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Sinodul archidiecesan gr. cat.
— Ootomvre 1896.

1.

Am tăcut și tăcem I-— Ori doră 
Sinodul' archidiecesan, despre care 
cu săptămâni înainte s’a sciut, că se 
va țină în tomna acestui an, nu nu
mără nimic în viățanostră? Ore cei 
ce vor participa mijlocit ori nemij
locit la acel Sinod nu sunt factori 
productivi în câmpul, pe care ne 
apărăm esistența năstra națională ? 
Activitatea lor e nimic, nu produce 
nici o influință asupra mijlăcelor, 
cu cari să ne acoperim lipsele, și 
asupra medicamentelor, cu cari se 
ne vindecăm ranele? Sunt ei nisce 
trântori., a căror chiămare e se con
sume numai, seu că. sunt organe, ce 
servesc la realisarea scopului măreț 
al unei instituțiuni sfinte, ce la tote 
popărele, dăr mai ales la noi, a 
avut un rol special: conservarea 
limb ei , conservarea naționalității 
năstre?

Am tăcut și tăcem! Pentru-ce? 
Nu cum-va posiția năstră este așa 
de favorabilă și sigură, încât să fiă 
de prisos a ne mai ocupa de ale 
năstre?...

N’ar trebui să uităm, că egoismul na
țional e mai pre sus și mai firesc, decât 
altruismul. N’ar trebui să uităm, că 
ori ce nobilă și folositore întreprin
dere, emanată dela noi și pentru 
noi, valorâză mai mult, decât tote 
combinațiunile politice, ce le-am 
face inafară de cercul activității năs
tre proprie, căci cu faptele năstre 
înaintăm în mod real, ne încălzim 
și devenim eroi pe terenul muncii 
pacînice.

Ar fi de dorit, ca se se prac
tice și la noi principiul împărțirii 
lucrului. Se nu ne ocupăm cu toții 
de același lucru, ci pe când unii se 
ocupă cu politica înaltă, pe atunci 
ceilalți să vadă de lucrurile, ce ne 
ating mai de-aprăpe. Să nu uităm, 
că nu numai acela luptă pentru li
bertatea poporului, care își espune 
cjilnic liniștea, libertatea individuală 
și chiar și vieța; ci erou e și cel 
ce-șl ofere capacitatea fisică și inte
lectuală scopului, ca poporul să în- 
nainteze moralicesce și materiali- 
cesce, care înaintare se formeze 
basa adevăratei independențe.

Și dăcă tac laicii, cari se mai 
pot scusa (De ce? și cum? — Red. 
G-. Tr.), de ce tace preoțimea, care 
în rândul prim e chiămată, să se 
ocupe cu agendele unui Sinod? Ea, 
care credem, că scie mai bine du
rerile poporului, pote se facă cea 
mai bună diagnosă și se prescrie și 
dietetica corăspuncjetăre aspirațiuni- 
lor năstre ? Ea, la independența că
reia s’a tentat și se tentăză, să nu 
afle ăre nici un cuvânt, pentru de-a da 
directivă ținutei, prin care să-și apere 
rolul invidiat și temut de inimici și 
se-șl întărescă fortărăța, în care ni-a 
apărat legea și limba, ni-a scutit 
portul și datinile și de unde a dat 
nutrement demnității naționali ? Șl-a 
uitat ăre, că oftările poporului pen
tru libertate numai ea le opria? Șl-a 

uitat ăre, că lacrămile pentru re- 
căștigarea drepturilor naționale și 
politice numai ea le scia șterge, în- 
bărbătându-și turma ? Ea păscea 
oile... pe cea pierdută o cărata, pe 
cea rătăcită o înturna, pe cea sdro- 
bită o lega, pe cea slabă o întăria, 
pe cea tare o păzia, și pe tăte le 
păscea cu judecată (Ezeehiel 34. 15.).

Clerul catolic n’a lăsat se trăca 
nici o <ți în curs de aprope o jumă
tate de an, ca să nu protesteze prin 
cjiare și adunări în contra modului, 
cum guvernul vră se introducă con- 
grua, cu tăte că ei îșl apără numai 
independența ca preoți, er clerul 
nostru dator este se și-o apere și ca 
Români. Seu că clerul nostru do- 
i’esce regularea congruei pe lângă 
ori-ce condițiunl? In cașul acesta 
servâscă-i de miaito procedura gu
vernului esercitată nu de mult cu oca- 
siunea împărțirii ajutorului dat ca 
despăgubire pentru pierderile sufe
rite prin aplicarea legilor politice- 
bisericescl: a șters pe cei recoman
dați de forul bisericesc, și a împăr
țit ajutor la cine i-a plăcut, cu tăte 
că mai bine și-ar fi Bervit intențiu- 
nile, decă dedea ajutorul celor re
comandați și nu eșia de-odată pe 
față cu „ bunăvoința “, ce o are față 
de noi.

Guvernul a purces deschis, fără 
nici o reservă. Acâsta ne-ar pute 
deștepta. Se și așteptă dela înțelep
ciunea și moralitatea clerului nostru, 
că cu curaj, cu încredere în sine și 
cu nobilă resemnațiune, va sci să 
respingă ori-ce condițiune, de care 
ar fi legată salarisarea din partea 
statului. Să bage de sămă, că statul 
nu se vede că ar intenționa ameliora
rea beneficiului, ci remunerarea persone- 
lor. Să nu fiă strimt la inimă și în
gust la vederi, ca se-șl sacrifice li
bertatea voinții, libertatea cugetării 
și a faptelor sale; să voiască a se 
înmormânta sub darurile danaide.

Ore congrua nu se referia la ve
nitele preoțescl și ăre regularea ve
nitelor preoțesc! nu se numără între 
agendele unui sinod? Ba să nu
mără. Și atunci întreb: pentru ce 
tăcem?

Ori dără pericolul, ce e la noi 
în casă, să ne fi spariat atât de tare, 
încât să nu mai seim pe ce să pu
nem mâna, ca să scăpăm de peire? 
Său că neajunsurile, ce forțat ni-se 
îmbie, produc o așa influință asupra 
modului nostru de gândire și lucrare, 
încât acăsta e împiedecată de-o re
semnațiune rece, de-o degenerare 
indolentă, ce o semăna in orga
nismul nostru gândul, că va fi tot 
mai rău?

Ori dără simțim în noi nepu
tința de a zădărnici efectele, ce le 
pot lăsa în urma lor faptele celor 
ce voesc se pe scătă din biserică, 
din șcălă și să ne renegăm idealul ? 
Său că am ajuns la desperare, vă
zând, că și frații noștri, părăsindu-ne 
ne (jic: nu e scăpare, văzând, că 
mulți din fiii poporului nu servesc 
cause!, ci-s divisați, concludându le 
principiele numai când e vorba de 
interese materiali, când se tracteză 

de modul cum s’ar pute esploata cei 
nepricepuțî?

Și chiar așa se fiă, avem noi 
ăre să fim tăcuți? — Nu! Nu tre
bui? să-și uite nime, și cu atât mai 
vîrtos preoțimea, cuvintele ' împăra- 
tului-profet David, care vădându-se 
părăsit de toți, de prietini și de 
fiiuL lui, cjise: „Mulți di° sufletului 
meu, nu este mântuirea lui întru 
Dumnedeul lui", der adauge îndată 
plin de încredere: ^Tu Dămne spri
jinitorul meu ești, gloria mea și cel 
ce înalță capul meu".

Având încredere în adevărul 
acesta neresturnabil, n’are loc frica, 
nici descuragiarea, ci prețuindu-ne for
țele și întrebuințând rațional capitalul de 
care dispunem, vom da de rușine pe 
cei ce-și bat joc de noi și ne trag 
cinstea în tină. Vom învinge și noi, 
precum învins’a împăratul-profet.

Am tăcut și tăcem ! Și la acâsta 
ne conduce și cugetul, că lucrările 
Sinodului le vor ordina cei ce sunt 
în gremiu și așa membrii din pro- 
vinciă n’au alt-ceva, decât să strige 
câte-un: „primim" la tot ce se va 
ceti ? Nu se îndoesce nimenea în capa
citatea acelora, der să mi-se ierte 
afirmarea, că cei din provinciă sunt 
în multe lucruri mai competenți, de
cât cei din gremiu, căci ei fac es- 
periență cJAnică cu partea rea a unei 
instituțiuni și esperiența aceea le 
arată de multe-ori și calea pe care 
s’ar pută vindeca răul, și respective 
cugetările lor repețite, pot se ne in
dice o modalitate mai potrivită țintei 
la care voim să ajungem. Tocmai 
de aceea era tare consult, ca să se 
discute în public despre agendele 
sinodului, ca așa fiă-care să-și pătă 
forma părerea, cu care să iee parte 
în discusiuni și să p6tă face propu
neri concrete.

Fără nici o pretenția m’arfi ho- 
tărît să scriu ceva despre lucrurile, 
cari cred, că nu-s străine de cercul 
activității Sinodului archidiecesan.

Iubirea, ce-o am față de neamul 
nostru, dorul de a-1 vedâ progresând, 
mare și respectat, m’a îndemnat să 
încerc constatarea bălei, de care e 
cuprins, și să judec asupra mijlâce- 
lor, ce pot se servâscă atât ca pre
ventive, cât și ca vindecătâre.

Declarațiune-Protest, 
în contra oprirei întruni

rilor române.

JProtestăm solemnei în fața 
Țerei și a lumei culte în contra 
politicei maghiare de duplici
tate, care de-o parte ne repro- 
șe&ă de ce nu ne folosim de 
drepturile constituționale, er de 
altă parte ne despoîe de aceste 
drepturi călcându-le în piciore 
în modul cel mai crud și brutal;

Protestăm solemnei în fața 
Țerei și a lumei culte in contra 
barbarelor încercări de-a ne des
ființa ca naționalitate ;

Protestăm sărbătoresce in con
tra atacului ce se face in mijlo

cul Europei civilisate asupra 
drepturilor omului, asupra li
bertății cetățenesci și naționale ; 

Protestăm și declarăm că’n 
mânia tuturor uneltirilor și a 
temerarelor atentate, ce se 
șesc de cătră purtătorii ac
tualei politice de stat unguresci 
în contra naționalității române, 
noi membrii ei, alegători și ne- 
alegători, suntem firm hotărîfâ 
a ne împlini pănă ’n sfîrșit cu 
credință și fără șovăire sfânta 
datoriă, ce ne-o impune, ca ce
tățeni și Români, \lupta dreptă 
pentru esistența și egala nostră 
îndreptățire națională!
Declarațiunca-Protest publicată în 

„Gazeta Transilvaniei11 dela 18 (30) 
Octomvre a. c. nr. 230 a mai fost 
subscrisă de următorii:

Pin Brașov:
Ilie Ardelian, Vasilie I, Navrea, Du

mitru Tanislau, Ioan Logs, Ioan Pornea, 
George Vlaicu.

Mihail Furnică, I. Buretzea, George 
R. Loga, Vasile Clipea, Nicolae Purcărea, 
Costantin Birt.

George Saftu, Radu R. Loga, Neoulea 
Căpățînă, Florea Stinghe, George Bobiz. 

Din Râșnov :
Ioan Hamsea, George pirooa, Ioan 

Nanu, Irimie Sourtu, Neoulai Mddroiu, 
George Butnar, Ion Stăniloi.

Ion Dogariu, Ioan Brezeanu, Voiou 
Ilie, Ion Berosucu, Ioan Ducarl, George 
Neoulai, Neoulae Gologan.

George DuoarI, Ion Patea, loan Gu- 
satu, Ioan Ilie, loan Tretu, Idn Dregan, 
Dumitru Savu.

Neoulai Neouloiu, Irimie Butnari, 
George Steniloiu, Ion Lupu, George 
Sourtu, loan Neag, Ion Popa.

Dumitra Vladan, Ion Hodorog, Si- 
mion Bosină, I6n Bărăscu, Dumitru Ba- 
tianu, Neoulai Priotesou.

Nieolae Ilie, Ion R. Modroiu, Dumi
tru Preotesou, loan Dregoselea, George 
Steniloiu, George Gristolovan, George 
Munteanu,

Din Zernescl:
Aurel Cutean, Const. loanovioiu, I. 

Străvoiu, Neoulae loan Gârniția, Iarca 
Șiona, Stan Garoiu, Nioulae Jinga.

I6n Dan, Nicolau Sperchez, Todor 
Cornilă, Ioan Dima Comșa,. Serbu Co- 
loș, Ioan Gltgor, loan Cornilă, loan 
Sperohez.

Ion Ilie, Ion Șiona, Bran Buour, Ne
oulae Ilie, George Cornilă, Neoulae 
Prejmereanu, Ion P. Gațeiu.

(Va urma.)

Oficioșii despre oprirea conferenței.
Strînșl în chingi prin observă

rile fârte înțepătâre a câtor-va cțiare 
oposiționale, cari culminau în cons
tatarea, că guvernul Banffy a se- 
cuestrat libeitatea electorală a Ro
mânilor și îi opresce de a ține și 
întruniri electorale în presăra ale
gerilor dietale, oficioșii unguri, seu 
mai bine c|is, fiarele ce stau în ser
viciul guvernului, nu sciu cum se 
mai întărcă și se mai sucescă ca se 
se pătă justifica — sit venia verbo — 
procederea arbitrară și ilegală față 
cu întrunirile române și în deosebi 
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procederea, prin care a fost oprită 
ținerea conferenței nostre naționale 
la Sibiiu.

Mai în urmă s’a aflat un iscusit 
din ceta adjutanților lui Banffy, 
care desfășură în „Orszăgos Ertesitd“ 
a sofistică desperată pentru a ajunge 
la ținta arătată.

Ținem ca publicul nostru să 
cunbscă și să fîă bine informat des
pre tbte enunciațiunile contrarilor 
noștri, cu cari se sforțâză a scăpa 
de ori-ce răspundere înaintea țărei 
și a străinătății. De aceea lăsăm se 
urmeze aici din cuvent în cuvent 
esplicarea, ce o dă numita fbiă ofi- 
cibsă oprirei volnice și ilegale a 
conferenței naționaliste din Sibiiu :

Autoritățile unguresol au oprit con- 
feranța din Sibiiu — serie „Orsz. Ert.44 — 
nu pentru-oă obiectul ei era atitudinea, 
ce-o vor lua față cu alegerile dietale ale
gătorii, cart stau pe basa programului na
ționalităților, oi numai pentru-oă convo
catorii conferenței, în oontradicere cu § 1 
al legii de naționalitate, privită oa lege 
fundamentală, au convocat pe alegătorii, 
oe stau pe basa programului naționalist, 
nu fără considerare la confesiune și națio
nalitate, oi au învitat esolusiv numai mem
bri ai naționalității române, și și din aceș
tia nu pe toți alegătorii, ci numai pe re- 
preseDtanții lor. In modul aoesta s’a făout 
imposibilă participarea direotă a minori
tății, care este de părere contrară.

Dovadă, că autoritățile n’au urmărit 
programul politic, ce se deosebesce de pro
gramul guvernului, când au oprit confe- 
rența din Sibiiu, este faptul, oă el (guver
nul) a permis fără de nici o greutate o 
asemenea conferență a partidei poporale 
săsescl, ce stă pe basa unui astfel de pro
gram, a permis’o îndată ce i-a venit la 
cunoscință, că oonduoătorii partidei au con- 
ohemat pe alegători fără deosebire de con
fesiune și naționalitate.

Este datoria cea mai mare a eseou- 
tivei a veghi a strict ca unitatea statului 
și a națiunei politice, oare formâză basa 
lui să ',nu fiă conturbată prin oonstituirea 
de partide după rassă său confesiune, cari 
au un caracter esolusiv anticonstituțional.

Ce s’ar face din unitatea statului a 
națiunei politioe, dâcă s’ar permite să se 
formeze partide pe basa deosebirilor de 
rassă ori religiune? Ce pericole ar aduce 
cu sine o astfel de grupare chiar și într’un 
stat de naționalitate așa de compaotă, oum 
e de pildă România ? Și ore s’ar afla un 
bărbat de stat român, care ar permite ca 
în mănia legilor cardinale ale constituției 
să se înființeze în România partide ale ras- 
selor și naționalităților unguresoi, bulgăresc!, 
greoesol seu Israelite? De sigur, că nu! 
Și nimănui nu i-ar veni în minte a ridioa 
în serios acusațiunea, dâcă guvernul ro
mânesc ar împedeca inițiativa luată în in
teresul constituirei de partide, de rassă ori 
confesionale esclusive.

Asta-i jocul cu: etă popa, nu e 
popa! Oficiosul se contracjice la fiă- 
care al doilea rend. E prins in fla
granti și t6tă sofistica sistemului de 
prigonire nu-i ajută se esă din în
curcătură.

0 voce germană despre desvoltarea 
economică a României, Țiarul german „Nord- 
deutsche Allgemeine Zeitungu vorbind într’u- 
nul din numerii săi din urmă despre ope
rele mărețe ale teohnioei și ingineriei ro- 
tnâne, cjiae, că portul dela ^Constanța e o 
dovadă eminentă pentru înaintarea și des
voltarea eoonomică a României, și servesce 
ca o garanțiă pentru faptul, oă munoa in
teligentă și neobosită a poporului român 
va ajunge încă la scopuri mai mărețe. Nu
mitul cjiar încheiă, cjioend, că și întrevederea 
regilor României și Serbiei dovedesce, că 
în amândouă statele dunărene se va întări 
simțământul oomunității de interese econo
mice, și raporturile acestea vor promova bi
nele poporelor.

Răspunsul Iui Bîsmark. La deolarațiu- 
nile ofioiosului german „Reichsanzeigeru, că 
revelări de natura celor publioate în „Ham
burger Nachrichten* n’ar fi permis să se facă, 
deârece ele se refer la secrete de stat, or
ganul prințului Bismark răspunde aoum ur- 
mătorele: Pertractările, oarl au decurs la 
timpul său între Rusia și Germania nu sunt 
secrete de stat, ci ele aparțin istoriei și ar- 
chivelor. Pentru Germania și pentru tripla 
alianță n’a avut nici o însemnătate ținerea 
în secret a învoielei, oi ea s’a făcut la do
rința Rusiei. E falsă părerea, oă învoiala 
eu Rusia ar fi o perfidiă față ou tripla 
alianță, deoreoe tecstul triplei alianțe per
mite chiar și Austro-Ungariei neutralitatea, 
la oas dâcă Germania ar fi ataoată din par
tea Franciei. Conform alianței, Austro-Un- 
garia și atunol ar pută rămâne neutrală, 
dâoă Germania ar ataoa în mod neprovocat 
pe Rusia. Dâcă Rusia ar fi aplecată, chiar 
și astăc|l ar fi recomandabil a renoi învo
iala respinsă la 1890.

Avansări în armata comună și 
honvec(ime.

Cu rangul de prima Noemvre o. au 
fost avansați în armata comună între alții 
următorii:

In m/hn/erid la rangul de locoienent- 
colonel: Bogdan Romanic reg. 98, Leopold 
Popovicl 11; căpitani ol. I: Iuliu Beran 
55, Iuliu Mălină 79, Nioolau Marciu' 34, 
loan Stacel 90; locotenenți: Teodor Ver- 
dan 1, loan Pădure 2, Vespasian Taran- 
gul 68, Coman Bers 83, Emil Sobota 4, 
Aurel Brosteanu 64; Sub-locotenenți: Teo
dor Sbârcea 7, Traian Bulbuc 88, Constan
tin Dimie 86, Teodor Mălină 80, Vasile 
Popescu 27, Silviu Cutean 81, Aurel Pă
cală 5, Alexandru Candrea 97, Octavian 
Grecul 75, loan Vințeleriu 7, Iosif Șindelar 
76, Paul Paul 44, Iosif Beran 86 și Iacob 
Brândușianu 73.

La vânători: La rangul de locotenent: 
Adrian Napoleon 3; sub-locotenent: Virgil 
Bianu 10.

La pionerl: La rangul de sub-locote
nent: Eduard Lacom 6, Eugen ,Pelnar 5, 
Hermil Cosmuța 12.

In corpul medicilor militari: La ran
gul de medici de regiment cl. II: Mihaiu 
Pop, Victor Corbul, laoob Făgărășan.

La administrația: La rangul de sub
locotenent : Aurelian Cadariu.

*
Avansamentul în armata comună peste 

tot arată încă raporturi favorabile de avan
sare. Generalitatea ce e drept nu este re- 
presentată în număr mare, dâr cu atât mai 
mult au fost avansați oficerii din statul 
major și oficerii superiori. Și acum înoă 
avansâză aspiranții de oficert după ll/2, 
sublocotenenții după 372 — 4, loootenenții 
după 572 — 6 și căpitanii după 10—11 ani.

*
La honvecțime s’au făcut între altele 

următorele avansări: La rangul de căpitan 
cl. I. Teofil Vătășan reg. 24, Gabriel 
Blându 21, Nioolau Literat 17, Ivan Pru
sac 25, medici militari: Eliă Beu și Romul 
.Marcu; la administrația: sub-locoienențl: 
Stefan Fodor.

SORILE DBLEL
— 22 Octomvre.

Suveranii ruși au sosit în 31 c. sâra 
în Petersburg, și au fost întâmpinați la 
gara dela Gacina de împărătâsa, văduvă âr 
la gara Țars-koje-Selo de miniștri.

—o —
Serată literară în Clușiu. Ni-se scrie: 

In 31 Ootomvre s’a început ciclul serate
lor literare, ce le va arangia tinerimea ro
mână universitară din Clușiu și ăst an. 
Punctul culminant al bogatei și variatei 
programe ’l-a format fără îndoială punotul 
al 7-lea, violin solo: Le rans de va sehe, 
eșec, de D-l 1. Mesaroșiu. Asemenea con- 
ferența d-lui A. Mamă: Femeia română, — 
temă ruginită, dâr interesant lucrată, fiind 
în ea desvoltate multe întrebări și cestiuni 
sooiale actuale și demne de multă aten
țiune ; conferențiarul a fost viu aplaudat. 

Multă plăcere ni-a făout și corul tinerimei 
sub conduoerea D-lui V. Șorbanu. Decla
mațiile d-lor Tr. Suciu și Em. Dan au fost 
fârte bune. Pagubă, că punot 4: duett 
violină (I. Mesaroșiu și Virgil Pop) s’a 
șters din program. Tot înoeputul e greu, 
însă în deoursul anului sperăm multe bune 
și frumose dela D-l Vaier Moldovan, zelosul 
president al seratelor. — Aleco.

—o—
Deputat român în Bucovina. Vineri 

în 30 Oot. n., s’a ținut alegerea suplemen- 
tară de deputat dietal în districtul Suoe- 
vei. Ales a fost ou 70 din 80 de voturi 
d-l Varteres cav. de Pruncul, mare pro
prietar în Suoeava, candidatul partidului 
național român. După încheierea actului 
electoral, toți alegătorii și un public nu- 
măros s’au postat înaintea căpităniei, unde 
două musioî au intonat imnul împărătesc. 
Intr’acestea căpitanul districtului a eșit 
pe baloop împreună cu amploiații, săi și a 
vestit alegătorilor și publioului resultatul 
alegerii. Dela căpitănie, întregul oonvoiă 
a plecat în sunetul musioei, oare intona 
„Deștâptă-te Române44, prin strada princi
pală pănă la locuința nou-alesului deputat, 
d-l cavaler de Pruncul, oare a fost căldu
ros felicitat prin rostul părintelui Oercav- 
sohi din St.-Ilie. Noul deputat a mulțumit 
alegătorilor în cuvinte bine-simțite pentru 
alegere și pentru încrederea alegătorilor 
pusă într’însul. De aci publicul în frunte 
cu d-l deputat au plecat la hotelul Lan
ger, unde s’a dat un frumos banohet, la 
oare au asistat și căpitanul distriotual, 
oorpul profesoral dela gimnasiu în frunte 
cu directorul Stefan de Repta, precum și 
contracandidatul Lichtenberger cu parti- 
sanii săi. Peste tot, la banohet a partici
pat un public număros, ca la vr’o 400 
de inși.

—o—
Dela armata română. Pe efiua de 

28 Noemvre v. se vor face următârele 
avansări la gradul de general de brigadă: 
Principele Ferdinand, actual comandant al 
regimentului 4 roșiori, va fi numit coman
dant al brigade! I-a din divisia de cava
leria independentă; colonelul Beler va fi 
numit președinte al comisiei de remontă, 
L,o creat nou prin budget; oolonelul Var- 
tiadi, aotual comandant al pieței Buou- 
rescî, va fi numit comandant al artileriei 
corpului I-iO de armată; oolonelul Tell, 
actual șef de stat-major al corpului 4-a 
de armată, va fi numit oomandant al 
artileriei corpului 3 de armată.

— o —
Societatea de lectură „loan Popasn44 

a tinerimei studiose dela institututul teolo- 
gio-pedagogio gr. or. român din Caran
sebeș, s’a constituit pentru anul școlar ou- 
rent în următorul mod : Președinte al so
cietății : D-l profesor Gherasim kerb. Vice
președinte al sooietății și președinte al 
comitetului: Coriolan Zuiac ol. c. III.; no- 
tariu I: Valeriu Daliciu o. o. III.; notariu 
II: Solomon Bălint ped. o. IV; bibliote
car : George Băiaș ol. c. II; vice-bibl.: 
Patrichie Rămneanțu ped. c. III; oassar: 
Aureliu Sdicu cl. o. II; controlor loan 
Stan ped. c. IV; redactor al foii „Progre
sul14 : Coriolan Zuiac el. c. III44. Membrii 
în comitetul executiv al societății: Aure
liu Ciulin și George Treta cl. o. III; Radu 
Pirtea și loan Roșea cl. c. II; Mihail Cos- 
tescu și Aureliu Maghețiu cl. c. I; Petru 
Humița ped. o. IV; Mărian Groza ped. o. 
III; Nicolae Șola ped. o. II și losif Jian 
ped. o. I.

—o—
Foc. Ni-se comunică din Tohanul 

vechiu, că în nâptea de Mercuri spre Joi 
a săptămânei trecute, pe la 11 ore a isbue- 
nit un foo în grădina d-lui parooh de-acolo 
George Tomas, arejendu-i 8 cară de paie, 
ce se aflau tocmai lângă șură. Ceea ce e 
mai trist, focul, după cum se asigură, a 
fost pus de o mână blăstâmată.

Mituiri, presiuni și corupțiuni la 
alegeri.
Caransebeș, 29 Oct. n.

Onor. Redacțiune ! Conform permi
siunii îmi iau voiă a Vă împărtăși decursul ' 

celor întâmplate ieri, în 28 Oot. n. o. re
feritor la proolamarea din nou a deputa
tului Vuja Pâter.

Omeni mid la suflet, parte Români re
negați, parte străini, slugi credinoidse ale 
ideii utopice de stat maghiar, prin terori- 
sărl de tot soiul au adus aoi în Caranse
beș mulțime de alegători să se presenteze 
la urnă, fără a li-se spune anume soopul, 
și să voteze cu partidul „liberal14, oare 
nouă Românilor îndeosebi ni-a făcut și ne 
va face înoă multe și mari rele.

Mercuri diminâța la drele 8 s’au în
trunit mameluoii „liberali44 în piața mare, 
de aci au plecat la casa orașului, unde s’a 
pus la cale proolamarea fostului deputat 
Vuja Peter. Nici oă ne putem mira de 
faptul acesta, pentru-oă întrega turmă de 
alegători a fost alcătuită în ohipul unei 
mașini automate, cum v’am spus’o în rân- 
idul trecut.

A fost de-ajuns, oa Brancoviciu, Bur- 
dia, Jidanul Keppioh să facă un semn, și 
mașina să semisoe! N’ai putut vadă niol o 
manifestație de voință proprie la niol un 
alegător. Chiar strigătele de „Eljen44 și 
„9ă trăâscă44 îți făceau impresia, că nu se 
buoură de tâte isprăvile ce le-au făout, oi, 
strigă numai pentru-că așa s’or trezit, și 
așa soiu, că au strigat și acum cinci ani 
la alegerile trecute.

Pe când în corespondența din rândul 
trecut v’am comunicat, că dintre conducă
torii naturali, adeoă în cjiua candidării, ni
menea n’a luat parte, deși a fost fli de 
târg; pe atunol astăcjl mă aflu în trista și 
durerosB posițiă, a vă împărtăși, oă 6 preoți 
și peste 30 de învățători au participat la ale
gere.

De învățători nu ne prea mirăm, că 
fiind toți comunali, vrând ne vrând au tre 
buit să se presenteze; ne mirăm însă și 
trebue să ne ouprindă fiori și să ni-se sgu- 
due întregă ființă când vedem și preoți la 
atari întruniri, oă într’ânșii ne-am obici
nuit a stima și iubi pe oei mai devotați 
pionerl ai națiunii nostre, și acum suntem 
siliți a ne olătina în oaraoterul unora, cari 
s’au făcut desertorl și de dragul paprika- 
șului șl-a momelilor s’au făcut singuri pe 
sine imposibili între Românii de bine.

Deștâptă-te Române și vefll, cui orecjl! 
iltă, cetesoe-i și oundsoe-i pe aoeia, cari 
s’au făout nevredniol să le mai cjici „pă
rinte44.

Etă-i cu numele : Romul Țuica preot 
în BuchinI; Dimitrie Popoviciu preot în 
Mărul; Florea Cioloca, preot în Poianl; Za- 
charie Popoviciu, preot în Ieșelnița; Nicolae 
Ionescu preot în Iaz, și loan Tiailoviciu, preot 
în Cuptoare Grușovet.

Dâr pentru-ca să se soie cari sunt 
acei învățători îi soriem și pe dânșii cu 
numele : George Adam (Marga); Nicolae 
Bârzan (Bănia); Nicolae Belciu fost înv. p. 
(Buohini); Toma Belciu, fost înv. p. (Ver- 
ciorova); George Rădoiu, (Ruienl-Turnu); 
N. Dragichiu , (Pârvova); Paul Boțco, 
(Buchini); George Simeria jun. și sen,, 
(Glimboaoa); Moise Fiat, (Lunoavița); Ni- 
colae Budescu, (Verendin); Simion Șandru 
(Slatina mioă); Boroa N. (Slatina mare); 
Teodor Faur, (Arminiș); Gheorge Găiesou, 
(ZerveștI); Nioolae Groza, (Mehadia); Si
mion Răzvan, (Cănioea mioă); Solomon 
Negrei, (Zlagna) ; Ioachim Radulovioiv, 
(Borlova); Nistor Stoiohescu, (Petroșnița); 
Toma Gherga, (Vălișora); Vichentie Ursu- 
lescu, (Globu-Craiova); Petru Tătuo, (Ilova); 
loan Balint (Vâr); losif Fotoc, (Mehadica); 
Virgil Ștefaniga, (Ciuta); Simion Botesou, 
(Ruscberg); Sofronie Sîrbu. (Feneș) și Petru 
Luoaoiu (Iaz).

„Vorbirea-program44 a lui Vuja, ros
tită în piața mare a fost o simplă mulță- 
mire pentru „încredere14, sâu mai bine <jis 
repețirea acelorași mirozănii, oa și la can
didate. O babă, dâoă ai fi pus’o, pe bină 
și dâoă i-ai fi dat puțin raohiu, ar fi soos’o 
mai bine la cale ou vorba, deoât d-l Vuja. 
Ce să-i faci omului, a fost prea emoționat, 
și a gândit că-i la banchetul „liberal44 și 
ține un toast!...

După-ce tote oele ofioidse s’au ispră
vit turma mare s’a împărțit în grupe mid 
și au pleoat le, looul destinat pentru raohiu 
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și paprikaș. A urmat apoi o bețiă generală 
„liberală14 : deputat, protopretorl, pretori, 
notari, jufll, alegători îi vedeai și mâne-fli 
de-avalva, împleteoindu-se unul în pioiârele 
celuilalt.

La cafeneaua „Centrală14 am observat 
un luoru olasic în feliul său. Primarul 
Burdia, rumen oolea și cu mustața sucită, 
— de altcum Român de naștere, — a mai 
primit în 4*ua și funoția de „ober-
kellner14, că, mă rog să-l fi văcjut cu oătă 
istețiă a soiut să-i reguleze pe polițiști, și 
cu oâtă nisuință oăuta să-i faoă și pe dânșii 
kellnerl!

Și pentru-oa să se completeze tabloul 
„liberal14, s’a insceuat în mijlooul pieței un 
fel de joc, unde nu vedeai alta, deoât pi- 
lărițe, învârtindu-se ou câta-un servitor, cu 
câte-un perde vara de pe strade.

Așa s’a păpat cjiua scumpă dela 
Dumne(jeu, așa s’a tras pe sforă bietul po
por neorientat.

*
Tocmai după terminarea acestui ra

port unul dintre preoții din loo petrece la 
•cele veolnice pe-un biet primar, săturat de 
paprikaș, care, se vede, că nioi n’a mai 
.avut timp să pleoe aoasă cu biruința și is- 
banda oâștigată.

delta.

Mureș-Tnrda, Oct. 1896.
Alegerea din Târgul-Mure^ului. Săp

tămâna trecută s’a făcut alegerea de de
putat din Târgul-Mureșului. Lupta a fost 
nespus de mare între partida guvernamen
tală și cea kossuthistă.

Tergul-Mureșului era cunoscut pănă 
acum ca cel mai kossuthist oentru în Ar- 
dâl. Tocmai aici Banfîy șl-a pus oarul în 
pietri să răstârne pe KossuthiștI. Candida
tul guvernului a fost într’un oerc Dr. Ber- 
nădi Gyorgy, âr al oposiției insu-șl Kossuth 
Ferenoz. In al doilea cerc pășise ca can
didat oposițional oontele Bethlen Gabor, 
fostul pașă din comitatul Târnavei-micI, âr 
ca guvernamental un anumit Ldgradi. Amân
doi candidații KossuthiștI au căcțut.

Presiunile și mituirile au fost ne mai 
pomenite. Prețul voturilor a variat dela 
20 fi. începând îu sus, pănă la 50 fi. 100 fi. 
și chiar și câte 600 fl. unul. Corifeii au 
primit câte 1000 fl. pentru isprăvile de 
corteșl.

Aprope toți alegătorii kossuthiștl au 
trecut astfel la guvernamentali. Un anumit 
Szbllosi, fost aderent al partidei indepen
dente, trecând la guvernamentali a atras 
asupră-șl ura oposiționalilor într’atâta, în
cât, după cum se vorbesce, au dat foc unor 
săcastre cu nutreț ale lui în valore de 1000 fl.

Păruelile și vărsările de sânge n’au avut 
păreche. Miliția a blooat pe alegătorii opo
siției așa, că cei mai mulțl dintre ei n’au 
putut ajunge la urnă.

Totă lumea ungurâscă din părțile 
aoestea vorbesce cu groză despre alegerile 
din oomitatul Mureș-Turdei, alegeri, oa și 
cari nu s’au mai pomenit nici în cele mai 
barbare constelațiunl politice.

n.

Visita reg’elwi Serfoiei.
Sâmbătă la orele 2 și un sfert Ma- 

jestățile Lor Regale Carol și Regele Alec- 
sandru, împreună cu principele Ferdinand 
și suitele au plecat dela Dalat la Sinaia.

Majestățile Lor au fost primite la gara 
de Nord de oătră toți miniștrii și persânele 
ofioi.ale. O gardă de onâre a regimentului 
4 de roșiori ou steag și musioă a făcut 
onorurile militare.

In trenul regal s’au urcat suitele Ma- 
jestăților Lor, d-1 D. Sturdza, președintele 
consiliului de miniștrii, d-1 CristicI, minis
trul Serbiei în Buouresol, și d-1 Papiniu, 
ministrul român la Belgrad. La orele 2 și 
jumătate trenul regal s’a pus în mișcare în 
sunetul musicei.

Un tren special a pleoat la Sinaia, 
ducând pe d-nii miniștri și mai multe per
sons invitate.

Trenul regal a ajuns la Sinaia la 
ârele 5; o gardă de onore din batalionul 
3 de vânători cu muși ca în frunte era așe- 
<jată pe peron și la intrarea treuului în 

gară, musica a intonat imnul sârbesc. Ma- 
jestatea Sa Regele Serbiei a descins la 
castelul Peleș.

După prân4 s’a dat la Castelul Peleș 
o serată. Spectaoolul a început la ora 9 
în teatrul Castelului cu representarea pie
sei „Un capriciu14 de Alfret de Musset, 
juoat de d-1 Dall’Orso și d-șârele Brăescu 
și Szeculicz.

In fundul sălei pe extrada regală se 
afla regele Serbiei în frumâsa și bogata 
uniformă a gard i (pantaloni roșii și tu
nică albastră desohisă). Regele Carol în 
oostum de colonel de infanterie sârbă, Re
gina în costum național dela Rucăr, prin
cipesa Maria în costum național.

Săra la orele 7 a fost la oastel un 
prânz de gală dat în onârea M. S. Regelui 
Alexandra.

După juoarea comediei lui Musset, 
familia regală și invitații au trecut în sala 
de musioă, unde d-1 Dall’Orso a cântat ou 
vidra serenada de Weniawski și o arie din 
„Ifrumâsa fată dela Perth14 și împreună cu 
d-șora Assan o scenă din Hamlet. D-șora 
Assan a cântat mai multe buoățl de Godard, 
Chaminade și alții.

Concertul s’a sfârșit cu „Ave Maria 1“ 
oântat de d-șora Assan însoțită de Regina 
la orgă și d-1 Dall’Orso ou viora.

Apoi âr in sala teatrului s’a jucat 
„Les Jurons de Cadillao14 de oătră d-șora 
Costaoopulo și d-1 Alexandru Ghica-Briga- 
diru, oare a avut un suooes strălucit.

După acesta invitații au trecut în sala 
bufetului, unde Suveranii s’au întreținut ou 
persdnele presents.

La ora 12 '/2 aoâstă frumosă serată 
s’a sfârșit.

Dumineoă la orele 9 și jum. diminâța 
Majestățile Lor au mers la mănăstirea Si
naia unde au asistat la serviciul divin. 
După eșirea dela biserică, Suveranii au 
făcut esoursiunl prin Sinaia și apoi au luat 
dejunul.

La orele 3 Regele Alexandru și suita 
au plecat din gara Sinaia ou trenul regal 
pentru Predeal. Regele Alexandru a ple
cat la Budapesta și de acolo va pleca apoi 
la Biaritz, spre a se întâlni cu regina 
Natalia. *

Din inoidentul visitei Regelui Alec- 
sandru al Serbiei, Capitala a fost iluminată 
Vineri sera. Casele și edificiile publioe erau 
împodobite ou lampione de tote oolorile. 
Dela bulevard și pănă la ministerul de fi
nanțe, Calea Viotoriei era înțesată de lume 
și tote ferestrile luminate. Arourile de gaz 
aședate din distanță în distanță, făceau un 
minunat erect. Clubul Conservator, cofetă
ria Capșa, magazinul Fain, Clubul Regal, 
Clubul Tinerimei, magazinele din fața Tea
trului, tâte erau iluminate și frumos împo
dobite. La palat, grădina și grilajul soân- 
teiau sub lumina multicoloră a candelelor. 
La orele 9 a avut loc o retragere cu fade.

*
Suita Regelui Serbiei se compune din 

următârele persone: generalul Franasovicl, 
ministrul de răsboiQ, colonelul Solarovicl și 
maiorul Rasicl, adjutanți regali, Dr. Milice- 
vicl, secretar particular al M. Sale, și Dr. 
Iovanovicl, medicul Palatului.

*
Din Viena se depeșâză, că în 20 No- 

emvre regele Alexandru va pleoa spre 
Roma ; în calea sa însă va face și o viBită 
curții din Viena, oare visită va ave carac
ter curat oficial. Regele Serbiei va fi pri
mit in mod oficial, și în timpul petrecerei 
sale în Viena, care va dura 2—3 c|De, el 
va oonveni și cu ministrul de esteme aus- 
triao, oonte Goluchowslci.

ResuHatul alegerilor.
Se pâte dice, că resultatul alegerilor 

este deja ounoscut. S’au ales pănă Luni 
sâra 274 deputați guvernamentali, 50 de 
partida lui Kossuth, 30 de partida „națio
nală11 (apponyiștl), 20 de „partida popo
rală14, 10 înafară de partid și 8 de frao- 
țiunea lui Ugron.

Partida guvernamentală' a dobândit 58 
mandate nouă, âr „partida poporală*, oare 
pănă aci era representată în cameră prin 

tr’un singur deputat, a dobândit 19 man
date nouă.

Tote celelalte partide au pierdut. 
Anume: partida lui Kossuth a pierdut 1 
oerc electoral, partida „națională11 a pier
dut 27. cercuri, cei înafară de partid au pier
dut 31, âr partida lui Ugron a pierdut 39 
cercuri.

Mai fără milă au fost bătute parti
dele lui Apponyi („națională11) și a lui 
Ugron, fiind-oă aceste partide îi făceau lui 
Banfîy cea mai neînduplecată oposițiă. 
Partida lui Ugron mai ales a căfjut vic
timă răsbunărei lui Banfîy în înțelesul 
strîns al cuvântului. Aoâstă partidă nu nu
mai că este aprâpe total distrusă, dâr 
și-a pierdut și pe cei doi conducători ai 
săi, pe Ugron Gâbor și Bartha Miklos.

Alegerile se încheiă de altmintrelea 
numai în 5 Noemvre n., deși fârte puține 
cercuri, mai sunt în restanță.

*
„Alkotmâny“, organul partidei „popo

rale11, se arată forte însuflețit de învinge
rea aoestei partide, care deși cea mai ur
gisită și mai prigonită între tote partidele 
politice ungurescl, a isbutit să câștige 20 
mandate.

După socotâla numitei foi ungurescl, 
oamera va avâ în viitor o înfățișare cu to
tul alta oa pănă acum. Iu înțeles propriu 
luat, în viitorea cameră vor fi numai două 
partide: una a guvernului, cu oare este 
aliată și partida lui Kossuth, âr alta a celor 
■oe luptă pentru revisuirea legilor politice- 
bisericesol. De acâstă partidă se țin nu nu
mai deputății „partidei poporale11, ci încă 
alțl 30 de deputați oposiționall, cari încă au 
să mulțămâsoă reușita lor la alegeri mai 
mult numai împrejurărei, oă au primit în 
programul lor revisuirea legilor politice bi- 
sericescl.

0 voce italiană despre cestiunea 
română.

Unul dintre cele mai importante 
cjiare italiene „La Stampa* din Turin 
publică un articol mai lung privitor 
la luptele naționalităților din Un
garia și mai alea ale, Românilor tran
silvăneni. Etă unele pasagii din amin
titul articol:

Mania Maghiarilor de a absorbi ele
mentul român din Transilvania e excitată 
și de resistența pe care ei o întâmpină; 
dâr 8cestă maniă are ea însă-șl de efect, 
după cum se întâmplă îu totdâuna, de a 
excita și mai mult sentimentul de patrio
tism.

Treoend prin aceste regiuni (Ardeal) 
ne simțim împinși a ne întreba, oum se 
pote că bărbații de stat ungurescl s’au pus 
și perseverâză într’o întreprindere de im
posibilă reușire, ca acea de a absorbi o 
naționalitate de origine așa de nobila și 
antică,, care s’a conservat voinică între 
atâtea seoulare întâmplări, și care origine 
e sculptată de tradițiunile și de reliquiele 
istorice în inima descendenților coloniștilor 
români ?

Chiar și natura sporește în un grad 
înalt contrasul între Transilvania și Un
garia. Plaiurile nesfîrșite dispar aci: sunt 
din contră munți și ooline, aceste din urmă 
încununate adese-orl de castele ruinate, 
cari amintesc fasele eroice ale resbelelor 
oontfa Turcilor și contra Austriei: sunt 
semne imposante, cari vorbeso de perse
verența Romanilor în Daoia.

Autonomă ab antiquo, Transilvania a 
fost constituată în Principat sâu Voivodat 
de regele Sf. Ștefan și a avut dieta sa 
legislativă. După bătălia dela Mohâcs, Tran
silvania a fost central politie al Ungariei 
independente și s’a distins în tot-d’a-una 
pentrti stăruința sa în oonservarea obiceiu
rilor și caracterelor strămoșilor.

Și din Transilvania au plecat, nu e 
mult timp — prin inițiativa câtor-va tineri 
cari au studiat îu Roma, unde s’au inspirat 
de amintirile clasioe — niște nouă soântei, 
cari au ațițat în Români, mândrii de des- 
oedența lor delă Daco-RomanI focul sen
timentului național.

Cum se pâte, că bărbații politici ai 
-regatului St. Ștefan, în loc de a declara 

Românismului resbel, nu judecă luoru ma 
just, mai bun și mai prudent a cerceta un 
compromis oonform dreptului național?

ULTIME SOIRI
Budapesta, 2 Noemvre. Aici se 

asigură, că s’au pus la disposiția 
comitetului esecutiv al partidei gu
vernamentale patru milîone florem 
pentru mituirî. Acestei și altor ase
menea risipe de bani este a se datori 
în mare parte învingerea atât de 
colosală a partidei guvernului.

Năseud. 2 Noemvre. Astăzi s’a 
ales aci deputat guvernamental Cso- 
kân Jănos, fostul director al gimna- 
siului superior român din Năsăud. 
Contra candidatul, jidanul Horowitz, 
s’a retras înainte de alegere.

DIVERSE.
Gentleman. Principale Montenagrului 

nu numai că e mare politician, dâr e și 
politicos. Ca dovadă pentru aoest lucru âtă 
următorul interwiew, care l’a avut din in
cidentul unei visite a sale în Viena cu un 
(Jiarist: — „Alteță11 cji" diaristul, „cum Te 
simțescl în Viena; ești îndestulii cu pri
mirea oe Ți s’a făcut, la oare a luat parte 
și monarohul ?“ — „Mă simt fârte bine și 
întradevăr mă văd fericit pentru bună
voința, care Majestatea Sa împăratul Fran- 
oiso Iosif a arătat’o față de mine. Voiti fi 
recunoscător pentru tot dăuna11 — „Alteța 
Ta esol recunoscător și față de Țar?14 — 
„De sigur. Eu și 'poporul meu avem să-i 
mulțămim Țarului pentru multe lucruri 
bune și aceste nu le vom uita nioi odată.* 
— „Să presupunem, însă că Rusia se încurcă 
într’un resbel cu Austro Ungaria, ceea ce 
nu pâte fi imposibil. Ce vei face în cașul 
acela? — „O14, răspunse prințul, „atunol 
mă voiu nisui într’acolo, ca să fiu un gent
leman*.

Alsacia africană Renumitul oălător 
Stanley sorise din incidentul resbelului su- 
danes o epistolă Interesantă cjiarului „Fi
garo14 din Paris despre cestiunea egiptână. 
Stanley flice, că Egiptenii voesc cu ori ce 
preț să-și recapete Sudanul perdut, care 
pentru ei e aceea, oe li-e Francesilor Alsa- 
oia și Lotharingia. De aceea armata egip
tână plâcă cu o așa însuflețire la resboiul 
din Sudan. Stanley mai cjice, oă resbelul 
aoesta este o cestiune națională a Egip
tenilor și n’au drept aceia, cari $io, e& 
armata espediționară este armată engleso- 
egiptână. E drept, că dintre ofioerl cei 
mai multi sunt EnglesI, dâr ei au întrat 
în armata egiptână ca voluntari și apără 
singur numai interesele Egiptului. Interesul 
cel mai mare al Egiptului e, ca să ooupe 
DoDgola, deârece îndată ce Egiptenii vor 
fi ocupat Sudanul. Anglia nu mai va avea 
interes ca să țină și mai departe asediat 
Egiptul. Este lucru interesant, că Stanley 
crede, că Englesii, îșl vor retrage trupele 
dela țermurul Nilului, dâcă prin acâsta ar 
înoeta raportele încordate dintre Franoiași 
Anglia iseate din causa cestiunei egip
tene.

L iterate

A apărut Nr. 16 al „Lume! ilustrate" 
cu următorul cuprins: Porțile de fier, Re
gele Alexandru al Serbiei, Gheorghe din 
Moldova (Versuri), Pref. Capitalei Dl. Paul 
Stătesou (sohiță biografică), Delavrancea 
(sohiță) „A mea este răsbunarer“ (sfârșitul 
romanului) Ucigașa, (urmare), Emil Paraiano 
(Versuri). Ilustrațiile acestui număr: Nun
ta?! șerbi, Stânca Babakai, Lucrările dela 
oataraotele din Iucz, Calea Szechenyi, Cân
tăreți șerbi, Lucrările dela stânca „Greben“ 
Strâmtârea Cazanului, Maiîi de stânci, Va- 
pâre de spargere, Tabla lui Traian, Cort 
țigănesc, Ruina Colubaoă, Cimitir turcesc, 
Insula Ada-Kaleh, Grănicer român, Luoră- 
rile dela Rigrada, Regele Alexandru al 
Serbiei, Prefeotul Capitalei, D-1 Paul Stă
tesou, Delavrancea, Priucesa de Wales.

*
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CTiIindarul Plugarului pe 
1897, edat de Tipografia „A. Mureșianuu 
din Brașov, a eșit de sub tipar și se va 
espeda la începutul sâptâmâuei acesteia tu
turor celor ce au trimis înainte prețul 
lui. Acest călindar întră acum în anul al 
5-lea, având un cuprins tot mai bogat și 
mai interesant. De astă-dată în călindar se 
cuprind și mai multe chipuri frumose. Pe 
pagina primă se află portretul fericitului 
întru pomenire loan Barac, marele scriitor 
poporal dela începutul acestui veao, er în 
text se află scrisă istoria vieței și lucrărei 
lui. Partea calendaristică este mai bogată 
ca pănă acum, îndreptându-o și îmulțindu-o 
după trebuințele ivite, însemnând pănă și 
evangeliile, ce sunt a se ceti în fiă-care 
Duminecă. Pentru a economisi din spațiu, 
măsurile dS lungime și greutate, competin- 
țele de timbrezi tacse, taxele pentru postă 
și telegraf etc.,s’au cules cu litere mici de tot. 
Mai ales tarifa pentru telegrame și taxele 
poștale pentru scrisori și pachete s’au adus 
pe lung și pe larg după cele mai nouă or- 
dinațiunl poștale. Târgurile sunt de-ase- 
menea îndreptate și corectate. Urmeză In
troducerea de Ioan Georgescu, și apoi vine 
partea literară. Acestă parte este mult mai 
bogată ca în călindarele din anii trecuțl, 
cuprindend ea singură vre-o 42 pagine cu 
cele mai frumose istorisiri, poesii etc., tote 
scrise pentru popor și forte interesante. In 
partea economică de-asemeuea se află o 
seriă bogată de articull de mare interes 
pentru plugari, precum : Rotațiunea în eco
nomia comassată, Lucrarea pământului, 
Tovărășiile economice, întrebuințarea va
cilor la lucru, Pășunatul vitelor, Văruitul 
grâului de semânță, Legumile bostănose, 
Culesul și păstratul pomelor și altele. La 
urmă vin felurite povețe, glume etc. cum 
și o mulțime de anunțuri.

Călindarul se află de vânzare la 
„Tipografia A. Mureșianu“ în Brașov și 
costă și de astă-dată numai 25 cr., er tri
mis prin postă 30 cr. Celui ce cumpără 
de-odată inai multe esemplare, li-se dă 
rabatul cuvenit.

Din „Biblioteca pentru toți*, oe apare 
în BuourescI în editura librăriei Carol | 
Miiller, cele mai nouă volume eșite de sub |

tipar sunt: Nrii 80—81, 82—83 și 84, cu- 
princjend tote trei părțile din romanul [: 
Ciocoii vechi și noi, seu ce nasce din pi
sică șoreci mănâncă", de Niculae Filimon. 
Al 8b-lea volum, conține: „Din biografiile 
scriitorilor români*, de Adamescu. Fiă-care 
volum costă 30 bani, legat frumos 60 bani. 
Se pot procura și dela librăria Ciurcu din 
Brașov ou 16, resp. 32 cr.

Proprietar ■ Dr. Aurel Murefiasw*

Redactor responsabil: Gregorâu mflaior

Cursul la bursa din Vierta.
Din 1 Noemvre 1896.

Beata ung. de aur 4% .... 122.65
Renta de oorone ung. 4% • . . 99.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/2°/o • 122.—
[mpr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/0 100.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis, 12,1. - 
Bonuri rurale ungare 4°/0 - - • 97.10
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.15y2 
Imprum. ung. ou premii .... 155.— 
Leșuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.—
Renta de hârtie austr.........................101.15
Renta de argint anstr.........................100.25
Renta de aur auatr..............................121.95
LoaurI din 1860 ......................... 144.25
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 930.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 401.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 365.25
Napoleondori. ....... 9.53
ilarei imperiale germane . . . 58.70
London vista....................................119.70
Paris vista.................................. 47.47'/2
Rente de oordne austr. 4°/0. . . 101.15
Note italiene.................................. 44 40

Cursul pielei Brașov.
Din 2 Noemvre 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.48 Vând. 9.51
ărgint român, Cum». 9.45 Vând. 9.48
Napoleon-d’ori Canap. 9.50 Vând, 9.53
Galbeni Camp. 5.60 Vând. 5.65
Ruble rnsescl Comp. 126.— Vând. rS-'.—
Mărol germane Cump. Vând,
Lire turoescl Cump. —.— Vând.
Boris, fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Angajament nou.
CIRCUL M. KÂR0LY
Onorat p. t. public! De6re-ce n’am cruțat nici cheltuell, nici 

ostenelă ca să mulțumesc on. public, mi-a succes a angaja 
primul circ italienesc de maimuțe și câni.

Gr-
astădi Marți în 3 Novembre 88V1G, 

xnare representație de deschidere a 
CiroxxlvLî. O- "Voljpi,

care consta din 42 persone și 80 animale, Ponis din Scoția/
maimuțe, cam și capre.

Fără concurență! Societatea au fost decorată de Maiestatea Sa 
Sultanul turcesc.
G» Volga. Oî rector. Cu mai- I Volpî Bartolomeo. Cu 10 

muțele, câni și caprele sale. Ponnys dresați liber.
G. GEMBBANI, vestitul Bresseur.

Trupa acrobatică L.Scartelli.
G. Vandagnotte. Equilibrist 

și Joungler.
Surorile irawey ca Potpori 

în aer.

Brothers, Hath S. Clown 
musicanți neîntrecuti.

D-șora E^elanî Bono, Gim
nastică.

Sahra și Bono mititelele să- 
ntore Trapez duplu.

Oomnul Pewey Clown cu dumer August.
In decursul representației va cânta o capelă italiană.

Prețul locurilor: Locul I. numerotat 1 fi., Stalul I 80 cr., 
al Il-lea 60 cr., al III-lea 40 cr., Galerie 20 cr. Copii acompaniațl 
de părinți prețul jumătate.

gșaș** in fiet-oare cȘ-i reprezentație. 
laiceputui Ia y2S ore sera.

[>
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O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok,
care după experiențele făcute sau dovedit ca 0 apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia conturbări 
de mistk ’re. maladiele stomacului, a rinichi
lor, a beșicii udului și ale organelor respira
tor e etc.

Borviz de primul rang
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în Brașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibiiu, Sighișora și în Alba-Julia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Cluj: la Segesvăry es tărsai, în Deva: la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

Cu tdtă stima:
Administrațiunea isvorului 

„M a f I Ii o A.44

(comit. Hăromszek). Bodoli. (Transilvania).

hliȘj

t

„ANKE R“
Societate d.e azig"ULraxe și rente.

Direcția:
Wien, I., Hoher Markt II. Budapest, VI., Deăkplatz 6.

Representunța generală pentru Ungaria:

„Anker-HofH.

în casele proprii ale societății.
Averea societății; 110 milione corone.
Starea asiguranților: 460 milione corone.
Plătit pănă acuma: 192 milione corone.

Polițe incontestabile. Condiții culante- Pentru cei obligați 
milițiă asigurare de resbel fără plătii. Participanților câști-

„Anker-udwai*(<.

la
guri mari. Asigurări de copil favorabile

Cu prospecte și informații servesc representanții pentru 
Brașov și giur.
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ABONAMENTE

X

X
XX

X
6

S. HAAS & FII
șirul Florilor Nr. 14.

wOOCXXXXXXA
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X 
g
X 
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X
X

„GAZETA THAHSZLVA1ÎIEI“
Prețul abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni 
șese luni 
unu an

Pentru România și străinătate:
trei luni..................................................... 10 fr.
șese luni......................................'/• . 20 4r.
unu an .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fi. —
fi. —
11. —

Pe
Pe
Pe

)

40 fr.

X
X

Duminecă,.

2
1

fl. -
11. —

50 cr»

Atemb h numerele cu feta de 
Pentru Austro-Ungaria: 

an .
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate: 
an.....................................................8 franci,
șese luni.......................... 4 franci,
trei luni...................................... . 2 franci.

M
X
X
X
X
M
X

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede 
mandate poștale.

Oomnii, cari se vor abona din nou, se binevoiescă . X 
srcie adresa lămurit și a arăta și ultim poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei11.

%

X
X
X
X
X
x
X
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X
X
X
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X 
X

Tipografia A. Muresianu, Brașov.


