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Ostenelă zadarnică.
Seim, că în discursul tronului 

nu s’a făcut nici printr’un cuvânt 
amintire de cestiunea naționalități
lor, ca și cum ea nici n’ar esista. 
Ministrul-președinte Banffy și soții 
sei dela guvern s’au ferit, cum se 
vede, înadins de-a introduce în dis
cursul tronului acestă importantă, 
dâr delicată cestiune, cum s’au ferit 
de-a introduce și alte cestiunl, cari 
țin în iritațiă și nemulțămire întrega 
poporațiune.

. Guvernul a procedat în cestiu
nea acesta întocmai ca și țiganul 
din poveste, care și-a ascuns capul 
în căpița cu fân ca se nu fiă vecjut. 
Der de gâba sunt tâte. Cestiunea 
naționalităților a ajuns la noi în- 
tr’un stadiu atât de îngrijitor, încât 
nici înși-șî dmenii guvernului nu se 
pot reține, de-a nu da din când în 
când espresiune temerei, că mai cu
rând seu mai târcțici acestă cestiune 
are se devină fatală pentru binele 
public al patriei și al cetățenilor, 
decă cei ce dispun de putere nu vor 
grăbi a lua la timp măsurile de 
lipsă pentru resolvarea ei.

Avem tocmai acum înaintea, 
nostră o serie de articuli, pe cari 
i-a publicat cțilele aceste fbia guver
namentală „Kolozsvăr". Autorul ar- 
ticulilor este un proprietar maghiar 
din comuna românescă Jucul supe
rior, lângă Clușiu, cu numele Petri- 
chevich Horvath Kalman, care se 
arată a fi amic al partidei dela pu
tere și în același timp vre să trâcă 
ca mare patriot.

Acest domn indică câte-va din
tre problemele mai grave și mai de 
urgență, pe cari, ș după părerea lui, 
ar ave se de resolve noua dietă. In
tre aceste probleme este înșirată și 
cestiunea naționalităților, căreia au
torul, în mânia ignorărei ei din par
tea lui Banffy, îi dă o deosebită 
importanță.

Cestiunea naționalităților trebue 
resolvată, — cțice scriitorul articulilor 
din Kolozsvâr, — dâcă voim, ca 
pacea, bunul traiă și îndestulirea s§ 
domnescă în acâsta patriă și între 
tbte straturile cetățenilor ei. El arată 
și modul, după care crede, că s’ar putâ 
resolva acâsta gravă cestiune. S’ar 
părâ din espunerile lui, că este un 
bărbat cu vederi independente, care 
fără mult încungiur atinge și unele 
adevăruri fârte usturătore pentru 
Ungurii dela putere.

Principalul punct de vedere al 
autorului este, că Ungurii sunt un 
popor mic și avisați la amiciția po- 
pârelor nemaghiare conlocuitbre, în
tre cari, deși nu o spune direct, se 
vede că înțelege în primul loc pe 
Români. El și pledâză pentru ă se 
afla un mod potrivit de împăciuire, 
er inițiativa în privința acâsta (fice, 
că trebue s’o ia Maghiarii și anume 
mai întâiu legislatorii, er după ei 
societatea maghiară întregă.

Ce privesce pe legislatori, auto
rul crede, că aceștia trebue mai în
tâiu de tbte se revisuescă legea de [ 
naționalitate din 1868. Intru cât 
acâsta lege conține unele disposi- 
țiunl, asupra cărora praxa vieții și-a 
esprimat verdictul, că sunt neesecu- 
tabile, ele trebue se se ștârgă și mo
difice astfel, ca se corespundă esi- 
gențelor comune. Prin nisce legi co- 
răspundetbre trebuințelor practice, 
cari pentru toți cetățenii se fiă de-o- 
potrivă, se corespundă adevăratelor 
lor dorințe și trebuințe apoi prin ese- 
cutarea drâptă a lor s’ar restabili li
niștea, pacea și sentimentul de iubire 
între cetățenii de alte naționalități 
față cu Maghiarii. Prin acâsta, con
tinuă autorul maghiar, celor nemul- 
țămițl li-s’ar lua din mână acea „acw- 
sațiune temeinică*  a lor, că autorită
țile nu respectâză legea esistentă de 
naționalități din 1868. „In acesta ei 
au dreptate, debrece legea, pe cât 
timp esistă, trebue esecutată".

*) Așa-der Românii n’au omorît și femeile, 
ci numai pe bărbați; — Aut.

2) Spune d-le baron : și a armatei cu patru 
tunuri a lui Hatvani. — Aut.

3) Nici celelalte masacrări nu s’au făcut cu 
voia, scirea, ori la porunca lui. — Aut.

Opera începută de legislațiune 
trebue să-o continue societatea. Aci 
scriitorul critică pentru „modul lor 
de tratare îngâmfat și desprețuitor 
față cu naționalitățile", pe aceia din
tre Maghiari, cari „numai pe sine se 
cred a fi ceva, pe toți alții, cari nu 
tac parte din poporul maghiar (după 
ei singurul popor ales) îi privesc cu 
dispreț".

In fine autorul cere dela cona
ționalii săi să se pârte cu stimă, cin
stit și binevoitor față cu naționali
tățile, căci „cine are mai multă lipsă 
de binevoitori, de prieteni, ca na
țiunea nostră cea mică la număr, 
care cu amândouă mânile ar trebui 
să umble a-și afla buni amici, a-i 
aduna în jurul său, a-i atrage pentru 
scopurile sale, tăcându-le parte drâptă 
din beneficiile și avantagiile bunu
rilor publice".

In legătură cu cestiunea națio
nalităților, autorul vorbesce și de cen
sul electoral; critică faptul, că pen
tru Ardeal este un cens deosebit de 
cel din Ungaria și arată, că „prin 
disposițiuni unilaterale acjl nu se 
mai pote esclude pe dreptul o na
ționalitate, nici măcar o classă dela 
participarea la viața de stat și ce
tățenesc"...

De acestea am mai aucj.it des
tule. N’a trebuit să vină un om ne
cunoscut ca Petrichevich, ca, ape
lând la legislația și la societatea 
maghiară, să spună o nimica tâtă 
și să sufle înaintea nbstră o mare și 
frumâsă beșică de săpun, care în cli
pita următbre să se și spargă.

Suntem sătui de vorbe late și 
sunătăre. Praxa vieței publice, la 
care se provâcă amintitul proprie
tar ungur, ca la un compas, care 
singur ar pută să ne ducă la liman, 
este din nenorocire cu totul opusă 
acelor cerințe, dela cari ar atârna 
împăciuirea naționalităților. Și dâcă 
d-1 Pretrochvich cu bunăvoința, ce 
pretinde, că o are, nu se p6te avânta, 

decât pănă la acea „praxă a vieței*.  
atunci păcat de ori-ce ostenelă. Mai 
bine făcea, dâcă tăcea, căci cu în
țelepciunea, care nici n’are meritul 
de-a fi originală, ca legea de naționa
litate să se revisuescă, și dintr’o lege, 
ce părea a voi să stabilâscă egala 
îndreptățire a naționalităților, să se 
facă o lege pentru egala și de-o- 
potriva lor asuprire, așa că acâsta în 
viitor să fiă codificată negru pe alb, 
ca să nu se mai pâtă nimeni plânge, 
că legea nu se esecuta — ei bine, 
pentru punerea în evidență a tutu
ror acestor ticăloșii și absurdități a 
fost cu totul superfluă seria de ar
ticuli din „Kolozsvăr".

Acestea le-am aucfit de-o sută 
și de-o miiă de ori în tăte varian
tele. Ar fi timpul să aucjim odată 
ceva nou, ca să nu ne plictisim de 
rnărte.

Din totă ostenelă d-lui Petriche
vich remarcăm numai un singur 
moment. D-sa trăesce între Români, 
și simte, deci, din propria intuițiune 
necesitatea unui modus vivendi cu 
Românii. Der ori n’are ideă despre 
o realisare practică a lui, ori o are 
cum ni-o arată, când pretinde, ca și 
în viitor tot țapul să fiă grădinar. 
Ih amândouă cașurile articulii săi 
dovedesc numai imposibilitatea de-a 
se resolva cestiunea naționalităților 
pe calea indicată de el.

Discursul tronului în lumină, 
maghiară.

Am arătat deja din oe puncta de ve
dere oritioă oposițiă maghiară discursul 
tronului, pe care oabinetul Banffy l’a pre- 
sentat Majestății Sale. Chiar și un organ 
de frunte al guvernului, „Pester Lloyd*,  nu 
se pote reținea de a critica mesagiul, efi' 
când, că face impresiunea unui „inserat 
comeroial". Dâr și „stilul deanuooiu"" pdte 
fi soris „mai ou avânt literar", decât cum 
a fost scris mesagiul, adauge aoeeașl fâie. 
I-se pare organului lui Max Falk, oă un
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„Cartea negră“.
Unde dai și unde crtpă. 

Prov. român.

Răspuns la „Cartea ntyră*  (A „fekete ktinyv*),  
scrisă de br. btefan Kemăny junior în 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef în numerii 
121—131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszâg*  

din Budapesta.
De Axentie Severn.

11) (Urmare).

La pagina 21 dela 12 Maiîi, nr. 129, 
autorul „Cărții negre", sub titlul „O scenă*,  
ne comunică din (filele de urore ale Abru
dului următorele:

„Joi dimineța după prima ducă a lui 
Hatvani, după ce Olahii masacrară pe mai 
multi, cari nici n’au poftit pe majorul un
guresc să vină, nici retragerea nu i-au 
cerut’o, ca la 300 femei s’au refugiat la 
preotul olah de-acolo Amos.1) Dâr acest 

popă human tocmai pentru acesta a fost 
expus răsbunării poporului. De aceea preo- 
tesa lui a invitat pe cele 300 femei să se 
depărteze dela casa lor, căci altminteri o 
vor aprinde Românii și pe aceea."

„In acestă strîmtore bietele femei, 
nesciind ce se facă, s’au retras în înveci- 
natul cimiteriu, unde Olahii le-au încun- 
giurat și le-au atacat cu împunsături de 
lănci. Unele din ele observară pe Iancu, 
care cobora de pe un deal călare și se 
apropia de ele. Iancu avea multe cunos
cute între aceste nenorocite, cari îl strigau: 
„Vino, vino! Eu sunt cutare, acum nu mă 
cunoscl? Elibereză-mă din acestă stare, 
sâu mă ucide îndată, căci vecii, cum mă 
maltrateză omenii aceștia!"

„Iancu de câte-va ori s’a uitat într’a- 
colo, der s’a făcut, că de ploiă și vânt nu 
le observă, și și-a întors capul, ca să nu 
vadă, ce să întâmplă. In urmă, când fe
meile au strigat mai tare, Iancu s’a dus 
călare acolo și așa a dis : „destul morte pina 
acuma, ne slobod mai multa /“ La acestea 
răspunse un Român cu voce sacă: „Dâr 
de ce ne-ai jurat mai ’nainte, ca necum 
un suflet maghiar, der nici o pisică să nu 

mai rămână în viâță. Pe Dumnedeul meu, 
eu voitt omorî!" Si numai decât a și în
ceput".

„După enararea acestora, îșl pote în
chipui fiă-cine, ce impresiune durerosă au 
făcut asupra locuitorilor din Abrud, Zlagna, 
de sub pola munților și a tuturor Maghiarilor 
multele „cavalerii", bani, darurile, oficiile, 
cu cari au fost premiațl conducătorii hor- 
delor olahe, precum Iancu, Moga și Ba- 
linth Samuel. Fiă-care scia, că asupra ca
petelor lor pica vărsarea sângelui nevino- 
vaților, pentru-că ei au împuternicit popo
rul neînvățat să facă acestea".

Altă arătare despre plănuita masacrare a 
nobilimei și inteligenței unguresci in 1848.

Sub acest titlu scrie baronul urmă
torele :

„îndată după masacrarea Abrudeni- 
lor2) la Cerbu, adunându-se într’o seră la 
Golyoczzaka în Abrud ca să cineze mai 
mulțl popi și alțl conducători de horde 
române, s’au început și petrecut între Iancu 
și Balinth Samuel următorea vorbire asu
pra masacrării celor 2000 Maghiari :

„Iancu: „Nu-i iertat a se face morte, 
pentru-că acum îmi îngheță sângele în 
vine".

„Balinth: „Măi, gunoiule (lasă-mă să 
te las, nehotărîtule) Pagubă în veci, că 
ți-s’a dat ție acest nume, rang și putere și 
te-au făcut mai marele nostru!"

„Iancu: „Ori e pagubă, ori ba, der 
cu voia mea altă morte n’are să se mai 
facă !"3)

„Balinth: „Der ai uitat pe ce-am ju
rat la Blașiu? Pe aceea am jurat, că să 
nu cruțăm pe Ungur nici în pântecele 
mamei sale".

„Acest dialog a decurs în limba ro
mână" •

Sub titlul „Masacrări diferite și la 
părere de necredut" scrie, că primarul 
Sion Tasu cu Depan Vasily au ridicat din 
așternut pe Apaty Clara, văduva lui Hodor, 
de 80 ani, și ducându-o în curte, au arun
cat paiă sub ea, le-au aprins și atâta le-a 
suflat vântul, pănă ce biata bătrână a ars 
de viuă. Că în ce loc și în ce comună sâu 
cătun s’a întâmplat acesta, d-1 baron nu 
ne arată. Mai departe spune: 

aucj.it
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astfel de mesagiu nu oorespunde străluoirei 
oordnei ungare și c^ioe, oă tăcerea morman- 
tală, ce a domnit pănă la sfîrșit în sală a 
dovedit, că parlamentul a așteptat altceva; 
âr ovațiuuea sgomotâsă dela sfîrșit s’a în
dreptat la adresa persănei monarcHului și 
nu a fost- făcută mesagiului.

Deolară și „Pester Lloyd11, că mesa
giul, formal atât de „nesucoes“, ba „rău“ 
și „neîndestulitor“ are o laoună mare prin 
lipsa paBagiului asupra politioei esteriâre, 
precum și prin lipsa aocentuării spiritului, 
în oare vor avea să se săvîrșâscă reformele 
administrative, oe ie anunță.

Dâoă însă-șl fâia guvernamentală cri- 
tioă astfel mesagiul, atunci putem să ne 
înohipuim cum il critică oposiția, care mai 
găsesoe în deoseb, oă cabinetul Banffy a 
comis un păoat de morte, făcând oa pentru 
prima oră să se enunciă prin graiul regelui 
Ungariei, că Ungaria este no parte a mo- 
narchiei*.

„Pe proprietarul de pământ Petriko- 
vits l’a omorît Aleman Todor, care nu a 
fost primar, der nici pedâpsă nu a suferit. 
Pe proprietărâsa văduvă Datzo a masacrat’o 
Ciofroiu, țeran olah cu nume rău, forte 
crudei, fără a fi fost pedepsit. La diregă- 
torul comitelui Redei (?), între înjurături 
dure doi țărani români, Onu Pavel și Gos- 
tya Todor, i-au tăiat amândouă picidrele 
și așa între cele mai groznice dureri și 
chinuri l’au lovit în cap11.

„Acestă trătare, de care ’i-se scolă 
la om perul în cap, a vădut’o popa din 
loc, Pap Tamâs, din început pănă în finit, 
și în loc de-a muștra pe credincioșii săi, 
era aprope să-i întrecă în dejosirea și mal
tratarea, ce se petrecea11.

Tote acestea nefapte s’au petrecut în 
capul și pena baronului cu atâta turburare, 
încât nici nu ne arată locul, unde s’au în
deplinit.

In cele din urmă, la Nr. 131 din 14 
Maiu pag. 12, ne comunică Hentaler Lajos 
sub titlul: „Befejezo kozlemeny11 seu — 
cum am dice românesce — „cunună de 
pietră scumpă11, cum s’a stârpit familia 
Veres în Hosszutelek, care pe limba româ-

nâscă se dice Gusu și mai ales, cum pe o 
fetișoră de 13 ani, pe care o încredințase 
mumă-sa unei române, ca să-o ascuncjâ și 
scape de morte, cum acea Română, îmbră- 
cându-o în haine românescl, a ținut’o și în- 
grijiț’o mai mult timp, pe urmă vedend, 
că mănâncă pre mult, și, după omorul pă
rinților ei ne mai având speranță la vre-o 
răsplătire, într’o bună dimineță a chiămat 
la sine pe mișelul și vestitul de Dinu și, 
promițendu-i o cupă de vin, acesta a scos’o 
la capul satului și atâta a strîns’o de gât, 
pănă a sufocat’o, după aceea, desbrăcân- 
du-o, a aruncat’o, ca să o mănânce cânii, 
într’o răstocă. Dinu în urmă a fost tras în 
cercetare criminală, der și procesul contra 
lui, ca și tote alte procese de felul acesta, 
s’a sistat și Dinu umblă pănă în diua de 
astădl în voia lui.

Asta e povestea abună semă însă, nu 
vor fi fost adevărate cele ce le scrise ba
ronul mai cu privire la acest cas.

Pănă aici e conținutul cărții celei 
negre.

(Va urma.)

împrejurarea, că mesagiul nu amin- 
tesoe de loo Gestiunea naționalităților, fi- 
resoe, că nu face bătaie de cap nici unora 
niol altora. Purtarea oelor dela „Pest. 
Lloyd“ dovedesce numai, oă sunt și în 
partida guvernului curenturl nu prea favo
rabile cabinetului Banffy, âr critioa foilor 
oposiționale dovedesoe amărăciunea, ce 
domnesoe în tabăra lor oontra guvernului, 
care li-a decimat representanții la ultimele 
alegeri. Oposiționalii acusă pe Banffy, că 
ar fi piouerul politicei din „monarchia uni
tară11 (Gesamnt-Monarohie) și altele de 
aceste. Șefii partidelor oposiționale s’au 
vorbit deci să adreseze astăcjl interpelațiunl 
guvernulni în afacerea mesagiului Banffy, 
deci îi vor da mult de lucru oposiționalii, 
ou tâte că oetele lor s’au micșorat și i-a 
succes viclânului ministru-președinte a de- 
lătura cu totul pe oâfl-va dintre ei, cari 
aveau păr pe limbă.

Rusia și cestiunea Dardanellelor.
Diplomația rus6scă aduce din 

nou la ordinea ° cestiune, care
de mult părea adormită, anume ces- 
tiunea Dardanellelor și a Bosforului. 
In politică se înțeleg sub acesta ces
tiune totalitatea acelor tratate, cari 
opresc vaselor de resbel neturcesci 
intrarea prin strîmtorile Dardanel
lelor și Bosforului.

Pentru Turcia este actuală ces- 
tiunea acesta, de când a început 
Rusia se-șl etableze vase de resbel 
pe Marea negră. La anul 1841 s’a 
încorporat oprirea trecerii vaselor 
neturcesci prin Dardanelle și Bos
for în dreptul ginților european.

Resbelul din Crimea a nimicit 
apoi flota rusescă de pe Marea negră. 
Pacea dela Paris a impus Rusiei 
obligămentul de a nu întreține pe 

Marea negră nici fortărețe maritime 
nici vase de resbel.

In tâmna anului 1870 a depășit 
Rusia acest obligăment, începând a-și 
construi, vase de resbel pe Marea 
nâgră fără învoirea marilor puteri 
europene, 6r tratatul dela Londra 
din 13 Martie 1871 a conces ulterior 
Rusiei etablarea unei flote de res-' 
bel pe Marea nâgră, a susținut înse 
și mai departe oprirea trecerii va
selor rusesc! și în genere neturcesci 
prin Dardanelle și Bosfor.

De atunci încbce șî-a construit 
și reconstruit Rusia fortărețe mari
time pe Marea negră și șl-a înfiin
țat o flotă de resbel puternică. Flota 
acâsta este însă închisă în Marea 
negră și nu pote eși în Marea me- 
diterană. Acum caută diplomația 
rusescă se obțină pentru sine per
misiunea pentru a pute trece prin 
strîmtorile de Mare în Marea mar- 
mara și resp. în Marea mediterană, 
caută deci se obțină deschiderea 
unilaterală a Dardanellelor și Bos
forului, întru cât numai Rusiei se-i 
fiă permisă trecerea, er față de ce
lelalte state se se susțină și mai de
parte oprirea. Acesta este de pre
sent poenta cestiunei, căci marile 
puteri europene sunt în princip în
voite cu deschiderea Dardanellelor, 
cu greu se vor învoi însă cu restric- 
țiunea pretinsă de Rusia, ca lor se 
le fiă acele porți închise, cari pen
tru Rusia sunt deschise. Cine va fi 
în acest litigiu mai isteț va arăta-o 
viitorul.

IWoiî episcop.
Sub acâstă rubrică tbte foile ma

ghiare publică autografele preaînalte, prin 
cari sa numeso noii episcopl dela Rozsnyo 
și Lugoșiu. Autograful privitor la ooupa- 
rea episcopiei de Lugoșiu este de urmă
torul cuprins:

La propunerea ministrului Meu ungar 
de culte și instrucțiune publică, numeso 
Episcop oatolio de rit grecesc la Lugoșiu 
pe protopopul greco-catolic și pe assesorul 
consistorial ai metropoliei de Alba-Iulia 
Dr. Dametriu Radu.

Dat în Budapesta 22 Novembre 1896. 
Francisc Iosif m. p., Wlassics Gyula m. p.,

In general foile din Pesta înre
gistrezi*.  numirile, despre care e vor
ba cu bună voință. ț)iarul, care se 
bucură mai mult de aceste numiri 
este organul „partidei poporale11, 
„Allcotmăny^.

Cu privire la noul episcop al 
Lugoșiului, „Alkotmâny11 cți-ee, că 
pănă acum a figurat puțin în viața 
publică, der a stors respectul tu
turor acelora, cari l’au cunoscut, 
apoi continuă așa:

In scaunul episoopesc de Lugoșiu îl 
aștâptă (pe Dr. Radu) misiunea ca neîn
trerupt să nutrâsoă în credincioșii săi spi
ritul religios amenințat de politioa biseri- 
oâsoă radicală, oa să întărâsoă și mai bine 
în oredinoioșii săi acel patriotism unguresc, 
oare h’are niol în clin niol în mânecă cu 
liberalismul fals și în fine oa să apere 
energic biserica oa membru al episcopului.

Despre episcopul de Rozsnyo, 
Ivankovics „Alkotm." 4ice, că e cu
noscut în tbtă țera, apoi continuă:

La timpul său el a fost acela, oare a 
oucerit dela radicalul Herman Otto unul 
din mandatele dela Seghedin, âr în anii 
din urmă oa șeful seoției I din ministeriul 
de oulte și instrucțiune publică a promovat 
pe oât numai s’a putut căușele catolioe. 
Cu deosebită predileoțiune el sprijinesoe 
causa reuniunilor de sodall catolice. Ca 
âpisoop- de Rozsnyo el va fi urmașul lui 
Schopper și soim, oă spiritul lui Schop- 
per va pătrunde totă aotivitatea episco- 
pesoă a lui loan Ivankovics.

Cum vre se terorîseze guvernul?
Am anunțat promovările, ce 

s’au făcut de Maiestatea Sa în Ve
neratul Capitlu metropolitan gr. cat. 
„Unirea“ din Blașiu, esprimându-șl 
bucuria, că la postul important de 
preposit a fost promovat Rvdssm. 
domn Ioan M. Moldovan, 6r ceilalți 
venerabili membri ai capitlului au 
fost asemenea înaintați după merit, 
face următorea îngrijitbre desco
perire :

Precum aflăm din isvor competent 
spre îuaintare și aprobare a fost propus 
și vicarul Făgărașului Revereudissimul Va- 
sile Raț. Insă Maiestatea Sa, firesoe că la 
propunerea ministrului de culte, n’a apro- 
bat alegerea acâsta a vicarului din Fă-
găraș.

Durerea ne este mare, deore-ce toțl
îl ounosoem pe vicarul Făgărașului, toți
îi seim trecutul și meritele față de sfânta 
nostră biserică, toți ne-am bucurat, că pe 
un om atât de vrednic a căcjut alegerea 
venerabililor membri oapitularl.

Der nu avem dreptul de a critioa 
resoluțiunea preaînaltă a Maiestății Sale. 
Am fost pururea loiali. Ne-am plecat în 
fața Tronului. Un lucru însă nu ni se pote 
denega, anume de a ne plânge asupra ace
lor omeni, oarl puși sunt, să facă propu
neri Maiestății Sale și Să-l informeze: 
înțelegem pe ministrul de culte și pe 
membrii guvernului. Noi, cari îl cunoscem 
pe vicarul nostru, dela Făgăraș, putem să 
mărturisim înaintea lumei întregi, că om mai 
cinstit din țâre punctele de vedere nu este 
oa vicarul nostru, și oă chiar și din punc
tul de vedere al guvernului nu este oin 
mai paolnio și mai inofensiv deoât tot vi
carul nostru dela Făgăraș.

Der n’ai oe face. Guvernanții noștri 
din Pesta ne ounosc pe noi numai din in- 
formațiunile denunțianților. Și așa nu e 
mirare, dâoă se întâmplă astfel de luorurl.

Ne mai dore respingerea vicarului 
din Făgăraș și din motivul, fiind-că acesta 
este unicul și primul cas dela înființarea 
oapituiului mitropolitan, ca o propunere 
privitore la înaintarea și numirea mem
brilor oapitularl să fiă respinsă de cătră 
Maiestatea Sa.

Asta numai atâta dovedesce, că gu
vernul țării este forte dușmănos bisericii 
nostre și nu vrâ, să ne mai oonoedă aoea ne- 
împedeoată aotivitate, oare în decurs de 
atâția ani s’a dovedit binecuvântată și pen
tru biserică și pentru stat.

Să sperăm, oă va suooede înțelep
ciunii Mitropolitului nostru a resolva și 
acâstă nouă înouroătură și a asigura și 
pentru viitor dreptul de alegere a oapitu- 
larilor, care prin continuarea unor astfel 
de prooedeurl pote să ajungă a fi de tot 
ilusoriu ori cel mult, un drept de candidare.

scsmLE mm.
9

— 18 (80] Noemvre.
Hîrăâlă între ciolănarl. Sunt semne, 

din 4i în 41 mai vii, oă în sinul partidei 

guvernului stau să isbucnâscă mari neînțe
legeri. Cum-că esistă nemulțămirl în tabăra 
mameluoâsoă o dovedesoe și atitudinea epa- 
rului „P. Lloyd“ în oestiunea defeotelor 
discursului tronului. Acum însă e vorba 
de divergențe însemnate, oarl au produs 
deja o viuă mișoare. Banffy voesoe să 
ooupe loourile vacante din comisiunea fi
nanciară tot ou deputațl, oarl stau în le
gături strînse cu băncile și cari ca condu- 
oătorl a institutelor finanoiare stau în le
gături de afaceri și ou statul. O parte a 
majorității ar vedâ, se cj’O0> un pericul. 
Totodată, ar vedâ un pericul, în inten- 
țiunea lui Banffy de-a oferi și „partidei 
poporale11 un loo în biroul camerei. Cei 
nemulțămitl pretind, că „partida poporală" 
nici nu pote fi privită oa partidă consti
tuțională și că ar fi și prea mioă la nu
măr, deoât ca să pâtă fi represențată în 
biroul camerei. Un alt grup, în fine, e ne
mulțumit din oausă, oă guvernul are in- 
tențiune a urca cvota dualistă.

—o—
Un oficer român primul în scbla de 

resbel. Cetim în „Foia Dieoesană“ : E îm
bucurător a vedâ vre-o câțl-va din tinerii 
noștri străcurându-se prin academiile mi
litare și prin șodla de resbel, unde prin 
diligință și oapacitate între colegii lor, dis
tinși prin titluri mărețe și prin educațiune 
familiară bine îngrijită, și însoțiți de lau
dele profesorilor erudițl, se avântă în frun
tea tuturora. Un astfel de tînăr brav e 
George Domășnean, locotenent al reg. 43 de 
infanterie, fiul unui sergent grănițer din 
Orșova. Absolvând de ourând șoola de 
resbel (din Viena, oare e cel mai înalt in
stitut militar în monarohia ndstră) ou suc
ces strălucit, a fost intre 100 de oficert cel 
dintâi,u. Pentru prestațiuuile sale estreor- 
dinare a fost remunerat în mod deoseb’t. 
El adecă e deteșat statului major din Viena 
pe lângă înalta personă a archiducelui Eu
gen, care de sigur îl va lua sub scutul și 
patronajul său. Gratulăm d-lui locotenent Do- 
mășnean, și nu ne îndoim, oă-1 vom vedâ 
înaintând repede pănă la posturile oele mai 
înalte. Cu buouriă amintesc și de looote- 
nenții Vasilie Calbază și Babeu, cari ca elevi 
ai șoâlei de resbel au absolvat cursul I cu 
suooes eminent și cari înoă vor avâ să de
vină 2 luceafărl ai națiunei nostre. Cariera 
militară e astăcjl unica cale, pe care pot 
înainta Românii fără multe pedeol pănă la 
rangurile oele mai strălucite, deol tinerii 
români ar trebui s’o îmbrățișeze cu totă 
căldura 1

'-0 —

Noul episcop din Cinci-biserici, Se 
anunță, că s’a și făcut numirea lui Wil
helm Fraknoi oa episcop de Cincl-biserioi. 
Acest prelat de presant se află în fruntea 
unui institut în Roma și dedreoe nu-șl 
pote părăsi postul pănă la înoeputul lui 
Ianuarie, s’a rugat să se amâne pănă atun- 
oia publicarea numirei sale. De aceea fâia 
oficială n’a publioat’o pănă aouma. In
teresant e, că Fraknoi nici n’a fost can
didatul guvernului, ci a fost recomandat la 
ourte de oardinalul Rampolla.

— o—
Câți-deputațl jidani sunt? Noul par

lament ungar are 12 deputațl de religiune 
mosaioă. Eată-i: Dr. Eugeniu Barta, dr. 
Franoiso Chorin, dr. Fr. Heltai, dr. Mau- 
rițiu Mezei, dr. Neuman, dr. Ambr. Ke- 
mânyi, dr. Ales. Nagy, dr. Iul. Rosenberg, 
dr. Lazar Samuel, dr. Soma Visontai și 
Teod. Wolfner. Câți vor fi deputății jidani 
botezați nu se spune, pdte-oă numărul lor 
va fi prea mare.

. - o—
Emigrări în Brasilia. Ministrul ungar 

de interne a provocat pe căpitanii de po- 
lițiă, oa în oerourile lor să oprâscă popo
rul de-a emigra în Brasilia, dicend, că 
acolo îi aștâptă mare miseriă. Pe aoei emi- 
granțl, cari n’au pașaporte să-i aresteze. 
Totodată ministrul provocă pe oăpitanl să-i 
raporteze în oestiunea acâsta.

Studeuți neîndestuliți. Foile pestane 
scriu, că toți studenții din clasa VII-a a 
scolei reale din Eszek s’au pus în grevă, 
declarând, că nici unul dintre ei nu va mai 
întră în școlă, pănă nu li-se va da satis- 
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facțiă din partea unuia dintre profesori, 
care i-ar fi ofensat. DireotOrul soâlei a 
rugat pe părinții studenților să intervină, 
oa studenții să oeroeteze^ și mai departe 
prelegerile.

—o—
Adjutantul lui Bem, Alpsandru Kiss, 

a răposat Sâmbătă în Dobrițin. El a fost 
odinioră intendant al teatrului din Dobri
țin, pentru oare a făout multe. Dupărevo- 
luțiă Kiss a servit și în armata italiana.

Pentru căletorl și bicicliști. In mi- 
nisteriul căilor ferate austriaoe s’a hotărît, 
oa în viitor la gări să nu se mai facă ou- 
nosoută sosirea și plecarea trenurilor prin 
signalul dat ou olopoțelul, aoest signal va 
fi înlocuit de aoi înainte printr’o tablă, 
oare va arăta ora sosirei trenului în gară, 
preoum și direcțiunea și ora pleoării trenu
lui. Altă reformă privesoe pe bieiclișfii. Gu
vernul austriao a hotărît adeoă, oa din 1 
Iunie 1897 bioioliștii să fiă oonstrînșl a-șl 
oere licență dela autoritățile politice, âr 
acâstă oerere are să fiă provădută ou tim
bru de 1 fl. De cumva biciclistul mai e și 
membru al vre-unei reuniuni bioioliste, are 
să plătâscă separat alțl 50 cr. sub titlul de 
taxă pentru timbru.

—o —
Avansarea lnî Menelik. Faimosul rege 

al Abissiniei și-a gândit una și a și făout’o. 
Anume el s’a avansat pe sine la rangul de 
împărat. Regele Menelik a făcut adeoă ou- 
nosout președintelui Republioei franoese 
pacea încheiată ou Italienii. In raportul 
6ău Menelik nu s’a mai subsoris oa pănă 
acum, oa rege, oi ou un rang mai înalt, 
ca — împăiat.

—o —
Călindarul Plugarului pe anul 1897 

este cel mai mare și cel mai eftin între 
călindarele românesol apărute pănă acum. 
Conține 11 câle de tipar. Numai partea li
terară și eoonomioă oonține vre-o 80 pa- 
gine format mare și tipar oompres garmond. 
In text se află și oâte-va ilustrațiunl fru- 
mose. Un esemplar costă numai 25 cr. De 
vendare la Tipografia „A. Mureșianuu 
în Brașov.

Instalarea noului vicar din Carăi.
(Coresp. part, a „Gazetei Transilvaniei."

— Novembre 1896.
Onor. Redaoțiune! Duminecă în 10 

(22) Noemvre 1896, a fost instalarea nou
lui vicar din Carăii mari. . Despre aoâstă 
splendidă sărbătâre a orediDcioșilor gr. cat. 
români din Carăii mari vrâu să Vă soriu 
oeva pe lângă rugarea, să le publicați în 
prețuitul cjtar oe redactați. înainte de ce 
însă ași vorbi despre actul instalării, aflu 
•ou oale a vă împărtăși unele momente mai 
însemnate, cari au premers acestui act.

Preoum soiut este, ca vioar, respec
tive ca arohidiacon al părților sătmărene 
și sălăgene și oa protopop al traotului pro- 
topopeso al Carăilor mari, preoum și oa 
paroch în Carăii mari, Esoelența Sa prea 
bunul episcop al Orăcjii marl, Mihail Pavel, 
a binevoit să denumâscă pe distinsul preot 
Dr. Felician Bran.

D-l Dr. Felioian Bran este încă un 
bărbat tînăr, dâr ou atât mai erudit în 
soiințele teologice, cât și în cele juridice 
civile. El b'b născut în Sătmar în anul 
1864, așa-der’ abia are 32 ani; tatăl său, 
Petru Bran, mai pe urmă a fost protopo
pul Sătmarului și profesor de limba și lite
ratura română la gimnasiul din aoel oraș, 
âr maică-sa Teresia Pop, a fost soră bună 
cu răposatul vioar al Mannației, Ioan Pop.

Dr. Felioian Bran a absolvat studiile 
gimnasiale în gimnasiul catolic din Sătmar; 
•soiințele teologice le-a absolvat în semina
rul oentral din Pesta, unde a făout și doo- 
toratul, âr soiințele iuridioe oivile le-a ab
solvat, oa ofioial diecesan în gremiul die- 
cesii Orăcjii mari, la facultatea iuridică din 
acest oraș.

D-l Dr. Bran a sosit la gara din Ca
răii mari în 9 (21) Nov. săra la 6 âre; aci 
îl așteptau credincioșii săi din Oarei în 
număr de peste 200. Capelanul din Cărei, 
Ignatie Szabâ, în numele credinoioșilor din 
aoâstă comună a rostit o vorbire de bine-

venire predând un prea frumos buchet de 
flori noului vioar, oare era însoțit de d-1 
canoni o George luhas.

In cjiua următâre, Duminecă diminâ'ța 
la 9 bre am mers ou toții la biserica gr. 
oat. română din Oarei, unde erau adunați 
credincioșii și, pe lângă ei, un mare nu
măr de alțl locuitori din Cărei, ou deose
bire inteligența, funoționarii comitatului, în 
frunte cu vioe-șpanul, protonotarul oomita- 
tens eto., încât biserica nu-i mai încăpea 
și forte mulțl trebui să stea afară. Vor fi 
fost, pâte ohiar peste 2000 de âmenl.

Canonioul luhas a început actul insta
lării, dându-rse cetire prin Capelanul Ign. 
Szabâ actului de denumire al Episoopului 
de Orade, după care oanonicul luhas a ți
nut o prea frumosă vorbire în limba ro
mână, pe care apoi a tălmăcifo in limba ma
ghiară. (sic!) Noul vicar a răspuns printr’o 
vorbire înălțătore plină de însuflețire și spe
ranțe pentru credinoioșl, dicând între altele, 
că se va sili din tote ca drepturile înstrăinate 
să le recucerăscă etc,

A urmat apoi s. liturgiă, la oare au 
ooncelebrat vre-o 15 preoți din diecesa 
Orăcjii, ba și din a Gherlei. La sfîrșitul li
turgici, bravul protopop al Sânislăului, d-l 
Găvrilă Lazar de Purcăreț, a rostit încă o 
cuvântare de salutare noului vicar.

Pe lângă imposanta primire, ce i eu 
făout credincioșii din Cărei au dat în ouo- 
rea doritului și iubitului lor parooh și vi
car încă și un mare banchet, ce a urmat 
în 22 Nov. la 1 oră p. m., la care banohet 
au luat parte 110 fruntași preoți și proto
popi din dieoesa Orăcjii mari și din a Gher
lei, preoum și notabilitățile maghiare din 
Cărei, toți funcționarii fruntași din Carăi, 
preoum vioe-șpanul, protonotarul comita- 
tens, presidentul scaunului orfanal, judii, 
profesorii gimnasiall eto.

Primul toast l’a ridicat bătrânul ca
nonic G. luhas pentru Pontificele Roman 
și pentru Maiestatea Sa monarohul; al doi
lea l’a rostit vicarul Dr. Felioian Bran pen
tru Metropolitul Dr. Mihalyi, Episoopul 
Pavel și canonioul Iuhns. Un prea frumos 
toast a ținut apoi în locul.al treilea bra
vul protopop G. Lazar de Purcăreț pentru 
noul vicar Dr. Felician Bran. Ungurilor 
acest toast nu li-a plăcut și au început a 
vocifera strigând: „le vele,halljuk magya- 
ruleto. (Jos ou el, s’audim unguresoe !) Și, 
oa pe colao să fiă și pupăză, bătean groz- 
nic cu piciorele

Al 4-lea toast l’a ținut protonotarul 
oOmitatens Ilosvay Aladâr, firesce, în limba 
maghiară, pentru Dr. Felioian Bran; al 
5-lea capelanul din Cărei Ignatie Szabo 
tot pentru magnificul d-n vioar; au mai 
vorbit apoi Bandisz Jeno, redactor, Pazu- 
kanios Ignaț, preotul ruseso gr. oat. din 
Oarei. Frumos toast a ținut apoi preotul 
român din Moftiu, d-l George Șuta, când 
Maghiarii din nou în chip forte „finu (? Coresp.) 
și-au manifestat displăcerea. Fiă-le de bine !

Au vorbit apoi Asztalos Kâlmân, Ste
fan Pop, un român fârte avut din Cărei, 
pentru Episcop și noul vicar; apoi Boros 
I., Hegediis Jâzsef seoretar oomitatens, pen
tru preoțimea de față; Dr. Adler și Bor- 
nemisa, presidentul soaunului orfanal.

Astfel s’a sfîrșit aoeetă serbare a cre
dinoioșilor români gr. cat. din Oarei și'a 
oierului român din aoest vioarfet.

Dumnedeu să ajute noului vioar ! Dum- 
nedeu să-1 țină spre binele biserioei române 
și folosul poporului român.

al Corpurilor legiuit&re române.

a

Domnilor Senatori,
Domnilor Deputați,

Desohidend astă-dl a doua sesiune 
acestei legislaturi, salut pe repres<mtanții 
țărei ou buouria oe resimt de câte ori ’i 
văd întruniți împrejurul Meu.

Relațiunile nâstre ou tote statele sunt 
cele mai bune și importanța crescândă a 
României s’a vădit, în anul aoesta, într’un 
mod deosebit.

Primirea cordială, oe s’a făcut la Mos- 
oova Moștenitorului Tronului și Soției Sale 
de oătră Împăratul Nicolae II și Impâră- 
tâsa Alexandra cu ooasiunea măreței so
lemnități a înooronărei Majestăților Lor, 

> este o dovadă, cât de prețiâse sunt legă- 
[ turile de apropiată rudeniă ou Curtea îm- 

părătâscă a Rusiei pentru menținerea și 
desvoltarea relațiunilor prietinâse dintre 

1 puternioul Imperiu și România.
Am asistat ou o viuă mulțumire la 

inaugurarea luorărilor dela Porțile de E’er, 
■ ou oarl Tractatul de Berlin însăroînase pe 
. imperiul austro-ungar, și cari sunt desti

nate a ne aduce folâse însemnate, înlesninc 
produotelor nâstre a străbate în miedul Eu
ropei prin oalea marelui fluviu al Dunărei.

Majestatea Sa împăratul Austriei, și 
Regele Ungariei, de a oăruia prietenia sin
ceră și de mare preț Mă buour de-un lung 
șir de ani, a onorat România ou visita Sa. 
Prin primirea căldurâsă și inimosă, oe i-s’a 
făcut, țâra întrâgă a esprimat Monarchului 
veoin reounosoința tuturor pentru aoest 
semn prea grațios de amioie și de bună
voință. Ni-s’a dat o ooasiune solemnă să 
arătăm Europei, că poporul român a mun
cit cu suooes și în plin în marea operă a 
renasoerei și a oousolidărei sale.

Interesele, cari lâgă între densele sta
tele din Orientul europân. în nisuințele lor 
oomune de a-și asigura un mers paolnio, 
sigur și repede pe oalea progresului cultu
ral și economio, au oăpătat o espresiune 
viuă, — pe de-o parte în visita Majestății 
Sale Regelui Serbiei, prin oare s’au reînoit 
și oimentatdin nou vechile și netulburatele 
relațiuni amicale dintre amândouă țările, 
— âr pe de alta în restabilirea cu regatul 
Greciei a relațiunilor normale, oarl spsr, 
oă se vor desvolta și închega spre mulțu
mirea ambelor regate.

Astfel, România ’șl întăresoe pe fiă- 
care an mai mult posițiunea sa între state 
și pâte întâmpina cu înoredere viitorul.

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputați,

Cu mândrie am privit atât la Porțile 
de Fer, oât și pe oâmpiile Șimnioului, Co- 
t.rocenilor și Ploescilor, ținuta marțială a 
iubitei Mele armate, oare a avut onâre a 
se presinta și a defila înaintea Majestății 
Sale împăratului și Regelui Franoisc Iosif. 
Armata a arătat, și ou aoâstă ooasiune, că 
țâra se pote ră<jima pe densa în tâte îm
prejurările și oă ea este vrednică de soli
citudinea Domniilor-Vostre. Nu Mă îndo- 
eso, că și în viitor nu veți oruța nici un 
sacrificiu pentru a păstra armata la înălți
mea chemărei sale. Spre a întări și îmbu
nătăți înoă mai mult administrațiunea nâs
tră militară, se va supune deliberărilor 
Domniilor-Vâstre revisiunea legei reorută- 
rei și a legei serviciului sanitar .al armatei.

Situațiaunea puțin satisfăoătâre lăsată 
de doi ani s’aîndreptat. Nu numai eobiiibrul 
budgetului ourent este deplin as’gurat, dâr 
sperăm, oă eseroițiul aoesta va da ohiar un 
esoedent destul de simțitor. Surit încredin
țat, că veți menține budgetului viitor acâstă 
situațiune normală și îmbuourăbâre-cumpă- 
niud oheltuelile ou resursele ordinare, oe 
se pot realisa. Reorganisarea servioiilor 
esteriâre ale ministerului de finanoe se im
pune pentru a simplifioa serviciile și a in
troduce într’lusefe un control mai efioaoe; 

(.modificarea legei timbrului va da o mai 
mare esteasiune principiului proporționah- 
tăței taxelor; er legea patentelor trebue 
pusă in aoord cu desvoltarea iiostră co
mercială și industrială.

Urmărind progresul economio al ță- 
vețl constata, oă in anul aoesta, s’a 
m oirculațiune două sute kilometri de 
ferate nouă, că se lucreză cu aouvitate 

la terminarea liniilor începute și oă s’a pus 
piatra de temelie a Portului Constanța. 
Modificări însemnate sunt necesare la le
gea drumurilor. Legea pentru căile ferate 
de interes privat trebue revăzută spre a-se 
preoiga mai bine caracterul acestora și a 
se împi0C]eoa înstrăinarea căilor ferate ae 
intbjgg gen0rai.

Instituirea unei oase rurale va înlesni 
vîncjarea proprietăților mari în loturi mici, 
venind astfel în ajutor atât proprietarilor 
de mcșii, cari nu găsesc cumpărători, oât 
și sătenilor cărora, în cele mai multe cașuri 
le lipsesc capitalul.

Pentru ca legea minelor să dea râde 
satisfăcătore, sporind avuția țărei, se va 
propune modifioarea ei, luându-se de basă 
legile existente și simplificarea măsurilor 
ce se presoriu pentru exploatarea acestor 
bogății ale naturei.

O administrațiune reguiată și drâptă, 
a cărei atribuțiuul să fiă bine distribuite și 
cu eficacitate controlate, este o cerință ne- 
înlăturabilă pentru ori-ce stat care doresce 
să-și asigure progresul și bună-starea. Veți 
avea, deol a vă ocupa de organisarea te- 
meinioă și practică a oomunelor rurale și 
urbane, a serviciului notarilor din sate pre
cum și a consiliilor județiane.

Pentru a complecta organisarea in- 
strucțiunei publioe, începută în sesiunea 
trecută priu votarea legei învățământului 

rei, 
dac 
căi

primar, a legai olădirilor șoolare primare 
și a legei înființărei oasei șoâlelor, se va 
presența delibărărei Domniilor-Vâstre un 
proiect de lege asupra învățământului se- 
oundar, special, superior și privat.

Punerea judecătorilor de tribunal în 
aoeleasl oondițiunl de independență oa și 
președinții; aoordarea unui drept de pre- 
sintare oorpurilor judeoătoresol la eas de 
vacanță în sînul lor și instituirea unui sta
giu praotic obligator pentru oandidații oarl 
se destină la funcțiuni judeoătoresol înainte 
de a fi numiți în acele funcțiuni, — sunt 
atâtea îmbunătățiri de introdus în orga- 
nisarea nâstră judeoătorâsoă.

Domnilor Senatori,
Domnilor Deputați,

Luorâud fără încetare la îndeplinirea 
laounelor existente în legislațiunea nâstră 
și la îmbunătățirea serviciilor publice; asi
gurând un echilibru constant al budgetului 
de venituri și de cheltuell al statului; a- 
vend tot-d’a-una în vedere satisfacerea ne
voilor și trebuințelor ce neoontenit se ivesc 
într’o țară care pășesce înainte în desvo!- 
tarea sa, — veți contribui a înălța și a 
întări tot mai mult posițiunea regatului.

Strânși uniți în munca spornică peu-, 
tru Patrie, nu Mă îadoeso că și sesiunea 
acâsta va fi plină de luorărl folositore,

Dumnezeu să bine-cuvânteze luorările 
Domniilor-Vâstre.

Sesiunea ordinară a Corpurilor le- 
giutore este deschisă.

Carol.
(Urmâză semnăturile miniștrilor).

© O S3 VT O C a B*  ©■

Neîntrunindu-se la adunarea generală 
MerourI numărul membrelor reoerut de sta
tute se convocă domnele membre ale 
Reuniunei femeilor române din loo la o laltă 
adunare generală, oe se va ținea Joi în 
21 l. c, n. la 3 6re p. m. tot în sala oea 
mare din edificiul soâlelor.

Obiectul: Desbaterea asupra statute
lor Reuniunei.

Brașov, 18 Novembre 1896.
Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,

președintă. actuar.

[TLTIMS SOIRI
BucurescY, 17 (29) Nov. Cetățenii 

capitalei au ținut erl o întrunire pu
blică în sala Dacia. Vrând de aci 
să înainteze o petițiune Camerii în 
cunoscuta causă a destituirei Metro- 
politului-primat, ei au fost opriți de 
polițiă. S’a iscat în urma acâsta o 
ciocnire între polițiști și cetățeni. 
S’au făcut mai multe arestări.

Ministrul de interne Stolojanu, 
interpelat fiind în cameră asupra 
acestei cestiunl, a declarat, că s’a 
urmat conform ordinelor sale și că 
ia răspunderea. Agitația e mare în 
capitală.

: soțiă Rosalia n. Șandor; fiii: Va- 
soția sa Anica n. Covrig, Alexandru 
cu 
în

NECROLOG-. Vasilie Viciu, mare pro
prietar; în comuna Nirașteu de lângă M.- 
Oșorheiu, a răposat Sâmbătă în 28 Nov. 
n. o. in al 68-lea au al etății și al 49-lea 
al căsătoriei. Pe răposatul îl jălesoe în- 
tristatn-i 
siliu cu 
și Blisa 
profesor 
rudenii, 
pace!

j

soțul său Octavian Bonfiniu, 
Blașiu, oum și alte numărose 
Dumneden să-l odihnâsoă în

A apărut Povestea-Vorbei Nr. 6, anul 
I. Revistă-săptămânală ou următorul sumar: 
La mijloo (nuvelă) de I. Gorun; Doi tran
dafiri (poesie) de A. Stavri; Traid (frag
ment) de Vasilie Pop; Strana (din Ada 
negri) de A. Steuerman; Un sfarsit (nu
velă) de Rodion ; Semnele vremii de Sandu; 
E drept (poesie) de St. Tomsa; Plânsul 
marmurei (poesie) de A. Antemerianu; In 
flăcări (fantazie) de G. Silvan; La mar
ginea satului (poesie) de St. O. losif; 
Frumusețea femeei de Iago; Observații 
sincere de Cr. Ilustrațiă Ițic la fântână. 
Numărul oostă 15 bani.

*
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In editura librăriei Socec & Comp. Ava 
BucurescI (Calea Viotoriei 21) a apărut 
Povățuitorul studiului limbii române în 
clasele primare de I. Afawlitt, profesor de 
limba și literatura română la institutul pe
dagogic de institutore din Bucurescl. Carte 
eutorisată prin deeisiune ministerială pen
tru. usul învățătorilor și ÎDvățătdrelor, al 
institutorilor și institutdrelor, precum și 
pentru elevii și elevele școlelor normale de 
învățători și învețătore, de institutori și 
institutore. Aoest op e forte voluminos, ou- 
princjend 710 pagine de tipar oompres și 
pe lângă aceea o interesantă prefață de 
26 pagine. Eruditul autor a împărțit aoâstă 
volumindsă lucrare în două părți: una teo
retică, care este un fel de enoiolopediă a 
învățământului limbii, fiind tratate în ea 
tâte ramurile de învățământ ale limbei. In 
partea a doua se află un ours complet de 
leoțiunl praotice. Un esemplar costă 6 lei.

*
In editura librăriei C. Sfetea din Bu- 

cureBd a apărut Aoneis, partea I din ope
rele complete a'e lui P. Vergilius Maro, 
tradusă în formele originale de George 
Coșbuc. Prețul 5 lei. Volum elegant, tipar 
curat și legibil. Iu prefața volumului d-1 
Coșbuo spune, oâ de câți-va ani se ooupă 
cu traducerea operelor lui Vergil, Homer, 
Plaut, Terentius și Aristofane. Cu volumul 
acesta începe seria traducerilor.

Proprietar: ran».

Redactor responsabil: ®r®gas«BBfi ftSaior.

SmfsmI Ea bursa din UFierna.
Din 28 Noemvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.30
Renta de oordne ung. 4% . .• . 99.10
Itapr. oâil. fer. ung. în aur 41/2% • 122.20
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4’/2% 101.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.30 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.35
Bonuri rurale oroate-s’avone. . . 97,15‘ 
Imprum. ung. cu premii .... 15180
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 137.— 
Renta de hârtie austr..........................101.35
Renta de argint austr.......................... 101.30
Renta de aur austr...............................122.50
Losnrî din 1860 ......................... 143.60
Aoții de ale Băncei anstro-ungară. 936,— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 402.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 365.50 
Napoleon dori............................. 9.54
Mărci imperiale germane . , . 58.821/2
London vista....................................119.85.
Paris vista.................................. 47.47’/2
Rente de cordna austr. 4%. . . 100 85
Note italiene.................................. 45 17'/2

ABONAMENTE
I.A

„GAZETA TRAHSILVAKZEr1
Prețul abonamentului este: 

Pentru Austro-TJngaria: 
luni 
luni 
an

x

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

§

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni.............................................
unU an............................................ ....

Pe
Pe
Pe

f

3
6

12

2
1

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

nx

n. -
fi. —

50 cr.
Cursul plefiei Brașov.

Din 30 N oemvre 1896.
Bancnote rom. Cutup, 9.46 Vând. 9.50 
Argint român. Cump. 9.43 Vând. 9.46 
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vând. 9.54 
Galbeni Cump. 5.61 Vând. 5.64
Ruble rusescl Cump. 126.— Vend. —.— 
Mărol germane Cump. —.— Vând. —.— 
Lire turcesol Cump. —.— Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vând. 101.75

Abonamente la numerele cu data de
Pentru Austro-Ungaria:

an .
șese luni 
trai luni

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

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede prin 
masifiate poștaie.

Domnii, cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
a arcie adresa lămurit și a arăta și poșta ultimă.

Âdministrațmnea „Gazetei Transilvaniei.

g
§
X
XM

X
X

r 1 tr nurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. n. valabil din I OctB

Budapesta - I® r e «8 c a I

Tron 
deTron

mixt, porodn. accel.

10-
8.30

11.21
1.33
3.42'
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8.34
8.49
9.06

10.12
10.42
11.01
11.09
11.31
11.48
12.05
12.33
12.47

1.18
1.34
2.13
2.32
3.04
3.40
4.03
5.34
6.12
6.41
7.16
8—

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37
Tr. pra.
11.10
11.27
12 30
12.57
109
1.16

11.40
11.65

3.55
4.40
5.10

12. 00

5.10
8.00

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32'
8.21
8.40
9.C9

10.40
11.25'
11.49
11.59
12.29
12.55

1.30
2.08
2.27
3.11
3.31
3.46 
4.08
4 45
5 27 

~6“Î2
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25 
;n—
I 12.26

1 11
8 30

8 05
5.45
9.02”

1) 33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17'
2 52
4 45

' 5.39
6.08
6 19
6.57
7.30

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

Clușiu .

Tr. expr.

9.09

4.17
4.50

8.17
8.33
8.38

Tren 
de 

persân.

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

Tren

2.48

11 11

9.30

2.15
2 12

J P» 
[sos.

1.40
1.06

12.52
11.54

3.36
3.18

10.10
10 05
9.39
9.12

T35

SpîJ Bra?ov •

o Timiș
¥ Predeal

sos. Bucuresol

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok 
P.-Ladâny.
Oradea-mare
Mezo-Telegd 
Rev . .
Bratoa .
Ciucia . 
B.-Huiedin
Ghârbău

Apahida
Ghiriș .
Cucerdea 
Uiudra .
Vințul de 
Aiud

Ciăoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișdra . 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apsța .
Feldidra

Tren
mixt

Tren 
accel.

Tren 
de

Tron 
aeeel. person,

tren 
de 

persân.

tren 
mixt

8.00
7.10
6.13
5.38 

r5.49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

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

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

12.52
12.20

11.01
10.45

9.23
8.49

7.08
6.39

5.23
tr.pers.

8.23
8.06

4.35
4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10
11.05
10.48
1018

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6.33
5.57

5.20
4.14
3,32

6.20
8.10

T28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7—
6.45
6.27

“VÎ2
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2 26
1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48

•9.08
8.28
8.01
3.15

7 33
7.53
____

11—
11.20

5—
5-20

tren 
mixt

® îa i r 1 ș — Tui

persân. persân.

I Ghiriș 
~ | Tnrda

10.30
10.10

5.05
4.45

10.21
10.41

tron 
mixt

€tog>șa-na5c& — Sibâiu — Ava-ag — IFăg&mș
tren 
de 

persân.

2.20
3.57
4.19

tren 
mixt

6.15
6.38
7.13

Tren 
mixt

tren 
de 

persân.

tren
mixt

tren 
de 

persân.

3.20
3.00

9.12
8.52

4.45
6.35
7.01
4.34
6.16
8.42

I

tren
mixt

11.35
11.54
12.20

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

tren

3.13
3 39
I

9

pl- Copșa mică .
Ocna . . .

sos.

90s. 1
pl. I Sibiiu . . . f P1-

1 sos.
Avrig . . .

sos. Făgăraș . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

Tren
mixt

tren 
de 

persân.

tren 
de 

persân.

3.05
1 27

12 57
CQ- OJ
03 S_ 
**

3 «
3 >

6.25
K07
4.40

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16
4.30

8 i m e r 1 a (Hili) - H u n e d • r a

4.25
4.48
5.23

4.50
4.34
4.10

trenu
mixtu

tren
mixt

fii B’

trenu 
mixtu

10.28
10.46
11.12

10.25
10.05
9.38

Simeria .
Cerna. .
Hnnedora

trenu
mixtu

trenu 
mixtu.

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

31 e ș t i
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trend 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.55
6.36 I Brașov ........................

Zerneștl.........................
7.44
6.20

1.29
12.05

M u r e ș ~ Sj ița «fi 1» O i b t r i ț a
4— = 9.10 4.20
5 03 gl0.28 5.35
6 48
7 38
8.33
9 07
9.59

£12 41 
ff 1.54
1 3.02
§ 341
* 4 55

- §

55 § «

Mureș-Ludoș
Z a u . . .
Țagu-Budatelio
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința...................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița....................

6.46
5.49

7.21
6.24
4.50
3.44
2.48
2.01
1.16

o 
h' =• C n " aE,® g
9.4J
8.46
7.43
6-52
5 55

©Bicerdea — Oșorheiu — S5egh.-s&sesc.

Tren 
mixt

Tren 
do 

persân.

Tren 
de 

persân.

Tren, 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 pl. Cucerdea . . 80S. 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . 7.02 1.58 7.38 9.59
4.12 9.37 4.37 12.26 Cipău . . • 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 sos. 1

Oșorhei
f pl. 5.34 12.25 5.50 9.54

5.40 10.42 5.36 pl. J • 1 SOS. 9.20 5.04 9 35
7.14 12.16 7.14 C sos. Regh.-săs.. • pl- 7.54 3.30 8:05

însemnate în stânga stațiunilor sunt a se cetiNotă: Orele 
însemnâză drele de nopte.

A i" a «ii — T i Bsa i ș ® r a.

10.5511.25 5. Ț Arad ......................... A 10.43 3.44
12.15 6.14 Vinga......................... 9.42 3.01

1.10 7.39 Tiinișora.................... 8.20 2—
8.47 12 27 5.10 ¥ Seghedin........................ 605 2.30 10 05

10.11
9.10
2.15

6.20
7.08
8.01

12.47

de sus în jos, cele însemnate în drepta de

SibiiBs — € i § m ă d i e.

1

trena
mixtu

trenu 
mixtu 1 trenu 

mixtu
trenu 
mixtu

5.30 2.15 pl. Sibiiu . sos.) 7.10 9.20
5.42 2.27 „ Selemberk „ ' 6,57 9 07 1

i

6.06 2.51 „ Cisnădie pl 6.36 8.46 |

trenu 
mixtu

3 22
3.54
6.20

SigMșm-a— ^><a®a’ăaeiHa~secaaesc,

trenu 
mixtu

trend 
mixiu

trenu 
mixtu

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

11.08
11.48

1.59

Sighișora . . . 
Hașfaleu . . . 
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre


