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Cum e cercetată universitatea din 
Clușiu?

Publicăm mai jos, după fâia 
guvernamentală din Clușiu, unele 
date statistice privitâre la numărul 
ascultătorilor dela universitatea din 
Clușiu.

Cu multă satisfacțâune și bucu- 
riă constată numita foiă, că în anii 
din urmă a crescut în mod însem
nat numărul ascultătorilor inscriși 
la universitate, carî de present sunt 
cu totul 792. Numai din anul trecut 
s’a îmulțit numărul studenților uni
versitari cu 166.

Nu se mulțămesce însă „Kolozs- 
vâr“ a constata sporirea în gene
ral a ascultătorilor dela universitate, 
ci fără de cea mai mică îndreptățire 
voesce să tragă din acesta sporire 
nisce conclusiuni false și tenden
țios© cu privire la ascultătorii de 
naționalitate nemagliiară.

Firesce, că și din statistica uni
versității este eliminată rubrica, ce 
indică naționalitatea. In locul ei e 
lăsată, numai rubrica privitâre la 
confesiune. Presupunând, că cei 65 
de ascultători gr. cat. și cei 35 gr. 
or. sunt de naționalitate Români, 
foia cîușia.nă găsesce, că acesta uni
versitate este cercetată de vre-o sută 
de tineri români. Asemenea găsesce 
că cei 63 evangelicl trebue să fiă 
Sași. împrejurarea acesta o declară l 
de fârte îmbucurătore, căci ar do-1 
vădi, că tinerii naționalităților țin 
Într’un numer așa de considerabil 
sâmă de instrucțiunea mai înaltă, 
ce li-o ofere statul „maghiar“ și se 
hrănesc la sînul culturei maghiare, 
pe care „agitatorii11 o declară de 
neesistentă.

Ce miseriă, ce ticăloșiă, ce fa
riseii» cinic!

Vorbesce foia susținută din fon
dul reptilelor creat din visteria sta
tului, vorbesce despre tinerii nema
ghiari din Ardeal, ca și când ar fi 

nisce ascultători dintr’o țâră străină 
și îndepărtată, de pildă cum ar fi 
ascultătorii bulgari, greci și japonezi 
la o universitate apusână de renume 
european.

E într’adever straniă aparițiunea, 
ca un organ guvernamental dintr’o 
țâră cum e Ardealul se se arate atât 
de indiferent față cu progresul real 
al poporațiunei țerei. Autjî acolo! 
In Ardeal, unde trăesc un milion 
și jumătate de Români față cu 
5—600,000 de Unguri și Secui, se 
fiă considerat ca ceva forte îmbucu
rător, că universitatea, ce-ar trebui 
se aibă destinarea a fi promovatorea 
culturei întregei poporațiuni, e cer
cetată de vre-o 80—100 de Români 
față cu peste 600 Maghiari și Săcui!

Tocmai împrejurarea, că după 
aprâpe 25 de ani, de când a fost 
înființată, universitatea din Clușiu 
nu se pâte făli, decât cu numărul 
bagatel de 80—100 ascultători ro
mâni, dovedesce, cât de slab își 
împlinesce ea chiămarea culturală 
în acâstă țâră. Pâte se se simță mă
guliți așa numiții purtători ai cul
turei maghiare din Clușiu, că s’au 
aflat măcar ațâți tineri români se 
recurgă la instrucțiunea, ce li-o dă 
statul „maghiar“ din prisosul cultu
rei maghiare; dâr nici acâsta nu 
este, cum cred ei, resultatul cuce- 
rirei culturei maghiare, ci numai 
sărăcia și alte necesități ale vieței 
grele i-a dus și pe acei tineri la 
Clușiu.

Se nu-și facă dâr Maghiarii cap 
de laudă și de victoriă din acestă 
împrejurare, căci datele, ce ni-le 
oferă statistica ascultătorilor dela 
universitatea maghiară din Clușiu 
constitue în realitate o fârte tristă 
iconă a stărilor din Ardeal: de-o 
parte proletariatul funcționarilor bud- 
getivorl, representat în cea mai mare 
parte de cei 400 de tineri maghiari as
cultători ai facultății de drept, și de 
altă parte aprâpe totala urgisire și nă- 

păstuire a marelor interese de cul
tură și de progres ale covîrșitorei 
majorități a poporațiunei țerei, care 
are același drept la cultura mai 
înaltă și la pregătirea pentru viâța 
publică, ca și minoritatea.

Cu alte cuvinte, s’a înființat 
universitatea din Clușiu pentru Ar
deal și din nenorocire ’i-s’a dat mi
siunea, de a combate cultura și pro
gresul Românilor și al Sașilor ar
deleni și de-a favorisa și înainta 
numai interesele culturei maghiare.

Este în rătăcire foia clușiană 
dâcă (jice, că „agitațiunea“ Nema
ghiarilor ar considera cultura ma
ghiară de neesistentă. Acâsta nu s’a 
întâmplat, der o consideră ca ceea 
ce este: o cultură restrînsă și infe- 
riâră, ce în fond este lipsită aprope 
total de forța de-a cuceri și asimila. 
Dovada cea mai viua ni-o dă însă-și 
universitatea din Clușiu. Acâstă uni
versitate a putut să devină un cen
tru al șovinismului violent și intole
rant, ce bântue astăcji țâra nâstră, 
dâr n’a fost în stare într’un pătrar 
de secul se-șl estindă influința spiri
tului său maghiarisator mai departe, 
decât se estinde pătura locuitorilor 
maghiari din Ardeal. Este un sâre, 
care lucesc© numai pentru aceștia, 
și Românii, ca nisce cetățeni de a 
doua mână, cum sunt priviți și tra
tați, nu găsesc într’ânsa nici un scut, 
nici un sprijin pentru înaintarea și 
progresul lor. 8unt indivicJL pe cari 
necesitatea vieței îi mână de ici, de 
colo la portul ei, der poporul ro
mân, ca un viu organism, ce este, 
nu resimte din activitatea acestei uni
versități, decât numai starea sa umi
lită și asuprită, în care geme.

De cumva tăia clușiană s’ar 
îndoi despre cele mai sus 4lse> 0 
învităm, pentru a face o probă, să 
stăruâscă, împreună cu ai săi, pe 
lâDgă guvernul și legislația ungu- 
râscă, ca se înființeze în Clușiu o 
universitate paralelă română, ceea 

ce ar fi cel mai modest postulat de 
drept al Românilor. Și atunci stăm 
buni cu capul nostru, că deja în 
anul dintâi acâstă universitate pa
ralelă va ave peste o miiă de as
cultători.

S’ar părâ, că propunerea acesta 
e un lucru de șagă. Astăcj.1, în era 
lui Banffy, va fi așa, înse mâne 
pâte se ajungă a fi un lucru din 
cele mai seriâse, căci un popor atât 
de numeros și atât de puternic în 
avântul seu de progres, ca poporul 
român dintre Tisa și Carpați, nu 
pâte se fiă lipsit încă 25 de ani de-o 
universitate a sa națională.

Etă datele statistice, despre 
cari vorbim mai sus:

Numărul studenților dela universita
tea din Clușiu este în crescere continuă. 
In primul semestru al acestui an numărul 
studenților înscriși la aoâstă universitate 
atinge cifra de 792. Un număr atât de 
mare de studenți n’a avut universitatea 
din Clușiu nicl-odată.

In anul 187^ — 73, când s’a deschis 
acestă universitate, numărul ascultătorilor 
ei era 233. De atunci a devenit din an 
în an mai împopnlată, așa că în primul 
semestru al anului școlar trecut erau în
soriși la universitate 626 studenți, er acum 
sunt însoriși 792.

Din numărul total al studenților ac
tuali, 432 studieză drepturile și sciințele 
de stat; 116 studieză medicina; 144 filo- 
sofia; 65 sciințele matematice; 33 far
macia.

Din rubrica, în care se împart stu
denții universitari după religiune apare, că 
65 dintre ei sunt greco-catolicl, 35 graoo- 
orientall, er 63 ev. augustinl. De aci se con
chide, că între tinerii universitari din Clu
șiu inscriși în primul semestru al acestui 
an se află 100 Români și 63 Sași.

Foia șovinistă „Koiozsvâr“ îșl esprimă 
deosebita sa bucuriă, că tinerii nemaghiari 
„recurg în număr atât de considerabil la 
instrucțiunea superioră, pe care li-o ofere

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

„Cartea negră“.
Unde dai și unde crăpă. 

Prov. român.

Rispuns In „Cartea negrâr (A „felcete ki>nyvu>), 
scrisă de br. btefan Kemeny junior în 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef în numerii 
121 —131'din Mai 1895 ai lui „Magyarorszăg11, 

din Budapesta.
De Axentie Severii.

6) (Urmare).

După aceste descoperiri, pe cari le-am 
credut indispensabil necesare, ca se se potă 
prețui după adevărata ei valore „Cartea 
cea negră“ de br. Kemeny, se esaminăm 
și mai de-aprope aserțiunile cuprinse în 
acestă carte.

Cartea, în original scrisă nemțesce la 
1849, după ce într’un stil tragi-poetic ne 
spune — ceea ce nu am sciut și credut 
nicl-odată — că garda națională maghiară 
a tras primele focuri la Zlagna asupra Ro
mânilor, cari incendiaseră niscai case ; cum 
acestă gardă a plecat cu armele a mână, 

cu femei cu copii, cum unii din cei ple
cați s’au reîntors dela PetrânjenI, er alții 
dela Galați și Feneș fără a li-se atinge un 
fir de păr; cum mai pe urmă acestă gardă 
se învoi a preda armele, dâr a continua 
mersul pănă la Presaca: ne arată cum au 
fost măcelăriți 640 de individl acolo.

iltă aci, în traducere pe cât s’a pu
tut mai fidelă, descrierea acelei catastrofe:

Măcelul îngrozitor al Zlăgnenilor.
(Scrisă în 1819).

După-ce Duminecă în 22 Octomvre 
1848 s’a lățit soirea, că se apropie o bandă, 
de hoți valahi, Nemegyei Jănos a invitat 
garda națională la un consiliu de resbel, 
în care cu unanimitate s’a hotărît, că: 
Dâcă Valahii se apropie însoțiți de milițiă, 
conduși de vre-un ofițer împărătesc, care 
să-i țină în ordine și să-i înfrâneze, atunci 
se predau, der hordele conduse de tribuni 
și de popii valahi numai peste trupurile 
lor morte le vor lăsa în oraș.

Zlăgnenii întrebuințaseră armele pri
mite din Alba-Iulia numai spre apărarea 
proprie, prin urmare, îndată ce s’ar fi pre- 
sentat o putere aperătore, înarmații, cari 
în partea cea mai mare constau din ofi- 

cianțl cesaro-regescl, fără îndoelă ar fi ab- , 
dis de apărarea proprie.

După sfătuirea amintită, femeile s’au 
adunat în biserică, bărbații au rămas totă 
noptea în arme. Valahii afară din oraș 
și-au petrecut cu larmă mare.

Luni dimineța, cu legături de paie în 
vârful lăncilor, horda întregă a năvălit în 
oraș cu scop ca să-l aprindă și dela ple- 
banul din Zlagna pretinseră predarea ar
melor, reservându-șl să facă perchisițiă do
miciliară, bine înțeles cu scopul de-a prăda.

Parlamentarii dintr’o parte erau admi
nistratorul Nemegyei, asesorul Csâszăr, 
Borza și Dr. Knopfler; din altă parte ase
sorul Angyal, oficiantul camerarial Nemeș 
și doi popi valahi. Despre Angyal este 
sigur, că s’a alăturat de parlamentari cu 
intențiuul paclnice. Detaiurile tocmelilor 
din causa sgomotului prea mare nu puteau 
fi audite, der se putea considera aprope ca 
sigur, că Valahii au pretins eșirea Maghia
rilor fără escepțiă, predarea armelor și de- 
sarmarea gardei naționale.

Este însă< de observat, că pertractă
rile decurgeau în mai multe locuri; așa 
spre de pildă într’un loc pretindeau 5 buțl 
de vin și armele primite în primăvară prin

I miliția împărătescă, în sfîrșit pretindeau și 
aceea, că Ungurii sub jurământ și în scris 
să-i asigure, că afară de Șaguna și afară 
de episcopul din Blașiu, Românilor să nu 
le potă porunci nici comitatul, nici gu- 
berniul.

După-ce au părăsit lucrurile de con
sultare, Valahii strigau „Pace“, Ungurii 
fâlfăiau batiste albe pe armele lor, der în- 
zădar. Acest joc de împăciuire plictisia și 
supăra pe Valahi, cari în mai multe locuri 
deteră orașului foc. Atunci garnisona în
cepu a pușca asupra tăciunarilor, cari o 
luară la fugă din oraș, der incendiul, care 
se lăția, și căldura au silit pe locuitori să 
se refugieze din oraș. Locuitorii plecară 
spre Alba-Iulia, în starea cea mai tristă, 
așa cum îi ajunsese nefericirea pe neaș
teptate. Multe femei și copii -nu aveau 
haine calde și deja lângă satul Petrosa au 
fost împresurați și au trebuit să se oprâscă. 
GâțI-va funcționari valahi, spre pildă An
gyal și Sașii, cum au fost Kain și Konrad, 
s’au reîntors în oraș, ceilalți și-au făcut 
drum cu forța continuându-șl calea cu in- 
tențiunea, ca în calitatea lor de oficianțl 
împărătesc! să potă străbate în cetate.

Intre Feneș și Galați, dr. Knopfler
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statul maghiar, și se nutresc din cultura 
maghiară, din aoea oultură, pe oare agi
tațiunea neînfrenată o deolară oa neesis- 
tentă“.

Față ou aoestă observațiune a foiei 
șoviniste unguresel, noi ne aduoem aminte 
de veohia și justa pretensiune a Români
lor, de-a se înființa și pentru tinerimea 
nostră măoar o aoademiă de drept, pe oare 
tocmai cifrele de mai sus dovedeso, oă ar 
fi cine s’o împopuleze. Unde mai pui apoi 
însemnatul număr de tineri români împrăș- 
tiațl pe la universitatea din Budapesta, pe 
la academiile din Dobrițin, Oradea-mare etc.

Dâr n’a sosit încă timpul de-a intra 
serios în disouțiunea acestei teme. Va sosi 
el însă odată, de sigur..

CKONWA POLITICA.
— 11 (23) Noemvre.

Este în mare progres socialismul în 
Austria. Foile socialiste oebiee „Novy Ro- 
botnio“ și „Naprzot“ raportâză despre în
truniri socialiste în Silezia și în Galiția 
vestică și ostioă. După aoeste foi partida 
sooialistă democratică lucră fârte diligent 
printre țărani în vederea viitârelor alegeri 
pentru parlamentul oentral. Agitațiunea 
între Jidovii din Galiția faoe mari pro
grese. A apărut și o foiă nouă sooialistă în 
jargonul lor.

*
Sâmbătă diminâța a sosit regele Alec- 

saiidru al Serbiei în Viena. La gară a fost 
primit de generalul BabicI și de majorul 
Hrdlicka atașați pe lângă persona Sa, apoi 
de ambasadorul serbeso Simiol și de atașa
tul militar rusesc Pollio. Regele Alexandru 
a mers în trăsurile curții la otel. Sârbii 
adunați în mare număr la gară l’au primit 
cu strigări de „Zivio !u

împăratul a primit pe regele Serbiei 
la 2 ore d. a, în audiență, care a durat 
3/4 de oră. A mai primit în audiență și pe 
ministrul sârbesc, Franassovioi și pe adju
tantul regelui Solaroviol.

Din Belgrad se telegrafiază, că visita 
regelui serbeso are hotărît și însemnătate 
politică. Era plănuit oa el să se întelnesoă 
la Viena cu tatăl său ex-regele Milan, ca 
să-i oâră sfatul față ou pretensiuniie tot 
mai urgente ale radioalilor de a schimba 
constituția și față cu situația, în oare radi
calii au adus țâra. După-ce ex-regele Milan 
a plecat dela Viena înaintea sosirei fiului 
său, a rămas oa acesta să asoulte sfaturile 
ce i-le va da împăratul Franoise Iosif.

»
Intr’o corespondență, ce-o primesoe 

dela Belgrad cjiarul oeh „Narodm Listy* 
se spune despre raporturile Șerbilor cu 
Rusia între altele: Este un adevăr viu, oă 
Rusia n’are să fiă îngrijită pentru câști
garea simpatiilor serbesel. Radicalii și li
beralii din Serbia representă, așa cjjcend, 
întrâga națiune serbâscă și aceste două par-

tide sunt cu trup și suflet pentru Rusia. 
Și partida progresista serbâscă s’a arătat 
cât-va timp rusofilă, dâr totuși n’a încetat 
de-a cocheta ou Maghiarii și aoâsta par
tidă a jertfit interesele economice ale Ser
biei numai oa să plaoă acestora. Cu tote 
aceste întrâga națiune sârbâscă îșl în- 
drâptă privirile spre Rusia în speranța și 
convingerea, că cea mai bună și corectă 
politică națională este aoâsta. Rusia pote 
deci să conteze în fiă-care minut la na
țiunea serbâscă.

Statutul de organisare al frac
țiune! Ugron.

Alaltăerl fracțiunea Ugron așa numită 
„partidă a independenții și dela 481< a avut 
sub presidiul lui Bartha M. o conferență, 
în oare Geza Polonyi a presentat statutul 
de organisare al partidei compus de comi
tetul pregătitor. Acest statut, oe constă din 
18 paragrafl spune, că numele organisației 
politioe va fi: „48-as szovetsâg“ (alianța 
48-tistă). Sediul olubului oentral al acestei 
alianțe este în Budapesta. Afară de aoâsta 
vor fi oluburl în tote orașele provinciale 
și comunele, unde vor fi representați ade
renții a alianței 48-tiste. Fiă-care club îșl 
va alege reprezentanții săi în puterea sta
tutelor.

Scopul «castei alianțe este: eluptarea, 
desvoltaraa și apărarea independenței de 
stat și a vieței economice independente a 
Ungariei cu arme constituționale și respeo- 
tându-se drepturile casei domnitâre. In fiă- 
care oraș și comună, unde alianța 48-tistă 
numără cel puțin 30 membri este a se în
ființa un olub.

După-ce s’au cetit statutele, a luat 
cuvântul conducătorul partidei Gabriel 
Ugron. El a declarat, oă primesoe proieo- 
tul; e bine oa partida să-și ducă ideile sale 
în popor, deoreoe legea se desprețuesce 
și aoeia, cari sunt chiămațl a o păzi sunt 
oei dintâiâ, cari vatămă legea. Biroul mi
nistrului președinte, <j:se Ugron, eemănă 
cavernei unui căpitan de bandiți, din care 
noptea se săvârșesc atentate în contra ori 
cărui merit și a ori cărei oonsciențiositățl, 
din oare să atacă ou răință ori ce simț de 
bună ouviință, ori oe lege spre a da inte
resele și moralul țerii pe mâna unei biro
crații lihnită de fome, supusă și tîrăitore.

După-oe mai vorbesc câți-va, cerând 
între altele să se facă un nou program, 
primindu-se într’ânsul și postulatul votului 
universal și oestiunile sociale, Ugron de- 
olară, că află a fi de ajuns programul dela 
1884, der orede, oă este neoesar de a se 
da un manifest. Președintele Bartha resumă 
apoi mersul disousiunii și proiectul de or- 
ganisațiă se primesce în general. Acest 
proiect va fi presentat unei 'mari întruniri 
a partidei, care va fi chemată a stabili tex
tul definitiv al statutelor.

Dela Sinodul din Blașiu.
Pentru completarea raportului 

nostru privitor la decurgerea Sino
dului archidiecesan gr. cat. împăr
tășim încă următârele date:

Sinodul a ținut șese ședințe, câte 
două în fiă-care cji. Tâte ședințele au fost 
presidate de Escelența Sa Metropolitul 
Mihalyi. Ca notari sinodali au fost pro
clamați d-nii: I. Hățegan protopopul Dâr- 
gei, Dr. V. Szmigelslci profesor de teologia 
în Blașiu, G. Bărbat, vice-protopopul Bla- 
șiului și Uie Câmpean, paroohul din Varviz.

îndată după constituirea Sinodului, 
la propunerea Metropolitului, s’au adresat 
din partea Sinodului două telegrame oma
giale : una Pontifioelui Roman, âr alta mo- 
narchului nostru, fiind ambele subsorise în 
numele Sinodului de Metropolitul și de 
pfotopopul Hățegan ca notar.

La telegrama adresată Papei a și răs
puns în numele aoestuia cardinalul secre
tar de stat Rampolla printr’o telegramă, 
ce a fost cetită în Sinod.

Au fost deolarațl ca membri verificați 
ai Sinodului următorii:

Canonioii: Ioan M. Moldovan, Dr. 
Ioan Raț, Simeon P. Mateifi, Iosif Hosszu, 
Gavrilă Pop; notarul capitular Dr. Augus
tin Bunea; iermonarchul Dămian Elie Dom- 
șa; Dr. Victor Szmigelski, delegatul pro
fesor de teologie ; loan German, delegatul 
profesorilor de gemnasiu; George Mun
tean, delegatul profesorilor dela preparandiă 
și normo; vicarul Basiliu Rațiu, protopopul 
Ștefan Pop, protopopul Simeon Micu. edm. 
protopopesc Vasiliu Pop, v.-protop. Simeon 
Pop; adm. protop. loan Horșa; v.-protop. 
George Bărbat; protop. Ioan Moldovan din 
Cătina; protop. Demetriu Cutean; protop. 
loan Laslo; protop. loan Hățăgan; v.-pro
top. lacob Maoaveiu; v.-protop. Aron Ge
rasim; v.-protop. Clemente Raiou; v.-pro
top. Artemeiu Codercea; protop. Nic. So
lomon ; v.-protop. George Suciu ; v.-protop. 
Ștefan Câmpian; protop. Ioan Moldovan 
din Mediaș; v.-protop. Ioan Pop; protop. 
Vasiiie Hossu; protop. Beniamin Pop; v.- 
protop. Macsimilian Codaroea ; protop. Pe
tru Uilăoan; v.-protop. luliu Montani; pro
top. Aleosandru Dobrescu ; protop. Ioan V. 
Rusu; protop. Iaoob Lugoșan.

Delegații verifioațl ai clerului rural 
sunt: Ioan Bunea pentru districtul Veneția 
de jos; Alecs. Șerban pentru distr. Voila; 
Teodor Fodor pentru Aiud; Ludovic Luca 
pentru Alba-Iulia; Florian Petran pentru 
Almaș; George Boeriu pentru Arieș; Iosif 
Lita pentru Bia; luliu Nistor pentru Blașiu; 
Petru Rus pentru Cătina; Dem. Aron'pen- 
trn Ciohindeal; Ioan Pop pentru Clnș; 
Aurel Pop pentru Cașocna; loan Petran 
pentru Dergea; Miron Dascăl pentru D. 
Sân-Mărtin ; Demetriu Metea pentru Ernot; 
Teod. Domșa pen*ru Fărăgău; Uie Gâm- 
pian pentru Giurgeu; Romul S. Orbean

pentru Ludoș; Vasiiie Făroășan pentru în
doi; Basiliu Stoian pentru Mediaș; Aurel 
Urzică pentru Morlaca; Vasiliu .Saltelechi 
pentru Murăș; Petru Moldovan pentru Mu- 
reș-Uiâra; Ioan Pantea pentru Pogăceau 
Aleos. Târnăvean pentru Reghin; Aleos. 
Papiu pentru Roșia; loan Bitea pentru 
Sebeș; Teodor Coman pentru Sibiu; Ales. 
Pop Romonțan pentru Turda; Ștefan Șan- 
dor pentru Trei-Scaune.

Pe Ștefan Boeriu din Abâsfalva și pe 
Alecsandru Boeriu din Jacodul român Si
nodul nu i verifică, dedrece pe cel dintâiu 
l-a delegat protopopul Ales. Boeriu din 
Odorheiu, la ce n’a avut dreptul, âr al doi
lea n’a fost ales în regulă. In fine Sinodul 
ia la ounosoință, oă la ședințele Sinodului 
va participa și fisoul Consistorului arohi- 
dieoesan în calitatea Sa oficiosă de fisc, 
pentru ca să pOtă fi întru ajutorul și la 
îndemâna Archiepisoopului president.

V.-prot.opopul Odorheiul Ales. Boeriu 
și protopopul Sebeșului Alecsandu Do- 
bresou și-au legitimat absența.

S’au ales după acestea trei ootnisiunl: 
una administrativă sub presidiul canonicu
lui I. M. Moldovan; a doua financiară sub 
presidiul canonioului Dr. I. Rațiu, âr a 
treia culturală-școlară sub presidiul canoni
cului Iosif Hosszu. Fiă-care comisiune a 
constat din câte 7 membri aleși de Si
nod și câte-un președinte numit de Me
tropolitul.

Mai interesant a fost raportul comi
siunii oulturale-școlare. In numele acesteia, 
ca raportor, canonicul Gavrilă Pop, raportâză 
despre starea școlilor poporale din archidie- 
eesă. Din aoest raport se vede, că în ar- 
chidiecesă sunt 411 școli poporale, cari le 
frecuenteză 20,461 bftețl și 18,066 fetițe.

Raportul comisiunii sinodul îl ia spre 
sciință și decide: a) ca după putință să se 
ștergă instituțiunea învățătorilor ambulanți; 
b) se reoomandă protopopilor, parochilor 
și senatelor școlare a griji de ținerea șco- 
lelor de repetițiă; c) unde sunt doi învă
țători, să se aplice totdâuna o învățătore 
ou&lificată; d) sinodul recomandă protopo
pilor a stărui, oa învățătorii cualifioațî să 
stea cel puțin 3 ani într’o stațiune; e) să 
se pună un pond mai mare pe pomărit, și 
să se îngrădâscă grădinele neîngrădite; f) 
unde nu sunt, se reoomandă înființarea de 
fonduri de cult districtuale; g) se reco
mandă învățătorilor cultivarea stupăritului.

Directorul G. Muntean presintă rapor
tul comisiunii școlare despre starea prepa
randiei din Blașiu. Institutul acesta a fost 
înființat în anul 1865; pănă în 1881 a avut 
două cursuri, de atunci are trei cursuri ou 
trei profesori ordinari. De presinte sunt 
însoriși ou totul 118 elevi. Tot la acest 
institut învață oa privatiste și candidatele 
de învățătore. In anul acesta sunt însorise 
19 eleve.

Șcâla normală (elementară), are 94

și Barra (Osâszâr și Nemegyei au rămas 
cevașl mai îndărăt) s’au învoit cu condu
cătorii valahi astfel, că Ungurii se predau, 
ei să îngrijescă de 20 de trăsuri pentru 
femei și pentru arme, ca să le transporte 
la Alba-Iulia. Der în loc de 20 au sosit 
numai 2 trăsuri, pe cari au încărcat ar
mele și așa au plecat mai departe.

Lângă Presaca am fost siliți se petre
cem noptea pe un câmp mocirlos: Acesta 
a fost cea mai de pe urmă și cea mai în
grozitore nopte a nefericiților. Istoviți de 
ploiă și de vânt, trebuiau se asculte, 
cum Valahii se sfătuiau, că ore să-i omore 
pe toți seu să-i ducă la Blașiu.

Intr’acestea prin cea mai nerușinosă 
cercetare au descoperit la Bihari Juliana 
1000 de galbinl. Pentru acestă pradă hoții 
au început ă-se certa și bătaia, iritațiunea 
servi ca sămn pentru măcelul general. 
Unde este condeiul, care ar pute descrie 
faptele îngrozitore ale turmei sălbătăcite?

Pe administratorul, care-și conducea 
soția, l’au împușcat; atunci băiatul lui de 
4 ani i-a cădut din brațe. Femeia au jun- 
ghiat’o ou sulița și pe băiatul ei de opt 
ani l’au rănit greu. Când biata femeiă s’a 
desmetecit din amețelă, simți ceva rece pe

față, — era o bucată de os din craniul 
copilului mai mic al ei, care a murit după 
două săptămâni; cel mai mare încă trăesce.

Asesorul camerarial Csâszâr și soția 
lui au fost omorîțl prin împunsături de su
lițe și prin bătăi cu bâta. Sdravănul băr
bat a fost supus unor chinuri îngrozitore.

Femeia Decani, după-ce au junghiat’o 
cu lancea, se tăvălia pe pământ și se 
apăra cu mânile-i tăiate, pănă ce un mon
stru furios îi înfipse sulița în pântece.

Cine ar fi în stare se înșire tote nu
mele celor uciși? Numai atâta e sigur, că 
dintre toți locuitorii abia câțî-va fruntași 
au scăpat și că vre-o 640 de Unguri au 
fost măcelăriți. Chiar și în raportul lui 
Iancu cătră Escelența Sa D-l general-co- 
mandant Puchner încă se vorbesce de 640 
de jertfe.

In sfîrșit amintesc încă-odată, că Zlăg- 
nenii numai pentru apărarea proprie au 
prins armele și ei, decă li-ar fi venit mi- 
lițiă întru ajutor, numai decât și-ar fi de
pus armele. In acest înțeles au scris și la 
Sibiiu, dâr n’au primit răspuns.

Proclamațiunea Escelenței Sale a D-lui 
general-comandant, prin care a abrogat 
legile din Martie, a apărut în 18 Octomvre,

măcelul s’a întâmplat în 23 și este fapt, 
că comunicațiunea a fost întreruptă, ast
fel pedâpsa cea aspră i-a lovit cu atât mai 
pe nedrept pe nefericiții Zlăgneni. . . .

De altfel ne-am depărta prea de
parte de scopul nostru, dâcă prin accen
tuarea acestui măcel lectorul ar fi dus în 
rătăcire și ar ajunge la convingerea, că 
Valahii chiar numai în acest ținut s’au 
răsvrătit. Durere, acesta nu este așa! Căci 
în comunele, ce sunt situate între Sibiiu, 
Blașiu și Alba-Iulia nobilimea întregă — 
afară de aceia, cari au putut scăpa noptea 
— a fost măcelărită. In comunele locuite 
de Unguri au ucis pe mulțî; acolo, unde 
locuiau mai puțini, au ucis pe mai puțini, 
der în cele mai multe cașuri i- au ucis pe 
toți. Tot astfel și celelalte părți ale țării 
au fost teatrul unor asemenea monstruosi- 
tățl; cu deosebire în comitatele Ternavelor 
și în cel al Albei-Superiore sângele curgea 
șiroifi. In comitatul din urmă ap-rope toți 
funcționarii publici au fost uciși.

Pentru ce să înșirăm aici uciderea 
îngrozitore a unora, cari au căcjut jertfă 
morții celei mai grozave? Acesta zgudue 
sufletul; în iventarea torturelor Valahii au

întrecut gradul de sălbătăciă, în care de 
fapt trăiau. Ei îșl omorau jertfele cu o 
crudime de canibali, de care nu putem 
audi nici la âmenii sălbatici, nici la „pieile 
roșii“. Intre cei uciși în ăst chip au fost 
și cei doi fibirăi ai comitatului Albei-Infe- 
riore, fruntașii administrațiunii, cari au 
fost întăriți din locul cel mai înalt.

Pe unul, pe Mato, un moșneag în
cărunțit în slujba statului, de viu l’au 
tăiat în două, pe celalalt, cu numele Miske, 
l’au orbit cu fer ferbinte (roșu), l’au legat 
de un stâlp și după aceea l’au întrebat: 
„Vedi-țl pădurea?“ Ne îngheță sângele în 
vine, dâcă audim de atrocitățile Valahilor 
săvîrșite fără nici c. deosebire în decurs de 
luni întregi! Valahii, cari au stat sub co
manda oficerului cesaro-regesc Șandru (care 
după-ce a devenit oficer c. r. s’a numit 
„Schondruck“) și sub cea a lui Iancu au 
ucis în cetatea Alba-Iulia pe locuitorii ma
ghiari ai satelor de sub pola munților apu
seni, care zăcea așa dis în gura tunurilor; 
numai preotului reformat din Ighiu i-au 
dat pardon, cu acea observare malițiosă: 
Pe tine te iertăm, ca să poți vesti poste
rității, în ce chip au fost esterminațl Un
gurii din acest ținut! (Va urma.)
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elevi. Șobla acesta e în legătură ou prepa
randia și servesoe și de școlă de pracsă.

Șcâla de fetițe s’a înființat la anul 
1864 ou o singură învățătâre; la 1878 s’au 
aplioat 2 învățătore, la 1882 a avut trei 
învățătore, âr la 1892 s’a ridioat la raDgul 
de șoolă superidră împreunată cu internat, 
are 5 învățătâre și 141 eleve.

D-l loan German așterne raportul co- 
misiunii școlare despre gimnasiu. Numărul 
elevilor e 456. Față de anul 1895/6 numă
rul școlarilor a soă^ut ou 63, oare soădere 
se esplioă prin treoerea la preparandie, 
parte la meserii. Numărul știpendiștilor e 
50, al celor benefioiațl ou pane 180; 125 
se află în internatul de băețl. Raportul se 
ia spre soiință și se deoide a se susțină și 
mai departe atâtea olase paralele, cât se 
vor afla de lipsă, âr îngrijirea de partea 
materială a gimnasiului se oonorede și mai 
departe Ordinariatului metropolitan.

Mai amintim aoi, că Sinodul a votat 
un regulament, prin oare se introduce uni
formitate în oeea ce privesoe încassarea 
diurnelor fixate pentru personele biseri- 
oesol esmise în călătorii și misiuni ofioidee, 
— âr pentru îmbunătățirea stării mate
riale a oierului rural s’a deois, oa proto
popii să stăruâscă unde numai se pote, oa 
după porțiunile oanonioe parochiale, să se 
plătâscă darea din oassele biserioesol, âr 
unde eeistă fonduri de bucate și de vin, 
să li-se acorde preoților pentru manipulare 
anumite peroente „decă ouratoratul se va 
învoi la acesta“.

In tote trei triale, membrii sinodali 
au avut prânzul la Metropolitul.

— 11 (231 Noemvre.

Pentru congresul național bisericesc 
gr. or. a fost ales erl pentru cercul Brașo
vului d-l advocat 16n Lengerti, care a în
trunit totalitatea voturilor.

—o—
Convenirea colegială de Sâmbătă sdra 

a fost mult mai bine ceroetată și mai ani
mată ea altă-dată. Vom reveni.

Despre Alina Bnnca de Schiau, oare, 
cum seim, a murit repentin d’^l0 aceste 
în Londra, se scrie acum din Londra, că 
ea a luat morfium anume ou scop de-a se 
sinucide. Faptul acesta, se dicof a fost oon- 
statat dintr’o epistolă, pe care răposata a 
lăsat’o mamei sale d-nei Dunca de Schiau. 
Despre causa oe a îndemnat’o la curmarea 
vieței în epistolă nu se faoe amintire.

0 nouă ordinațiune a ministrului de 
honveijî. Ministrul de honvedl a dat o nouă 
ordinațiune cătră unele jurisdioțiunl în oes- 
tiunea modului cum au de a se sorie nu
mele Nemaghiarilor obligați la milițiă. Mi
nistrul dice, că voesce să introducă unifor
mitate în listele numelor soldaților, cari 
pănă aoum au fost o amestecătură. In or- 
dinațiunea sa ministrul dispune, ca de aici 
încolo numele celor de naționalitate nema
ghiară obligați la milițiă să se sorie tot- 
d&una și esclusiv numai unguresce. Statul tre- 
bue se înduoă numele în liste în limba ofi- 
oială și uumai atâta permite ministrul, oa 
dâoă în cașuri de acele, când numele străin 
de botez prin traducerea lui în limba ofi
cială se depărtâză tare, atunol să se scrie 
în parantesă, lângă cel maghiar și numele 
în limba străină respectivă. Ordinațiunea 
mai recomandă pentru „buna“ traduoere 
broșura întitulată: „Însemnarea numelor ne- 
maghiare“ edată la 1893 de o comisiune a 
academiei soiențifioe din îndemnul minis
trului de culte, broșură, despre monstruosi- 
tățiie oăreia am raportat ou altă ocasiune. 
In ce privesoe scrierea numelor de familia 
<jice, oă au să se sorie astfel, după oum se 
află sorise în protooâlele conducătorilor de 
matrioule. Apoi nu aveau dreptate cei ce 
diceau odată, că politica maghiară violentă 
de adl vrea să faoă din țâra acâsta o sin
gură oasarmă de honvedl unguresol ?

— o—
Proces de pressă. In procesul de 

pressă pentru vătămare de onore, intentat 
de oei dela Versailles contra d-lor Korodi 
,-și Neugeboren dela „Kronst. Zrg.“ s’a ți

nut Vineri pertractarea finală. Amândoi 
aousații au fost condamnații : Korodi la 2 
săptămâni înohieore și 60 fl. amendă Neu
geboren la 130 fl. amendă. Amândoi in 
solidum la purtarea speselor procesuale.

—o—
Prând Ia regele Serbiei. Din Belgrad 

se telegrafiază, oă în 19 1. o. la ourtea re
gelui Serbiei s’a dat un prând în onb- 
rea fostului ministru-președinte român 
Alexandru Catargiu. La acel prând au 
luat parte Ristiel, Garaschanin și Pasici. 
Acesta, se dioe, e primul cas, când acești 
trei bărbați de stat ai Serbiei s’au întâlnit 
la olaltă. Gasul a produs mare sensațiă în 
cercurile politioe.

—o—
Pacea dela Adis-Abeba. „Agenția Ste- 

fani“ anunță din Roma, oă guvernul Aus- 
tro-Ungariei și al Angliei și-au esprimat 
prin oonsulii lor de acolo, simpatiile față 
ou Italia din inoidentul păoei înoheiate cu 
Menelik. Ambasadorul engles a dat tot aju
torul posibil, oa prinsonerii italieni să potă 
treoe prin Zeilan.

—o—
Vorbirea împăratului Germaniei că

tră oficerii sfii. „Berliner Tageblatt“ anunță, 
că împăratul Wilhelm cu ocasiunea, când 
recruții au depus jurământul, a chiămat în
treg corpul ofioeresc în jurul său, și încet, 
oa să nu-1 audă soldații, a amintit cașul cu 
Brusewitz. împăratul, după informațiunile 
numitei foi, a admoniat aspru pe oficerl, 
ca prin oasarme să nu mai tolereze beții, 
să bage de sâmă oficerii, oa să nu se pre
sante chirchilițl de beutură înaintea publi
cului și să nu oomită fapte, oe ar fi dejo- 
sitdre posiției lor. In fine, deoă toomai s’ar 
ivi cașuri, când pentru apărarea propriă să 
fiă siliți a reourge la armă, cel puțin s’o 
facă acâsta din oonsiderațiunl motivate.

—o —
OspețI francesî în Praga. De present 

petreo în Praga mai mulțl FranoesI dis
tinși, între cari se află și redactorul daru
lui „Le Temps“, d-l Eugeniu Lautier, oare 
a călătorit anume la Praga, spre a studia 
raporturile de acolo și mai ales desvoltarea 
teatrului cehie. El a asistat la representa- 
ția : „Mirâsa perdută“, asupra oăreia s’a 
pronunțat forte favorabil și cu mult entu- 
siasm.

—o —
Nazarenisinul în armată. Un recrut, 

ou numele Iacob Farcas dela regimentul de 
infanteriă Nr. 52 staționat în Oinol-bisericl, 
după-oe a fost îmbrăcat în hainele milită- 
rescl, sergentul i-a dat și o pușoă. Recru
tul însă nicl-decum n’a voit să pună mâna 
pe pușoă. Intrebându-1, că pentru-ce nu 
voesce să pună mâna pe pușcă, Faroaș răs
punse, cu o convingere fanatică, că legea 
lui nu-i permite. Sergentul îi puse pușoă 
în mână cu puterea, soldatul însă o lăsa 
să cadă jos, așa că s’a rupt patul pusoii. 
Căpitanul vădu, că cu fanaticul nazarenean 
nu o pdte scâte la oale, îl escortă deci 
înaintea tribunalului militar, care și pe 
aoesta îl osândi, ca pe mulțl alțl nazarenenl, 
la câte 5—6 ani închisăre.

—o—
Limba rusâscă în China. In șoola mi

litară din Tienoin se va întroduoe limba 
rusâsoă. Profesor al limbei rusosol va fi 
Victor Grosse, oare se află la ambasada 
rusâsoă în Peking. E vorba, ca limba ru- 
sâscă să fiă introdusă și la flota din Tien
oin, adeoă în șoola flotei dela] Shanghai și 
dela Nankiu. Afară de profesori rusescl vor 
fi și ChinesI, cari vor propune limba ru- 
sâsoă.

— o—
Baccilul epidemiei de vite. „Agenția 

Reuter“ anunță din orașul Foc, oă bacte- 
reologului Edington i-a succes a descoperi 
microbii epidemiei de vite.

Foc. Din Gherla ni-se scrie, că în sâra 
de 20 Nov. n. o. a isbucnit un foc în ma
gazinul de coloniale ale comerciantului de 
aoolo Estegar Gerd, causând o pagubă de 
7—8000 fl. Focul a provenit din niBoe ohi- 
brite, cari fără de veste s’au aprins.

0 serbare a învățăceilor meseriași 
români din Brașov.
Brașov, 11 (23) Noemvre 1896.

In amintirea ferioitului Stroescu, ma
rele bine-făcător al învățăoeilor meseriași 
români din loc, s’a ofioiat ieri un parastas 
în biserica din Groverl. Au luat parte la 
aoâstă festivitate religidsă membrii comi
tetului Asooiațiunei pentru sprijinirea învă
țăoeilor și sodalilor români, în frunte cu 
vrednicul președinte d-nul Nicolae Petra- 
Petrescu, apoi învățăceii meseriași români 
în corpore etc. etc.

Oficiul divin a fost oficiat prin d-l 
protopop Bart. Baiulescu, care într’o fru- 
mosă vorbire ocasională arăta însemnătatea 
(jilei, aducând numele fericitului fundator 
Mihail Stroesou și a soției sale Elisa ca 
esemple de jertfe și românism, cari prin 
fundațiunea întemeiată de ei au dat un 
nou avânt desvoltărei meseriilor între Ro
mânii dela noi.

După aoâstă serbare de pietate și re- 
cunosoință, urma la ârele 2 d. a. împăr
țirea hainelor între elevii meseriași mai 
lipsiți. Acâsta s’a făout în sala de desemn 
a șcâlelor române, unde se adunaseră 
aprâpe la 200 de elevi meseriași și mai 
mulțl oetățenl din localitate.

Aci d-l președinte Petra-Fetr eseu, care 
ou atâta zel veghiâză asupra număroșilor 
elevi meseriași români din orașul nostru, 
rosti un discurs mai lung, în oare arăta 
intențiunile, de oan a fost oondus regre
tatul Stroesou când a întemeiat conside
rabila sa fundațiune pentru meseriașii noș
tri; dete mulțime de povețe elevilor me
seriași, îndemnându-i la purtare bună, la 
munoă și fidelitate față de legea și neamul 
lor. La finea vorbirei publioul present 
aclamă pe zelosul președinte prin urări de 
„eă trăâscă“. Urmă după acâsta împăr
țirea hainelor. Intre 76 elevi s’au împărțit 
31 părechl cisme, 30 rocuri și 15 părechl 
pantaloni. Deși astă-dată s’au împărțit mai 
multe haine ca anul treout, fiind-că însă în 
orașul nostru ee află aședațl la diferite 
măestrii vre-o 250 elevi, cea mai mare 
parte dintre ei n’au putut fi ajutorați.

X. 

Procesul Mehadicanilor.
Caransebeș 12 Nov. 1896.

(Raport special al „Gazetei Transilvaniei.“)
Aperarea advocatului Dr. Isidor Pop 

(Fine.j
Prin fasiunile martorilor străini, deci 

neinteresați, s’a constatat mai departe, că 
poporul cu pălăriile în mâni și ou rogă- 
m’nte a oerut delăturarea primarului, și oă 
cei presențl nu arme, dâr nici bât de preum
blare n’a avut nici unul. S’a constatat, în 
fine, și aceea, că oei arestați la canoelaria 
notarială, după eliberare s’au depărtat și 
n’au rămas între cei, cari au oerut delătu
rarea primarului din ofioiu.

Față cu aoeste împrejurări, că po
porul adunat a făcut mare sgomot, nu pote 
fi dovadă nici în oontra poporului, nici în 
contra acusaților. Când o mulțime se adre- 
sâză cătră oine-va, e inevitabil sgomotul. 
Forte bine soim cu toții, cari am oeroetat 
Universitatea, oă numai cu ocasiunea sub- 
scrierei indexului ce sgomot mare ee face, 
fiind-că fiesce care rogă pe profesor să-i 
testeze indexul lui mai nainte. Cui i-ar 
pioa însă în minte, oa din sgomotul mare 
să deducă, că studenții intenționâză a co
mite vre-o orimă în contra profesorului. 
Sgomotul dâră când e constatat, oă voce 
amenințătbre nu s’a folosit, nu dovedesoe 
în contra poporului nici măcar pornire 
dușmăudsă.

In contra intențiunilor dusmănose ser- 
vesce de dovadă și acea împrejurare, că o 
parte a mulțimei s’a urcat pe arbori și pe 
ziduri, și de acolo conlucra afirmativ la 
sgomotul amenințător. Cine se urcă în ar
bor ori pe zid e într’atât ooupat ou sigu
ranța sa personală. încât nu e în stare de 
a desvolta nici o forță.

Așa-deră, dâcă cei adunați ar fi voit 
a întrebuința forță în contra representanței 
autorității, de sigur nu s’ar fi făout prin 
urcarea pe arbori și ziduri, și astfel in- 
oapaol de a desvolta vre-o forță.

Acel motiv adus de d-l proouror pen
tru dovedirea iutențiunei agressive, că 
unii martori ar fi văcjut la cei, oarl steteau 
la spatele turbulenților, sapa și alte ins
trumente, cari se pot folosi de arme, e 
chiar ridiculos. Conced, că pe la finea 
scenei, care durase pănă în sără, s’or fi

ivit pe locul scenei și omeni provăcjuțț ou 
instrumente economice, căol pe acea vreme 
veniau âmenii dela lucrul de câmp; așa se 
pâte întâmpla, că acum treo mulțl pe di
naintea casei acesteia cu sape, oâse etc. 
Când însă un tumult turbulent voesce a 
sparge porțl și a ataoa puterea armată, cei 
înarmați de sigur în rândurile prime și nu 
la spatele celor ou manile gole se vor afla. 
Ei vor fi conduoătorii, oăcl arma, fiă cât 
de mică, potențâză curagiul. Și eu pănă 
în cjiua de acjl așa am văc|ut și așa am 
audit, că cei mai curagioșl sunt tot-deuna 
în linia primă.

Unde sunt deci, onorat tribunal, do- 
veijile, oă poporul adunat a întrebuințat 
forță și amenințări perioulâse în contra au
torității publice spre a-o împiedeca în funo- 
țiune? spre a constata faptul circumscris 
în § 163 din cod. pen.? Și unde sunt ar
mele, cari le pretinde § 168? Unde sunt 
dovezile, cari tote aceste le dovedesc ohiar 
în contra acestor indivizi, oarl aoi șed pe 
scaunul acusaților?

Ce privesoe în speoial pe clienții mei 
Șandru Petru N-rul 86 și Fetescu Mihaiu, 
numai următârele am să obiecționez: Cu 
partioipare turbulentă îi agravâză numai 
diurnistul notarial Soheidl. Fassiunea aces
tui om însă o priveso de neesistentă. Anume 
el a alarmat autoritățile cu faima răsoâlei, 
oe numai în creerii lui tulburați a esistat, 
dâr totuși, preoum se vede, a fost destul 
a duce în erore autoritățile asupra ținutei 
poporului din Mehadica. Rola lui nu o 
pot altoum oaracterisa, decât ca a nebu
nului, care lapădă într’un lac o pâtră mare, 
care o sută de omeni ou minte nu sunt în 
stare a-o scdte. Din inimă regret însă, că 
funcț'unea tristă a acestui nebun așa ur
mări funeste a avut.

Gendarmii și representanții autorită
ților numai atâta pot spune, că și pe acești 
omeni i-a văcjut între poporul adunat. Față 
cu aceste atât martorul Iancu Bălan, cât 
și primarul George Urechiatu adeveresc, 
că Șandru Petru ca străjar ohiar prin pri
mar a fost ordinat să stea la cancelaria no
tarului, âr Fetescu Mihaiu pentru pașaporte 
de vite a venit la comandă chiar la finea 
scenei triste; și cu cea mai mare asigu- 
ranță afirmă, oă de tot pasiv s’au purtat 
ambii.

Pe basa acestora numai așa îmi pot 
esplioa, că ei au fost prin locotenentul gem 
darmilor ou sabia vătămațl, eă acest din 
urmă, neeunoscându-i în gălăgia generală, 
i-a privit de turbulenții renitențl, cu sabia 
a voit să-i depărteze, precând ei ohiar 
conscii de nevinovăția lor, s’au ferit de 
glonț, dâr n’au ținut de lipsă să o ia la 
fugă.

Cum-că departe a fost de ei orl-ce 
intențiune dușmănăsă e evident, în fine, și 
din cuvintele următâre ale primarului: 
„aoeștia sunt oei mai buni omeni în co
mună, nu sunt în stare niol cu nevestele 
lor să se sfădâsoă“.

Fiind deci, că în contra acusaților 
nici sub durata investigațiunei, niol a per- 
tractărei finale nu numai, că dovedi nu s’au 
ivit, că ar fi oomis fapta din acnsă, oi din 
contră fiind evidentă nevinovăția lor — rog 
onoratul tribunal să-i absolve de sub acusă 
și urmările ei.

NECROLOG. Francisc Muntean Giu- 
lanu, preot gr. cat. și prof. norm. în pen
siune, a răposat la Blașiu în 20 Noemvre 
n. o. în anul al 76 al etății. — Fiă-i ță- 
rîna ușoră 1

— Subscrișii ou inima înfrântă de 
durere aduoem la cunosoința număroșilor 
consângeni, amici și cunoscuțl, oă prea iu
bita nâstră Eufrosina Sânziauu n. Muntean 
după un morb greu și-a dat blândul său 
sfluet în mânile Creatorului în sera de 6 
(18) Noemvre în etate de 35 de ani și al 
16-lea al oăsătoriei. Imormântarea s’a făcut 
după ritul gr. or. în d1L*a de arohanghell, 
8 (20) Noemvre, în cimiteriul din Hațeg.

Hațeg, 20 Noemvre 1896.
Nicolae Sânzian, ca eoț; loan, Nico

lae și Valeria fii și fiică.

DIVERSE.
Poporațiunea Greciei, pilele acestea 

se fini în Grecia numerotarea poporațiu- 
nei. După datele Oficiose de aoum, Greoia 
are 2.418,000 locuitori. Din anul 1889 și 
pănă acum loouitorii Greciei s’au sporit ou 
230,000 suflete. Atena are 128,000 lo
cuitori.

PrODrîetar: OS’* Au^eS IMureșiairaM. 
Redactor responsabil: Gpegor’iu fflaior*.
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CiwsuS Ba bosrsia dim Loeras.
Din 21 Noemvre 1896.

Stanța ang. de aur 4% .... 122.20
Renta, de cordne ung. 4°/0 . . • 99.15
Impr. căii. fer. ung. în aur 4^2% . 122.—
tnipr. afeii. fer. ung. în argint 41/2% 100.90
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.75 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.35
Bonuri rurale croate-slavoue. . . 97.15
îrnprum. ung. cu premii .... 151.25
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 136.50 
Renta de hârtie austr.........................101.35
Renta de argint austr.........................101.30
Renta de aur austr..............................122.60
Dosuri din 1860 ........................ 144.25
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 934.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 402.50 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 365.10 
Napoleondori ....... 9.531/2
Milrcl imperiale germane . . . 58.80
Dondon vista.................... 119.95
Paris vista.................................. 47.50
Rente de corone austr. 4%. . . 101.05
Note italiene. . ......................... 45 15

chiei austro-ungare", cari îna
inte de uniunea cu regatul Ungariei, 
politice au format „marele prin
cipat Transilvania1*.

2. Că sunt seracî, i. e., că atât 
ei cât și părinții lor nu posed avere.

3. Că ’și percurg studiile cu di- 
ligință și cu sporiu bun. Stipendiul 
se solvesce la cassa orășenescă, în 
luna lui Februarie și Septemvre al 
fiă-cărui an în rate semi-anuale, de- 
cursive de câte 200 fl., și anume 
pănă la solvirea legală a studiilor.

Refleetanții au de a-șî ascerne 
petițiunile proveflute cu timbru de 
50 cr., pănă în 2 Decemvre a. c., 
la ora 1 la prânz acestui magistrat.

Brașov, 14 Nov. 1896. 
1110,2—3 Magistratul orășenesc.

pieței Brașov.

Din 23 Noemvre 1896.
Bauonote roza. Oamp. 9.47 Vend. 9.50
Argint român. Cump. 9.43 Vend. 9.46
Napoleon-d’ori Ounnp. 9.51 Vend. 9.56
G-albenl Camp. 5.62 Vend, 5.64
Ruble rusescl Cump. 126.- Vend.
Mărci germane Cump. 58.30 Vend. 58 80
Lire turoesol Cump. Vend.
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Nr. 16445-1896.

0 @ a © 1 S1 d
Pentru împărtășirea acelor, cari 

studieză cu stipendul anual de 400 fl., 
din fundațiunea Joaef Wehlma- 
cher se escrie prin acesta concurs.

Refleetanții au ca se documen
teze :

1. Că denșii sunt din Transil
vania, și anume din părțile „monar-

PUBLICAȚIE
Pe temeiul §. 33 art. de lege 

XXII din anul 1886 se aduce la cu- 
noscință publică, că comisia însărci
nată cu conscripția viriliști- 
lor va ținb ședința publică 
la 25 Novembre 1896 după prânej 
dela 3 până la 5 bre.

Pbte fie-cine a examina listele, 
eventual a înainta și reclam ații.

Brașov, în 18 Nov. 1896
Comisia conscripției viriliștilor

G. SchâeS, 
1114, 2—2. președinte.

ĂnuHciuâ
(înserțiuBai și reclame)

Stwftu a se adresa sabscidsei 
admiraisiratiMBas. Bbb casoS pu
blicării unui amustciu mai 
de odată se face scădâmeni, 
cape cresc© cu cât psatoSâcarea 
se face mse de rnuite-orL

Admiuîstr. „Gazeta Trans.“

(comit. Hâromszek). IS ® îi O R. (Transilvania).

1025,40 — 100

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: la conturbai*! 
de mistuire. aa&aSadiele stomacului, a rinichi
lor, a beșicis udului și ale organelor respira- 
tore etc.

WT Borviz sie pr’âmasîH rang “Wt 
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 im llrașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
SâMiu, SsgSBÎsâra și în Alba-eBulfia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în OmJ: la Segesvăry es tărsai, în S®evas la Balog Gyula, 
in Oreștie: la Nemeth Jănos.

Cu tbtă stima:
Administeațiunea isvonihi 
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Sz. 4547-1896. tlkvi.

Ă^veresi hirdetmenyi kivonat
A fogarasi kir. jârâsbirbsâg, mint telekkonyvi hatbsâg kozhirre 

teszi, hogy „Furnica" fogarasi takarek-penztâr rbsz. târs. vegrehajtatb- 
nak Burszân George Bucur gri di lakos vegrehajtâst szenvedb elieni 189 frt. 
tdke-koveteles es jârulekai irânti vegrehajtâsi iigyeben a brassbi kir. 
torvenyszbk (a sârkăny kir. jârâsbirbsâg) teriileten levb Grid kozsbg 
hatâiân fekvb es a gridi 185 sz. tljkvben az A f alatti fele reszere es 
pedig 328 hrsz. ingtl. 80 irt., a 329 hrsz. ingtl. 80 frt., a 1110/1 hrsz. 
ingtl. 2 frt., a 1112/2 hrsz. ingtl. 1 frt., a 1116/1 hrsz. ingtl. 7 frt., a 
1172 hrsz. ingtl. 9 frt., a 1715/3 hrsz. ingtl. 4 frt., a 2346/1 hrsz. ingtl. 
14 frt., a 2414 hrsz. ingtl. 9 frt., a 2533 hrsz. ingtl. 6 frt., a 2954 hrsz. 
ingtl. 11 frt., a 3141 hrsz. ingtl. 2 frt., a 3151 hrsz. ingtl. 10 frt., a 3422 
hrsz. ingtl. 13 frt., a 3670 hrsz. ingtl. 8 frt., a 3675 hrsz. ingtl. 6 frt., 
a 3680 hrsz. ingtl. 8 frt., a 3687 hrsz. ingtl. 5 frt., a 3778/2 hrsz. ingtl. 
3 frt., a 4082 hrsz. ingtl. 13 frt., a 4090 hrsz. ingtl. 4 frt., a 5396 hrsz. 
ingtl. 27 frt., a 5401 hrsz. ingtl. 9 frt., a 6089 hrsz. ingtl. 2 frt., a 
6583 hrsz. ingtl. 2 frt., a 7192 hrsz. ingtl. 3 frt., a 7192/1 hrsz. ingtl. 
3 frt,, a 7243 hrsz. ingtl. 7 frt. a 7318 hrsz. ingtl. 16 frt., a 7328 hrsz. 
ingtl. 9 frt., a 8128 hrsz. ingtl. 6 frt., a 8436 hrsz. ingtl. 16 frt., a 8769 
hrsz. ingtl. 3 frt., a 9025 hrsz. ingtl. 10 frt., a 9122 hrsz. ingtl. 3 frt., 
a 9128, 9129, 9130 hrsz. ingtl. 8 frt., a 9251 hrsz. ingtl. 3 frt., a 9284 * 
hrsz. ingtl. 1 frt., a 9362 hrsz. ingtl. 7 frt., a 9504 hrsz. ingtl. 35 frt., 
a 9959, 10163 hrsz. ingtl. 17 frt., a 10268 hrsz. ingtl. 30 frt., a 10326 
hrsz. ingtl. 3 frt., a 10652 hrsz. ingtl. 7 frt., a 10805 hrsz. ingtl. 27 frt. 
a 10857 hrsz. ingtl. 10 frt., a 10858 hrsz. ingtl. 20 frt., a 10905, 10906 
hrsz. ingtl. 2 frt., 11112 hrsz. ingtl. 10 frt, az ârverest 591 frtban ezen- 
nel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte es hogy a fennebb megje- 
lolt ingatlanok az 1896. evi Deczember ho 7-ik napjân d. e. 10 orakor 
Griden a kozsbg hâzânâl megtartando nyilvânos ârveresen a megâlla
pitott kikiâltâsi âron albi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0- 
ât kbszpbnzben, vagy az 1881 bvi LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyam- 
mal szâmitott es az 1881. evi november h6 l-6n 3333. sz, a. kelt igaz- 
sâg ugyminiszteri rendelet 8. §-âban, kijelolt ovadekkepes ertbkpapirban 
a kik ildott kezbhez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. §-a ertel- 
meben a bânatpenznek a birbsâgnâl elbleges elhelyezeeerbl kiâllitott 
szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogarasan, 1896 evi Szeptember 7-6n.

A fogarasi kir. jărăsbirosâg mint telekonyvi hatosăg.

D. MESZĂROS, 
1112,1-1. kir. albiră.

Sz. 155 — 1896.

Ârveresi hhdetmeay.
Alulirt birbsăgi vegrehajtb az 1881-ik evi LX. t.-cz. 102. § a er- 

telmeben ezennel kozhirre teszi, hogy a brassbi kir. jârâsbirosâg 1896. 
evi 2220 polg. szâmu vegze.se kovetkezteben Dr. Lemenyi Jenb brassbi 
iigyved âltal kepviselt Linz Henrik vegrehajtatb javâra Immer Frigyes 
brassbi lakos vhgrehajtâst szenvedo elien 150 frt. s. jâr. erejeig 1896 
evi April hb 13-ân foganatositott kielegitesi vbgrehajtâs utjân le es feliil 
foglalt es 356 frt. becsiilt ingosâgok u. m. hâzi butorok konyvkotbszeti 
gepek stb. a folyb evi november ho 6 ân kitiîzott es megkisertett ârve- 
resnek vegrehajtato âltali elhalasztâsa folytân es halasztâsi kerelmehez 
kepest az 1881. LX. t. cz. 120 §. alkalmazăsâval ezennel ujabban kituzctt 
nyilvânos ârveresen eladatnak.

Mely ârveresnek a brassoi kir. jârâsbirbsâg 11446—1896. polg. sz. 
vegzese folytân 150 frt. tokekoveteles, ennek 1896 evi mârezius hb 15 
napjâtol jârb 6% kamatai es eddig osszesen 36 frt. 05 krban birbilag 
mâr megâllapitott, valamint 3 frt. 65 kr. jeleu ârveres kituzese es a 
meg felmerulendo koltsbgek erejeig a helyszinbn vagy is ados lakâsân 
(Brassoban Virâgsor 15 sz. a.) leendo eszkozlesere i896 evi deczember 
hb 7. napjânak delutău 3 orâja hatâridoiil kitiizetik es ahhoz a venni 
szândekozbk oly inegjegyzessel hivatnak meg, hogy az erintett ingbsâ- 
gok az 1881. evi LX. t.-cz. 107. es 108. §§-ai ertelmeben keszpbnzfize- 
tes mellet, a legtobbet jgerbnek beesăron aiul is el fognak adatni.

Egyszersmind felhivatnak mindazok, kik az elârverezendb ingbsâgok. 
vetelârâbol a vegrehajtato koveteleset megelbzo kielegithshez jogot tar- 
tanak, a mennyiben reszukre a foglalâs korâbban eszkozoltetet volna 
eB ez a vegrehajtâsi jegyzol jnyvbbl ki nem tiinik, hogy elsbbbsegi je- 
lenteseiket az ârveres megkezdeseig alulirt kikuldottnel irâsban beadni, 
vagy pedig szoval bejelenteni el ne mulasszâk, mert kulonben csak a 
vetelâr foloslegere fognak utaltatni.

A tbrvenyes hatârido a hirdetmenynek a birosâg tâblâjân tortent 
kifiiggeBztbset koveto naptbl szâmittatik.

Kelt Brassb 1896 evi november hb 18 napjân.
LADĂNYI A. 

1118,1—1 kir. birosâgi vegrehajtb.

Sosirea si Blocarea trenărilor îi Brașen.
Sosirea trenurilor în Brașov:

i. Dela Pesta Ia Brașov:
Tr. accelerat: 5 ore 07 m. dimineța.
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 dre 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Buouresci la Brașov:
Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după ame<|l. 
Trenul de persone : 9 6re 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 6re 19 minute sera.
3. Dela Zernesoi la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am, 
Trenul mixt: — 6re — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul de pers.: 8 6re 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 dră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 dre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persone — ore — m. dim.

*) Acest tren circuldză

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 dre 8 min. dimineța. 
Trenul accel.: 2 dre 45 min. după am. 
Trenul de persone: 7 dre 43 min. sera, 
Tr. accelerat: 0 dre 0 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 dre 55 min. dimin, 
Tr. accelerat; 5 dre 14 m. dimin.
Trenul mixt: li dre înainte de ameifl, 
Trenul acoel.: 2 dre 19 min. după am,.
3. Dela Brașov la Zernescî. (Gara Bartojomeiu. 
Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimineța.

n „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: — dre — min. dim.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persdne: 3 dre 1 după am. 
Trenul mixt: 8 dre 50 minute dimin, 
Trenul de pers.: 5 dre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persdne 0 dre — min.’ sera

unmai Joia Dumineca și la sărbători.

Tipografia A. Muresianu, Brașov.

vegze.se

