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Congregația comitatului Brașov.
Alegerile de funcționari. — Congregația es- 

tra-ordinară. — Cestiunea limbei și terorismul fiș
panului — Mileniul.

Brașov, 22 Dec.
Sâmbătă diminâța la 9 ore s’au făcut, 

precum am anunțat, alegerile nouă de func
ționari ai comitatului Brașov, sub preșe- 
dința fișpanului Mihail de Maurer. In dis
cursul de deschidere fișpanul a vorbit de 
viitorea introducere a administrației de 
stat și a mulțămit în fine funcționarilor de 
pănă acuma pentru zelul dovedit în împli
nirea datoriei lor. Mulțumirea și din partea 
adunării s’a dat la protocol.

Vice-șpanul Dr. Fr. Jeltel a espus 
apoi în limba maghiară tote frasele acti
vității desvoltate în timp de 6 ani de că- 
tră funcționarii comitatului, și a mu'țumit 
pentru sprijinul ce li-s’a dat.

După acesta a fost compusă comisiu- 
nea candidătore. Din partea adunării s’au 
ales oa membrii Resch, Lazar și Paras- 
cheva, er din partea fișpauului au fost nu
miți Adam, Harmath și Petrescu. După 
scurt timp președintele a anunțat, că pen
tru fiă-care post a candidat numai câte 
unul, și că coinisiunea îi propune pe aceș
tia, cari au și fost aleși cu aclamațiune. 
Au fost astfel realeșl tot foștii func
ționari și numai în locul vice-notarului 
Wonesch, care a ajuns solgăbirău la Fă
găraș, s’a ales practicantul Alex. Biro. 
Funcționarilor li-s’au luat jurământul și 
fișpanul i-a salutat, 6r vice-șpanul a mul- 
țâmit in numele tuturor.

A urmat apoi ordinea de di a ședin
ței estra-ordinare. Mai înainte interpelase 
farmacistul Schuster în afacerea urgentă a 
abatorului; îi se observă însă, că în ședința 
estra-ordinară nu se pote interpela, dâr că 
aiacerea se va resolva pe calea sa.

La p. 1 se ia cu omagial respect la 
cunoscințâ scrisorea de mulțămire a Ar- 
chiducelui losif pentru condolența espri- 
mată ou ocasiunea morții fiului său Archi- 
duoele Ladislau.

Se cetesce apoi rescriptul ministrului 
de agricultură Daranyi, prin care acesta 
face cunoscută numirea sa. Comisiunea

permanentă propune ea ministrul Darânyi 
să fiă felicitat din partea congregației prin- 
tr’o adresă.

Dr. A. Mureșianu în limba română 
deolară, oă membrii români ai congrega
ției, din aceleași motive, ce i-au îndemnat 
înainte cu oâte-va luni să voteze în contra 
felioitărei ministrului-președinte Banffy, 
sunt în contra adresei propuse. Ministrul 
Daranyi faoe parte din același guvern, în 
care Românii nu pot avă nici o încredere. 
Propune, deci, a se lua rescriptul minis
trului simplu la ounosoință.

Cestiunea limbei.
După ce a terminat vorbitorul, fișpa- 

nul-președinte, din motiv, că densul nu scie 
românesce, provbcă pe Dr. Mureșianu să-și 
desfășure propunerea in limba statului.

Mureșianu: găsesce, că cererea fișpa
nului este ilegală și oă nimeni nu-1 pote 
obliga să vorbâscă aici în altă limbă, de
cât cea maternă.

Fișpanul: pretinde din nou, oa Mure
șianu să se esplice în „limba statului**, 
căci la din contră, neînțelegendu-1, nu pote 
se-i pună in discusiune propunerea sa.

Mureșianu, protestând contra proce- 
derei volnice a fișpanului, care ar fi dator 
să cunoscă limbile protocolare ale munici
piului, cere să se aduoă un tălmaciu, oare 
să interpreteze fișpanului propunerea d-sale.

Fișpanul Maurer cjioe, că legea nu 
faoe amintire de tălmaciu și niol nu obligă 
pe fișpan să cunoscă limba română. Să 
pote vorbi aici și românesoe, der este în 
interesul vorbitorului, de-a se folosi de 
„limba statului1*, ca să fiă mai bine în
țeles.

Adv. Lengeru cjice, în limba germană, 
că nu este bine, oa lucrurile se se împingă 
la estrem și rogă pe d-1 fișpan să însărci
neze pe unul din domnii funoționarl, cari 
sciu românesce, de pildă pe d. Mănăracjianu, 
de ai esplica ceea-ce se vorbesoe româ
nesce,

Dr. Mureșianu adresâză fișpanului în
trebarea, pe ce paragraf al legei îșl înte- 
meâză dreptul, de-a pretinde dela .densul, 
ca să vorbâsoă „iimba statului**; repetă 
acestă întrebare și în limba germană, după

oe d-1 fișpan deolarâ, că nu înțelege nimio 
românesce.

Adv. Carl Schnell, ca să scape pe 
fișpanul din încurcătură, se ridică și vre 
să dovedâscă, că Mureșianu niol n’a făcut 
vre-o propunere, asupra căreia ar trebui să 
se discute, pice, că dânsul ar fi pronunțat 
numai în general o dorință și cere închi
derea discuțiunei.

Mureșianu: Nu-i adevărat ce susține 
Schnell. Am făcut propunere și-o susțin.

Fișpanul, întorcându-se cu hehemență 
spre Mureșianu, îl amenință, că dăcă1 va 
mai întrerupe, ii va face un proces disciplinar. 
(szâktoresi por.)

Adv. Lengeru, adresându-se cătră ad
vocatul Schnell, îl face atent, că n’a în
țeles bine pe Mureșianu, debre-ce acesta, 
în adevăr, la încheiere a făcut propunerea, 
ca rescriptul ministerial să se ia numai 
simplu la cunoscință.

Adv. Schnell 4i°e, că 80 pote să nu 
fi au4it acea parte a vorbirei lui Mureșianu 
și, în fine, concede, oă totuși propunerea 
trebue să se aduoă la votare.

In cele din urmă, fișpanul Maurer, 
cu totă turburarea, ce a produs’o prin ce
rerea sa teroristioă, s’a vădut oonstrîns a 
pune la vot propunerea făcută în limba 
română. Firesce, oă majoritatea a respins’o. 
Membrii români și oâțl-va Sași ver4l, cari 
erau de față, au votat pentru ea-

*

Au urmat celelalte puncte, între cari 
amintim raportul vice-șpanului, ca preșe
dinte al oomisiei verificătore, asupra resul- 
tatului alegerilor de membri ai represen- 
tanței; tot-odată vioe-șpanul a presentat 
lista generală a membrilor aleși, după care 
aceștia sunt cu totul în congregația 86, 
dintre cari 12 au fost acum din nou aleși. 
Intre oei 86 aleși, sunt 59 Sași, 12 Ro
mâni și 15 Maghiari. (ViriliștI sunt o^m 
tot pe-atâțl, cât și aleși.)

La alegerile diferitelor comisiunl, au 
fost rea'eșl în total membrii vechi și nu
mai locurile vacante au fost ocupate cu 
membri noi. In cea mai însemnată dintre 
comisii, în comisiunea administrativă, n’a 
fost ales de astă-dată nici un Român.

S’a decis mai departe, ca depositele

oassei orfanale să se depună la „Sparoassa** 
și la „Albina**. In fine a urmat la ordinea 
dilei budgetul orașului Brașov pentru 1896 
și mai multe decisiunl ale orașului Brașov 
și ale comunelor diferite din comitat.

Cheltueli pentru mileniu.
Cel din urmă punct a fost cel privi

tor la raportul comisiunei pentru esposiția 
milenară, care cere un credit suplementar 
pentru acoperirea speselor esposiției.

Se cetesce raportul comisiunei, din 
care resultă, că se cere o sumă însemnată 
pentru a-se acoperi oheltuelile împreunate 
cu ridicarea unei case ciangăescl la espo- 
sițiă, apoi pentru mai multe lucruri, între 
cari se enumără și aranjarea unui baoderiu 
țărănesc, care să mârgă din acest oomitat 
la Peșta. Propune ca o comisiune specială 
de 12 să fiă însărcinată cu studiarea ra
portului, pănă atunci însă congregația să 
se pronunțe, că în principiu aoceptă chel- 
tuelile propuse.

Adv. L Lengeru 4i00) oă va vorbi în 
limba germană, căci ar vrâ să fii oât mai 
bine înțeles, de ore-ce se trateză de-o ces- 
tiâ delicată. Arată, că după legile esistente 
în „națiunea politică ungară1* se cuprind 
tote naționalitățile, dâr mileniului i-se dă 
numai caracterul serbării naționalității ma
ghiare, a căreia descălecare aici s’a întâm
plat înainte cu o miiă de aul. Dâr Româ
nii vor împlini în curând doaă mii de ani 
dela venirea lor pe acest pământ și bre 
cum ar întâmpina Maghiarii serbarea lor 
eventuală ? S’a vă4ut când au serbat Sașii 
aniversarea lor de 700 de ani. Atunci n’a 
luat nimeni parte dintre Maghiari. In îm
prejurările de față Românii nu pot lua 
parte cu totă inima la serbarea mileniului 
și cu ei și alții se vor reține. Este deol 
contra votării creditului oerut peutru es- 
posițiă.

Adv. Harmath combate pe antevor
bitor susțiind, că aici nu e vorba de-o ser
bare numai a Maghiarilor, oi este o ser
bare a tuturor cetățenilor statului, care s’a 
fundat acum 1000 de ani. Alta a fost ser
barea Sașilor, der și aici a luat parte o 
deputațiă maghiară.

Dr. Mureșianu 4ioe, oă deși ar pute

FOILETONUL „GAZ. TRANS.** temple, fiind eu oficer. De ore-oe însă ni_ 
meni nu călătoresce bucuros între mișei, șț 
de 6re-ce tractarea mea pe bordul Tusca- 
rorei era oât să pdte de miserabilă, nu-mi 
păru nici deoum rău — cum prea bine vă 
puteți înohipui, — a părăsi naea sdrunoi- 
nată și blăstămată, și fui forte fericit, când 
aflai imediat un post de-al doilea cârmaciu 
pe o naie, oare mergea la Havanna. Călă
toria dăinui două luni, fără vr’un eveniment 
mai deosebit, decât că într’o di lovindu-se 
naea nbstră de-o bancă de nisip numită 
Bahama oea mare, era aprope să serveso 
drept dejun unui pește uriaș — o bestie în- 
grozitore, vă asigur, căci am văcjut-o forte 
de-apr6pe! Der despre acestă de altă-dată, 
căci nu să ține de obieot.

Noi ne reîntorserăm la Portland, și eu 
mă îmbarcai pe-o naie mare, care avea să 
rnărgă c’o povară de lemne dela St. Iohns 
(noul Braunschweig) la Liverpool. Călătoria 
— mulțămită puternicelor vânturi de vest,— 
nu dură mult. Câte-va furtuni și o revoltă 
mai mică, care amănințase a decurge sân
geros, care însă fu înăbușită de mine prin- 
tr’o vorbire înțeleptă, formară unica varia- 
țiune în decursul călătoriei, și ast-fel într’o 
splendidă di de Septemvre sosirăm âră-șl

în Livorpool. Vă puteți — negreșit — cu
geta, cum mă bucuram deja, că-mi voi re
vedea toți prietenii, și în deosebi pe 
Delia, căci iubita mititică ocupa un loc 
oălduros în inima mea tânără. Ast-fel, în- 
dată-ce corabia fu ancorată și munca să 
sfîrși, âr eu făcui toaletă, plecai în spre 
sără la domna Williams.

Ca în tot-deuna, așa și acum domna 
Williams, care era singură acasă, mă primi 
cu o afabilitate de mamă, caracteristică 
femeei irlandeze. Dânsa nu voi nici decum 
să-mi lase mâna și mă copleșia atât de 
mult cu întrebări despre starea mea, des
pre pățăniile mele din căletoriă, despre 
causa îndepărtării mele atât de îndelungate, 
despre motivele pentru cari nu i-am scris 
nicl-odată ș. a., încât la înoeput nu putui 
nici decum ajunge la cuvânt. Când dânsa 
tăcu — de ore-ce trebui în sfîrșit să răsu
fle odată, — o întrebai despre ambele ei 
fiice și despre soțul ei.

Dânsa îmi răspunse, că d-1 Williams 
s’a reîntors acasă din Australia, oă îi merge 
bine, de-asemeni și celor două copile, cari 
sunt în visită, der vor sosi îndată.

— „Și Delia?**

— „Delia? Der nu șcițl, n’ațl primit 
epistolele nostre în New-York?**

— „Eu nici n’am fost în New-York, 
și dâcă mi-ațl scris aoolo, epistolele D-vbstră 
4ac, de sigur, ca neînmânavere în „Dead 
letter ofiioâ! Așa dâr ce e cu mica mea 
prietină, s’a căsătorit în sfîrșit, său a fugit 
cu vr’un tînăr interesant?**

— „Nu glumiți, d-le George, Delia e 
— mortă !**

Dâcă omul nu aude luni de-arîndul 
nimic despre o persbnă pe care o are forte 
dragă și să bucură din inimă, că o va re
vedea; dâcă ora revederii s’a apropiat deja 
forte mult, âr omul presupune, că iubita 
ființă să află în deplină sănătate și și-o în- 
ohipuesce deja cu totul aprope de el, și 
aștâptă în fiăcare moment, s’o vadă intrând 
pe ușă, să-i țină din nou mânile-i iubite 
într’alejsale, să-i citescă în oohii ei orediu- 
oioșl, că nici timpul nici depărtarea n’au 
schimbat nimic în simțămintele ei; și deoă 
acum din tbte aceste nu să întâmplă ni
mic, ci îi să aruncă în față, întoomai ca un 
fulger, îngrozitorul cuvânt: „morte'1, atunci 
nu e de mirat, dâcă chiar și ființa cea mai 
rece față de emoțiuniie sufletesol râma

Delia.
(Dm amintirile unui marinar.)

(Fine.)

Și acum furtuna se deslănțui âră-șl.
Noi speraserăm a fi în câte-va 4^e 

New-York, — acuma însă furăm două săp
tămâni afurisite aruncați încooe și ’ncolo, 
perdurăm ventrele și o parte a catargului 
și ajunserăm în sfîrșit cu Tusoarora, care 
devenise cu totul invalidă, la Portland în 
statul Maine. Nu voesc să vă plictiseso cu 
descrierea vijeliei, căci D-v6stră abia aș
teptați să aucjițl cât mai în grabă âră-șl 
despre Delia, nu-i așa ? Dâr totu-șl vreau 
să amintesc numai pe scurt că în decursul 
viforului fui cuprins de un val și aruncat 
sub corabiă, și numai ca prin minune eșii 
eră șl la suprafață și fui tras pe bord — 
spre oea mai mare durere a căpitanului 
nostru, căruia din mai multe motive ii eram 
forte incomod.

De aoeea la descurcarea havariei în 
Portland căpitanul evită ou oea mai 
mare grije, să mă cheme oa martor — oeea 
ce de-altfel conform legei trebuia să se în-

9
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să .se folosâscă de limba germană, nu pote 
subordona principiul dreptului de limbă 
oportunismului dictat de moment, oe 
consistă în a se face mai bine înțeles și 
orede, oă va fi și așa în de ajuns priceput. 
Admite, că serbarea întemeiării statului un
gar ar trebui să fiă o serbare a tuturor, 
cum $ice adv. Harmath. Insă nu este așa 
și causa nu suntem noi Românii, ci acel 
sistem nenorooit, care pe noi ne privesce 
ca oetățenl de-a doua mână, buni numai 
de-a forma stafagiul la serbările celor dela 
putere, der fără de nici o parte, când e 
vorba de libertate și de drepturi egale na
ționale. Oei ce au aranjat mileniul i-au dat 
a priori un caracter eclusiv maghiar, 
așa că totă serbarea apare ca o glo
rificare a domnirei de rassă maghiare. 
T6te pregătirile, ce s’au făcut până acuma 
pentru mileniu, portă acest timbru unilate
ral și esolusiv și după ce tote se pun la 
cale astfel, ni-se mai cere ca cu cheltuiala 
nbstră să trimitem banderii la Pesta, ță
rani costumați românesoe, ca să ridice splen- 
dorea esterioră a serbării — o ironiă a 
sorții, de care avem parte adl. Despre acele 
„banderii“ s’a rîs deja în alte comitate. In 
împrejurările triste de adl Românii nu pot 
lua parte la serbările mileniului și nici nu 
sunt înclinați a jertfi nimio de bunăvoiă 
pentru ele. Propune deci ca congregația 
să decidă, că nici în principiu nu primesce 
propunerile comisiunei pentru esposițiă.

Dr. Vajna Gab. se plânge, oă Mure- 
șianu a vorbit și de Transilvania, pe când 
aoâsta pentru el (Vajna) nu mai esistă.

Vioeșpanul Fr. Jckel găsesce, că dis- 
cuțiunea acesta principiară politică nu este 
la loc, oăcl e vorba numai de îutregirea 
creditului de l°/o votai-, și apoi în banderiu 
vor fi și Unguri și Sași și Români în cos
tumele lor, așa deră va fi cea mai deplină 
egalitate.

Mow Iulius, preot ref. ucg. dice că deși 
nu soie românesce, totuși a înțeles atâta 
din disoursul lui Mureșianu, că este în 
contra serbărei mileniului, susțiind că i 
s’ar da un caracter esclusiv maghiar. Decă 
însă ar merge la esposițiă și ar vede lu
crările pregătitore, s’ar convinge oă acolo 
se ține sâmă și de celelalte naționalități, 
ar vedâ că se construesce și o oasă de ță
ran română eto. etc. Cei ce aranjeză es- 
posiția millenară nu vor s’ascundă, că în 
acest stat trăiesc și Români și alte națio
nalități.

Mureșianu replică. Cu casa țărănescă 
română, ce se clădesce la esposițiă, nu e 
nimic dovedit. Tot așa de bine se pbte 
construi acolo și o oasă chineză ori japo
neză. Caracterul serbării nu se pote judeca 
daiol, ci din fundațiuuile ce s’au făcut și se 
fac din incidentul ei. Aici aminreso9 nu
mai de cele 400 scole, ce dieta a decis 
a-se înființa din incidentul mileniului din 
visteria statului, la care contribuim cu 

toții. Ei bine tote aceste scole sunt ma
ghiare și s’a decis să fiă înființate prin ți
nuturi românescl ou scop de a-ne ma- 
ghiarisa. Pentru vr’o școlă română ori să- 
sesoă nu s’a dat nici măoar un ban. Acestă 
lustreză în de ajuns, că la serbarea din 

anul viitor nu se traotâză decât numai de 
glorifioarea domnirei de rassă maghiare.

Când a vorbit de cele 400 școli Mu
reșianu a fost de vre-o'două ori întreruit 
de fișpan, pe cuvânt că n’ar vorbi la obiect. 
Altă apucătură teroristică.

înainte de votare fișpanul-președinte, 
ca să-și mai verse focul, a mai lăudat 
„purtarea parlamentară11 a d-lui Lengeru 
și când a ajuns rândul ca se enuncie, că 
propunerea lui Mureșianu a fose respinsă 
de majoritate a rjis: „așa cred, că '1 
chiarnâ Mureșianu!11

La aoesta straniă purtare a fișpanului 
și la cestiunea principiară vom mai reveni.

CRONICA POLITICA.
— 11 (23) Decemvre.

țliarele din Germania de un timp în- 
coce se ocupă forte mult cu succesiunea 
la tronul austro-ungar și acuma mai multe 
dintre ele afirmă, oă monarohul nostru ar 
intenționa schimbarea sancțiimei pragmatice, 
așa că tronul să-l moștenăscă fitul cel mai 
marc al archiducelui Francisc Salvator și al 
archiduccsei Maria Valeria. Organele ger
mane spun, că Majestatea Sa ar fi numit 
pe contele Goluchwski și pe contele Badeni 
la posturile, pe cari le ocupă, cu espresa 
condițiune, ca să ducă în deplinire schim
barea sancțiunei progmatiee in modul cum 
îl doresce monarchul.

*
După cum am fost anunțat. Marța și 

Mierourea trecută s’au ținut în Hof burgul 
dm Viena conference militare sub preșe
dinția monarchului. In cercurile bine infor
mate se afirmă, că obieciul asupra căruia 
s’a desbătut în amintitele conferețe a fost 
înființarea a done divisiuni de cavaleria nouă 
cu reședința în Budapesta și Pojun.

*
In ședința dela 20 c.. a camerei aus- 

triaee deputatul ruten ‘Romaneiule vorbi 
asupra motivelor, pentru cari a mers depu- 
tațiunea în massă a Rutenilor la Viena. pișe 
că s’au născut multe suspicionărl în ce pri
vesce spesele trimiterei depuiațiunei, ba 
s’a susținut că consulul rusesc din Lem
berg a contribuit cu 6000 fit. pentru aceL 
scop. Der ore 20- de comune rutene să nu 
fiă în stare de-a trimite o deputațiune la 
Viena? Este falsă afirmarea, că deputațiu- 
nea rutenă ar fi avut misiunea de-a de
monstra contra coronei și contra tronului. Din 
contră a voit să-și depună omagiele la pi- 
oiorele monarchului. Rutenii s’au dus și 
s’au rugat la mormintele Măriei Teresiei, 
a împăratului Iosif, și a prințului de corbnă 

Rudolf, de orece poporul rutân e recunos
cător; și aceia dintre Ruteni au mers să 
implore grație monarchului, ai căror fii și 
frați s’au luptat la Magenta, Solferino și 
Koniggrătz pentru tron. Deci oe să-și gân- 
descă țăranii ruteni, când guvernul aus
triac a împedecat deputațiunea de-a întră 
în Burg, și a dat monarchului informațiunl 
false asupra Rutenilor?

*
Privitor la evenimentele din Turcia 

depeșele cele mai nouă spun, că 12.000 de 
Armeni au început în 19 c. a masacra pe 
cei 400 soldați turci și 500 civili închiși în 
Zeitun. 0 armată turcescă de 10.000 sol
dați, în frunte cu pașa Mustafa Rhemze, a 
primit ordinul să pleoe numai decât la 
Zeitun și se nimictfscă orașul.

*
ț);arul bulgar „Pravou scrie într’un 

număr al său mai reoent un articol asupra 
raportului dintre Bulgaria și cestiunea ina- 
eetlonână. pice, că în Bulgaria locuesc 
aprdpe 300.000 de Macedoneni, și chiar ca
pitala Sofia e locuită pe jumătate de Ma
cedoneni, cari ocupă posturi însămnate de 
judecători, medici, profesori, advocațl etc. 
In armata bulgară servesce 707 oficerl și 
subofioerl macedoneni. In fine numitul diar 
încheiă astfel: „Nu dăm nici un credământ 
promisiunilor Sultanului de-a introduce re
forme în Macedonia, și nici nu ne înoredem 
în acțiunea puterilor. Der ne basăm pe 
propriile nâstre puteri, și vom lupta până 
în sfîrșit contra tirăniei ne mai pomenite 
și contra despotismului. Macedonia de as- 
tădl este aprbpe o pustietate. Cu tote aces
tea maî bine voim s’o vedem devastată și 
acoperită cu cadavre, decât să figureze ca 
o provincia stătătore sub sclăvia jăfuitori- 
lor oficiali și< a ucigașilor mituițl ai guver
nului turcesc..

«
Din Wasehington se depeșeză, că pre

ședintele republicai nord-amerioane Cleve
land a espus alaltăerl congresului starea 
financiară a Statelor Unite, apelând oa să 
se facă toți pașii necesari pentru apărarea 
reservei de aur a tesaurului public, care e 
amenințat prin esportul aurului. In urma 
acesta la bursa din New-York s’a isoat o 
panică atât de mare, încât s'a pierdut in 
acea fii suma colosală de un miliard de dolari.

âCîKILE ȘSLE3.
— 11 (23) Decemvre.

Procesul lui „Magyarorszitg.“„ inten
tat de fostul ministru-președinte Wekerle, 
despre a oăruia pertractare am publicat si 
noi o telegramă, a produs mare- sensațiă în 
cercurile uuguresol. Procesul a fost, inten
tat cum seim, pentru doi articull, în cari 
se susținea despre Wekerle, că din fondul 
de disposițiuue ar fi corupt și oumpărat 

pentru guvern mai multe foi oposiționale. 
La pertractare, care a durat pănă în nop- 
tea de 19 spre 20 Deoemvre la 3 ore, a 
fost de față și Wekerle ; s’au asoultat mul
țime de deputațl dietall oa martori, er 
dintre coi doi autori ai articuiilor incrimi
nați, deputatul Hollo Lajos nu s’a presen- 
tat pe cuvânt, că ar fi bolnav, — lucru ce 
nu i-s’a oreejut; er deputatul Bartha a de
clarat, că el în absența soțului său nu se 
apără. Amândoi au fost declarați unanim 
vinovațl, er tribunalul i-a oondamnat pen
tru calumniă la câte 6 luni închisore ordi
nară, câte 1000 fi. amendă fiă-care, er la 
cas de nesolveuță alte 3 luni temniță ; 
apoi publicarea seutinței în „Magyarorsz4g“ 
și purtarea în oornun a cheltuelilor de 
proces. Față ou Hollo, fiind-oă n’a fost da 
față, se va ține înoă o pertraotare, der cu 
tâtă siguranța se crede, că resultatul va fi1 
acela I, ca și al pertraotărei de-acum, de- 
ore-ce jupanul Bartha și soțul său au fost 
prinși cu ocaua cea mică în înțelesul 
strîns al cuvântului, așa oă u’au putut do
vedi nimic din cele susținute. — Dâr în 
oontra Românilor câte oalumni miserabile 
nu se ridioă cj’lnic prin foile ungurescl, 
fără ca calumnitorii să fiă trași din partea 
cuiva la răspundere?!

— o—
Începe ți guvernul a vede. Cetim in 

„Gaz. Buc.“ următdrele: Bucovina a tost 
și este unioa provință in totă Austria, in 
care s’a desconsiderat sistematic dreptul 
limbelor țării. Drept aceea s’au importat 
tuncționari din totă (Jislaitania. Cine nu* 
afla pâne în oelelalte provințe, o afla în 
Canaanul de pe malul Prutului. Limba ro
mână ajunse să fiă batjocorită de orl-ce 
venetic. Cea rutănă mai puțin, căol’ bine,, 
rău, Cehii și Polonii o pricepeau puțin,. 
Neprioepând importații fuucționarl altă 
limbă, decât cea germană și slavă, ei ne- 
oesitau poporul să comunice cu dânșii în 
limba slavă. Acuma s’a dat oficiilor admi
nistrative la ordin mai înalt porunoa, să 
se legitimeze în timpul cel mai scurt, decă 
funcționarii respectivi cunosc limbile țerii 
din Bucovina. In oas, că nu le etinoso, 
guvernul a propus să se înființeze un curs, 
în care să se predea aoeste limbi. Se cjice, 
că acest curs să dureze 6 săptămâni..

—o —
Statuă Archiducelui Albrecht. In me

moria Arehiduoelui Albrecht, oare a murit 
acum e anul — precum se sorie dimViena 
— în întrâga armată austro-ungară se va 
porni o oolectă, peutru de a-i ridioă o sta
tuă în Viena»

Reorgauisarea traficelor de tutun. 
Ministerul de finance a dat «jilele trecute 
o ordinațiune privitor la reorganisarea tra
ficelor de tutun. In aoea ordinațiune se 
dispune, ca în traficl pe lângă tutun să nu se 
mai vândă alțl articoll afară de chibrite,

încremenită îu cel mai strict înțeles al ou- 
vântului.

Așa mi-se întâmpla și mie. Primul 
meu cuvânt fu: „Nu faoe-țl ast-fel de glu
me, domnă Williams!“ Gând vădui însă la
crimi în ochii bunei femei, și dedusei ast
fel, că ceea ce-mi spusese dânsa e cea mai 
amară realitate, rămăsei mut. Mbrtă, draga 
copilă e mortă, a dispărut de pe acest pă
mânt, e imposibil de-a o mai revedea! Eu 
trebuii să-mi lămuresc mai întâiu tbte aceste 
încet, ca și când m’aș fi deșteptat dintr’o 
amorțire, și trecu cât-va timp, pănă ce pu
tui ruga pe domna Williams de a-ml po
vesti, ce s’a petreout, și oum s’a întâmplat 
atât de neașteptat o ast-fel de nenorocire.

Bătrâna femee îșl șterse lacrimile și 
apoi începu a povesti:

„Nu mult după ce plecaserăți cu 
Tuscarora din Holyhead, Delia se duse 
într’o di în pivniță, să aduoă C6va pentru 
buoătănă. Ea rămase mai mult decât ar fi 
fost de lipsă, și când se reîntorse in sfâr
șit, era palidă și părea a merge anevoie. 
Înspăimântată o întrebai, decă se simte 
rău; ea îmi răspunse întâiu, că nu-i ni
mic, mai târdiu însă îmi spuse, că a căcjut 
pe treptele pivniței, și că s’a lovit atât de 
tare la șold, încât a leșinat. Voii să tri

mit imediat după vr’un medic, der sărmana 
copilă nu mă lăsa nici-decum, atât din 
oausa speselor, cât și pentru-oă se rușina 
se fiă visitată de eh V® aduoețl dor’ forte 
bine aminte, d-le Gheorghe, ce copiliță 
plăpândă și sfiiciosă era dânsa, oum o pu
teai face la cea mai nevinovată glumă să 
roșâscă pănă’n albul ochilor. Astfel îi fu 
din di în di tot mai rău. Dânsa nu mai 
fu în stare a-șl vedâ de oficiu, căci nu se 
mai putea scula. In sfârșit în contra voinții 
sărmanei copilițe — chemei, un medio. 
Când acesta constată durerea latentă și 
continuă în șolduri și spate, când văciu to
tala ei slăbiciune și audi num s’a petrecut 
nenorocirea, clătină încet din cap, reco
mandă cea mai mare linisoe, prescrise o 
alifie și se depărtă. Eu îl însoții pănă afară, 
spre a afla totuși mai mult dela dânsul. 
Atunci mă întrebă:

— „D-șora nu e de-aicl?u
„Impărtășindu-i oă dânsa e Irlandeză, 

se informă despre relațiunile ei familiare 
și dise apoi serios:

— „Transportați-o cât mai iute în 
patrie, ea pătimesoe de o bâlă gravă in
ternă, și copila nu va trăi pănă la vară.

— „Ah, d-le Gheorghe, cum să i-o 
fi comunicat sărmanului ei tată, care nu 

numai, că. o iubia nespus de mult, der că
ruia dânsa cu t6tă tinereța ei îi era un 
așa bun sprijin?

„Intru oât privesce persona ei Delia îmi 
ușura în. mod considerabil, grâua mea pro
blemă» Căci după ce mă reculesesem și 
mă reîntorseiu în odaiă pășind la patul De- 
liei, ea-ml prinse mâna, mă privi cu ochii 
ei mari și frumoși, zîmbind duloe — îți 
aduci aminte de ea — și dise apoi liniștit:

— „Mătușică, medicul a <j’s> eu 
trabue să mor, nu-i așa?

„Eu voi natural, să desmint acâsta, 
densa însă zîmbi erășl, îșl scutură oapu-i 
buolat și dise:

— „Mătușică, dragă mătușică, eu sim
țesc deja, că în curând va fi gata cu mine, 
că nu-l voiu mai revede. Lasă-mă deci, te 
rog, să fiu dusă în Irlanda, spre a mai re
vede odată livecjile insulei nostre vercll, 
să mai aud odată păsările cântând și apoi 
să mor în brațele tatălui meu. Nu plânge, 
dragă mătușică, căci deoă Dumnedeu ne 
chiamă, trebue să mergem și apoi mai 
esistă și o revedere! Ar fi fost, firesce, 
frumos, să-l revăd, când se va reîntdroe 
din America. Mătușică, te rog dă-ml mi
cul meu evantaiu și chipurile chineze, ele 

se află colo în scrinul meu, și apoi pre- 
gătesce-ml un ceiu!

„Sărmanul ei tată sosi după câte-va 
clile și o duse. Ah d-le Gheorghe aceea a 
fost într’adevăr o fârte durerâsă despărțire! 
Numai ea, sărmana suferindă, îșl păstra li- 
niscea și surîsul dulce pe fața ei palidă, 
acum și mai uimitor de frumosă, când 
mă sărută și-’ml spuse salutări pentru 
D-vdstră.

Eu primii veste despre sosirea ei îu 
patrie, apoi timp îndelungat nimio și in 
sfîrșit — vestea, că a murit. într’o frumo- 
să sără de primăvară, când sorele se pre- 
gătia tocmai să mergă la odihnă,în ocean, 
Delia chemase pe tatăl ei la sine. Pe pla- 
pomă, înaintea ei, să aflau micile chipuri 
chineze și evantaiul, de cari nu să despăr
țise în tot decursul bolei. Ea rugă pe ta
tăl ei, să se plece spre densa, îșl puse bra
țul în jurul gâtului său și șoptii:

— „Tată — eu mor. — Vecjl tu, 
acum îndată mă duc ou sbrele. El 
mă ia ou sine! Rămâi cu bine, săr
mane, bunule tată, — ârtă-’ml grija 
și durerea ce ’țl-am causat, — n'am 
fost eu de vină! Sărută pe verișdrele mele, 
salută pe mătușica Williams, spune-’i să 
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hârtiă dețigare, țigarete și cjiare, și vinderea 
de țigări e oprită în birturi și cafenele.

— o —
Filoxeră. In comuna Șarpatoc, comi

tatul Târnavei-marI, s’a aflat, că viile ace
lei comune sunt atacate de filoxeră. Minis
trul de agrioultură puse sub oarantină te
ritoriul amintitei comune.

Restaurația în comit. Ternava-mică.
(Coiesp. part, a „Gaz. Trans.“) 

Dicio-St.-Mărtin, 20 Deo. 1895.
In comitatul archimamelucesc Ternava- 

mică s’a făout ieri, 19 1. c., „alegerea" de 
funcționari municipali în sala cea mare a 
casei comitatului din Dioio-St-Mărtin.

Totul a decurs ca pe sprînoenă, căci 
unde guvernul voesce, aoolo învinge. Aici 
mai ales lucrul a mers fârte ușor, căci 
majoritatea absolută, decă nu obiar unani
mitatea, e a guvernului, care dispune de 
corpul funcționarilor și al joomisiunilor. 
„Liberalii" lui Bânffy sunt cu desăvârșire 
stăpânii situației în acest „neferioit comi- 
tat", cum îl poreclesc cu drept cuvânt cei 
neagreați de factorii guvernamentali. Vo
ința „liberalilor" e lege, âr legea lor 
domniă absolută asupra elementelor, cari 
nu împărtășesc vederile guvernamentale. 
Aici sunt realeșl vechii funcționari; cel 
mult pe unul seu altul îl pensionâză, în 
locu-i pășesce, fîiul ori ruda sa, și tote se 
întâmplă după voința fișpănâscă.

In astfel de împrejurări, cei vre-o 10 
membri români, cari s’au înfățișat la ale
gere, s’au mărginit aprâpe la rolul de pri
vitori pasivi față ou oele ce s’au petrecut 
ieri în sala comitatului.

înainte de a-se deschide adunarea, la 
propunerea vice-șpanului Gali Domokos s’a 
ales o deputațiă de doi membri (unul din 
acești doi a fost d-1 Vasile Zehan, advocat 
în loc), care să invite pe fișpanul Săndor 
Jânos la ședință.

Fișpanul, intrând între aelamărl de 
„âljen", și ocupând locul presidial, deschide 
ședința prin un discurs patetic, în oare în
tre altele constată „cu bucuriă", oă în 
aoest somitat nu sunt cunoscute frecările 
de naționalitate (!) și confesiune; spuse 
apoi, care este scopul acestei adunări.

Ia cuvântul îndată 'd-1 Vasiliu Zelan 
.și într’o cuvântare rostită în limba ma
ghiară (!) stărue pe scurt asupra anomaliei, 
că la nici un post administrativ municipal 

■din comitatul Târnavei-micI nu se află 
nici un Român, deși majoritatea poporațiu- 
nei este română. Intrâbă, dâcăjust și echi
tabil este acâsta față de loouitorii de limbă 
română ai acestui comitat, cari deopotrivă 
contribue la sarcinile publice și oarl au 
trăit și trăeso în pace, liniște și bună ar
monia cu elementul maghiar. In consecență 
rogă pe d-1 fișpan, ca prin influința și pu-

împărtășâscă lui Gheorghe, că-’l salut și-’l 
bine-cuvântez și — că l’am iubit forte 
mult!"

Unchiul Gheorge sfirșise deja de 
mult povestea sa, totuși nimeni dintre noi 
nu sâ încumătâ a vorbi, și oele două co- 
pilițe blonde și șirete nu sâ mai cugetau 
sâ tachineze pe povestitor, cum îșl propu
seseră. Seriose și tăcute steteau ele, pri
vind înaintea lor și din când în când sâ 
uitau pe furiș la vechiul și credinciosul 
lor prietin, a oăruia purtare în acest mo
ment într’adevâr era cu totul altfel ca de 
regulă.

Bătrânul marinar era anume nespus 
■de preocupat de a-șl umplea din nou pipa 
stinsă și a ’șl-o aprinde erășl. E interesant 
.însă, că acest lucru merse forte anevoie 
— cu tote că era un fumător atât de 
vechiu, și trebue, că la tot oașul a avut 
un tăbac forte tare, căci cu lucrul acesta 
nu mai găta și când în sfîrșit privi din 
nou în sus, ochii lui erau podidiți de la
crimi.

(„P. LI.-)
Tr. de Ritmic. 

terea, de care dispune, sâ facă a fi delătu- 
rată pe viitor acâstă anomială.

Fișpanul i-a replicat luând în ajutor 
banalul motiv, că nu află între Români ti
neri calificați pentru astfel de posturi (!)

S’a prooedat apoi la alegerea comi- 
siunei de candidarea funcționarilor. In vir
tutea legei, fișpanul a numit 3 membri, er 
pe alțl trei i-a recomandat spre primire. 
N’a fost alegere, oi aclamară, după cum 
erau cetiți de pe lis^’. In . comisiunea a- 
cesta n’a fost ales nici un membru român.

Ridioându-se șed nța, peste ‘/2 6ră 
comisiunea reapare ou lista funcționarilor 
— după cum am aucj: dicându-s — tic
luită deja mai înainte. S’au a!>' j, ori mai 
ooreet 4’s, au fost aclamați — căci de vo
tare niol pomenire — tot cei vechi, e’o 
mică deosebire: în locul fisolgăbirăului 
Horvâth (Iernut) a pășit fiiul aoestuia pen
tru oercul pretorial al Elisabetopolei, er 
pentru cercul Iernutului a fost ales un 
funcționar cu numele Csatho.

Va sâ dică Românii din acest comi
tat stau în privința acesta ca și mai îna
inte : nici un fiiu din sângele lor nu are acțl 
loc nici măcar la cea din urmă funcțiune a 
comitatului.

După trecerea aoestor formalități — 
căci o curată formalitate a fost întreg actul 
alegerei — s’a luat jurământul funcționa
rilor „aleși". In alocuțiunea, ce a ținut’o 
fișpanul după luarea jurământului, a ac
centuat, că acâsta este ultima alegere, de- 
ore-ce semne se dau și prospecte mari se 
iveso, că se va introduce administrația de 
stat, când funcționarii nu vor mai fi aleși, 
ci numiți.

S’a procedat apoi la alegerea diferi
telor comisiunl. In oele mai importante 
douâ comisiunl, adecă cea administrativă și 
oea centrală n’a fost propus nici un Român.

Pe la 12 ore din di s’a sfîrșit totul 
c’o rară precipitare, er epilogul a fost un 
banchet.

Coresp.

Constituționalismul în România și 
în Ungaria.

Foaia maghiară koșșuthistă 
„Egyetârtes" publică în numărul seu 
dela 21 Decemvre n. c. un articol 
de fond, în care face un fel de pa
ralelă între constituționalismul ma
ghiar și cel român. Aprețiările ca
racteristice ale foi ei unguresc! le rea- 
sumăm în următdrele:

In România, ca și în alte țâri, opo- 
siția mai curând seu mai târdiu totu I gă- 
sesce în fine acea favorabilă situațiune par
lamentară, care s’o ajute a ajunge la putere. 
Numai la noi în Ungaria manmluoismul gu
vernamental se presentă într’o stare de petri- 
ficațiune, oare nu numai face imposibilă is- 
butirea oposiției la alegeri, der esclude și 
posibilitatea, ca ea prin vre-o eventualitate 
a luptelor parlamentare sâ pota ajunge la 
guvern.

In tot cașul însâ ne rămâne mângă- 
iarea, că pe scena constituționalismului nos
tru, cu tote că are base false, nu se pot 
întâmpla astfel de transfigurațiuul ca în po
veste și schimbări scamatorice numai și nu
mai prin momentana voință a domnitorului.

Pănă când puterea au avut’o în mână 
conservatorii și junimiștii, la tote alegerile 
generale ei dobândiau o majoritate uriașă, 
în timp ce lui Sturdza, conducătorul opo
siției, ’i se și urîse cu situațiunea comică, 
în care se afla; se retrăsese din parlament, 
unde domnea o atmosferă frigurdsă pentru 
el, încât i-a trebuit sâ se încălcjescă la fo
cul demonstrațiunilor poporale de pe strade. 
De-odată însă regele Carol, cu cunoscuta 
lui cunoscință de omeni, chiămâ pe d-1 
Sturdza cu liberalii sâi dela tribuna agita
țiunilor de pe stradă de-adreptul la putere. 
Acuma d-1 Sturdza a putut sâ facă alegeri, 
și încă cum ? — Pote el însu-șl se va fi 
spăriat de succesul grozav, ce l’a avut. 
Din partida conservatorilor și junimiștilor, 
care a condus afacerile României cu o au
toritate atât de nerâsturnabilă timp de 
aprope un deoeniu, un singur domn a ajuns 
în parlament ca oposițioaal, er în Senat 
de-asemenea abia la trei inși li-s’a permis 

luxul de-a întră ca oposiționall. Ar crede 
omul, că lipsa de oposițiune l’a adus pe 
d-1 Sturdza în mare perplesitate și, după 
cum se dice, ar și voi să constrîngă pe 
unii dintre cei aleși sub stindardul sâu, ca 
sâ trecă în oposițiă.

La noi, ce-i drept, vrăjitoria parla
mentarismului n’am dus’o pănă la atât, nu 
vom duce-o nici chiar în cașul dâcă din 
îndurarea lui Desideriu Banffy gloria sis
temei electorale dela Solnoc-Dobâca și-ar 
resfrânge radele sale asupra țării întregi. 
Der n’ar fi luoru drept, decă am considera 
fenomenalele manevrări eleotorale ale Ro
mâniei numai ca resultatul unei presiuni 
ilegale și al unor uneltiri t.ioălose. Atitu
dinea politică a blândilor alegători români, 
și mai ales a poporului țăran dela sate, se 
îndreptă, pote că în cea mai mare parte, 
după instinctul turmei, moștenit dela stră
moși, care involuntar, ca și mânat de-o 
silă a naturei, plecă încătrău aude sunând 
clopotul puterei. Pote ar fi o judecată pri
pită dâcă acest instinct primitiv l’am con
sidera ca o dovadă de nematuritate în pri
vința eserciărei drepturilor politice. Cine 
scie, decă involuntar chiar nu cumva se 
manifestă în acest instinct cea mai adâncă 
înțelepciune politică?

Nu pote ore să-și gândâsoă, ou multă 
dreptate, alegătorul român, oă pentru el este 
absolut egal, decă va alege pe-un om de
al lui Catargiu, ori pe unul de-al lui 
Sturdza, și nici într’un cas nu merită să 
vină în conflict cu puterea. Căci cu cât 
mai mult se sohimbă bărbații dela guvern, 
cu atât mai identică este politica de gu
vernare. Etă d-1 Sturdza a ținut acum prin 
regele Carol mesagiul tronului la deschi
derea parlamentului, der deși partida libe
rală a ajuns esclusiv la putere, în mesagiu, 
nici de l’ai privi prin cea mai satrașnică 
sticlă măritâre, nu vei pute descoperi oea mai 
mică deosebire, care față cu enunciațiunila 
făcute tot în asemenea oflip din parțe^ 
guvernelor conservative-junlmiste, sâ în
semne o nouă direcțiune pentru poporul 
român. Și d-1 Sturdza promite tote acele 
reforme în interesul îmbunătățirei sorții 
materiale și spirituale a poporului, pe cari 
le-au promis și antecesorii săi, și din con
tră, nu repetă nimic din ceea ce propovă
duia pe strade ourat numai cu scopul de-a 
agita.

Amintesce mai departe „Egyetertâs" 
de politica esteribră a cabinetului Sturdza, 
„care, di°6> dela discursul din Iași înodce 
a rupt amiciția cu „Irredenta română" și 
aoum declară în Mesagiu, că vrea să sus
țină raporturile cele mai amicabile cu tote 
puterile. In fine esolamă: „Ce limbagiu în
țelept de bărbat de stat este acesta, ime
diat după agitațiunea cea mai vehementă 
oposițională !“...

Constituirea camerelor române.

Sâmbătă în 9 (21) Dec. s’au constituit 
atât Camera cât și Senatul.

Ședința Camerei se desohide sub pre- 
ședința de vârstă a d-lui Alex. Villner. La 
ordinea cailei. alegerea președintelui.

înainte de votare d. Stolojan dice, că 
un grup de amici politici i-au pus candi
datura la presidență. După cele ce s’au pe
trecut erl însâ îi rogă sâ nu-1 mai candi
deze, pențru-că n’ar voi oa persona d-sale 
sâ fiă o.oausă de neînțelegere în sînul par
tidului (Aplause).

Se procede la scrutin. Votanți 144. 
D-1 P. S. Aurelian întrunesce 139 voturi, 
cinci buletine au fost albe.

Intre aplause repețite d. P. S. Aure
lian ocupă fotoliul presidential și mulță- 
mesoe în termini călduroșl pentru onorea 
ce ’i s’a făcut. Promite a desfășura tot 
zelul și totă activitatea sa spre a satisface 
încrederei ce ’i s’a dat. (Aplause).

Ședința se suspendă. La redeschidere 
se procede la alegerea vioe-preșendinților 
Votanți 142. Au întrunit: d. Pherekyde 114, 
st. Șendrea 113, C. Racu 96, Al. Lupașcu 
76 voturi. Președintele proclamă pe aceștia 
de aleși.

Secretari se aleg d-nii: Dan Brătiauu, 
Enasescu, C. G. Vernesou. Zarifopol, Gr. 
Grâdișteanu, Vasilescu, Vasesou, Seorțescu.

Cuestori se aleg d-nii: Caton Lecca, 
Moroiano, Pilat și G. Ștefănescu.

In comisiunea pentru adresă (răspuns 
la mesagiul Tronului) se aleg d-mi: Phe-1

rekyde, St. Șendrea, D. Giani, Em. Costi- 
nescu, An. Stolojan, Al. Djuvara și Em. 
Porumbescu.

*
La Senat, sub președinta de vârstă a prin

țului D. Ghica se procede la alegerea de 
președinte prin apel nominal fiind votanți
103. Prințul D. Ghica întrunesce 93 voturi, 
buletine albe 10.

Prințul Ghica mulțumesce Senatului 
pentru onorea ce i-a făcut’o, și promite că 
va conduce desbaterile cu imparțialitate. 
Corpul meu e slab, cjise el, der inima îmi 
e tânără, ea va bate cu vigore, când se va 
trata de a luera pentru binele patriei 
(Aplause).

S’aleg apoi vice-președinții. Votanți
104. Majoritate absolută 52. Se aleg d-nii : 
G. Mărzescu ou 98, Petre Grădișteanu cu 
97 și N. Crăciunescu cu 66 voturi. Domnii 
N. Ganea și V. A. Urechiă primiră fiă-care 
câte 48 voturi. Pentru locul al patrulea de 
vioe-president este der balotagiu, și se vo- 
tâză din nou. Etă resultatul sorutinului de 
balotagiu: votanți 94, majoritate absolută 
47, buletin nulifioat 1. D. Ganea întru
nesce 66 voturi, âr d. V. A. Vrechiă 26 
(ou 22 de voturi mai puție ca înainte). In 
urma acesta se proclamă de al 4-lea vice
președinte d. N. Ganea.

Secretari au fost aleși d-nii: Al. J. 
Filipesou, Constantinescu, Bastaki, Poroi- 
neano, Viișoreanu, M. Sturdza, Dr. Cante- 
mir și Climescu.

CensorI au fost aleși d-nii: Cireșanu, 
G. Exarcu, N. Lupașcu și colonel Negel.

Mulțămită publică.

Tuturor acelor P. T. domni amici și 
ounosouțl, cari au bine-voit a mă mângâia 
cu oondolențele d-lor, atât în persănă, cât 
și prin epistole și telegrame, precum și la 
petrecerea din urmă a iubitului meu soț, 
le mulțumeso din adânoul inimei mele.

Zârnesol, 19 Dec. 1895.
Văduva Vasile Dan»

NECROLOG. Vasiliu Groze parooh 
gr, cath. și protopop on. după un morb 
greu șl-a dat blândul său suflet în mânile 
Creatorului în 15 Decemvre a. c. la 10 ore 
a. m. în al 58-lea an al vieții și al 29-lea 
al preoției. Fiă-i țerîna ușâră și memoria 
eternă! Maier, la 15 Decemvre 1895.

DIVERSE.
Invențiunile secolului nostrn prind 

tot mai mult teren chiar și în țările cele mai 
puțin cunoscute. Astfel Telefonul s’a lățit 
acum chiar și în deșertul Sahara. Ingine
rul francos Bayolle, care a călătorit în 
fruntea unei societăți constătăt6re din 100 
persone dela Biscra la Tuggurth în ces- 
tiunl privitore la telegrafia, în 18 Noemvre 
a. o. a telefonat de prima dată la Bisora 
din lagărul seu departe de 18 chim. El îșl 
propuse, ca în totă (jiua să călătoresoă 
5—10 chim, ca în mijlocul lunei Deoem- 
vre să ajungă în Tuggurth. S’a ivit însă o 
piedecă mare. Cămilele, adecă oarl duceau 
stâlpii de telegraf, nu erau dedate la o 
așa greutate continuă, șovăeau adese-orl 
și se lăsau jos în deoursul mersului. Tele
fonul este introdus și în Islanda, spre a fi 
legate la olaltă satele împrăștiate ale aces
tei insule. Un American construesce de 
present un telefon, numit: „Talatraadur", 
dela Reykjavik pănă la Akureyri în ținu
turile de nord, care a costat 100,000 oo- 
rone. Se $ice, oă în curând Islanda se va 
împreuna cu Europa prin fire telegrafice. 
Un Engles a făcut propunerea, ca să se 
facă un fir telegrafic din Islanda pănă la 
insulele scoțiane. Spesele ar face 1.800,000 
de corone și 180,000 corone subsistență 
anuală, oarl ar avă ale solvi Islanda, An
glia, Francia și America-nordioă împreună. 
Loouitorii țârilor sus amintite se ocupă 
mult ou pescăritul în Islanda, și de aoeea 
este în interesul lor, oa prin construirea 
telegrafului în Islanda, să potă primi câc 
sa pote de des și de iute soirile despre 
pescăiii și despre sohimbarea timpului. In 
ourând se va introduce în Reykjavik lu
mina electrioă. Orașul oel mai nordic din 
lume, oare în timpul iernei polare este 
luminat electric e Hammerfest în Nor
vegia.

Proprietar l Or» Âur-el ftlure^ianu.
Reiactor responsabil: Gregoriu RSaior.
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Cursul pieței Brașov.
Din 21 Decemvre 1895,

Cursul ia bursa din Viena.
Din 21 Deoemvre 1895.

Banonote rom. Camp. 9.52 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.53 Vend. 9.61
Galbeni Cump. 5.66 Vend. —.—
Euble rusesc! Cump. 129.— Vend. 1 »
Mărci germane Cump. 59.- Vend. — e ——
Lire turoesol Cump. 10.80 Vend.
Scris, fono. Albina 5% —.— Vend. —.—

Eenta ung. de aur 4% .... 121.25
Eenta de oordne ung. 4% • • • 96.85
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 123.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2% 100.—
■Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 117.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 95.—
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. cu premii .... 150.50
Loeuri pentru reg. Tisei și Segedin. 135.— 
Eenta de hârtie austr................... 99.20
Eenta de argint austr................... 99.30
Eenta de aur austr.......................  121.20
LosurI din 860   143.50
Aeții de ale Băncei austra ungară. 976.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 360.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 341.—
Napoleondori.................................. 9.62
Mărci imperiale germane . . . 59.35
London vista....................................121.25
Paris vista.................................. 48.10

Rente de cordne austr. 4°/0. . . 99.25
Note italiene.................................. 44.—
Hr. 779/1895
a. f. c. se. d.

Concurs
la postul de profesor de musică.

Prin acesta se escrie concurs 
dentru umplerea postului de profe
sor pentru musica vocală și instru
mentală și pentru cant bisericesc la 
gimnasiul fundațional superior din 
Năseud.

Plata profesorului ce e de a se 
alege, în cei dintâiu 3 ani de probă e 
600 fl. apoi plata de profesor ordinar 
de 800 fl. și decenale.

Dela profesorul ce se va alege 
se cere ca se posedă perfect limba 

română ca limbă de propunere atât în 
scriere cât și în vorbire.

Concurentele trebue se dove- 
descă cu documente autentice, pre 
cum absolutoriu și atestate de pro
gres sad atestate finali' dela vre-un 
institut superior pentru instrucțiune 
în musică și cântări și anume dela 
vre un conservator, că are capacita
tea formală de a da instrucțiune în 
fote instrumentele musicali.

Preferința va avea cel ce va 
dovedi că a fost în esercițiu practic 
și a dat învățătură din musică și 
cântări la un gimnasiu său la una 
din școlele medie de asemenea ca- 
tegoriă cu succes bun în timp de 3 
ani, seu că a esercitat în mod prac
tic instruirea în musică la un insti

tut superior de musică și cântare',, 
seu ca după absolvirea conservato
rului a fost tot în atâta timp con
ducător de orchestra militar de mu
sică după lege ori statut, seu ca 
conducătur a unei capele de musică 
din vre-o cetate.

Petițiunile instruate de docu
mentele de lipsă sunt a se înainta 
la subscrisa comisiune administra- 
t6re până la 20 Ianuarie 1896.

Din ședința comisiunei adminis- 
tratore de fondurile centrali școlas- 
tice și de stipendie din districtul Nă- 
seudului, ținută în Năseud la 18 No
vembre 1895.

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

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 0 Octombre 6895
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6.57
6.36

stațiunilor sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în dr6pta de jos în sus.

9.20
TOT
8.46

trenu 
mixtti

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

trenu 
mixtu

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

— Numerii încuadrațl cu linii mai negre

a
£

• o

n

I
8

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


