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Archiereii și politica națională.
Brașov, 17 Aprilie v.

Era un timp, nu tocmai înde
părtat, când la noi un archiereu 
cumpănia mult în vieța publică de 
stat. Nu numai un esemplu avem 
din acel timp, cum un metropolit, 
orî chiar episcop scia se tragă de
get și cu cel mai. puternic dintre 
miniștri.

Astăzi sunt alte vremuri.
Cât a durat periodul deakist, 

cu care s’a început eia constituțio
nală uugurescă, ce portă fisionomia 
de afli, archiereii jucau un rol în
semnat. De când înse direcția mai 
domâlă deakistă a făcut loc direc
ției șoviniste despotice a erei tisza- 
iste, în care și astăzi încă înotăm 
pănă în gât, i-a ajuns vremuri grele 
pe archieiei.

Politica bisericâscă a guvernu
lui, în legătură cu nisuințele de cen- 
tralisare și de maghiarisare ale aces
tuia, au adus cu sine, ca autoritatea 
episcopatului să fiă sguduită din fun
dament.

Tot mai rari sunt cașurile, în 
cari față cu escesele de putere ale 
guvernului, aichiereii s6-șl scie păs
tra întrâga autoritate.

Și mai rari sunt însă acele ca
șuri, în cari archiereii se țină pept 
cu puternicii flilei pentru apărarea 
intereselor naționale ale poporului 
lor, chiar și atunci, când acestea vin 
în conflict cu politica de stat a ras- 
sei dominante.

Pe întreg teritoriul regatului un
gar esistă astăcji, durere, un singur 
Strossmayer.

Se va $ice înse, că Croații lui 
Strossmayer ocupă o altă posițiă și 
trăesc în alte împrejurări.

Admitem. Dâr trebue să fiă o 
margine, peste care în nici o împre
jurare nu este iertat se trecem. Și 
acestă margine ni o trage interesul 
de esistență națională.

La noi Românii concade cu 
acest interes și interesul de esistență 
al bisericei române și orl-cum s’ar 
interpreta lucrurile, tot acolo vom 
eși, că fără o vibță națională pu
ternică nu pbte fi vorba nici de-o 
prosperare a bisericei.

Ori cât de deosebite și grele ar 
fi dhr împrejurările nbstre, este clar 
și invederat, că trebue se aibă o 
margine și oportunismul, ce se ma
nifestă în tabăra archiereilor noștri 
și-și află tocmai în cțil^le acestea un 
ecou atât de viu în coldnele celor 
două foi politice-bisericesc! dela 
Sibiiu și dela Blașiu.

Ori ddră să nu vadă și să nu 
simtă archiereii noștri, cum încetul 
cu încetul se cobără tot mai mult 
prin acel extrem oportunism la ni
velul unor șefi de espositură ai mi- 
nisteriului unguresc de culte și de 
instrucțiune publică ?

Ar fi fărte trist, decă nu ar 
vedă și nu ar simți acăsta. Dăr și 
mai trist este, când trebue să obser
văm cum din partea celor ce în- 
tr’adever sunt conscii de rolul umi
litor, la care au fost reduși archie
reii noștri, se fac sforțări de-a scusa 

situațiunea lor deplorabilă în rapor
turile cu guvernul prin aceea, că se 
silesc a arunca tâtă vina în spina
rea celor ce au condus, conduc ori 
vor se conducă afacerile național^, 
yfără de-a țină semă nici cât de pu
țin de archierei și de posițiunea lor. “

Este de aceea așa de tristă 
acestă aparițiune, fiind-că ea denotă, 
că în cercurile, de cari sunt încun- 
giurați archiereii noștri, încă și as
tăzi, după atâtea pățanii și după 
atâtea loviri, mai domnesce părerea, 
că episcopii noștri formăză așa- 
cjicând un fel de stat în stat în 
sînul națiunei române.

Nu numai odată și nu numai 
în timpul mai recent, ci și în anii 
de mai înainte, organul nostru a 
accentuat necontenit, că pe câtă 
vreme archiereii noștri vor țină 
morțiș la idea, că națiunea trebue 
se se îndrepteze după posițiunea 
lor, er nu dânșii după trebuințele și 
postulatele ei; pănă când va dăinui 
în centrul biBericelor năstre spiritul 
acela nenorocit, care vre sâ îndrep
teze și să cârmuăscă politica nostră 
națională, — politică ce nu este, decât 
o desperată apărare alimbei, a națio
nalității, ba chiar și a legei nostre 
— după interesul cutărui fond, seu 
așezământ local: pănă atunci nu va 
fi cu putință, ca se ne consolidăm 
în interiorul nostru și să ajungem 
a face odată cu toții o politică ro- 
mânescă cum trebue, sănătăsă și cu 
efect.

Nu noi vom fi aceia, cari vom 
pleda vre-odată pentru esperimente 
aventuriăse, nu cerem ca archiereii 
noștri să se arunce în astfel de 
aventuri. Der atâta totuși, ni-se va 
concede, suntem în drept și datori 
a li-o cere: ca orl-cât de neapărat 
li s’ar păre a ține sămă de unele și 
de altele, să lucreze astfel și se ur
meze o astfel de direcțiune politică, 
care să nu vină în conflict cu inte
resele de esistență națională ale po
porului nostru.

întrebarea este acum, dâcă în 
adevăr archiereii noștri urmeză o ast
fel de direcțiune politică ?

Justiția maghiară în veacul trecut 
și în veacul present.

In lumină guvernamentală semioficiosă.
I.

Procese pentru vrăjitorii în Yeacul trecut.
Comunicat de Szăkely Ferenc. 

(„Pești Hirlap“ din 5 Aprilie 1896.)

In zadar a d’s regele nostru Coloman 
învățatul încă în veacul XI, că „despre 
strigoi, ce nu esistă, nici pomenire să nu 
se facă14, — oăol procese pentru vrăjitorii 
să presintă forte adese-orl în veacul trecut 
în fața tribunalelor de comitate.

Aceste procese, pe cari oei mai înalțl 
funoționarl comitatensl le judecau cu-o se- 
riositate vrednică de un mai bun luoru, 
dând crecjământ mărturiilor stupide ale unor 
âmenl de cea mai inferioră treaptă cultu
rală, și pe acestă basă, după chinuri înfio- 
rătore arcftnd de vii femei parte cu desăvâr
șire nevinovate, parte smintite, seu iste

rice, vor fi veolnice pete rușinâse pe cor
pul justiției din veacul trecut.

Actele vechi îngălbenite aflate în Ar
chive din comitatul Tolna sunt mărturia 
întunecimei și ignoranței, în cari pluteau 
stăpânii din veacul trecut ai oomitatului.

Dela 1713 pănă la 1757 s’au judecat 
în comitatul Tolna 25 de procese pentru 
vrăjitorii și din actele parte defeotuâse 
parte complete cari au rămas, sâ constată, 
oă cinci (5) acusate in adevăr au fost arse 
de vii.

Obiectul procesului în tote oasurile e 
același. Femeile acusate de fermecătoriă, 
după cum sunt și astăzi, erau acelea cari 
vindeoau bolnavi ou ierburi și cu unsori; 
oâte una din ele se lăuda că are o putere 
supranaturală, și câte odată ca femeile, 
când să supăra pe vre-un muritor, îșl bă- 
tea gura. Apoi, în ast-fel de ocasiunl, pe 
temeiul vre-unui cuvânt amenințător, său 
spus pentru a spăria, ajungeau să fiă bă
nuite, că sciu nu numai să vindece, dâr 
chiar și să strice, că au comunicări cu 
dracul, ș. a. astfel s’a lățit în poporul ig
norant credința, oă aceste femei vrăjitore 
sunt strigoi!

Intr’un prooeB erau ascultați 20 — 30 
și chiar și mai mulțl martori, oarl cu toții 
declarau stupidități imposibile și ridioole. 
In oele mai multe cașuri spuneau despre 
acusațl, oă au sohilodit copii mid, și 
dmenl mari, său au provocat bube pe 
trup la unii dmenl, au luat laptele vacilor; 
că noptea în vis i-a năpădit strigoiul și 
i-a apăsat pe piept, și fel de fel de lu
cruri nesărate de aoâstă spețiă. Pe astfel 
de temeiuri înțelepții domni dela tribu
nale condamnau pe cei aflațl mai puțin 
vinovațl la temniță de oâțl-va ani de Zile, 
și cel puțin 100 bețe, dr pe cei mai greu 
spfisațl de vină, la decapitare, seu morte 
prin ardere.

O atare jertfă a stupidității veacului 
treout a fost văduva lui Stefan Her- 
czegh născută Eoaterina Lengyel, moșă din 
D.-Foldvâr, care esercita vrăjitoria cu 
mare aparat și parte din speculă său din 
neoumințenie de multe-orl s’a lăudat cu 
vrăjitoria.

In procesul contra ei, chiar fiica ei 
propriă a mărturisit despre densa, că ade
se-orl mamă-sa i-a povestit soiința ei vră- 
jitorâsoă. S’a lăudat oătră fiică-sa, oă în 
câmp ei mai tote firele de iârbă îi vorbesc, 
tâte îșl spun numele, și la urmă glăsuesoe 
un fir mai înălțat. A mai spus fiicei sale 
ca la oeasul morții să o strîngă de dege
tul cel mic, căci astfel nu va pută muri; 
în preajma morții să-i pună o mătură în 
mână, și oând sufletul o va părăsi, va în
cepe mătura să jâce.

După ascultarea martorilor vioe-șpa- 
nul Petre Gyurekovich, solgăbirăul loan 
Nyitray, peroeptorul Ioan Kaufman, nota
rul Stefan Nagy și juratul Ladislau Czve- 
tan fiind de față, Bă începe interogatorul 
nefericitei mâșe.

La început au interogat-o cu vorbe 
bune, și nu i-au cerut altoeva, deoât să re- 
cunosoă tâte stupiditățile, pe cari martorii 
i-le-au pus în spinare; deâre-ce însă ea le 
nega pe tâte, și nu vrea să recunosoă, oă 
ea este strigoică, au supus’o Rniaror tortu- 
relor întrebuințate pe atunol.

Nenorooita femee însă, nici atunol n’a 
mărturisit nimio; deci, la 26 Mai 1714 au 
judeoat-o în Simonytornya. Acusatorul a 
fost fisolgăbirăul MihaiO Sloveniei, care și-a 

spus și proiectul de aousațiune pe ungu" 
reșce, în ohipul următor :

„Că Inoatta (aousata), oondusă, nu 
se soie de ce și de ce gânduri fără Dum
nezeu, pornită de meșteșugul drăoeso al 
dracului și din îndemnul aceluia, negân- 
dindu-se la legile lui Dumnezeu și la le
gile vii ale țării, oarl rînduite sunt pentru 
astfel de strigoi său îndrăciți, diversis vioi- 
bus diversisque în loois (în diferite ooasiunl 
și locuri) pe mulțl âmenl i-a corupt, unora 
sgâroindu-i-se mânile și pioiârele și ârășl 
vindeoându-se, și a comis mai multe dră
cii și fermecătorii de acăstâ natură, a mai 
păcătuit, oă dâoă ea vrea, îi vorbeso firele 
de iarbă, și fiă-oare îșl spune numele, și 
de oe folos e. Deol, Dominus Magister et 
Actor Procurator cere, ca Inoatta (acu
sata) spre îngrozitor esemplu, ca o astfel 
de strigoică vădită, se fiă arsă de vie, der 
întâi să fiă torturată14.

După acăstă propunere Tribunalul a 
adus sentința, care în traduoere ungurescă 
sună astfel:

„Deoreoe din deolarațiunile martori
lor întărite ou jurământ și chiar și din 
mărturisirile aousatei s’a oonstatat în fața 
legii, oă aousata trăia din vrăjitorie, pe 
unii stricând, pe alții dregând, (și multora 
oășunându-le patimi, și fiind-oă apăra cu 
niol un ohip nu s’a putut, deși destulă ooa- 
siune ar fi avut: s’a hotărît, ca întâi să fiă 
supusă la torturi, apoi după presoripțiunea 
legală de pedepsire, în înțelesul cererei fis
cului acusator, să fie arsă de vieu.

Aoestă sentință a fost semnată de 
vioeșpan, solgăbirae, tablăbirae și jurați.

După doi ani de ZA® iarăși se gă- 
8esoe o nenorooită victimă, pe care înțe
lepții judecători o ard pe rug.

Jertfa a fost Susana Kalmân, soția 
nobilului loan Kisigârdi, în a căreia pro- 
oes au funcționat tot judeoăturii mai sus 
numiți, și, contra obiceiului, au oonceptat 
în limba maghiară prooesul verbal al pro
cesului și sentința.

In acest prooes a fost acusator Si
gismund Csejthey, și acusațiunea lui sună 
astfel:

„Deoreoe Personaliter adstans Inoatta 
fără îndoială face tovărășie cu draoul din 
iad, — și prin puterea aoeluia în multe 
rîndurl și în fel de fel de locuri și-a eser- 
oitat meseria de vrăjitore și a făcut far
mece, și prin acestă îngrozitore păoătoșie 
a sa nu a provocat numai consternațiune, 
oi a corupt cu drăcoveniile sale chiar și o 
mulțime de creștini cu frica iui DnmneZeu 
(după cum dovedesc semnele drăcesol și 
instrumentele aflate la ea), tâte aoeste în
grozitore păoătoșn le-a comis Inoatta, fără 
să se îngrozăscă de pedepsa aspră a lui 
DumneZeu și a legilor lumesol, — cere M. 
D. și A. Procurator, oa presenta adstans 
Inoatta pentru acea miserabilă drăcovenie 
a ei, în basa art. 31 și 32 a oărții II din 
legiuirea Sf. Stefan, întăi să fiă întinsă la 
scripet pentru a declara pe tovarășii săi în
drăciți, și apoi spre îngrozitâre pildă pen
tru ai (ii să fie arsă de vie. Despre care aș
teptă sentință și eseouție14.

Ceea oe au și admis, judecătorii, pro
nunțând sentința pe basa acusațiunei, și 
Susana Kalmâr, care avusese o viață forte 
romantică — căsătorită fiind în patru rîn
durl, de asemenea a fost arsă de vie.

Două-ZecI și oinol de ani după acesta 
nu s’au ridioat ruguri în Simonytornya, 
pănă când a fost vioeșpan Francisc Darâczy, 
deși și în aoest interval s’au judecat opt pro-
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cese pentru vrăjitorie la Tribunalul corni- 
tateus, dbr femeile acusate de vrăjitorie au 
fost pedepsite cu torturări mai mici sbu 
mai aspre, câțl-va ani de înohisore, și ou 
bătăi, pănă la 100 b^țe.

Dbr în anul 1741, pe timpul viceșpa- 
nului Iosif Berczel*)  deodată au fost date 
morții prin ardere trei nenorocite femei.

*) Strămoșul ministrului de astătjl-
- N. Tr.

Aceste nenorooite au foBt oerșitbrele 
Ileana Vdros numită și Pila Sânta, din 
Paks; Susana Tamâs din Duma-st. Gyorgy 
și Ileana Fehbr din Madocsa. Dintre aces
tea Ileana Voros a fost socotită de cea 
mai importantă și păoătosă vrăjitore, și 
densa, după cum se pote întrevedea din inte
rogatorii, era nebună, căci de multe-orl sin
gură se lăuda cu puterile-i vrăjitoresc), și 
spunea, că ea sub chipul unei pisici negre, 
sbu a unui vultur, alungă drăcoveniile.

Și în procesele acestora martorii vor
besc tot despre ierburi, vindecare cu un
sori, stricare și minunății văcjute în v’s> stu" 
piditățl palpabile, despre cari numai întru 
atâta ne mirăm, întru cât s’au găsit omeni 
cu mintea curată să le creadă și după tor
turări îngrozitore au ars de vii nisoe femei 
smintite, botezate: strigoi.

Aceste trei nenorooite femei, după 
cel dintâi interogator au destjis minciunile 
martorilor, și nimic n’au declarat după 
pofta inimii judecătorilor ; se jeluisu grbs- 
nio, că ele nu sunt strigoi, sunt nevino
vate, și niol când nu au comis absurditățile 
oe li-se atribueso.

Der înțelepții judecători nu au slăbit; 
lor le trebuiau mărturisiri, oari să oorăs- 
pundă poveștilor stupide ale martorilor pu
țin miloși.

Au început deci cu torturile revoltă- 
târe, oari au decurs în fața solgăbiraelor 
Gabriel Gâl, Emerio Pinczbs, Sigismund 
Pozegay, Iosif Czempo și a juratului Petra 
Nbmeth. Aeusațiunea în aceste procese au 
representat’o Anton Hrabovsky și Pavel 
Fejervâry, cari de asemenea au fost de față 
la torturări.

S’au pus întrebările: Deolară, oe fel 
de farmec drăoos, vraja și oomunioațiune 
ou dracii ai avut ?

Natural, oă nenorooita femee nu avea 
ce mărturisi la acostă întrebare; atunci au 
desbrăcat-o în pielea gblă, au pus pe călău 
lângă ea, și aoesta i-a arătat tbte aparatele 
de tortură, ca să o facă să mărturisbsoă. 
N’a mărturisit nimic. A doua oră i-au sucit 
degetele cu un clește de fier, și le-au rupt. 
Tot fără resultat. A treia oră au legat’o 
cu funii, și au strîus’o grozav. Nici așa nu 
a recunosout păcatele cari i se atribuiau. 
A patra bră au ciupit’o cu dește de fier. 
Tot nega. A cincia oră au strins'o între 
gratii de fier. Tot nimic. A șbsea oră au 
torturat’o cu strînsul de piciore, după me
toda spaniolă. Tot a negat. A șeptea oră 
i-au fript trupul ou luminarea, și au oiu- 
pit’o cu clește de fier înfierbântate, der tot 
nu s’a declarat de strigbică. Ultima oră 
au întins’o pe o formă de oal în chipul oel 
mai îngrozitor.

După acestea, când abia mai rămă
sese cu un strop de viață, era lăsată pe 
mână judecătorilor, și reounosoea cele mai 
imposibile acusațiunl, numai oa să potă 
scăpa de aoeste revoitătore chinuri.

In astfel de cașuri arderea nu era 
decât o mântuire pentru oei destinați morții.

Judeoătorii le puneau oeie mai ab
surde întrebări, oari în poveștile îngrozi- 
tbre se pun în socotbla strigoilor, și neno
rocitele reounosceau totul, dbcă mai erau 
în stare după astfel de torturi să vorbescă.

Jucjii instructori însă oonsoiințios soriau 
după fie-oare întrebare, că a reounoscut’o, 
și a deolarat’o, și și-a confirmat deolara- 
țiunea.

Pe socoteala Ileanei Feher, bunăbră, 
au pus, oă a mărturisit, oă draoul vine la 
ea în formă de oal negru, și că ea a vin
decat ou unsore luată din fluerul pioioru- 
lui de cal, că a fost cu tovarășii săi vră
jitori la petrecere pe dealul Boloske, unde 
au beut, au mânoat, au cântat, au juoat 
ou draoii. Că ar fi mai mărturisit aaea ne- 

norooită, oă a mânoat oarne de vacă la 
acel ospăț, și că pe draou îl ohiamă Pluto 
și avea o înfățișare de țăran tînăr, în haine 
proste. Că a primit peoetia roșie dela 
draou, și în aoeia îi stă puterea fermecă- 
tore. Că a făcut multă dragoste cu draou, 
oare o alinta ou vorbele „inima mea, su
fletul meu“. Că draoul îi este amant deja 
de șase ani, și i-a promis că va merge ou 
ei și în iad. Că de aoeea iubesce pe dracu, 
fiind-că e tînăr, pe când bărbatul ei e bă
trân, etc.

SpuroăoiunI de felul aoesta și multe 
imposibile de scris le făceau să mărturi
sbsoă, pe oari de sigur nu le putea spune ; 
oi cel mult, oum erau, pe jumătate morte, 
dau din oap numai la întrebările absurde 
ale judecătorilor.

Judecătorii instructori au scris în măr
turisirile Uenii Voros și a Susanei Tamâs, 
că ele au reounosout și faptul, oă aveau 
obioeiul de-a merge să petrâcă împreună 
cu oeilalțl vrăjitori pe dblul Gellbrt, dela 
Komlod și Boloske, unde juoau ca uraga
nul, și băteau toba cu două pene de fulgi 
pe o găboe de nuoă, au mâncat lucruri, 
oari nu pot fi numite, au băut și s’au dră- 
gostit ou draoii; că în formă de vultur și 
de pisică nbgră sburau unde vreu, și în
șelau pe cine vrbu, și acela îi ducea pe 
delurl, br oâte-odată goneau oălare pe mă
turi. Soiau scbte osele omenilor, puteau 
întră în gropițe și crăpături, că draou vine 
pe la ei și în formă de vultur negru seu șoim.

După torturi atât de îngrozitbre, și 
pe basa declarațiunilor astfel scbrse, să 
aducea sentința de „a fi arse de vii, spre 
pildă îngrozitbre și pentru alții“.

Acestor nenorooite femei ohinuite de 
mbrte, mortea le era o grație, reounosoeau 
deci tot oe le oereau judecătorii lor lipsiți 
de suflet.

Arderea se săvîrșea în Simonytornya, 
capitala de atunci a comitatului, er dese- 
nurile instrumentelor de torturi sunt eter- 
nisate într’o carte rămasă de pe atunci, 
spre gloria justiției din vecul trecut!

Chiar și în jumătatea a doua a ve- 
cului trecut s’au judeoat în comitatul Tolna 
opt procese de vrăjitorie; dbr arderea o 
părăsiseră la urmă, și să mulțămeau oa ne
norocitelor femei deolarate de strigbice 
după bre-carl torturi să le tragă oâte 100 
de bețe, și le mai dau și câțl-va ani de 
închisore, pe oare trebuiau să o facă în 
închisorile subterane dela casa comitatului 
din Simonytornya.

Monarchul și Lueger.
Privitor la antecedențele audienței, 

pe oare a avut'o Dr. Lueger la monarchul, 
se aminteso în diarele vieneze următorele 
amănunte:

Deja în săptămâna treoută avu Lueger 
o intrevorbire ou ministrul-președinte aus
triac Badeni, ou care ocasiune acesta ii 
spuse lui Lueger, oă sub nici o condițiune 
nu-i pote recomanda spre întărire alegerea, 
și că niol nu va fi întărit. La acbsta 
Lueger dise lui Badeni, oă nu numai din 
gura ministrului-președinte voesce Bă audă 
el o astfel de enunoiațiune, oi ar voi s’o 
audă și dela monarchul. Atunol Badeni îi 
răspunse: „Deci iți voi mijloci audiență*.

Altă versiune spune, că cjdele treoute 
Majestatea Sa merse cu trăsura în'tr’un 
suburbiu al Vienei, pentru ca să asiste la 
aărbarea punerei petrei fundamentale la o 
biserică. De-odată se trecji, că trăsura e 
încungiurată de o mulțime de popor, oare 
striga în gura mare : nUnde este primarul 
nostru, ce este cu el? Unde e Lueger? Tră- 
escă Lueger!*  Faptul aoesta să-l fi surprins 
forte mult pe monarchul și împrejurarea 
aoâsta a făout ca el să chieme la sine pe 
Lueger.

*

Pressa vieneză întregă se ooupă ou 
Gestiunea primarului. Se pune mare pond 
pe faptul, că Majestatea Sa de două ori a 
aocentuat, că între împrejurările de față nu 
pote întări pe Lueger. In cercurile liberale 
se afirmă, că manifestația de grațiă a mo- 
narohului față cu Lueger însemnă desavu- 
area conitlui Badeni și acesta va fi silit 

acum, seu să pacteze cu antisemita seu se-și 
dea dimisia.

*
Noua alegere de primar se va faoe 

probabil în primele <j^e a^e lunei Maih, 
Intre candidați se amintesoe în prima liniă 
membrul consiliului comunal Strdhbach,waul 
dintre cei mai adioțl aderenți ai lui Lunger. 
Se mai amintesoe apoi profesorul și depu
tatul Dr. Josif Schlesinger, precum și advo- 
oatul Dr. Kupca, pe oare însă nu-1 prea 
voiesce Lueger, debre-oe se teme, oă la 
timpul său nu se va îuvoi, oa să fiă dat la 
o parte.

Circularele archiereilor noștri
din incidentul mileniului unguresc.

Lăsăm se urmeze acțî circula
rele I. P. S. Sale metropolitului 
Mihalții, pe cari Ie reproducem după 
„Tribuna“:

Circularele Metropolitului Mihâlyi.
I.

Onorate în Christos frate!
Excel. Sa domnul ministru de culte 

și insrucțiune publică vrând, oa și tine
rimea șool. să iee parte la sărbarea exis
tenței milenare a statului ungar, cu scripts 
sa din 13 Martie 1896. nr. 7584 dispune, 
ca în tbte șcblele poporale, elementare 
superiore poporale, oivile, superiore comer
ciale și superiore de fete, preparandiile de 
ambe sexurile, și în asile infantile, să se 
țină în 9 Maiu 1896 festivități împreunate 
ou cult divin și ne provocă, ca și noi să 
dispunem ținerea acestor festivități în tbte 
șoolele nbstre poporale și în institutele 
celelalte, oari serveso soopurilor instruoțiu- 
nei poporale din arohidiecesă.

Tot-odată vă comunicăm, oă episco
patul catolio din Ungaria în oonferența 
ținută în 27 Februarie 1896 a decis, ca 
festivitățile școlastioe milionare în șcblele 
oatolice să se țină în 17 Maiu 1896.

Tot Excel. Sa domnul ministru de 
culte și instrucțiune publică ou scripta sa 
din 22 Martie 1896 nr. 704 preș, ne reoercă, 
ca pentru memoria perpetuă a sărbărilor 
millenare să dispunem, ca să se planteze 
arbori comemorativi său pe teritorul șcb- 
lelor sbu airea în loc public unde-va în 
comune, oare să se dea apoi în grija an- 
tistielor, cari au inspeoțiunea asupra loou- 
iui, unde se face plantațiunea, și despre 
efectuirea plantării, precum și despre ouan- 
titatea și genul arborilor plantați, pănă în 
1 Iunie 1896 să-’i facem arătare spunân- 
du-’i și looul, unde s’au plantat acei arbori 
comemorativi.

Drept-aoeea prin acbsta oomitem ve- 
naratului cler ca direoțiune a școlelor 
nbstre poporale:

a) că, ce privesoe festivitățile școlas
tioe milenare, să dispuneți, ca acele să se 
țină în fiă-care șeblă gr. oat. în 17/5 Maiu 
1896, în Dumineca a șeptea după sf. Paști 
a ss. și purtătorilor de Dumne4eu părinți, 
a celor din Nicea. In acea cji prunoii șco
lari vor ave să mergă la sf. biserică unde 
vor asculta sf. liturghie;

b) modalitatea celorlalte festivități, 
oari vor avb să urmeze după sf. liturghie, 
lăsăm să o statorițl frățiile vostre împreună 
ou senatele șool. protop., br’ la institutele 
școlelor poporale din Blaj, direcțiunile 
respective cu corpul profesoral dimpreună:

c) că încât e pentru plantarea arbo
rilor oomemorativl să îndatorați pe toți 
docenții dela șcblele nbstre poporale să 
planteze in ourtea șoolei arbori de aceia, 
cari sunt trainici, precum: teiu, frasin, ste
jar ori aoaț. Acesta să o facă într’o cji de 
vacațiune în presența prunoilor șoolarl, și, 
după - oe-’i vor fi plantat, să-’i dea în 
grija și superinspeoțiunea senatelor șool. 
paroch’ale.

Tot așa să se purobdă și la institutele 
cele pentru instrucțiunea poporală archi- 
diecesană din Blaj;

d) Frățiile vostre și direcțiunile șco- 
lelor poporale din Blaj pănă în 25/13 
Maiu 1896 să ne raportați despre efectu
irea plantării arborilor, preoum și despre 
genul și euantitatea arborilor plantați, spu

nând și looul, unde s’a făout plantațiunea, 
ca pănă în 1 Iunie 1896 să putem raporta 
domnului ministru în privința acbsta.

Blaj, din ședința consistorială ținută 
în 11 Aprilie 1896.

Binevoitor: 
Victor Mihalyi m. p.

archiepiscop și metropolit 
de A.-Iulia și Făgăraș.

•

II.
Onorate în Christos frate!

Exoelența Sa domnul ministru de 
culte și instrucțiune publioă ou datul 12 
Aprilie nr. 1098 preș, ni-a adresat scriebrea, 
oare în traducerea românesoă are următo
rul cuprins:

„Din inoidentul sărbării existenței de 
o miiă de ani a statului ungar, se va ținb 
în totă țâra serviciu divin de mulțămită. 
Fiind determinată efiua pentru ținerea 
acestui servioiu pe 10 Maiu 1896, am ono- 
re a recerca pe Exoelența Vostră, să bine
voiți prin oiroular a îndruma preoțimea 
archidiecesei de sub înțelbpta-vă guvernare, 
ca să notifice, oum se ouvine poporului 
acest servioiu divin, apoi să țină serviciul 
divin cu totă solemnitatea posibilă și la 
acela să invite și autoritățile.

„Nu mă îndoesc, că Exoelența Vostră 
veți fi dispus deja îu acbstă privință. Cu 
tbte acestea cred, că-’ml împlinesc dato- 
rința, când conform posițiunii mele vă rog 
ou tbtă stima și pe oale ofioibBă să dispu
neți în aobstă causă“.

Cuprinsul acestei ordinațiunl înalte se 
comunică veneratului oier arohidieoesan 
spre șoiință și acomodare cu adausul, că 
diua de 10 Maiu 1896 după stilul nou 
oade în Dumineca a 6-a după sf. Paști.

Blaj, din ședința consistorială ținută 
în 21 Aprilie 1896.

Binevoitor:
Victor Mihalyi m. p., 

archiepiscop și metropolit 
de A-Iulia și Făgăraș.

SCiRILE D9LEI.
— 17 (29) Aprilie.

Descoperiri vaîorose. D-l Gr. Toci- 
lesou visitând aoum câte-va dile vechile 
ruine ale podului Traian din T.-Severin, a 
făcut mai multe săpături, în urma cărora 
d-sa a descoperit o mulțime de pietri și 
oărămidl ou inscripțiunl romane, precum și 
mai multe monede romane de diferite mă
rimi și forme. Săpăturile continuă.

—o—
Marele meeting Kossuthist. Dumi

neca treoută s’a ținut marea adunare po
porală în oestiunea teritorului vamal inde
pendent, a bănoii naționale maghiare eto. 
Foile oposiționale maghiare spun, că au 
fost întruniți peste 25,000 de indivizi 
pe bulevardul „Kâlvin“. Pe o tribună îm
podobită ou drapele roșii s’a uroat apoi 
Kossuth președintele adunării. La drbpta 
și la stânga stăteau deputății kossuth-iștl, 
și alții. Kossuth a deschis adunarea prin o 
vorbire, în care a apelat la poporul ungu
resc să se souture de jugul străinilor (sc. 
Austriecilor), oari sug sânge maghiar oa 
lipitorile, să se trezbsoă din letargie și să 
lucre în consoiența dreptului (!) și puterii 
oroprii! După aobsta a urmat o serie de 
vorbiri de acest calibru, tbte pentru „des- 
facer ea de sub stăpânirea economică și poli
tică a Austriei*.  Mai remarcabile au fost 
vorbirile lui Polonyi și Ugron, oare, oel 
din urmă, a <jis: „Ungaria este înoungiu- 
rată de o cunună de dealuri, oeea-oe în- 
semnbză, oă și Dumnefieu a oreat Ungaria 
oa să fiă stat independent.

—o—
Visita prințului Ferdinand Ia Paris. 

Privitor la visita prințului Ferdinand la 
Paris se anunță următorele: Sultanul îșl 
esprimâ într’o depeșă mulțămită sa față 
cu președintele Faure pentru primirea, ce 
i-s’a făout prințului Bulgariei. Gerourile po
litice din Sofia sunt în firma oredință, că 
Ferdinand a fost încredințat ou vr’o mi
siune secretă din partea Țarului, ca s’o 
ducă guvernului franoes, și aeestă credință 
o întăresoe și împrejurarea, oă Ferdinand
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a mers dela Petersburg direot la Paris făr’ 
de-a atinge Berlinul.

— o —
Dnelnl Fejbrvăry — Korbuly. Minis

trul de honvezi a avut ieri un nou duel 
de săbii, cu redactorul Iosif Korbuly. Mi
nistrul l’a tăiat pe Korbuly la cap, ohiăr 
așa, cum l’a tăiat (jflele trecute și pe de
putatul Bernath. Dăr ou atâta n’a fost des
tul, Korbuly a mai căpătat dela Fejârvâry 
o tăetură puternică la brațul drept și alta 
la fdle.

secretar. NB. Ofertele marinimose se pri
mesc cu mulțumită și se vor ouita publioe.

Programa: I.) „După 'teatru*,  come
die într’un aot de I. V. Stefaneli. Perso- 
nele vor fi representate prin: d-1 Clement 
Crama, d-șora Miți Bănuț, d-1 Costi Toma, 
d-șora Lența Florea. II. „Doi swrtjî44, co
medie într’un act de V. Alexandri. Persa
nele vor fi representate prin: d-1 Traian 
Păcală, d-șora Viotoria Grama, d-ș6ra Vic
toria Toma, d-șora Miți Bănuț ș. a. d-șora 
Lența Florea și d-1 Clement Boer. După 
producțiune joc.

gență de păreri între rege și cabinet în 
aobstă cestiune.

Bărbierii și friserii din Budapesta au 
hotărît într’o adunare, ca, pe timpul cât 
va țină esposiția milenară, să ridice tdte 
taxele 
25%. 
timpul

ou
pe

Redactor achitat. Proouratura su
premă intentase proces de pressă <jlarului 
<umoristio „Herko Pater14 pentru o poesiă 
publioată în 26 Ian. c. oare ar fi conținut 
agitare contra Jidanilor. Alaltăerl se ținu 
pertractarea în acest proces înaintea tribu
nalului din Budapesta și după-ce juriul 
enunciâ, oă autorul poesiei, diaristul Emerio 
•Gaspar, nu e vinovat pentru agitare con
tra unei confesiuni, tribunalul îl achita 
pe acusat.

— o—
Imormentarea baronului Hirsch s’a 

săvârșit alaltăerl în Paris. Au fost presents 
.abia 100 de persons și lumea ofioiosă din 
Paris n’a fost representată de loo; ase
menea n’a fost de față nici un represen- 
tant al familiei Rotschild. Cu atât mai 
mare mirare a produs faptul, oă Ferdinand 
prințul Bulgariei a luat parte la îmormen- 
tare. Cum se afirmă, oonform testamentu
lui, după Hirsoh a rămas o avere de 750 
milione de franci.

—o —
Un ânger șarlatan. Henrietta Coul- 

don, o fată tînără și frumosă, din Paris 
pretindea, oă e inspirată da ângerul Ga
briel și sub chezășiă acestei inspirații pre
zicea viitorul, cetea treoutul și alte minu
nății. Aoum în urmă societatea soiințelor 
psiohice a însărcinat o comisiune să esami- 
■neze starea bolnavei și să arate într’un ra
port aoeea oe ar fi supranatural la ea. Dr. 
Haok, președintele comisiunii, în raportul 
8?u declară, că Henrietta Couldon nu eate 
■deoât o înșelătore, oare la început s’a pre
făcut, că a fost inspirată, apoi tot luorând 
astfel a ajuns să credă ea însa-șl acâsta. 
Societatea în urma aoest-ui raport a admis 
în acesta cestiune, oă Henrietta Couldon 
nu e nici bolnavă, nici isterică, nici ne
bună.

i

Zichy, oi 
fl Valahii

pro-
„sd-i 
sei“.

înainte de-a fi 
„partidei popo-

Avansări în armată. Cu 1 Maid s’au 
făcut în armata austro-ungară următdrele 
schimbări; au fost avansați la rangul de; 
majori în infanterii Dionisiu Aldea alias 
Poppa 65, Bogdan Mamulea 4; căpitan 
cl. I Simion Barza 28; căpitani ol. II 
Victor Petri 76, Iosif Pui 33; locotenențl: 
Vasiliu Calbaza 43, Petru Babău 64, Con
stantin Veloean 61. Valeriu Moga 85 și 
Ioan Hidu 44; la artileriâ.: oăpitan cl. II 
Iosif Stepanesou 21 ; mai departe a fost 
înaintat la rangul de medic de stab: Dr. 
Ioan Pop 22, apoi la rangul de medici de 
regiment Iuliu Deao și Toma Mandioea; în 
fine a fost numit intendant superior militar 
-cl. II Gabriel Cooiuba. Majestatea Sa a 
decorat ou crucea de aur cu coronă pentru 
merite pe medicul de regiment Ioan Pop 
64, și a ordinat să li-se esprime mulțămită 
prea înaltă oăpitanilor de ol. 1 Bogdan Ma
mulea 4 și Dionisiu Aldea alias Poppa 65.

— o—
Pantlolfi la Regele Carol. In timpul 

•șederei sale în Veneția, M. Ea Regele a 
binevoit a primi în audiență pe cunoscutul 
;.filo-român, marchizul Pandolfi, senator. M. 
-Sa Regele s’a întreținut aprope o bră uu 
entusiastui

„Partida poporală" în Giongrad-
In 26 Aprilie n. c. s’a ținut în Cion- 

grad o adunare a „partidei poporale/ 
Acâstă a fost din partea numitei partide 
prima adunare în aoest oraș. Partida ji- 
dano-liberaiă s’a încordat din tdte puterile, 
oa să paraliseze adunarea catolioă și să-i 
curme posibilitatea de-a prinde rădăcini în 
acest oraș. Peste ndpte s’au afișat pe tâte 
stradele orașului placate galbine, în cari 
contele Ziohy Nandor era înjurat în tot 
chipul și cetățenii din Giongrad erau 
vocațî, să nu asculte de 
arate drumul spre Slovacii 
(sic!).

Duminecă diminâța, 
sosit în Giongrad oorifeii
rale,44 se adunase popor mult înaintea pri
măriei comunale, unde un farmacist se apuoâ 
să ațîțe pe popor printr’o vorbire „poli
tică11 plină de înjurături la adresa lui 
Zichy și a preoților, vorbind mai ales des
pre împărțirea averilor biserioescl la po
por. In asemenea înțeles vorbi și un alt 
mameluc guvernamental, dâr vorbirile lor, 
după cum raporteză foile unguresol, din 
cari eBtragem acestea, n’au prea încălcat 
inimele ascultătorilor. Din vre-o 600 de 
omeni, câți erau de față, abia 30—40 de 
comercianțl jidani au întimpinat cu „eljen44- 
url vorbirile lor.’

După amecjl au sosit oontele Zichy ou 
mai mulțl fruntași ai „partidei poporale14. 
Li-s’au făout o primire splendidă. Zichy a 
desfășurat programul „partidei poporale14 de 
pe o tribună, oe se ridioase înaintea bise- 
ricei, fiind presențl vre-o 6000 de omeni. 
Vorbirea lui Zichy, care a avut caracterul 
unei predice bisericescl, a produs entusiasm 
în popor, oare la urmă a jurat ou degetele 
ridicate spre oer, că va lupta sub'stindardul 
oreștinesc maghiar al „partidei poporale14.

peutru „înfrumsețarea capului14, 
Deol și capurile se vor scumpi 
mileniului.

*

Craiovenii și Mileniul.
Dumineca trecută s’a ținut adunarea 

generală a Ligei din Craiova.
După mai multe disouțiunl s’a hotă

rît, ca să se protesteze în următorul inod 
în oontra Mileniului:

1) In cjiua de 2 Maid, fiind sărbătore 
(înălțarea Domnului), se unifioă protesta- 
tarea în contra Mileniului cu serbarea ani
versării revoluției dela Blașiu, 3 Maifi 1848.

2) In cjiua de 2 MaiQ, la ore 3 p. 
m., un Te-Deum se va ofioia la biserica 
Madona-Dudu, și de acolo cetățenii vor 
merge în procesiune pe stradele prinoi- 
pale ale orașului ou drapele, la sala Barbu 
lonescu;

3) In acea sală se vor ținea mai 
multe discursuri, arătându-se însemnătatea 
istorică a Mileniului;

4) La urmă se va ceti o moțiune de 
protestare, pe care o va redigia oomitetul 
Ligei, și o va supune mai întâiu la deli
berările membrilor Ligei în adunarea ce 
va avă loc la 26 Aprilie, drele 8 sera;

5) Se vor faoe invitații la tbte sec
țiunile Ligei diu Oltenia, pentru a trimite 
delegați la Craiova în cjiua de 2 Maid;

6) Tote sooietățile din Craiova vor fi 
invitate a lua parte ou drapelele lor la 
manifestarea de protestare.

Aoâstă hotărîre s’a luat în unani
mitate.

fl.
de colectore.
oolectant: d-1

Drăgan

Kesely
fl., A.

Tiberiu
Co-

(Clușiu) 1 fl., D-na Estira Vertic (Bistrițal 
3 fl., Bas. Podoba (Glușiă) 1 fi., Hiudy 
Ârpâd redactor (Clușiii) 3 fl., Nio. Bobeș 
(Clușitl) 1 fl., Emil Pop (Bobohalma) 3 fl., 
Anton Pop (Clușiii) 1 fl., »Petru Cheoiohes 
(Apahida) 1 fl., loan Pâres (Clușiii) 2 fl., 
Basiliu Toșa (Clușiii) 1 fl., Vas. 
(Nădășel) 1 fl.

3. Oferte.
I. German (Samboteleo) 5 fl., 

Dragomir, protopop (Năprade) 2 
Almășan (Clușiu) 3

4. Liste
Lista Nr. 2.,

Bredicean, jurist, Lugoș. Contribuirl: 
riolan Bredicean 2 fl.

Lista Nr. 5. Ooleot. d-1 Pompeiu Gri- 
goriță, Năsăud. CoutribuirI: Greg. Pletos 
1 fl., Al. Halița 1 fl,, I. Nesouțiu 1 fl., 
Pompeiu Grigorița 1 fl. Suma 4 fl.

Lista Nr. 6. Coleotantă: d-na Vicțoria 
Năsăud. Contribuirl: Ioachim Mu- 
fl., Petru Tofan 50 cr., Veronica 
or., Vas. Petri 1 fl., Viotoria Fi- 
fl., Goldschmidt 2 fl., Leontina 

1 fl., Amalia Ciocan 1 fl., Cornelia 
N. N.

Filipan, 
reșan 1
Seni 50
lipan 3 
Soridon
L. Pop 50 or., Mathilda Pop 1 fl.,
50 cr., Dr. Larionessi 1 fl., Antonia Schiller
50 cr., Maria Bob 50 cr., Anghela Pletos 
1 fl., Ida Pavel 1 fl., Elena Pop 1 fl., 
Emil Fetti 1 fl., Paulina Maoaveiu 1 fl., 
I. Șerban 1 fl., Dr. Gr. Silași 2 fl. Ootaviu 
Barițiu 1 fl. Suma 23 florini.

L’sta Nr. 7. Colect. d-na Laura Ciuta 
(Bistrița). Gontribuirl: Laura
V. R. Buticesou 2 fl. Suma 7

Ciuta 5 fl., 
fi.

(Va urma.)

Oe ale mileniului.
Conform programului, Majestatea Sa 

plecat erl săra din Viena spre Buda- 
pentru ca să asiste la deschiderea

a 
pesta, 
esposiției milenare, și va rămâne în Buda
pesta două săptămâni. Astădl sosesoe și 
Majestatea Sa împărătâsa Elisdbeta.

*
In 26 o. au sosit în Budapesta ou 

tren separat personalul curții împărătesei, 
precum și calesele de ourte, 45 la număr.

*
Scaunul papal va fi representat la ser

bările milenare prin Msgr. Locitelli, con
ducătorul afacerilor nunoiaturei din Viena.

*•
Archieucele Carol Ludovic, fratele 

monarchului, la oare au contat toți sigur, oă 
va lua parte la serbările milenare, a anun
țat acum în momentul din urmă, că nu va 
lua parte, deore-oe nu i-ar permite starea 
sanitară.

arnio al Românilor.
—o—

Producțiune teatrală în Făgăraș. O 
Produoțiune teatrală va arangia socie
tatea „Progresul*  din Făgăraș Duminecă, 
în 3 Maiu n. c. în sala hotelului „Lau- 
ritsch14. Intrarea : Looul I. 80 cr., (șirul prim 
și cerole I fl.), locul II. 60 cr., parter 40 
cr. și galerie 20 or. de persdnă. Bilete se 
pot căpăta în prăvălia d-lui I. N. Peia și 
sâra la casă, lnoeputul la 7% 6re săra. 
Pentru comitet: Dr. loan Șenchea, preșe- 
•dinte ; Ioan Dejenar, cassar; loan Berescu,

♦

Serbia contra mileniului. Un corespon
dent al diarel°r maghiare din Budapesta 
a avut filele trecute o întrevorbire cu mi- 
nistrul-președinte serbeso Novacovtci. Acesta 
spuse curat și lămurit corespondentului, 
că Serbia pentru aceea nu-șl trimite niol 
un representant la serbările milenare, pen- 
tru-oă nu pâte suferi, să se ducă pe la 
icone emblema serbâsoă, care de pe tim
pul lui Oarageorge și pănă la proolamarea 
independenței a fost tot-dâuna emblema 
Serbiei. Mai departe cjise Novacoviol, că 
regele Alexandru a aprobat premergea mi
nisterului încă înainte de oe plecase la 
Athena, deci n’a fost nicl-odată vr’o diver-

Dare de semă și mulțămită publică.
Clușiu, 22 Aprilie n. 1896

In următorele venim a chita oontri- 
buirile marinimose, oe ni-au venit ou ooa- 
siunea ooncertului împreunat cu dans din 
3 Februarie a. c., i _ 
români din Clușiu cu scopul; că din venitul 
curat să fiă ajutorați la 
de însoriere și esamene 
mijlooe.

Este plăcuta ndstră datorință, ca de 
odată ou aoăsta să aduoein profundele 
ndstre mulțămirl tuturor celor, ce îndem
nați de spiritul de jertfă, sprijinind prin 
generose contribuirl întrepinderea nostră, 
au asigurat reușita mulțămitore a aceleia.

Datorim și esprimăm mulțumiri spe- 
oiale stimatelor dbmne și domnișore și 
stimaților domni ooleotanțl pentru nobila 
bunăvoință și zelul, ou oare au colectat.

Adresăm tot-odată rugarea oătră toți 
aoeia, oarl primind liste de ooleotare nu-mi 
leeu înapoiat, să binevoesoă a ni-le re
trimite în sourt timp ou ori-oe resultat 
pentru a pute stabili socotelile ooncertului.

1. Bilete de onore.
Și — au resoumpărat biletele de onore.

M. Sa Carol 1, Regele României 100 fl.; 
Dr. Ioan Szabo, episcop 5 fl.; Dr. Al. 
Grama, oanonio 1 napoleond’or; Gavrilă 
Pop, canonio 5 fl.; Petru Pop vicar capit. 
2 fl., St. Moldovan, preposit 2 fl., George 
Vlasa, preot militar 5 fl., Dum. Pop, preot 
militar 2 fl., 11. Sa Al. Bohățel 5 fl., II. 
Sa Ioan Bran de Lemeny 3 fl., Petru Pi- 
poș 5 fl., Zeno Mocsonyi de Foen 5 fl., 
Basiliu M. Bașota 3 fl., Dionisiu Vajda 5 
fl., Dauil Gabor 2 fl., Biro Bela 3 fl., 
Schlacher, General 10 fl., Mayer de Mar- 
negg general 5 fl., Kautz 3 fl., Fekete 
Gabor 5 fl., Br. Szentkereszty Zsigmond 
5 fl,. Dr. Luidner Gusztâv 5 fl., Heppes 
Miklds 5 fl., Conte Lâzâr I. 3 fl. Bonis 
Istvan 2 fl.,

2. Suprasolvin.
Dr. Ioan Nicoră 1 fl., Leontin Pop 

(Clușiu.) 2 fl., Beniamin Pop (R.-Cristur) 2 
fl., Victor Uieș (R.-Cristur) 7 fl., Sim. Pop 
(Clușitl) 1 fl., Iao. Găpușan (Dretea) 1 fl.,
N. N. 50 or. Vas. Mica (S.-Odorheiu) 1 fl., 
Hossu (Clușitl). 2 fl., Al. Nemeș (ClușiQ) 1 
fl., Gavrilă Pop (Feleac) 1 fl., los. Cioplea

arangiat de universitarii i mal asPru*

[MVERSE.
Pălăria damelor în teatru. Un 

amerioan scrie următorele: In orașul Ohio 
bărbații au adus o lege, prin oare femeilor 
li-e interdis sub pedâpsa cea mai aspră, 
de-a folosi în teatru pălării mari. Femeile 
însă, în mânia bărbaților, au făcut să se 
primescă un regulament, prin oare băr
bații, cari părăseso sala teatrului în tim- 

I pul pauselor, se vor pedepsi în modul oel

sclvirea taeselor 
tinerii lipsiți de

Cea mai lungă di în Europa, piua 
cea mai lungă în Europa o are orașul 
Reykjavik din Islanda; acolo diua ține 
3l/2 luni. Apoi urmeză orașul Vardo- 
bus din Norvegia, unde ține diua dela 21 
Maiîl pănă la 21 Iulie neîntrerupt. După 
aceea în orașul din granița Svediei, Tor- 
nea; aci diua cea mai lungă ține 21% ore 
și cea mai scurtă 2l/2 ore.

In Petersburg și în orașul Tobolsk 
din Siberia ține cjrua cea mai lungă 19 ore 
și cea mai scurtă 5 fire. In orașele Stock
holm și Upsala diua cea mai lungă este 
de 18'/2 ore, cea mai scurtă de 5l/2 ore. 
In Berlin și Londra diua cea mai lungă 
este de 17l/2 ore.

România agricolă este numele unui 
studiu economio forte prețios și interesant, 
în care se arată, cum este starea poporului 
român din România, cum sunt împărțițl 
țăranii și cum trăiesc ei: cum o mână 
proprietari cei mari cu moșiile lor boerescl; 
cum o duc arendașii de moșii, între cari 
se află și mulțl Români de pe la noi, mai 
cu semă despre Mocanii noștri din Săcele 
emigrați în România este 
întreg etc. etc. Toți câți 
carte laudă pe scriitorul 
Dr. George Maior, care
cu largi și seriose cunoscințe în trebile 
economice. Un esemplar costă 80 cr. și se 
pote procura și dela administrația „Gazetei 
Transilvaniei14.

scris un capitol 
au cetit acestă 
ei, d-1 profesor 
este un bărbat

*
numesce o mică, der fru- 
popor, scrisă într’un stil

La nioră se
mosă novelă din
plăcut și ușor de d-1 T. Simtion. A apărut 
în tipo-litografia N. D. Miloșescu din Tergu- 
Jiu în România și costă un esemplar, de 
61 pag. numai 30 bani (15 cr.)

Proprietar: Os*.  Aurel BHure^ianuo
Redactor responsabil Gregorâu
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Cursul Sa bursa din Viena.
Din 28 April 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.10
Renta de cordne dng. 4% . . . 99.05
Impr. căii. fer. ung. în aur 472% • 124.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 100.90
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 49/0 . . . 97.20 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.— 
Imprum. ung. ou premii .... 157.75
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 138.75 
Renta de hârtie austr.........................101.10
Renta de argint austr.........................101.10
Renta de aur austr..............................122.30
Losuri din 860   145.75
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 967.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 388.25
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 356.80
NapoleondorI........................  9.5472
Mărci imperiale germane . . . 58.77y2
London vista....................................120.10
Paris viata.................................. 47.75
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 101.—
Note italiene.................................. 43.90

Cursul pieței Brașov.
Din 29 April 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.50 Vend. 9.53
Argint român. Cump, 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.52 Vend. 9.54%
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusesol Oump. 1.27 Vend. • ■
Mărci germane Cump. 58.30 Vend. ■ • -
Lire tnroesol Cump. 10.60 Vend.
Scris. fono. Albina 5°/fl 100.75 Vend. 101.75

Nr. 234—1896.
a. f. sc. d.

Concurs
la posturi (le profesori.

La gimnasiul superior fundațio- 
nal din Năseud, din I Septembre 1896 
sunt de a se umplea doue cate

dre ordinare, la care pot con
cura in di vi 4L car! au cualifica- 
țiune de profesori, pentru șcdlele 
medii din limbele germană și latină 
apoi latină și grecă, observând refe- 
ritoriu la acesta din urmă, cumcă 
protesorul ales va fi datoriu după 
trebuință a înveța și alt ștudiu lite
rar ce se pote alege în locul limbei 
greceșci.

Cu aceste posturi profesorali, 
decă se denumesc profesori definitivi, 
se asigură următdrele emolumente 
din fondul central școlastic din dis
trictul Nă^eudului:

1. Plata anuală de 1000 fi.
2. Cuartir în natură în casele 

Nr. 278 și 309.
3. Adause decenale de 10°/0.
4. Drept de pensiune în înțele

sul art. de lege XI. din 1885.
Decă însă se umplu cu profe

sori substituți, conform prescriptelor 
legei emolumentele sunt următorele:

Plata anuală de 700 fi. și decă 
înainteză ca profesori ordinari și în 
acesta calitate câștigă aprobare, a- 
tunci capetă dotațiunea de sus.

Dela concurențl se poftesce ca 
se fiă civi a statului ungar și se ai
bă cualificațiune legala din limbele 
germană și latină, respective latină 
și grecă, cumcă posed deplin limba 
rGmână, ca limbă de propunere, și 
se aibă trecut nepetat și portare ne- 
escepționabilă.

Concurenții se-și așternă supli- 
cele adresate cătră comisivnea ad- 
ministrătdre de fondurile centrali 
școlastic și de stipendie din distric
tul Năseudulul și adiustate cu docu
mente despre etatea, religiunea, sta
rea familiară, referințe de servițiu 
militariu, studiele absolvate, cualifi- 

cațiunea recerută, cunoscințele de 
limbă și eventual despre servițiul de 
pănă acum, pănă în 15 luniu a. c. la 
direcțiunea gimnasiului superior fon- 
dațional din Năseud.

Din ședința comisiunei administratore 
de fondurile centrali școlastic și de ști- 
pendie din districtul Năsăidului ținută în

Năseud, la 26 Martie 1896.
Președinte: Secretar:

Dr. Ioan Pop m. p. Nestor Simon m. p.

Se caută
2 învețăceî în etate de 12 pănă 
la 14 ani de naționalitate română, 
cari se primesc numai decât în pră
vălia subscrișilor

GEORGE ALEEA i. Cuie.
Satulung (Hoszufalu corn. Brașov).

Nrul 6181 -1896.

C @ a © u ? 8.
Se escrie concurs pentru urmă

tdrele posturi:
1. Pentru postul de concipist 

magistratual: lefa 600 fi. și bani de 
locuință 100 fi.

2. Pentru postul eventualminte 
de practicant de concipist: lefa 500 
fi., și bani de locuință 100 fi.

3. Pentru postul de cancelist la 
sedrea orfanală orășenescă : lefa 500 
fi. și bani de locuință 100 fi.

Pentru primele doue posturi au 
de a documenta competență pe lân
gă purtarea lor morală și aceea, că 
în acei 4 ani de studiu juridic au 

absolvat studiile de drept și acele 
de stat.

Competență pentru postul de 
cancelist au de a-șl documenta pur
tarea morală, șcdlele parcurse și cu- 
ndscerea acelor 3 limbi a-le patriei,

Petițiunile astfel instruate au de 
a se așterne pănă în 15 Maid a. C. la 
prân(| 12 ore la aceBt magistrat.

Brașov, 28 Aprilie 1896.
971,1—2 Magistratul orășenesc.

Publicațiune.
Pentru edificarea unui grajdu în 

ddue despărțăminte, cu un șopron, 
pentru cară, în stupina H. top. 
19439—40 situată pe hotarul Brașo
vului, lângă riul Bârsa, la marginea 
hotarului comunei Ghimbav, a cărui 
spese sau preliminat: pentru zi
dăria cu 304 fi. 59 cr.; pentru lem- 
năriă cu 1333 fi. 41 cr. se va ținea 
licitațiune minuendă, în 25 
Aprilie 1896 st. vechili la 10 ore îna
inte de ame4l în caucelaria Eforiei 
șcdlelor centrale române ort. răser. 
Edificiul gimnttsial, suburbiul Scheiu, 
Grdverl.

Pănă la 4iua de licitație se pot 
înainta la Eforia școlară și offere 
în scris, prove4ute cu un vadiu de 
100 fi. v. a. în care oferentul se ob
serve, că condițiunile de licitație i- 
sunt cunoscute și că să Bupune lor.

Planul de edificare, devisul de 
spese, precum și condițiunile licita- 
țiunei, ae pot vedea în cancelaria 
sus arătată.

Brașov, 10 Aprilie 1896 st. v.

Ultima tragere principală. 'W®

Loteriei ungare de classâ
încuviințată de stat.»

Cel mai mare câștig în cașul cel mai favorabil
r ne.

Tragerea în fiă-care di de lucru dela 12—28 Maiu 1896.

25007 .câștiguri și 1 premiu; total 6.284,ooo

Câștiguri Cordne Cordne
1 Premiu 600000 = 600000

1 ă 400000 — 400000
1 n 300000 = 300000
1 55 200000 = 200000
1 n 100000 = 100000
2 55 40000 = 80000
2 20000 = 40000
5 w 10000 = 50000

10 n 8000 — 80000
34 jf 6000 = 204000

100 75 2000 — 200000
200 55 1000 = 200000

2650 55 200 = 530000
22000 55 150 = 3300000

Adresa de Telegrame: LOTTOHEINZE BUDAPEST.

Fețurile losurilor de cumperat a III clasă:
pentru V2 7io>

II. 60.- 30.— 6__ 3.-

Losurile de clasa II, pentru clasa a III, sunt 
a se reînoi pe lângă trimiterea losurilor de 
clasa a Il-a și solvirea prețurilor de reînoire și 
adecă: pentru 72 y20 los

fi. 3.— IO.— 3.— 1.-
cel mult păuă în 3 — împreună cu
prețul original al losurilor se se trimită 
pentru porto și lista de tragere 25 cr.

Losuri recomandă, și trimite după primirea 
"banilor, prin mandat postai, seu cu rambursăm

ServitenpSatz 3.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


