără, 
alegerile s’au amânat pe astătjl.

— o —
Deputațiunea rutenă în Viena. Depu- 

tațiunea rutână, despre oare amintisem 
ieri, a fost primită în audiență de cătră 
contele Badeni. După-ce acesta ceti memo
randul, pe care Rutenii vor să-l predea 
monarcului, le-a promis, că Majestatea Sa 
va primi în audiență pe 6 membri din de- 
putațiune. Conversarea între Badeni și Ru
teni a decurs în limba polonă.

—o—
Nou fișpan. Fâia oficială ungară de 

ieri publică dimisionarea fișpanului comi
tatului Mureș-Turda, Coloman Kemeny și 
numirea lui Ioan Sandor în locul aceluia. 
Sandor de present este și fișpan al comi
tatului Târnavei-micl.

—o—
Cunuuiă. D-1 Mihail Dragomirescu, n&s- 

out în Brașov și domioiliat actualmente la 
Bucuresoi, s’a cununat Dumineca trecută 
cu d-ra Maria Sercăianu din Bucuresoi. — 
Dorim fericire tinerei părechl.

—o—
Călindarul Plugarului pe au. 1896, 

redactat de d-1 7. Georgescu, se pâte căpăta 
dela Tipografia „A. Mureșianuu din Brașov 
cu prețul de 25 cr., (trimis ou posta 30 cr.) 
Dela 10 esemplare comandate de-odată, 
unul se dă rabat. E unul dintre cele mai 
bogate și mai eftine călindare româuescl, 
conținând material bogat atât economic, 
oât și literar, fârte variat și ins
tructiv și de petrecere. E întocmit anume 
pentru trebuințele plugarilor, cari în acest 
oălindar găsesc o călăuză credinoiosă pen
tru tote trebuințele lor.

Sânțire de 'biserică nouă în Deșiu.
Deșiu, 11 Deo. 1895.

(Fine.)

Că peste câte greutăți am trecut cu 
amintitele edificări, las la o parte, dâr 
amintesc partea mai grea, lipsa de bani, 

cu oare am avut a ne lupta, oăol, precum 
amintisem mai sus, deși au fost de pre- 
vădut neajunsele, totuși donendu-mi-se în 
prospect ajutore de 4000—5000fl. din vis- 
teria statului, unde vărsăm și noi avutul 
nostru, bona fide, că le vom și căpăta, am 
început edificarea, pentru cari ajutore în 
primă-vera anului curent la insistarea uuora 
dintre seniorii inteliginției nostre am și 
înaintat la ooârmuirea țerei două rugărl, 
provădute cu documentele recerute și des
tul de motivate, însă, precum tot Româ
nul așa și noi ne-am înșelat în speranța 
nostră, oăcl eram pregătiți la resoluțiunile 
dobândite, oumoă statul nostru nu dispune 
ed fonduri pentru scopurile nostre bisericesc! și 
culturali, după aceea în Iuub. lui Iunie am 
înaintat altă rugare adresată cătră Majes- 
tate pentru ajutor, oare așișderea ni-s'a rein- 
apoiat dela ministerial cultelor fără nici o 
iotă de resultat în săptămânile trecute, și 
încă pe calea episcopiei rom.-cat. din Alba- 
Iulia, înmânuată mie prin oficiul parochial 
rom.-cat de aici și nu pe calea compe
tentă a episcopiei nostre. Tot așa nefa
vorabile resultate am dobândit și din alte 
loourl.

In astfel de înprejurărl nu am avut 
alt-ceva de făout, decât a ne mai răzima 
și mai departe pe forțele nâstre proprii 
deja destul de storse, făcând între noi aici 
în loc o colectă benevolă de peste 1000 
fl., mai încolo ni-s’au votat, ca ajutor din 
venitul curat al anului treout dela institu
tul nostru de oredit „Someșiana* în adu
narea generală de primăvâră 800 fl., cari 
ni-s’au și solvit, și cu aceste sume am mai 
continuat pănă la un loc edifioările, pen
tru care asemenea se esprimă mulțămită 
publică.’

In urmă puterile nostre fiind sleite și 
ne-reușind cu prețul acordat, senatul bise- 
rioeso a fost silit a reourge la contragerea 
unui împrumut de 5000 fl. dela un institut 
de bani din loc, legând ca hipotecă oassa 
oea nouă acum edifioată, al căreia scop era 
susținerea scolei și solvirea salarului îuvă- 
țătoresc, care pănă aici s’a soos de pe po- 
porenl pe cale de repartițiune ; și numai 
astfel am fost în stare a termina casa 
amintită pe 1 Octomvre, care s’a și dat în 
chiria la an ou 400 fl., er edificarea bise- 
ricei numai cu finea lui Noemvre, afară de 
arangiarea internului ou oele necesari, dâr 
totuși în stare de a-o lua în folosință și de 
a-o preda cultului divin public.

Astfel după un trecut secular deplo
rabil al parochiei și a bisericei nâstre ro- 
mânescl din Deșiu, astăcjl după multe jertfe 
și ostenele suntem în fericita posițiune de-a 
aduce la cunoscință publică, că din darul 
lui Dumne4eu și din nisuința nâstră, în 
locul bisericuței de lodbe avem o biserică 
din material solid, grandiosă și ou un 
esterior dm cele mai moderne și estetic, 
care o admiră orășenii de altă naționalitate

D. Voniga (Dor și jale, (Sehnsuht und 
Trauer), căruia ’i suocede mai bine decă 
face să sune tonul poporal; elegie dispusul 
Petrea dela Clușiu (ț>ile negre, Finstere 
Tage), G. Kernbach (Poesii) și povestitorii 
Tr. Dtmetrescu (Intime, poesii și povestiri, 
Sensitive, poesii) și N. Rădulescu-Niger, es- 
celent descriitor al țăranilor. P. Dulfu și-a 
câștigat premiul academiei ou eposul po
poral (24 oânteoe), Isprăvile lui Păcală, în 
care el espune după tradițiunl faptele lui 
Eulenspiegel româu. O amintire bine meri
tată ’i se cuvine aoi și reginei Elisabeta de 
România (ou portret în tecst) n. 1843, pen
tru silințele sale, de a faoe cunoscută și a 
promova literatura română, și pe care o 
întâlnim în poesia germană sub numele 
Garmen Sylva oa poetâ chiămată, ou o fan
tasie bogată și limbă nobilă. Cu subiecte 
românesol să ocupă scrierile sale Aus Carmen 
Sylvas Kbnigreich, Pelesh-Mărchen, Durch 
die lahrhunderte și drama Meister Manolecvan 
și traducerea Rumănische Dichtungen und Lie- 
der aus dem Dimbowitzathal. In limba română 
s’a înoercat ou „ Cuvinte sufletesc!* (Andachten').

Silințele pe terenul scrutărei istorice 
au produs un fruot forte remarcabil: Istoria 
Românilor de V. A. Urechiă.

Aoestea sunt începuturile literaturei 
române și sunt, chiar strict judecate, în tot 
cașul de așa, că fao posibilă și îndreptă
țesc conolusiunea pentru o mai departe des- 
voltare roditore*.

*

In prefață la a șeptea și a opta 
ediție a interesantului și valorosului 
seu op, renumitul autor și înfocatul 
patriot Dr. lohannes Scherr ne spune, 
că începutul lucrării sale dateză ime
diat înainte de viforosul an 1848, și 
că opul seu a fost forte bine primit 
și în străinătate și că a fost tradus 
în diferite limbi streine.

Fiul vitreg al autorului Otto 
Haggenmaclier ne spune în prefața sa 
la ediția a noua, că între alțl cola
boratori și informatori a avut și pe 
profesorul Dr. Stefan. Szekely în Nagy- 
szeben (Ungarn) adecă din Sibiiu. In
tre numeroșii sei colaboratori nu se 
află deci nici un Român. împreju
rarea acesta ne esplică pe deplin, 
pentru ce icâna ce ni-se presentă în 
opul citat, pe lângă tâtă bunăvoința 
și simpatie ce-o arată autorul pen
tru poporul român, e palidă, necom

pletă, -superficială și în multe puncte 
în contrazicere cu opiniunea cercu
rilor literare române. Nu e vina au
torului, că n’a putut face mai mult 
și mai bine, ci a lipsei de isvore și 
de contact și referințe cu scriitorii 
români.

*

In vasta enciclopediă a lui 
Brockliaus a cărei edițiă a patru- 
spre-4ecea a apărut în decursul anu
lui 1895 în 16 volume la articolul 
Rumănien oder Romănien în volumul 
al 14 pag. 20 aflăm sub titlul: „Ru
in ănische Sprache und Literaturi o dare 
de sâmă despre literatura română, 
care e departe de a face pretențiă 
la o informare completă și nepar
țială. Autorul sâu informatorul acelui 
articol pare a fi inspirat din par
tea acelora despre cari academicia
nul B. P. Hașdeu a flis, că formeză 
o „societate de admirațiă mutuală", 
a căror tactică pare a fi să ignoreze 
c’un dispreț suveran pe toți cei ce 
nu li se închină și nu recunosc ne
condiționat genialitatea și infalibili- 
tatea literară și scientifică a corifei

lor lor. Gestiune de gust și de apre- 
țiare. Dâr a trece cu o tăcere abso
lută peste eroii și martirii scriitori 
ai Românilor din Transilvania, cari 
au contribuit cu parte leonină la re- 
nascerea și redeșteptarea națiunei 
române peste tot, și peste scriitorii 
mai de valâre ai Bucovinei — cum 
se face în darea de sâmă amintită — 
e, lin 4Î9) o necuviință literară, ce 
merită a fi pusă în evidență, înfie
rată și condamnată.

*

Mai esistă încă în literatura ger
mană o carte scrisă de bar. Amand 
Scliweiger-Lerchenfeld publicată la 1881 
în lena sub titlul: „Das Frauenleben 
der Erde“. In acest op adjustat de 
lues și bine ilustrat autorul trece în 
revistă descriptivă pe femeile tuturor 
popârelor și semințiilor din lume. 
Pe femeia română, din lipsă de au
topsie, de informări autentice și din 
superficialitate speculătâre de „făcă
tor de cărți" (Buchermacher) o des
crie în colori cât să pâte de nefa
vorabile și necorespuncjetâre adevă- 
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și călătorii streini, cari trec pe aici ; în 
locul scolei de lemn avem soolă asemenea 
edificată după tote formalitățile recerute, o 
casă nouă bisericâscă tot în stil modern 
și casa parochială și superedificate în con- 
dițiunl destul de bune, tote ținute în or
dine cuvenită și grupate la un loc. —

Precum Deșiul în genere a prosperat 
mult, în asemenea proporțiune aluat avânt 
spre înflorire și bunăstare și parochia nos- 
tră și ou densa poporul nostru românesc, 
căci aoeste laude îmbuourătdre nu le afirm 
numai despre clădirile amintite, ci cu mai 
multă buouriă despre oredincioșii noștri, 
cari prin biserică și scolă de 20 ani încâoe 
au progresat mult în cultură și bunăstare. 
Astăcjl mulțl din fiii poporului nostru, lă- 
pădând omul cel veohiu s’au îmbrăcat în 
omul cel nou, înbrățișând o parte conside
rabilă meseriile, s’a orescut o generațiune 
nouă, cinstită, deșteptă, prin ce în sourt 
timp mulțl dintr’ânșii și-au edificat case 
proprii și s’au pus în stare mai bună de 
trăit, pe cari îi vor imita și oe lalțl frați ai 
lor. Constat spre bucuriă și aoe9a, oă re- 
ligiunea, limba, datinele strămoșescl și sen
timentul național e așa de viu, oa și în 
orl-care părți locuite de români. La acesta 
i-a orescut mama biserica și fiioa ei scâlă, 
cu învățăturile lor salutare, și oredem, oă în 
viitor tâte aoestea se vor desvolta din 41 
în c|i mai mult, pănă oe vor ajunge la 
starea fericită în asemenea măsură ou cei
lalți loouitorl din oraș de alte naționa
lități.

După oele espuse și istorisite, vin cu 
buouriă a aduce la cunoscința publică, că 
am dobândit dela Esoelența Sa D-l Epis
cop diecesan faoultatea de-a efeptui prin 
subscrisul sânțirea biserioei Duminecă în 
151. o., rămănend reservată coosaorarea so
lemnă prin Escel. Sa P. S Dn. Episcop 
•diecesan pe vara viitâre, pe când sperăm 
a veni în deplină ordine cu arangiarea din 
lăîntru și alte rechisite, precum: clopote, 
iconostas etc., oarl de present tote lipsesc. 
— Sperăm, că vom fi sprijiniți și din 
partea On. public româneso, oare are tra- 
,gere de inimă și se interesâză în adevăr 
de progresul națiunei năstre religios și 
cultural, oe singur pote astăcll a mai asi- 
.gura isbenda dreptei ndstre cause române. 
Susținând după oele esperiate, oă numai 
biserica și sodla ne pot mântui, datori 
suntem a-le susține și ajuta din tâte pu
terile năstre. Dee Dumnetjeu, ca ele să 
înflorâsoă pretutindenea și putem fi siguri, 
•că națiunea încă va înflori.

Cu totă stima :
Ioan Welle, 

protopop.

Din analele politicei balcanice.
Din până fostulni regent Dr. lovan 

Ristida. apărut o importantă broșură, în 
-care acest însemnat bărbat de stat sârb

rului. Articolul pe care Fa publicat 
mai daunăc|i celebra regină Carmen 
Sylva într’o importantă revistă ger
mană, al cărei titlu ne scapă în mo
mentul acesta, a rectificat în mod 
forte just și strălucit părerile ero
nate ale amintitului baron călător 
■despre femeia română. Primâscă au
gusta aperătore a femeii române 
espresiunea celei mai căldurose re- 
'Cuno8cințe și la locul acesta modest.

£

După împărtășirile făcute în 
■cele permise, de sine și se impune 
întrebarea, că cum sunt a-se corege 
jji paralisa defectele informărilor ce 
?sunt puse în circulația prin opuri de 
valbre nu numai în literatura ger
mană, dâr și în a altor popdre ? La 
.acâstă întrebare sperăm, a put6 da 
un răspuns franc și lămurit cu altă 
ocasiă,

Decemvre 1895.
Sybil. 

pe lângă multe întâmplări din viâța sa po
litică și pe lângă o mulțime de documente 
nespus de interesante și în oea mai mare 
parte necunoscute, espune istoria alianței 
balcanice, care prin anii 60 a esistat de 
fapt, și totodată dovedesce, cum în 
deoursul râsboiului pentru unitatea Ger
maniei, Rusia s’a nisuit să rețină cu orl-oe 
preț Serbia dela vr’un pas rSsboinic.

îndemnul la alianța balcanică îl de- 
dese Greoia în vara anului 1861 prin mij
locirea agentului diplomatic din Constan- 
tinopol, Renier. Pertractările le conduse 
Risticl, care pe atunci era agentul diplo
matic al Serbiei în Constantiuopol. In 
urma depărtării regelui Otto, pertractările 
stagnară, și abia în 1867 fură reîncepute 
sub influința impresiunii, pe care o câști
gase noul rege Gheorghe cu ocasiunea vi- 
sitei sale în Petersburg, și fură terminate 
printr’o alianță defensivă și ofensivă. Trac
tatul fu subscris la 14 Februarie la Voslau 
lângă Viena de cătră Ristiol și de repre- 
sentantul grecesc Zanos. La 23 Septemvre 
1866 se încheia un asemenea tractat cu 
Montenegro.

Urmă apoi, la 20 Ianuarie 1868 „în
țelegerea amicală11 cu România, și la 5 
Aprilie 1867 încheiase bătrânul Garașanin 
o învoâlă cu comitetul esecutiv național 
bulgar în BucurescI, în oare se proclama 
„unitatea poporului serbo-bulgar^ și uniunea 
personală dintre Serbia și între Bulgaria, 
sub principele Mihail Obrenovid. O alianță 
baloanică esistase deci.

In anul 1876 însă Sârbii, ou tâtă 
alianța cu Grecii, trebuiră să încâpă răs- 
boiul fără de Greoi. Aceștia declarară în 
momentul decidător, oă acel traotat l’au 
înoheiat „numai cu principele Michail“. 
In același timp Românii, „ou totă înțele
gerea amicală11 făcură voluntarilor sârbi, 
la trecerea lor prin România, mai mari 
greutăți decât Austria, *și Bulgarii arun
cară dela sine armele, pe cari li le dărui
seră Sârbii, său ohiar le dădură Turcilor.

Cel mai greșit pas îl făcu însă pro
gresista Serbie, oare în anul 1885 porni 
contra Bulgariei un răsboiu de frate pe 
oât de nefolositor, pe atât de nefericit, că
ruia îi urmă imediat pretensiunea Bulgariei 
asupra cercului Pirot. In timpul răscdlei din 
Creta regența sîrbâscă de atunci făcu îm
preună cu Risticl tot posibilul, spre a fi 
folositore Grecilor. Ea era firm decisă să 
dedare răsboiu Porții, dâcă ar isbucni ini
micițiile dintre Grecia și Turcia. In 11 
Decemvre 1868 comunica ea acâstă hotă- 
rîre și representanților Angliei și și Aus
triei, Longworth și Kâllay și făcu tot-odată 
pregătiri pentru o întorsătură politică în 
favorul Greciei, învoindu-se cu un pașă al
banez, care petrecea în Belgrad, asupra 
răsvrătirii Albaniei, și oerând spre acest 
soop bani dela contele Ignatiew, represen- 
tantul Rusiei la Stambul. Atunol apare de
odată memorabila enunoiațiune din 25 
Ianuarie 1869, a cabinetului Zaimis, prin 
oare Grecii declară, oă sunt prea slabi, 
spre „a-șl răsbuna on6rea!“

(Va urma.)

Cine e neastâmpărat?

Brașov, 5 (17) Dec.
In 12 Decemvre n o. am adresat 

„Tribunei11 următorea întâmpinare la un 
atac al său, pe care însă, fiindeă „Tribuna11 
nu mi-a publicat’o, pe cuvânt oă nu ar fi 
obiectivă, Vă rog să o publicați D-vâstră: 

„Julius Lukats, deputat, mă apostro- 
feză la 4 Noemvre în dieta din Pesta 
„Rauber“. „Telegraful Român11 în nr. 131 
îmi spune, că în 30 ani am tăcut și nu 
am lucrat nimica. Acum vine „Tribuna11 și 
în nr. 267 mă onorâză ou titula de „ne
astâmpărată

„Nu pricep nici eu, nici unii amici ai 
„Tribunei14, oum a căcjut acest fulger din 
senin asupra capului meu. Atâta e ade
vărat, că puțini bărbați români de ceva 
valore au scăpat neterfeliți de colânele 
„Tribunei14, și ar fi fost o vătămare gravă, 
ca să nu mă învredniceso — sit venia verbo — 
și eu de asemenea ondre!

„Să vedem însă, pentru oe mă pro
clamă „Tribuna44 de neastâmpărat ?

„Anul curgător îmi trimite Păr. Or
beau dela Iolăncjel în luna lui Mărțișor un 
apel tipărit și rubrioat, prin oare cere a se 
face o colectă pentru edificarea școlei gr. 
cat. în Iclăndel.

„Deși eu, ou bătrânețele la cari am 
ajuns, și cu novițiatul — ca locuitor în 
Brașov — puteam declina o asemenea sar
cină grea... de împlinit, nu am făcut; ci 
considerând soopul am alergat de pe Ro
muri în Prund, din Prund pe Straje, și 
bătând ușile omenilor, am colectat 45 fl. 
Ași fi putut colecta și mai mult, pentru-că 
cele mai bune oase, neaflând pe capii lor 
aoasă, oum sunt d-nii Stănescu, nu au pu
tut contribui; âr eu voind a fi esact am 
trimis banii pănă la finitul lui Martie, după 
cum se cerea în apel.

„Așteptând am așteptat, ca păr. Ro
mul să publice numele generoșilor contri
buitori... Trecând 3 luni de cjde dela tri
miterea banilor, am rugat pe părintele 
nostru să-și faoă datoria. Mi-a răspuns, oă 
va face îndată ce-i vor veni a mână tote 
listele de colectă, câte le-a împărțit.

„Mai trecând alte 3 luni, la începutul 
lui Octomvre întrebai la cancelaria „Gaze
tei11, dâcă în lipsa mea dela Brașov, s’au 
publioat numele contribuitorilor ? Răspun- 
cjându-mi-se, că „nu44, am rugat pe D-l 
Maior să facă o notiță și să provâoe prin 
„Gazetă41 ca părintele Orbeanu să-și în- 
deplinâscă datoria.

„D-sa a și oonceput aceea notiță, 
dâr întrevenind proprietarul Dr. Mureșianu, 
nu a oonoes să se publice, ci m’a rugat 
pe mine, ca să-1 mai provoc eu încă 
odată...

După treoerea altor 2 luni de (jd0, 
am făcut și a treia scrisore oătră prea
cinstitul păr. Romul Orbeanu. l£că răspun
sul, ce am primit :

„Mult st. (i-a fost greu să sorie sti- 
„mate) Domnule : Prin acâsta ’ți fac cu- 
„noscut, că darea de sâmă ou privire la 
„ofertele marinimose în folosul școlei nos- 
„tre se va publica în clarele „Tribuna41 și 
„Unirea11. Așteptăm să fîă chitat fiă-care. 
„In curând va eși. Iclâncjel la 3/12 1895. 
flRomul Orbeanu mp. preot.41

„Cuvintele „așteptăm să fiă chitat fiă- 
care41 eu le-am înțeles’, că oinstitul părinte va 
să mai amâne publicarea alte 8 luni de dile, 
în cari pote să închid eu ochii, ceea-ce la 
omeni de etatea mea se întâmplă adese-orl, 
apoi să-și facă capul tocă și eu să rămân 
pătat și cu 45 fl. mâncați.

„Așa m’au pus păcatele de am făcut 
notița ce-a publicat „Gazeta44 în Nr. 163 
pe oare a reprodus’o blăjina și tacticâsa 
„Tribuna11 la Nr. 267.

„Vă rog aoum, buni lectori, spune- 
ți-ne, cine e „Un neastâmpărat?

Satisfăcut prin întâmpinarea, oe mi-a 
dat „Tribuna11 în Nr. 231, am publicat 
aoestea numai oa să se vacjă, oe fel de po
rumbiță e părintele Romul Orbeanu, pe 
oare l’a luat „Tribuna11 în apărare, și tot 
odată ca să se convingă fiă-cine, că în 
acâstă întimpinare nu sunt cuprinse lu
cruri, cari nu se țin de obiect „cum au 
clis D-nii dela „Tribuna41. Har Domnului, 
pănă acum nu halueinez.

Acsentie Severu.

Convocare.
Reuniunea învățătorilor români gr. or. 

din districtul al XI-lea, Făgăraș al Archi- 
dieoesei Transilvane îșl va ținea adunarea 
generală la 10 și 11 Deoemvre v. c. în co
muna Sulumberg cu următârea:

Programă'. Membrii reun. vor asista 
Duminecă 10 Deoemvre la 9 ore a. m. în 
corpora la serviciul divin împreunat ou in
vocarea Duchului sfânt și la oelebrarea pa
rastasului pentru decedații membri ai reu- 
munei. Va urma apoi:

Ședința 1, Dumineca 10 Decemvre la 
10 ore a. m. 1) Deschiderea ședințelor și 
cetirea apelului nominal. 2) Raportul gen. 
al comitetului oentral, al oassarului și bi
bliotecarului. 3) Rapârtele speoiale ale pre
ședinților desp. reun. Făgăraș, Agnita și 
Oohalm despre starea și activitatea despăr- 
țămmtelor oe le conduc. 4) Alegerea comi- 
siunilor.

Ședința a II, Dumineca 10 Dec. la 3 
ore p. m. 5) Nascerea și viâța lui loan Bo- 
tezătoriul, prelegere praotică de I. Mihu; 

6) Substantivul, prelegere practică de Visa- 
rion Bica; 7) Cumoăna ou brațe egale, prele
gere praotică de George Andron; 8) Mul- 
tiplicațiunea cu frângeri deoimale, prele
gere practică de Mateiu Mateiu; 9) Iosif 
al II-lea, prelegere practică de Zachariă 
Muntean.

Ședința a III, Luni 11 Dec. 8 ore 
a. m. 10) Regula de 3 simplă și oompusă, 
prelegere practică de Filanet Dăișoreanu.
11) Declinațiunea pronumelor personale, 
prelegere practioă de Emilian Mondocea;
12) Cubul, leoțiune practică de loan Bănuț;
13) Biografia lui Petru cel mare, diserta- 
țiuue de loan Bănuț; 14) Teme și lecțiunl 
practice, ce se vor mai insinua. — La 3 
ore p. m. 15) Referada comisiunei însărci
nată ou oensurarea raportului general ai 
comitetului central; 16) Referada comisiu
nei asupra raportului oassarului; 17) Refe
rada comisiunei însărcinate cu oensurarea 
raportului bibliotecarului; 18) Referada oo- 
misiunei pentru propuneri; 19) Referada 
comisiunei însăroinate cu oensurarea rapâr- 
telor președinților traotuall; 20) Stabilirea 
budgetului pe an. 1895/96; 21) Inoassarea 
tacselor curente și restante; 22) Alegerea 
unui bibliotecar și a 2 membri în comite
tul oentral; 23) Statorirea pedepselor pen
tru membrii negligențl în an. școl. 1894/95. 
24) închiderea ședințelor.

Din ședința comitetului central al reu- 
niunei ținută în:

Făgăraș, la 3 Novembre 1895. 
luliu Dnn, loan Berescu,
președinte. secret. I.

Tel®. specială a „ta. tas.“
Făgăraș, 17 Decemvre. La ale

gerile de funcționari administrativi, Ro
mânii n’au fost pu$T în candidațiă.

Arad, 17 Decemvre. Advocatul 
Veliciu a protestat energic în con
gregația de acjl contra persecutărei 
Românilor. Ședința a fost furtunosă.

DIVERSE.
Mortea unui lord celebru. ordulL 

Kingsale, al XXXII-lea baron cu acest nu
me, a murit de curând. El desoindea din 
Jean Courcy, care a obținut aoum șâpte 
sute de ani autorisația de a sta acoperit 
în fața suveranului și de a’l saluta prin
tr’o simplă strîngere de mână. Acest drept 
a subsistat pănă acjl la Kingsale, pe când 
tâte familiele nobile din Anglia, cari l’au 
posedat, s’au stins, la 6ra aotuală. Strămo
șul Jean de Couroy a obținut acest privi
legiu în modul urmStor; Amic devotat 
al lui Ricard Inimă de Leu, el fu disgra- 
țiat când fratele acestuia, regele loan, 
s’a urcat pe tron. Acest orud monarch l’a 
închis chiar într’o oelulă din turnul Lon
drei. Dâr într’o 4b regele Ioan a primit 
dela regele Franoiei o stranie desfidere: 
era vorba de-a arma unul contra altuia 
doi din cei mai buni cavaleri din Anglia 
și din Franoia; sorțul învinsului ar deoide 
despre sârta Normandiei. Nu era decât va
lorosul Jean de Courcy, care era în stare 
de-a scote pe suveran din acest impas. 
Monarchul, în aoâstă extremitate, n’a ezi
tat, l’a liberat și l’a rugat sâ-’i apere oau- 
sa. Jeau de Courcy a primit și a învins, 
apoi a cerut, ca preț al serviciilor sale, 
privilegiul, pe care descendenții sâi l’au 
posedat încă.

Glume. Și aceea-i ceva. Ți-au adus 
ceva lucrările tale literare? — „Da, odată 
mi-s’a pierdut un manuscript pe postă și 
am primit despăgubire 20 fl.

Judecată cu basă. Domnul: „Judecând 
după friptura acâsta, d-ta ești amoresată, 
Ană!41 — Buoătărâsa: „Cum? dâr e prea 
sărată?41 — Domnul: „Ba, nu; dâr buoata 
cea mai bună lipsesce11.

Lit era tu ră.
Compus românesc, anuar financiar pe 

1895, de Petra Petrescu, anul III, conține: 
date statistice asupra institutelor române 
de bani; Legea comercială, partea I. des
pre comercianțl și societățile comerciale. 
De vân4are la autor în Brașov cu co
rone 1.50.

Proprietar: Oro Aui*eî Mure^tanu.
Redactor responsabil: Gregariu WSaior.
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Cs.’rsi'î 5a bursa din Viena.

Din 16 Decemvre 1895.
Renta ung. de aur 4% .... 121.45
Renta de cordne ung. 4% • ■ • 98.55
jmpr. căii. fer. ung. în aur 4%% • 123.75
Impr. ofiil. fer. vng. în srgmt4t/2% 101.15 
Oblig, eăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.—

Cereți
un catalog de prețuri, care trimite 

gratis și franco

Briider Placht
prima fabrici» «îe cord e și 

instrumente musieale
Seliombacli iWr. 379,

lângă Eger (Boemia).

Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.60
Bonuri rurale oroate-siavone. . . 98.—
Imprum. ung. cu premii .... 152.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 141.25 
Renta de hârtie austr.........................100.05
Renta de argint austr......................... 100.15
Renta de aur auBtr..............................121.25
LosurI din 860 ......................... 148.—
Aeții de ale Băncei austro-ungară. 1009.— 
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 419 75 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 367.75 
Napoleondori.................................. 9.62
Mărci imperiale germane . . . 69.44
London vista....................................121.30
Paris vista.................................. 48.07’/2
Rente de corone austr. 4%. . . 100.05
Note italiene.................................. 44.80

i9

gy

Comptoarul: 
Văczikorut 16 

lângă 
Basilica.

Casa 
fondată în anul 

1872.

Iustinian M. Grama
BUDAPESTA.

ComerciaBite engrossist.
UnîcuB SgsecâaSâst în producte de Petroleum.

Am onore a avisa onoratul public român, cumcă dela 5 Octomvre 
a. c. am primat, din Penșyivania (America) singurul deposi
tors în specialitatea de Petroleu :

iCaHses’oeE-PetroieMBn-
Marca „1 ni perato r“, prima Type blanc neesplodabil, fără miros.
Cântar specific 0.805. Punctul de aprins 40° Abeltest. Garantat cu 20—22°/0 

consumul mai puțin ca la petroleul indigen. Puterea flacărei cu 15—18% 
mai mare. Prețul fi. 32 per 100 kilograme, inclusiv vama, Netto, esclusive 
Barei franco stațiunea drumului ferat ori unde în Ungaria seu Transil
vania, Netto Cassa reluare (Nachname).

Cantitatea cea mai mică ^ste un Barei original circa 160klgr. Netto.

Recomandă corde și instrumente recu
noscute ca cele mai bune, sub garanție. 
Violiue, Arcuri, Concert-Cellos, (lite
re, Guitarre, Cmicert-Flante, Concert- 

Clarinet, Etuis de Violins!.
Rugăm a se adresa cătră

Eriltser POachi, 
eb AgențI Ideali se caută, «ass

Corespondeză: nemțesce, boemesce, ru
sește, franțuzește. 10—20

EU

Se se observe marca

bojbui aAJasco es 8$

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din S IOT5.

Tren 
de 

person.

Tren 
accel.

Trenu 
mixt.

Tren

persdn.! acc0l-

Tren | Tren 
de 

persdn.

Trend 
mixtu

Tren
accel.

Trenu 
de

Tren
accel. perg^x,.

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8.00

9.07
9.37

10 37

I,I

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50

1 25
143
L52
2.18
240

6 J2i
6.41
7.16
8—

Tren 
de 

person. 
"3i55

4 40

5.10

Tren 
mixt

11.—
12.26

1 11
12 00 8 30

pi.

8 05 2 15
5.45 9.15
9 02 11.125

1' 33 12.48
1.48 2.12
2.06 2.20
3 03 2.5u
3.45 3 26
4 06
4.63 4.17
5.32 4.50
6.24
6 69 5 55Tr. mix.
8 40 6.11
9.08 6.27

10 40 7.27
11.25 7.50
11 54
12 04
12.34 8.17
1.- 8 33
140 8.38
2.17 1
2.35 9 09
3.14
3.34 9.42
3 49 9.44
4.11 9,69
448 10 22
5 27 10.611
6 10 11.12
7.60 12.26,
830 1258
9.03 1 151
9.38 1.34

10.25 2.09,
2 19j
3.01j
3 31|

p).

Y
SOS.I

J

Y
80S. I
pl. )

Viena . . .
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
CiuciB .
B -Huiedin 
Ghârbău .

Clușiu .

I

80S.

A

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

6.25

Trenfc 
mixtd.

Trenu 
de 

persdn.

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

IP1. 
Isos.

2.25
3 14
4 07
5 07
5.40
7.19

1.50
11.44
10.03
8.43
8.38
.8.11
7.46

7.08
6.39

Copșa-mioă
Mediaș . .
Elisabetopol
Sighișora . 
Hașfalău .
Homorod .
Agoștonfalva 
Apsța . .
Feldiora

Timiș . .
Predeal
BucurescI .

jpl. 
Isos.

I
Bp1’

aiO
Im<D

.3 ‘2
afl
a

z

"7.01
6.-
5.11

xrtO 
’2 
p 
a o o

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

©wcerdea — Oșorheiu — Regh.-săsese.
Trenu 

de 
persdn. persdn

3.11
3.52
4.37
5.26
5.36
7.19

Trenu 
de

8.59
9.40

10.23
11.11

F

8

8.10
8.51
9.37

10.27
10.42 
12.21'

Nota: Orele 
însemneză brele de nopte.

Cucerdea .
Ludoșu. .
Cipău . .

sos. 1
pl. j Oșorheiu . 
sos. Regh.-săs..

pi. 808. £

(pl.
• (sos.
. pl.

Trenu 
de 

person.

7.41
7.03
6.24
5.30

însemnate în stânga stațiunilor

-5.23
tr.mixt

4.48
4.23
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54

6 56
6 54
6.41
6 20

5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

•I

Tren 
de 

persdn. 
"918

8.28
8.01
3.15

8.10
4.43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43

trenu
mixtu

jj * ■ ......
6» h i r 1 h u — Turda

trenu 
de 

persdn.

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

person.

trenu 
de 

person.

trenă 
mixtu

trenă 
mixtu

trenu 
de 

person.

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

*5F
1

V

Ghiriș...........................
Turda ...........................

l Aî 10 30
10.10

3.30
3.10

10.21
10.41

5.10
4.50

9.12
8.52

— SiOiilu — Avrigia — JFagărașu
trenu 

de 
persdn.

Tren 
mixt

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Tren 
mixt

trenu 
de 

persdn.

trenu 
de 

persdn.

Y

pl. Copșa mică . sos.
Ocna . . .

pi"'} Sibiiu . . .

Avrig . . ♦
sos. Făgăraș . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02

3.39
2 01
1 31 

în totă

g'S-ef--< țoCD

2.20
3.57
4.19
4 36

4 45
6 35
7.01 

în totă
= * CD
*
3 *

11.34
1.03
1.25

7.10
8.50
9.15

«1 6.20 12.35
11.01
10.30
8.33
6.54

5.12
4 49

1.46
3.31
6.08

6.16
8.42 3.28 4.05rl*

ft i m c r i ti (P î S k i) — H u ii c <0 o a* a
trenu 
mixtu

trenu 
mixtă

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

. !! 1
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

| 6.15
6.38

1 7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23 I1 Simeria.........................

Cern a..................................
Hunedora...................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.28
10.46
11.12 i 4.50

4.34
4.10

8.34
8.14
7.45

trend, 
mixtu

trenu
mixtu

E

trenu
mîxtfi

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10.281'

Gfc s

T
S.i di d m

1.29
12.05

7.36
6.06

Trenu 
de 

persdn.

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.49

Tronu 
de 

persdn. 

“811

7.43
6.55
5.50
5.04
3.25

Trenu
mixtu

1.18
12.32
11.43
10.35
10-
8:25

Sibiiu — €’ i s ii îi <1 â e

4.-
5 03

? 9.10
|10.28

4.20
5.35

w Mureș-Lndoș ....
Z a u . ... 6 6.46

5.49
7.21
6.24 i.2 B

6 48 £-12 41 <s 08 Țagn-Budatelich . . . 4.50 p: CD’ -■
9 407 38 » 1.54 St. Mihaiu de câmpie . a 3 44 8.468.33 § 3.02 S s Lecința........................ 2.48 7.439 07 | 3.41 zi 1 Ș.-Măghiăruș .... 2 « 2.01 6 529.59 4.55 Bistrița........................ o a 1.16 5.55

A r a d — T I ui 1 s• 6 r a
6.20 11.30 5. w Aradii........................ A 10.43 3.44 10.55
7.08 12.47 6.14 Vin ga 9.42 2.40 10.11
8.01 2.05 7.39 ■> I Timișora....................£l * . 8.20 1.12 8.15
1.26 ‘ o»il2.33 V Segedin ........................ a 5.— 5.59

tienutrenu 
mixtii

trenu
mixtu | mixtu

trenu 
mixtu

SîgMșora—Odorheițu-sfecuesc.

5.30
543
6.06

1.36
1.49
2.12

pl. ‘Sibiiu . sos.| 
„ Selemberk „ ; 
„ Cisnădie pl I

7.10
6,57
6.36

9.20
9OT
8.46

jos în sus. — Nunaerii încuadrațl cu linii mai negre

trenu
mixtti

trenu 
mixtu

tronu 
mixiă

trenu 
mixtu

j 3 22 11.08 Sighișora . . . 9.51 5.32
j 4.14 11.48 Hașfaleu . . . 9.02 4.54
| 6.20 1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 3.-

suDt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în drepta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


