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Brațov, plata mare Nr. 30.
Scrisori nefraneațe au a« 

primesc. — ManuscmitH jjn «<• 
rotrimct.

INSERATE se primesc la Adml- 
nlitrațiuneîn Brașov și la ur- 
mătârele Birouri da snunolurl: 

in Viena: X Heinrich
Schalek, Rudolf Mosse, A. Oppeliks 
Nachfolgor; Anton Oppelik, J. 
Danncbcr, in Budapesta : A. V. 
Goldbertferg, Eckstein Bemat: în 
Bucureaci: Ag&we Havas, Suo- 
o ui gale de B cum ani e; în Ham« 
bnrț.: Karolyt & Liebmann,

Prețul Inserțluiillor: o seria 
garmond pe 0 coidnă 8 cr. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tariiă și învoială.

Be clame pe pagina a 3-a o 
seriă 10 or. seu 30 bani.

n

„Gazeta11 iese în flS-care di.
Aboaanienta pentru Aistio-Unuana: 
Pe un an 12 fi., pe șese inul 

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

Peatru Bomânia si străiDătaw:
Pe un an 40 frnnol, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franoL 

8e prenumără la tâte ofir.ieîe 
poștale din întru și din afara, 

și la dd. colecteri.

Airpnamennil peatru Brașov 
administration na, piața mare, 
Tfirgul Inului Nr. 301J etagiu 
I.: pe un an 10 fl.. po șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 11., pe trei luni 

•3 fl. Un eaemplar 5 or. v. a. 
s6u 16 bani. Atât abonamen
tele odt și însorținnile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 129. Brașov, Mercur!, 12 (24) Iunie 1896.

Ce-i cu congrua?
De câți-va ani tot auc|im vor- 

bindu-se de congrua și de coDgruă, 
și erăși de congrua, dâr pană ac|i 
nu seina se se fi scris din partea 
vre-unuia dintre bărbații noștri ini- 
țiațT în misteriile congruei vre-un 
articul, prin care se se dea și obștei 
românesc! lămuriri clare și amănun
țite asupra celor ce se plămădesc 
la Budapesta și Strigoniu în privința 
acestei cestiuni.

Dâcă afacerea ar privi numai 
pe membrii clerului romano-catolic, 
cestiunea puțin ne-ar importa. Dâr 
la conferențele convocate de corifeii 
bisericei romano-catolice am vecjut 
de mai multe-or! luând parte și ar- 
chiereii bisericei române unite; de 
altă parte ne este ârăși cunoscut, 
că în cestiunea regulărei congruei 
guvernul îșl urmâză planurile sale, 
er în aceste planuri era luată în 
combinațiune și biserica greco-cato- 
lică, rutenă și română.

Este adevărat, că în pressa nds- 
tră s’au străcurat în privința acâsta 
câte-va sciri de natură liniștităre. 
Așa, de esemplu, se vorbia într’un 
rend, că diecesa gr. cat. a Gherlei 
B’a retras, așa că atj! nu mai e im
plicată de loc în cestiunea congruei. 
Probabil se fiă acâsta adevărat, pro
babil să se fi întâmplat asemenea și 
cu celelalte diecese ale provinciei 
metropolitane gr. cat., dâr ori cum 
ar fi, cestiunea e de-o importanță 
mult mai mare, decât să nu merite 
a fi adusă la cunoscința obștei ro
mânesc! în tâte amănuntele ei.

Pe archiereii bisericei române 
unite i-au costat mult timp și oste- 
nâlă repețitele alergări, ce le-au fă
cut pe la Budapesta în cestiunea 
acesta; dintre membrii clerului ro
mân unit unii începuseră să-și for
meze speranțe mari, alții să devină 
nedumeriți, ba în tâte cercurile băr
baților noștri fruntași se manifesta 

curiositatea de-a sci, ce se lucrăză, 
și în ce raport se află biserica ro
mână unită față cu cestiunea con
gruei.

După t6te astea e evident, că 
o lămurire amănunțită în causă ar 
fi necesară, mai ales că cestiunea își 
are și însemnătatea ei istorică. La 
cas, dâcă biserica română unita n’ar 
mai fi ac}i implicată în cestiunea 
congruei, lucrul principal e se se 
scie, dâcă nu cumva a fost și aici 
vorba de încercarea unei trageri pe 
sforă din partea adversarilor noștri, 
pănă la ce stadiu au înaintat trac- 
tările și cum s’a făcut, că de-odată 
lucrurile au rămas baltă? Dâcă însă 
mai mult seu mai puțin tractările 
continuă, cu atât mai vîrtos se im
pune necesitatea, ca publicul român 
să fiă informat esact de starea lu
crului.

Afacerea e cât se păte de ac
tualitate. Tocmai Sâmbăta trecută, 
în 20 Iunie, s’a început în tdtă țâra 
culegerea datelor privitâre la veni
tele preoțesc!. Și s’a început acesta 
acțiune în sensul unei ordinațiun! a 
ministrului unguresc de culte, care, 
ce-i drept, ingerința acâsta în afa
cerile bisericesc! o face cu consim
țământul episcopatului catolic, der 
împrejurarea acesta nu detrage ni
mic din faptul, că aici biserica ca
tolică se întelnesce cu o ingerință 
din partea guvernului.

Chiar și din partea Slovacilor 
catolici, cari pănă acuma n’au prea 
făcut mare cestiune din independența 
bisericei lor, au început să se mani
festeze Bemne de îngrijire, ba în mai 
multe districte bisericescl ale lor au 
protestat în contra acestor măsuri, 
ce se iau în cestiunea congruei prin 
amestecul direct al guvernului.

Așa în timpul din urmă două 
dintre districtele slovace au luat 
conclusul, de a nu se supune ordi- 
țiunei ministrului privitâre la com
punerea statisticei despre venitele 

preoților, rugând pe episcopii lor să 
întrevină, ca „nu statul, ci biserica 
să se ocupe cu cestiunea regulărei 
congruei". Unul dintre districtele 
din vorbă cere chiar convocarea 
unui sinod diecesan în cestiunea 
acesta, motivându-ș! cererea cu în
grijirea, ce-o au membrii clerului 
acelui district pentru sdrtea inde
pendenței bisericei. Decă am satis
face provocărei guvernului, prin 
acesta, c}ic ei, ni-am pierde numai 
independența și ni-am știrbi autori
tatea nbstră morală.

Va să cjică și Slovacii catolici, 
atât de decăcțuțl în privința națio
nală, au început se privâscă în ces
tiunea regulărei congruei o cursă, 
care tinde să frângă gâtul indepen
denței lor bisericescl.

Dâr pentru noi raporturile sunt 
și mai grave, căci biserica română 
unită n’are se-ș! târnă independența 
sa numai din partea guvernului, ci 
și din partea bisericei latine însa-și. 
Cu atât mai mult der se impune 
necesitatea, de-a face să dispară ori 
ce nedumerire '■din partea Români
lor, cari într’o cestiune atât de gravă, 
în care se tracteză, ori s’a tractat, 
cel puțin, de interesele unei părți 
atât de însemnate a națiunei nâstre, 
cu drept cuvânt așteptă să li se dea 
din partea bărbaților introduși în 
afacere lămuriri cât mai clare asu
pra adevăratei stări a lucrului.

CROMCA POLITICA.
— 11 (23) Iunie.

Se asigură, oă proiectul de lege pri
vitor la jurisdicțiunea Cariei ee va des- 
bate în Camera magnaților încă la înoepu- 
tul săptămânei viitâre. Se asigură însă, oă 
aoi noul proiect de lege va întimpina mari 
dificultăți. „M-g.“ este informat chiar, oă 
e forte probabil să fiă întreg proieotnl res
pins, in cașul cel mai bun va fi înapoiat 

oamerei deputaților pentru a faoe unele 
modificări esențiale.

Amintim la acest loc, oă în ședința 
de ieri a camerei deputaților s’a votat incă 
un proiect de lege, prin care premiile pen
tru zahar se ndioă dela 5 la 9 miliâne, 
er pentru aooperirea aoeetai plus al 
erogațiunilor darea pentru consumul de 
zahar se ridică dela 11 fl. la 13 florini. 
Tâte partidele oposiționale și tâte seoțiu- 
nile economiae s’au pronunțat în contra 
acestui proieot, der ou tâte acestea al a 
fost votat. Guvernul lui Banfîy a dovedit 
și cu ocasiunea aoâsta, oă faoe cum îi 
plaoe.

•
„Francfurter Zeitung*  aduoe soirea 

despre un pact maghiaro-ceh. Numitul 
diar afirmă, oă Cehii pretind dela Ma
ghiari, oa aoeștia să-le reeunâsoă dreptul 
public boem, și să se învoâscă cu încoro
narea boemă, pentru-oe Cehii la rendul lor 
vor începe o aoțiune pentru paoificarea 
Slavilor din Ungaria. Tot același cjiar e de 
părere, însă, oă Maghiarii ou greu se vor 
hotărî pentru înoheiarea unui astfel de 
pact.

*) Strafford a guvernat Irlanda pe timpul 
regelui Carol 1 și a fost un adevărat despot.

*

Se anunță din Constantinopol ^Agen
ției Reuter*,  oă Drugii din nou s’au revol
tat. Ei au nimicit patru oompanii de sol
dați și au pus mâna pe mai multe tunuri. 
Se asigură, oă 12 bataliâne de armată re
gulară turcâsoă vor pleca dela Salonic în 
Siria. Astfel, oum se vede, turburările în 
imperiul otoman nu voieso de loo să în
cete.

*

Privitor la turburările din Creta se 
anunță din Constantinopol, oă ambasado
rul franoes a făcut nouă demersuri pe lân
gă Poarta în favorea Cretenilor. Asemenea 
a făcut și ambasada austro-ungară demer
suri de lângă Poartă pentru pacifioarea 
Cretei. Ambasadorii marilor puteri oer nu
mirea unui guvernator oreștin, restabilirea 
tratatului dela Haleppa și oonvooarea unei 
adunări naționale.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.tt

Despre starea Irlandei.
Celebrul discurs al lui O'Connel.

(Fine.)
Se cere ajutorul meu pentru a să face 

paoe in Irlanda. Dâr pot eu âre s’o îm- 
pao? Nobilul lord *oie,  că secretarul de 
stat a șecjut în Irlanda doi ani. Și ce a fă
cut în aoest lung timp de suferințe și de 
crime? Nimic? A venit aoi și ne-a dat 
oâte-va deslușiri, și a făcut câte-va laude 
deșerte pentru organisarea juriilor și a pro
pus să si intărăscâ poliția. Dâr, și dâcă 
sunt și deoă nu sunt o pasare ae pradă*),  
soiu că nu să va aduce pace în Irlanda ou 
asemenea mijlâce... Și apoi oum vă iDjoșițl 
să oereți stat dela o pasăre de pradă?...

Când nobilul lord va fi făout pentru 
țâra sa, Scoția, ceea oe am faour. eu pen
tru țâra me»; oând dintr’un popor sfâșiat 
de partide va fi făcut un popor unit; când 
îl va ti făcut să se ridice pentru nisce așa

*) Așa îi disese lordul Ormelie în dis
cursul se- 

de nobile motive cum mă măgulesc a crede, 
că am făout eu; atunci va putea să atace, 
așa cum a atacat pe un om, care prețu- 
esce mai mult, orl-carl ar fi deosebirile în 
idei politice. Nu scie densul 6re, oă în 
aoest minut sarcasmele și glumele lui des
pre Irlanda sbâră din gură în gură repe
tate de o sumă de papagali? Să soie însă, 
că resping cu disprețul oe mentă espresiu- 
nile, pe oarl mi-le-a adresat. Ele dovedesc 
iuteuțiunea de a mă insulta, dăr nu dove- 
deso alt oe-va nimic. Termenii întrebuin
țați nu sunt noi pentru mine, și apoi nu 
sunt nimic față de epitetele, cu cari m’am 
obicinuit în timpul agitațiunii. Purtarea 
guvernului Majestății Sale mă va Împinge 
din nou să agit poporul. Dâr... miniștri fac 
agitațiune în iooul meu, și o fac mult mai 
bine. Irlanda a ajuns in stare de agonie 
premergătâre morțn politioe a unei țări, și 
de acâstâ mârte o pbte scăpa numai doc
toria sângerâsă a răsboiului civil. De aoeea 
declar, oă desființarea unirii este o măsura 
necesară nu numai pentru binele Irlandei, 
dâr și pentru siguranța tronului.

Mai anul treout se vorbia despre a- 

oâstă desființare, ca un lucru așa de depăr
tat, așa de puțin probabil încât d’abia o 
pomeneau. Aoum o doreso tâte partidele. 
Mai erl onorabilul secretar de stat vorbea 
despre acâsta ca de un oe oare n’ar putea 
să merite o cercetare seriâsă; aoum însă 
tâtă lumea mărturisesoe, că trebue să se 
disoute cât mai ourend. Eu soootesc, că ar 
ti mai înțelept, față ou nevoia, care se a- 
nunță, să recunâsoem dela înoeput adevă
rul, decât să ne pomenim tlrîțl de puterea 
evenimentelor.

Acei cari socotesc, oă starea Irlandei 
este produsă de agitațiune, nu cunosc is
toria ;ării, luoru pe care trebue să-l ou- 
nâsoă orl-ce om de stat. Istoria Irlandei 
este dovadă, oă nicl-odată agitațiunea n’a 
fost pricina nenorocirilor, oarl au apăsat-o. 
Pot cita fapte vechi și moderne.

Să-mi dovedâsoâ contrariul cei cari 
nu cred, și dâcă vor avea dreptate, atunol 
cjio și eu, că trebue să încetăm agitațiunea; 
dâcă însă nu vor avea dreptate, atuncia vă 
întreb: e drept să se trimită încă odată 
baionetele și nlbnțele Angliei în potriva 
nenorooitei mele patru ?

Ce s’a făout pentru Irlanda? Unde 
sunt făgăduelile bine-voitâre ?

Mai multe morțl violente se văd aoum 
decât pe vremea lui Strafford*).  In fiă-oare 
<ji aflăm, oă un nenorooit Irlandez a fost 
asasinat cpua de vre-un agent de poliție 
ori de vre-un soldat... Și a<|l spun clarele 
un asemenea atentat. DeunădI au fost uciși 
câțl-va âmenl fiind-oă au oântat în fața 
agenților poflțienesol. Un altul a fost ase
menea omorît pentru un motiv tot așa de 
puțin serios. La o întrunire, agenții poli
ției se amestecase cu publioul, ca să pro- 
vâoe turburare. Trupele veniră ou pușoile 
încărcate, dâr poporul paolmo nu da prilej 
să fiă atăoat. De-odată un agent din cei 
ou haine sohimbate aruncă o piatră în
tr’un soldat. Soldatul îl vede, îi prinde, se 
găsesc șâpte martori, cari jură, oă i-au vă- 
dut ; dâr ou mare greutate se pută găsi un 
magistrat, care să semneze mandatul de 
depunere, și jurații niol n’au avut oon- 
scnnță de actul de aousare. Etă oe fel de 
dreptate se dă în Irlanda!
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SCIRILE piLEl.
— 11 (23; Iunie.

Temnițele unguresc! ărășl sunt îm- 
populate cu Români. In 10 Iunie a intrat 
în înohisârea din Seghedin preotul loan 
German din Lunca, care pîrît fiind de un 
Jidan, că ar fi „agitat*  pe timpul prooe- 
sului Memorandului, a fost osândit de tri
bunalul din Turda la 4 luni închisore de 
stat și 50 fi. amendă. Tabla a întărit sen
tința, ușurând numai pedâpsa în bani ou 
20 fi. — învățătorul din Ibănepol luliu 
Marcu, condamnat de cătră tribunalul din 
Tergu-Mureșului la 8 cjil® înohisore de stat 
pentru-că ar fi cântat în șoolă cu elevii 
„Doina lui Lucaoiu“r de-asemenea a plecat 
la Seghedin în 19 Iunie n. to. — In fine 
despre învățătorii Teodor Xecșa din Sad, 
Teodor Orlea și Panfiliu Bânda din Por- 
oesol, apoi Nicolae Săcărea din Tălmaoifl 
și Eremie Roman din Tălmăcel, cetim în 
„Tribuna*,  că încă sunt definitiv osîndițl 
la oâte 1 4i temniță și câte 10 fi. amendă, 
pentru-că anul trecut, cu ooasiunea unui 
maial, școlarii și școlărițele lor și-au pus pe 
piept și în păr tricolor românesc. Gendar- 
mii au cerut dela învățători, să provâce 
pe copii să ia jos tricolorul, dâr fiind-oă 
învățătorii n’au voit să faoă acest ser- 
vițiu polițienesc, ei au fost dațl în ju
decată.

—o—
Nou regulament militar. Numai de 

ourend a apărut „Regulamentul de serviciu 
pentru armata ces. și reg. Bartea 1I.U în a 
treia edițiă. Acest însemnat op militar a 
apărut de prima dată la 1873, er a doua 
6ră la 1887, și în anul acesta deja a tre
buit să fiă schimbat și completat, deore-ce 
în timpul din urmă s’au făout în armata 
comună multe renovări în ce primesce ar
matura, echipamentul etc. Noul regulament 
este mai puțin voluminos decât cel vechiă, 
însă este mai concis și întru tâte mai per
fect, și conține 4 capitule nouă, adecă: 
cap. XXI privitor la nimicirea și întreru
perea comunicațiunilor, a tegrafului și te
lefonului; cap. XXII, care traoteză despre 
alimentare și serviciul de etapurl; cap. XXIII 
privitor la aotivitatea gendarmilor oampes- 
tri; și cap. XXIV, care conține punctele 
prinoipale din „Convenția de Geneva*.  In 
noul regulament au trebuit mai departe 
să se facă multe schimbări cu privire la 
pușca de repetiția, praful fără fum, ar
mele artileriei, Dalonul captiv, biciolu etc. 
Aoest nou regulament militar va intra în 
vigore cu înoepere dela 1 Octomvre o.

— o—
Darurile Țarulni. Preotul gr. or. sârbesc 

din Verșeț, cu numele Zsiva MiiicI, care luâ 
parte la sărbările încoronărei Țarului, pri
mi dela acesta următorele daruri: mai 
multe haine preoțescl pompose, o oruoe 
de aur fârte frumosă și un lanț de aur.

—o—
întrunirea conservatorilor la Iași. 

Partidul conservator din România a ținut 

alaltăerl o mare întrunire la Iași. Au ți
nut discursuri d-nii: Dim. Alexandrescu, 
Teodor Emandi, Tache Ionesou, G. Panu 
și Lasoar Catargiu, șeful partidului. In 
fine s’a luat următorea moțiune: „Cetă
țenii Ieșeni, întruniți în dina de 9 Iunie 
1896 sub presidenția d-lui Lascar Oatar- 
giu, față de purtarea guvernului în cestiu- 
nea judecărei Metropolitului-Primat, pur
tare prin oare s’a înjosit Biserica, s’au ne
socotit drepturile elementare ale fiă-căruia, 
și s’a violat Constituțiunea și prinoipiile, 
pe cari se radimă Statul român ; hotărăsc: 
să sprijine partidul conservator în tâte ac
țiunile ce șefii partidului vor crede neme- 
rit a întreprinde pentru a dobândi retra
gerea guvernului d-iui Sturdza, care pri- 
mejduesce liniscea, siguranța și demnita
tea țărei.*

Un profet baptist. In ocmuna Dios- 
gyor, comit. Borșod, trăesce un profet 
baptist cu numele Ștefan Egerszeghi, că
ruia ia suooes să adune o mulțime de cre
dincioși în jurul său. pilele trecute falsul 
profet le ținu credincioșilor săi o vorbire 
fârte entusiastă, finindu-o cu următârele 
ouvinte: „Iubiții mei, eu voesc să vă fiu 
mântuitorul vostru; deci voi trebue să mă 
răstigniți, și eu voi învia a treia di!“ Ome
nii erau aprâpe gata să dea ascultare pro- 
vocărei sale, când totuși cei mai cuminți 
făoură propunerea, că ar fi bine să se 
anunțe cașul mai întâiii fisolgăbirăului. 
Acesta, fiind pote mai cuminte decât alțl 
fisolgăbirăi din Ungaria, le dise baptiști
lor esaltațl următârele; „E bine, îl puteți 
restigni, der să soițî, că dăcă el nu va în
via a treia 41, atunci voi toți veți fi spân- 
durațl*.  La acesta oredinoioșii lui Eger- 
ezeghi precumpăniră mai bine lucrul și-’l 
lăsară nerestignit pe noul Mesias din Dios- 
gyor.

— o—
Comitetul secțiunei de Bucuresci a 

Ligei culturale refusând cu persistență de 
a intra în relațiunl cu comitetul oentral 
executiv, acesta, i-a notificat că, în basa 
disposițiunilor precise și categorioe ale sta
tutelor, consideră secțiunea Buouresol re- 
presentată .'de aotualul ei comitet oa ne 
mai făcând parte din Ligă. Astfel după 
cum anunță „Timpul*  d^e^e aoestea, pro
babil Marți, se va constitui din nou o sec
țiune în Buouresol, solidară ou votul Con
gresului și cu comitetul central executiv.

—O'

Un ukaz al Țarului. Din Petersburg 
se anunță, că un ukaz dat de Țarul Ru
siei ordona baterea unei medalii comemo
rative a încoronărei dela Mosova pentru 
toți funcționarii oivill și militari, cari au 
asistat la serbările încoronărei.

— o —
Mirese fără miri. In palatul Yldiz al 

Sultanului Abdul Hamid II s’a hotărît că
sătoria a 4 prinoese, fără a se soi însă cu 
siguranță că cine sunt mirii. Una dintre 
prinoese este fiioă a Sultanului, celelalte 

trei sunt rude de aprâpe ale Sultanului, ores- 
oute la curtea turcâscă. Este forte ouriâsă 
datina turcesoă de-a nu soi numele mirilor 
pănă în diua cununiei. Se dă cu socotâlă, 
că unul dintre miri va fi fiiul lui Osman- 
Ghazi-Pașa, 6r al doilea fiiul Șeik-El-Is- 
lam-ului; despre ceilalți doi încă nu se 
soie absolut nimio.

Esamene la Brașov.
Brașov, Iunie 1896.

Esamenele cu fetițele soolei elemen
tare capitale gr. or. din Brașov s’a înoe- 
put erl, cu clasa I, fiind învățător d-1 loan 
Aron. Esamenul în general a fost forte 
bun, cu deosebire s’au distins elevele cu 
răspunsurile din aritmetică.

Cu elevele din cl. II s’a oonstatat 
de-asemenea un resultat mulțămitor; răs
punsuri mai bune din maghiară. Clasa III, 
cu d-1 I. Popovici, resultatul forte bun, răs
punsurile au esoelat ou deosebire la ro
mână. DeclamațiunI frumose.

In ol. IV, ou d-1 N- Bârsan, s’a ob
servat, asemenea, un fârte bun resultat în 
tote studiile, răspunsurile corecte ale ele
velor dovedesc o bună metodă din partea 
d-lui învățător.

In cl. V, cu d-1 Oncea, esamenul a 
sucoes fârte bine. In deosebi la Geografia, 
Aritmetioă și Istoriă era plăoere se asculți. 
Declamațiunile predate ou multă pricepere.

Acestor esamene urmă esamenul ele
velor din internatul orfelinat al Reuniunei 
femeilor române, sub conduoerea d-rei 
Maria Bogdan. Esamenul a decurs străluoit 
din tâte studiile. S’a esaminat din Reli- 
giune (eu d-1 Priscu), aritmetioă, gramatică, 
maghiară și greografiă. — Au urmat de- 
olamațiuni, în cari elevele au arătat multă 
istețime și pătrundere.

Tote esamenele s’au încheiat ou oân- 
tărl conduse o parte de d-1 Popovici, ăr 
altă parte de d-1 Stoicovici, cari și-au dat 
silința de au instruat pe eleve să oânte în 
două voci.

In general, esamenele cu fetițele sod
ici nostre făcură cea mai bună impresiă, 
dovedind un prea frumos zel din partea 
d-lor învățători. Elevele în total arătau o 
inteligență și sîrguință deosebită. Astfel de 
eleve e o plăcere să le instruezl.

X.

D n Bucovina.
II.

— Iunie 1896.
Spre a ilustra oele 4lse) voit! arăta, 

întru cât s’au oonsiderat meritele, ce și-a 
câștigat unul seu altul pe terenul biseri- 
ceso seu pe cel al înrudirii, în virtutea că
rora au fost mituițl ou brâne său cruol. 
Despre oei ce au primit răsplata după me
rite am vorbit; aouma vin înrudirile ou 
consilierii, oăol la noi în teră să fii rudă 
c’un consilier consistorial pănă într’al 25 
grad, nerecunosout de dreptul bisericeso, 

capeți dispensă de orl-ce păcat și greșeli, 
ce le-ai oomite ca preot și pe lângă acăsta 
ești decorat ou brâu roș. Cine se îndoesoe 
de acest adevăr n’are, decât să oitescă ur
mătorea listă alcătuită ou multă trudă și 
dreptatate: Neamurile lui Bejan sunt: D. 
Zuroan, mituit cu cruce, este socrul consi
lierului oonsistorial Bejan; D. Haoman, fă- 
out protopop, este cumnat, ținând o vară, 
— dela Tarangul; St. Ivanoviol, tata refe
rentului Eus. Ivanoviol, cuscru; I. de Tar- 
noviețchi, cusoru. Aceștia s’au făout proto
popi. Brâu roș din neamurile lui Bejan au 
căpătat: M. Lucesou, cusoru ou Bejan; V. 
Zuroan, cusoru cu [Bejan; Uie Andrucho- 
vicl, oumnat; Eus. Ivanoviol nepot. Va să 
<jică nouă neamuri ale lui Bejan.

Vin aouma neamurile lui Calinesou: 
N. Dimitrieviol, oumnat; T. Tarnavsohi un- 
cheș; I. Griboviol, cuscru prin DimitrovicI; 
Har. GramatovicI, încuscrit prin Tarnavsohi 
și încă oâțl-va. Neamurile lui Reus: Cas. 
Tușinsohi, văr; Ep. Bacinsohi, oumnat. 
Neamurile cumătrului: Am. Booa, cumnat. 
Frați de oruoe și amiol buni mai sunt câți
va, pe oarl la altă ooasiune îi voifi număra, 
arătând oe presente a primit cumătrul, pen- 
tru-oă a pledat să fiă decorați ou brâne roșii. 
Și apoi oum nu va fi preoțimea indignată, 
oând cei bravi n’au fost deoorațl, pe oând 
alții, oarl au neveste nemțoioe și sunt fără 
merite primesc deoorațiuni.

Unui străin nu i-ar veni a orede, că 
înrudirea seu avuția este un merit, care 
involvă dreptul de a fi decorat. Si cu tote 
acestea așa este ; oine nu crede, interese- 
ze-se și se va convinge. Și lumea nu ia de 
rău Metropolitului! El a voit, întru amin
tirea (jii0i oând a fost sânțit, să-și facă o 
pomenire și a decorat pe aoeia, pe cari 
i-a propus consistoriul.

Decorații sunt elita, nu însă a preo- 
țimei, ci a consilierilor, cari i-au propus, 
fiă din înrudire, fiă din oreșl-oare alt folos 
pământean, dâr prin aoestea biserioa pierde 
mult din prestigiul său. Nu voiă numi 
anume, câte păoate are unul seu altul, void 
spune însă în general, că cei mai păoătoșl 
aceia se îngâmfă mai dihai.

De unde să mai aștepți bine. Astăfjl 
au ajuns tote a fi venale și banale. Și când 
ougețl mai serios, îți răsare în minte ideea, 
că vrajba, oe se lățesoe între preoțime prin 
acordarea de brâne roșii la cei ce n’au me
ritat, se faoe după un anumit plan de cătră 
aceia, cari stau în sâmbnă străină, ca să 
se sparie oile, er lupul să vină, și se le ră- 
pescă. O, Dâmne, unde-am ajuns în pământul 
moștenirei nostre ? 1 — Așa se luoră și niol 
unul nu este așe4at la looul său. Coopera
torii înfloresc, ca slugi la dârlogă, fără pic 
de speranță într’un viitor mai bun, căci pe 
la paroohii veolnic paroohii se premeneso, 
și ani de 4>10 trec pănă oe se ooupă vre-o 
parochiă vacantă ârășl c’un parooh, recru
tat tot dintre paroohl și niol-decum dintre 
cooperatori. De present sunt a se ooupa 
mai multe paroohii și se vor ooupa ârășl 
cu foști parochl. Așa s’a urmat pănă acuma;

Ca să cunoștețl bine caracterul oom- 
patrioților mei, am să vă povestesc purta
rea lor față cu un corp (poliția), care le 
face atât rău și ou deosebire claselor de jos. 
Să ve dau un esemplu oum plătesce acâsta 
bunătățile primite. Un om al poliției se 
refugia într’o oolibă săracă, cerând adă
post: iu primit, îngrijit și pus chiar în pa
tul stăpânilor casei. Cei cari îl urmăreau îl 
jăutară zadarnio de două, trei ori, apoi deș
teptat de bunii âmenl, agentul polițienesc 
;șl urma drumul după trecerea pericolului. 
Răsplata fu, oă o trupă de soldați veniră 
p puseră pe nenorociții omeni în lan
duri.

Oum se ridică cea mai mioă împotri
vire în Irlanda în contra apăsării, se trimit 
orțe nouă și se încep vărsări de sânge, 
lin pariea vostră se ridică un țipăt, uu 
ipăt de sânge. Soldați și omeni ai poliției 
m fost aousațl de patru asasinate; eu do
llar, oă guvernul M. Sale e causa acestora. 
)a, aous guvernul M. Sale de sâugele văr- 
lat în Newțown-Barry.

Onorabilul secretar a și cuprins Ir

landa priu violență; a cuoerit-o cu infan
terie, cavalerie, marină; a făout din ca- 
sărml magazii, ca să pue produsul dijme
lor, cu tote că Irlandezii se împotriveau. 
Puterea i-a dat pretutindeni isbâadă. Pen
tru ce s’au mai trimis trupe? S’au dat ca 
motiv crimele întâmplate ; der e dovedit, 
oă acelea n’au niol o legătură cu politica, 
și totuși guvernul ne-a aplicat legea mar
țială.

Pentru-ce Irlandezii sunt altfel trac
tați decât Euglezii și Scoțienii? Irlandezul 
nu e o ființă stupidă și înjosită, cum vă 
plaoe d-v. să-l representațl în glumele ce 
faceți și în piesele de teatru! Nu, Irlan
dezul are judecară, are simțire. Șâpte vâ- 
curl de sclăvie l’au deprins să observe po
litics, și când vede că pâte să găsescă 
dreptate prin mijlâoe legale, atunol nu în- 
trebuințeză alte mijlâce. Dâeă nemulțămi- 
rile Irlandezilor vor înceta, va înoeta și 
agitația.

De oe mai trimiteți trupe nouă în 
Irlanda? N’ațI împrăsoiat ou baionetele pe 
cei ce se adunase spre a-se împotrivi la 

strîngerea dijmelor? Ori pâte cugetați, că 
nu e destul de apăsată Irlanda? In pa- 
roohia mea sunt 12390 de suflete, dintre 
cari 75 suDt protestanți. Ce pâte fi mai 
revoltător decât să ve4l, că 12000 de 
omeni plătesc dijmă ca să întreție clerul 
celor 75 de inși? Decă asemenea nedrep
tăți se urmâză, mă simt îndatorat de onorea 
mea să întrețiu agitația. Da, voiu face 
agitațiă pănă când veți mai vota o altă 
lege tot așa de apăsătore. Și dâcă veți 
avă îndrăsnâla să încercați, vă spun înainte 
că va fi nevoiă de ani întregi oa s’o apli
cați. Vom sci să luptăm pentru libertatea 
nostră și contra celor ce vor să. ne bea 
sângele! Irlandesii sunt un popor cinstit, 
moral și religios; nicl-odată compatrioții 
mei nu vor desminți acest caraoter; dâr 
șirul nesfârșit de nedreptăți ce îndură, 
îndreptățesc chemarea ce le-am făcut la 
împotrivire, și decă apăsarea va urma, apoi 
pentru fiâ-care Irlandez revoluția va fi 
nu un drept, ci o datorie!

Să vă spun numai un lucru. Magis
tratura nostrâ, administrația e străină, Vă 

întreb decă. ar suferi Anglia numai o 4*  
asemenea stare? Ba, ce să 410? A făcut 
oeva pentru Irlandesi onorabilul secretar 
al Irlandei, a făcut mult: i-a unit pe toți 
într'un sentiment comun, în sentimentul 
urii. Da, toți îl urăsc; din tote părțile un 
lung blestem se ridică împotriva lui.

Nu vreu se acuș pe toți magistrații; 
dăr rnulțl sunt vinovațl. Din marele nu
măr de funcționari, de-abia unu-doi sunt 
catolici. De ce vă mai mirați oă se fac 
răsvrătirl? Și când mă gândeso ou câtă 
nerăbdare așteptă poporul aoâstă sesiune a 
corpurilor legiuitore.... O! Ce strigăt de 
durere va scote când va afla de acest dis
curs la Mesagiul regesc brutal și sângeros!

Lord John Russel: Cer ca onor, mem
bru să retragă ultimele sale cuvinte.

O’Connel: Dăcă presidentul declară, 
oă vorbele mele sunt contra ordinei, atunol 
le retragi Da, voiu întrebuința de acum 
vorbe delicate ca o femee. Da, retrag es- 
presiunile și 4le> discursul tronului nu 
e nici brutal niol sângeros!

Lord John Russel: Nu voiu să critic
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și abia de-aouma pare a răsări sorele și 
pentru cooperatori, căpătând arohimandri- 
tul de scaun Vlad. de Repta referatul de 
așecjare a paroohielor. Acâsta schimbare 
merită s’o oundsoă totă lumea doritore de 
progres și-i mulțămesce Metropolitului Ar- 
cadie, o*a  sohimbat luorurile, căci aouma 
nu se vor mai oere dela petențî documente 
esiie din visteria statului.

*) In limb i englesă un proiect de lege fă
cut de parlament se numesce bill. Acest cuvîut se 
întrebuințâză și în limba francesă în scrierile is
torice când se vorbesce de Anglia, și în limba 
nostră ÎDseameză: lege.

Și pe când stăm așa, se lucră a se 
crea nisoe posturi ne mai audit® în bise- 
rioă, fiă orientală, său oooidentală. Este 
vorba adecă de-a oăpătui ârăși pe cineva, 
drept recompensă pentru ceea ce a pierde 
prin referatul paroohielor. Are să fiă un 
post de inspector preste protopopi, adecă 
cum s’ar dioe protopop peste protopop, — 
mare minune! Ore sunt protopopii așa de 
proști, încât să le trebuie un inspector 
peste dânșii, său că iau și ei câte ceva, ce 
ar trebui împărțit ou altul, care, ca să tacă, 
va fi inspeotor peste protopopi. Ceva este 
la mijloo, și acest ceva va oonsta dintr’un 
salar anumit, plus o diurnă conform func
ționarilor de olasa VI, și mai ceva de pe 
la protopopii din țără, căci în Cernăuți s’au 
soumpit alimentele și gospodăriă nu poți 
purta. Deol un purcel grăsuț, vre-o gâscă 
îndopată, rațe, caplonl și barabole, oine 
n’ar primi ?

Și apoi să vedi inspeoțiă! Tote în 
regulă! — va suna referatul despre aceia, 
cari vor ounosoe dorința inspectorului și 
vor juoa taroc. Pe când cei neîndurați vor 
fi calificați de nevredniol și se vor cate
risi, căci se spune: „vai vouă, neîndurați- 
lor!“ Și apoi vor fi inspectori români și 
ruteni, dând așa biserioa la desbinare. Pe 
când inspectorii români vor face inspecția 
ca să fiă făcută, cei ruteni, amăBurat firei 
lor de-a scurma, vor oăuta să se înrădăci
neze elementul rutăn chiar și aoolo, unde 
adi este representat prin unul său doi in- 
dividl. Vai de paroohiile mixte, unde sunt 
Români și Ruteni! Aoolo Rutenii îșl vor 
face de cap, cum îșl fac adi inspectorii 
școlari ruteni. Intr’un an-doi Românii vor 
ceda totul Rutenilor, căol aoesta se soopo- 
sesce prin crearea de inspeotorl protopres- 
viterall.

(Va urma).

Convocare.
In 11 Iulie st. n. a. o. sărbătorea S. 

Apostoli Petru și Paul se va ținea în co
muna montană „Merisor'tu adunarea gene
rală a despărțământului VIIȘ-Hațieg al 
„Asociaiiunei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului românu. Toți mem
brii din despărțământ precum și toți bine
voitorii și doritorii progresului .poporului 
român sunt invitați prin acăsta ou tâtă 
căldura a participa în număr cât mai mare 
la numita adunare.

Program:
a.) După finirea serviciului divin ale- 

o-erea unui președinte ad. hoc, desoh'derea 
ședinței și constatarea membrilor presențî. 

b.) Alegerea comisiunilor pentru înscrierea 
membrilor noi, încassarea tacselor și cen- 
surarea raportelor. c.) Raportul direețiunei. 
d.) Raportul cassarului. e.) Eventuale di 
sertațiunl, oarl sunt a se substerne direo- 
țiunei cel puțin cu 24 ore mai înainte, f.) 
Statorirea locului pentru ținerea adunărei 
generale venitore. g.) Alegerea directorului 
și a comitetului pe trieniul 1896,-97,-98. 
h.) Alegerea a 2. delegați pentru adunarea 
generală ținută la Lugoș. i.) Alte propu
neri în cadrul statutelor, j.) DisposițiunI 
pentru verificarea protocolului.

ILațieg, în 21 Iunie 1896.
Michail Bontescu.

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 22 Iunie. Majestatea 

Sa a numit pe ministrul de hon
vezi br. Geza Fejervări cancelar al 
ordinului Maria Teresia.

Budapesta, 22 Iunie. Erî după 
amecpL Dr, Lueger, însoțit de depu
tatul austriac Polzhoffer și de unul 
dintre conducătorii socialiștilor creș
tini, Tsener, a sosit în comuna aus
triacă Hamburg situată lângă gra
nița Ungariei și a fost întimpinat la 
gară cu mari ovațiuni. Lueger și 
soții lui merseră apoi la adunarea 
catolicilor, la care asistară și mai 
mulți preot! catolici din Ungaria. 
Aci el ținu o vorbire vehementă 
contra Ungariei, fiind aplaudat cu 
mare entusiasm de publicul adunat.

BucurescT, 22 Iunie. Delegațiu- 
nea domnelor din societatea bucu- 
rescănă, după cum anunță „Epoca^, 
va merge Joi la Căldărușanî pentru 
a preda metropolitului Ghenadie adresa 
de omagiu a domnelor române.

Frankfurt, 22 Iunie. Lui „Frank
furter Zeitung“ i-se anunță din Pe
tersburg, că cercetarea pentru ca
tastrofa de pe câmpul Chodynski a 
fost sistată printr’un ordin împără
tesc, deore ce mai multe persone de 
posițiă înaltă erau se fiă puse sub 
acusă.

Belgrad, 22 Iunie. In Curschum- 
Jja, la granița Serbiei s’a întâm
plat o ciocnire sângerosă între Monte- 
negrini și autoritățile serbesci. Patru Mon- 
tenegrini au post omorîți, er cinci din
tre ei sunt greu răniți. Ciocnirea 
s’a întâmplat din causă, că guver
nul sârbesc a voit se-le ia Montene- 
grinilor moșiile și se-i silescă ca se 
se așe4e în altă parte,

[HVERSE.
Nasuri artificiale. Industria de a face 

nasuri artificiale de vre-o câțl-va ani este 
la ordinea dilei. In timpul mai nou indus

tria acâsța se praotiv. fâ.te des mai ales 
la AmerioanI. Americanii oa’e de regulă, 
nu au nasuri frumose și proporționate, îșl 
lasă să li-se pană nasuri de aur ori de 
argint oolorite. O firmă din New-York, 
care esolusiv numai cu industria acăsta se 
ooupă, afirmă, că moda de-a fabrica na
suri artifioiale din cjl în 4*  80 lățesoe tot 
mai tare. Un nas bun artificial costă 500 
dolari, și pe lângă aoeea firma mai dă și 
o singuranță de 5 ani. Aoeste nasuri arti
fioiale de multe ori sunt însă și oausa unor 
întâmplări neplăoute. Așa de esemplu s’a 
intentat nu demult în New-York un prooes 
de divorț din causa unui nas artificial. 
Luorul s’a întâmplat astfel: Un domn cu 
numele David Finkelstein din Bridgeport 
îșl pierduse cine scie cum, nasul cel arti
ficial și lăsă să-I pună altul în loc. Nasul 
era forte bine potrivit și nimenea nu putea 
4ioe că el ar avea nas artificial. David Fin
kelstein veni la New-York, aci făcu ourte 
d-șârei Ida Isenbrock, frumosa fata alai 
Mr. Pesooh Isenbrook. D-șora Ida nu ob
servă, că Finkelstein are nas fals și ast-fel 
ea se amoresâ foc de el. D-lui Finkelstein 
încă îl plăcu de d-șora Ida și în scurt 
timp, ei se fidanțarâ, și se cununară. Gra
tulările și ospețul animat erau cătră sfîrșit 
oând ce se ve4l? D-l Finkelstein de-odată 
pierdu și nasul și pe miresa, adecă neferi
citului chiar acolo la masă îl veni să stră
nute și atunci nasul, care de 3 ani îl fu
sese oredinoios, sbură dela looul seu. Me
senii nici nu apuoară să-i 4* c& > «Domne 
ajută“, când miresa începu a tipa, și oă4u 
jos leșinată. Din aoel moment d-ș6ra Ida 
nu mai voi să audă de Finkelstein, și in-, 
tentă proces de divorț.

Iubileul de 50 de ani a mașinei de 
cusut. In anul acesta se împlineso 50 de 
ani, deoând s’a introdus mașina de cusut. 
Mașina de cusut a fost inventată de Ilie 
Howe, un Amerioan sărao care la 1846 a 
oăpătat concesiune de-a pune în oomercifi 
mășina de cusut inventată de el. Fiind-că Ho
we n’a avut bani de-a putea fabrioamai multe 
mașini deodată a călătorit în Anglia, unde 
a voit să capete un ajutor, dâr aci nici 
nu l’au luat în considerare. Howe pe tim
pul acesta așa a fost de sărao încât nici 
n’a avut bani să-și plătâsoă drumul din 
Anglia pănă la America, și din oausa acâs- 
ta a întraț ca bucătar pe o naie. Ajun
gând Howe în patria sa el află, că mai 
mulți Americani bogațl atribuindu-șl lor 
înșiși invențiunea mașinei au fabrioat mai 
multe mașini de cusut pe spesele lor. Ho
we însă, i-au inprocesuat și spre norocul 
lui a câștigat prooesul. Falșii inventatori 
au fost pedepsiți, ou aoeea, că dela fiă-care 
mașină de cusut pe care au fabricat’o ei, 
să-i plătâscă lui Howe câte 14 dolari. Prin 
acesta Howe a apuoat la bani, apoi a în
ceput a fabrica en gros mașini de cusut 
și în scurt timp s’a îmbogățit forte tare.

Un stat de cerșitorl îu Japonia. 
Foia japoneză „Kokumin® sorie, oă în Ja

ponia esistă un stat de cerșitorl deja de 
40 de ani și pănă aoum nimeni n’a soiut 
de el. „Statul® aoesta se află în ținutul 
Shivano, într’o pădure seculară, locuită de 
vre-o 300 bărbați, femei și copii. Acești 
locuitori au și un „rege“, oare e în etate 
de 70 ani și domnesoe ou o strioteță estra- 
ordinară. Omenii din acest stat numai u6p- 
tea se adună, er 4iua sunt împrăștiațl prin 
alte sate la cerșit. Este interesant, cum 
mai înainte toți aoeștl loouitorl erau hoți", 
6r aoum, decând au rege, niol unul nu 
fură. Oând e oald, ou toții dorm sub oerul 
liber, âr oând e frig se ascund în bordeie. 
Regele domnesoe peste aoel stat, el îm
parte porunoile în fiă-care 4>, el e împăciui
torul și judeoătorul supușilor săi. Tot re
gele primesoe și pe alți âmenl, cari voeso 
să între sub domnia lui; dâr așa, oă res
pectivul om trebue să-i spună regelui tâtă 
biografia sa. Omenii aceștia însă, nu sunt 
așa săraci după cum să crede, căci mulți 
dintre ei au bogății, și se 4me> oă în vis
teria acestui stat tot-dâana se află oel pu
țin 200 fl.

Literatură.
Din „Biblioteca Nouăa, editura Libră

riei și Tipografiei David I. Denvenisti din 
Craiova, a apărut ur. 5, întitulat: Note 
și impresiuni, de Maria Baiulescu. Conține 
vre-o 5 scrieri forte drăgălașe. — Fiă-oare 
număr din „Biblioteoa Nouă“ costă 15 bani 
(8 cr.); se află de vân4are și la Librăria 
Ciurou în Brașov. Se pot abona și 10 nu
mere de-odată pentru prețul de 1 leu 50 
bani, trimiși în mărci, ori prin mandat 
postai.

*
In Institutul de editură Ralian și Ignat 

Samitca din Craiova va apără în 10 Iunie 
v. c. un Dicționar universal al limbei ro
mâne, care va forma un volum de aprâpe 
1000 pagine pe 2 colone și va costa bro
șat 6 lei 50 bani, legat în pânză elegant: 
7 lei 50 bani. Autor: Lazăr Șiăneanu, doo- 
tor în litere, laureat al Universității și. al 
Aoademiei române, profesor la șcâla nor
mală superioră din BucuresoL Dioționarul, 
din care ni-s’au trimis câte-va pagine ca 
probă, are caracter național și enciclope
dic, ouprin4end: 1) Vocabularul complet 
al limbei vorbite și literare, archaismele 
culturale, expresiunile idiomatice, neologis
mele usuale, aocepțiunile cuvintelor în or
dinea logioă a evoluțiunii lor cu esemple 
din viul graiu și ou citațiunl din cei mai 
buni soriitorl români; 2) Terminologia soiin- 
țifică artistioă și industrială; 3) Nomencla
tura mitologică și Folklorioă; 4) Vocabu
lar general biografic, geografic și istoric cu 
privire specială la România și la țările lo
cuite de Români.

Proprietar: O»*.  Aur9®! Mure^îanu.

Redactor responsabil Gregorio Sfiaiop.

vorbele onorabilului membru, dâr cred, că 
asemenea espresiunl nu se pot aplica unui 
disours pronunțat de M. Sa.

O’Connel: Acâstă cestiune trebue lă
murită. Pdte nu cunosc regulamentul Ca
merei așa de bine ca nobilul lord; der 
ored că după principiile constituționale dis
cursul tronului se consideră ca operă a mi
nisterului, și ca atare este supus criticei. 
Dâcă presidentul crede, oă discursul tro
nului este opera regelui, atunci voiu păstra 
o respeotudsă tăcere; dâcă însă e opera 
ministeriului, atunci de sigur espresiunile 
ce am întrebuințat nu sunt destul de 
energice.

Presidentul: Pentru-că onorabilul mem
bru s’a adresat la mine, voiii răspuude, ca 
discursul tronului se consideră a fi opera 
aoelor ce pot fi răspun4ătorl, deci a fost 
constituțional când a atacat ministerul, 
der nu sciu dâcă espresiunl ca ale d-sale 
se potrivesc cu cuviința cerută de prooe- 
dănle parlamentare.

O’Connel se plânge de împrejurarea, 
oă în Irlanda se înlătură sistematio dela 

funcțiuni omenii independenți. Se plânge 
asemenea de împrejurarea, că poliția este 
înarmată în Irlanda, pe câud în Anglia nu 
e; de aci se produc o sumă ae neînțele
geri și din acâstă pricină țăranii se înar- 
rneză și ei, și d-mi miniștri au aflat de 
adunările secrete ținute de omeni armați. 
Acele adunări nu vor fi distruse de niol o 
măsură apăsătâre, căci locuitorii se vor 
aduna chiar sub lemnele eșafodului ca să 
lupte pentru drepturile lor. Critică apoi 
purtarea secretarului guvernator al Irlandei 
și taxele puse pe fabrici. După aceea 
O’Connel continuă:

Strafford pare să fiă modelul pe care 
și-l’a pus înainte onorabilul secretar. Acela 
însă se arătă mai mare,' oonfisca teritorii 
întregi și când jurații nu-1 serveau destul 
de bine, îi trimetea la închisâre. Astăcll 
luorurile se petreo cam tot așa, numai că 
scena e diferită, actorii sunt alții. Morala 
e aceeași și niol o îmbunătățire, — dovadă 
adresa pe care am numit’o brutală și sâc- 
gerosă.

Propun Camerei să se numâsoă un 
comitet general, în care adresa să se esa- 
mineze temeinio și se se dîsoute rmd cu 

rînd. Dâcă este în adevăr Camera Comu
nelor o cameră reformată, oum vă place a 
o numi, aâoă voițl ■ a judeca nepărtinitor 
cestiunea Irlandei, atunol veți primi de 
sigur propunerea mea. (Ascultați! Ascultați!) 
Bilul *)  de reformă n’a dat dreptate țării 
mele. Da, domnilor, trebue să facem un 
oomitet și să schimbăm acesîă adresă, care 
e o declarație de răsboiă pentru poporul 
Irlandez. (Ascultați! Ascultați!) Să declaie 
aci miniștrii dâcă vor să facă dreptate Ir
landei! (Strigăte!) Refuzul vostru îmi dă 
măsura spiritului vostru și va fi frumos să 
se va4& nisoe deputațl liberi ai liberei En- 
glitere votând pentru despotizm...

Dâr în zadar se înalță glasul meu 
întru apărarea Irlandei; sciu răspunsul vos
tru : mă veți lua în rîs pe mine, veți lua 
în rîs țâra mea.

Și cu tâte acestea n’am exagerat 
niol un cuvânt diu plângerile nostre. Tot- 
dâuna când vedeți un popor revoltat, pri
cina trebue căutată în greșelile guvernan
ților. (Protestări! Strigăte!) Am terminat, 
domnilor.

Mulțămeso Camerei pentru bine-voi- 
torea atențiune oe mi-a dat. Voi erați sin
gura scăpare,- singura nădejde a nenoro
citei mele țări. La voi m’am plîns în oon- 
tia sistemului de „sic volo, sic jubeou al 
seoretarului Irlandei'.

De șâpte vâourl Anglia ne zdrobesoe 
cu Urania ei; de șâpte vâourl ne guver- 
nâză cum Tamerlam pedepsea pe învinși; 
de șâpte vâourl exercită asupra nostră cele 
mai sângerose cru4iml.

Noi cerem numai dreptate. Și dâcă 
ne o veți da, domnilor miniștri, voi vota 
pentru măsurile ce veți propune.

2) „Așa vreau, așa poruncesc1'
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Cursul la bursa din Viena..

Din 22 Iunie 1896.
Renta ung. de aur 4% .... 122.90
ființa de cordne ung. 4% . . . 98.95
Impr. o&il. fer. ung. în aur . 124.—
Impr. ofcil. fer. ung. în argint41/2% 101.20 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.80 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.—
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.75
Imprum. ung. cu premii .... 151.—
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 138.25
Renta de hârtie austr.............. 101 35
Renta de argint austr.............. 101.40
Renta de aur austr................... 122.90
Losuri din 860   145.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 958.—
Acții de-ale Bănoei ung. de credit. 379.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 349.—
Napoleondorî........................................ 9.521/.,
Mărci imperiale germane . . . 58.521/2
London vista .................................... 119.95
Paris vista.................................. 47.65
Rente de eordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.45

Cursul pieței Brașov.

Din 23 Iunie 1896.
Bancnote rom. Cump. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend. 9.52
Galbeni Cump. 5.60 Vend. —.—
Ruble rusesc! Cump. 126, Vând. —

Mărci germane Cump. 58.40 Vend. — 
Lire turcesoi Cump. fO 60 Vend. — .— 
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Nr. 9117/96.

0 @ a e ® r g.
La institutul orășenesc de ama

nete este de a se ocupa un post va
cant de oficial de computare cu leafa 
anuală de 600 fi. și 2O°/0 bani de 
locuință.

Reflectanții au de a-șl ascerne 
petițiunile propriu scrise, provecfute 
cu timbrul prescris, cu testimoniul 
de moralitate, cu acela asupra sco- 
lelor percurse și asupra cundscerei 
acelor 3 limbi ale patriei, precum și 
asupra desteritaței în computare — 
cel mult până în 5 Iulie a. c. la 12 
ore la prânij la acest magistrat.

Reflectanții au de a aminti 
mai departe în petițiune, că în ce 
chip sunt în stare, ca se depună 
cauțiunea de servițiu egală salariu
lui anual.

Se fac tot deodată atenți re- 
flectanți, cumcă conform §: §: 26 
și 27 al statutului de pensiune pen
tru funcționarii dela amintitul in
stitut, respectivul oficial are de a 
plăti taxele destinate pentru fondul 
de pensiune.

Brașov 19 Iunie 1896.
1006,1—2 Magistratul orășenesc.
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Abonamentele se făcu mai ușorii
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, să binevoiescă 
& scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultima.

Âdministrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din fi BWaiii 8896

G 11 i r i ș iî — T urda

Tren

200
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50i
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8 33
8.38

Tren 
de 

persdn.

Trend 
mixtă

Tren 
accel.

Tren 
accel.

Trenu 
de 

persdn.

trenă 
de 

persdn.

trenă 
mixtu

trenă 
mixtu

trenă 
de 

persdn.

Y
80S. 
pl.

80S. 
pl. 

i 
V

P!

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok . .
P. Ladâny. . 
Oradea-mare .
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciuoia . .
B -Huiedin 
Ghârb&u .

Clușiu .

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa

«

sus

Copșa-mioâ 
Mediaș . .
Eiisabetopol 
Sighișdra 
HașfaJâu , 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apsța . . 
Feldidra .

”pL 1 Bra?0V *

î
pl.

l
8( S,

Timiș
Predeal
Bucuresoî .

X 
X 
X 
g

1.55
7.-
3 37
1.19

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6 13u

Tr. eipi.

<S> TJ £ 
fi oj 0*5 S 03

pq pq
3.36
3.18

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12 52
11.54

11 11

10.10
10 05
9.39
9.12

8.00
7 10
6.13
5.38
5 49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40 
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.0b
7.59

7 30 
7.09
6 56
6 54
6.41
6 20
5 53
532
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23 
tr.pers. 

’ 4.35
4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
1159
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9 43
9.19
7.38
7.22
6.48
6 33
5.57

5.20
4.14
8.32

6.20
8.10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.—
6.45
6.27
5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
J.06
2.40
2.26
1.54
1.35
1.01

12.45

12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48
9.08
8 28
8 01
?; ir.

7 33
7.53

11 -
11.20

5.-
5-20

10.21
10.41

trenă 
de 
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Tren 
mixt

ÎGhiriș 
Turda

5.05
4.45

trenu 
de 

persdn.

trenă 
mixtu

trenă 
mix tu

trenă 
do 

persdn.

10.30
10.10

3.20
3.00

9.12
8.52

Copșa-mică — Sibiiu — Avrigii — I^a^ărașu
trenă 

de 
person, niixtă

trenă

2.20
3.57
4.19

4 45
6 35
7 01

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.10

4.34
6.16
8.42

2.05
3.58
6.35

pl. Copșa mică 
! Oona . .
Ipos. 1 „
I ol. ) SlbllU • • 

.A vrig . .
| sos. Făgăraș
j

80S.

P>-

Trentrenă
mixtă mixt

trenă 
de 

persdn

trenă 
de 

persdn.

trenă
mixtă

trenu
mixtă

trenu 
mixtă

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

trenă
mixtă

i
trenu 
mixtă

4.50
4.34
4.10

Simeria 
Cerna .
Runedora

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12 57

6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
8 57
7.16
4.30

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

eștiO r
trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenu 
mixtă

8.35
10 28

4.55 4 30
5.49 i Brașov .........................

Zernești.........................
I 7.44

6.20
1.29

12.05
8 31
7 206.36

a r e ș - â< .. <s - O s s î r U a
4.- 
5 03

? 9.10
|10.28
£12 41 
ff 1.64
| 3.02
| 341
?• 4 55

4.2C
5 BE

-*->

3 a
a o 4 i

Mureș-Ludoș ....
Z a u.............................
Țagn-Bodatelicd . .
St. M'hniu de câmpie 
Leciița........................
Ș.-Mngbiăruș .... 
Bistrița........................

l

•

J

»

6.46
5.49

7.21
6.24

2
§ 1 gjrx Os - •
9.4o
8.46
7.43
6 52
5.55

6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

u

° * 
b a

4.50
344
2.48
2.01
1.16

ad— Timiș

10.55
10.11

9.10
2.15

Cucerdea — Oțorlieiu — Regli.-săsesc.

Trenu 
mixtă

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
de 

persdn
■ 1 Trenu 

de 
peradn.

Trenă 
de 

peradn.

Trenă 
de 

person.

Trenă 
mixtă

2 30 8.10 3.11 10.59 « » pl. Cucerdea . . sos. 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Lud'.șo. . 7.02 1.58 7.38 9.59
4 12 9.37 4.37 12.26 C p?u . . • 6.28 1.19 6.55 11 01
5 12 10 27 5.26 1.14 SOS. I

pl. j Oșorheiu .
(

• 1 808.
5.34 12.25 5.50 9.54

5.40 10.42 5.36 9.20 5.04 9 35
7.14 12.16 7.14

!»
sos. Regh.-săs.. . pl. 7.54 3.30 8:05

Nota: Orele 
însemnezi brele d- ndpte.

6.20
7.08
8.01

12.47
I

11.25 5. Ț .Iradu........................... 6 10.43 3.44
12.15 6.14 Vingx......................... I 9.42 3.01

1.10 7.39 ea Tiinișora.................... j 8.20 2.-
8 47 12 27 5 10] Segedin ........................ X 6 05 2 30 10 05

S i b i I u — C i s n ă d i e.
trenu 
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trenă 
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Sighișoa’a—Odorheiu-săcuesc.

f

trenu 
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trenu 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
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trenă 
mixtu

5.30
5 42
6.L6

2.15
2 27
2.51

7.10
6.57
6 36

9 20
9 07
8.46

însemi ate in stâ' ga stațiunilor sunt a se ceti do sns în jos, cele

pl. Sibiiu . sos
„ Selemberk „ 
p Cisnădie pl

in-t-mnate id orâpta de jos iu sus. — Nu uerii înouadrați ou linii mai negre

3 22
3.54
6.20

1108 Sighișora .
11.4b Hașfalen .
1.59 Odorheiu-secnesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.


