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ADonamenie pentru Austro-Ungarta: 
Pe un an 12 fl., pe șeao luni 

6 fl., pe troi luni 3 fl.
N-rii de Dumlnaaâ 2 fl. pe an.

Pentru România si străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe ș6ae 
luni 20 fr.. pe trei luni IO fr. 
N-rii de Duminecă 8 frânai. 

Se prenumără la t6te oiiciele 
poștale din întru și din alură 

ți la dd. ooleotori.
ltaameutnl pantru Brasor 

administiatiunna. piața snare, 
Târgul Inului Nr. 30 '.1 etatțlu 
I.! pe un an 10 ii., pe ș6ae 
luni 5 fl., pe trei luni 2 11. 50 cr. 
Cu dusul In eaaă: Pa un an 
12 fl., pe 0 luni 6 fl.. pe trei Ițiți? 
3 fl. Cn esemplar 5 cr. v. a. 
sdu 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inscrțiunilo aunt 

a ae plăti Înainte.
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Căpătuire națională maghiară.
Cetitorii noștri îșî vor aduce 

aminte de un articul de fond ai gu
vernamentalului „Pești Naplo“, al 
căruia cuprins l’am reprodus și noi 
la timpul seu și în care se pleda 
pentru o renunțare la politica de ma- 
glliarisare cu forța.

„Pești Napl6“ cerea adecă, ca 
în viitor se nu se mai risipescă 
banii țârei cu înființarea atâtor scble 
de stat printre naționalități, deorece 
și așa copiii Românilor, mai ales, 
nu vor se cerceteze scolele ungu- 
rescl. Acesta o dovedise foia ungu- 
râscă cu date statistice, arătând cu 
cifre, negru pe alb, că de 30 de ani 
svîrcolirile de maghiarisare n’au avut 
nici un resultat și că în adever sco
lele unguresc! de stat înființate prin
tre Nemaghiari, și mai ales printre 
Români, nu sunt cercetate decât 
aprbpe esclusiv de Ungurii și Ji
danii din respectivele comune. Nu
mărul acestora însă fiind torte mic, 
scblele stau aprdpe tote gble, așa 
că e păcat de cheltuelile, ce s’au 
făcut cu ele. Din causa acăsta foia 
ungurescă pleda pentru idea, de-a 
schimba în viitor politica de ma
ghiarisare în acel sens, ca se<5- 
lele de maghiarisare înființate pănă 
acum printre naționalități se fiă sus
ținute și mai departe, altele nouă însă 
să nu se înființeze, ci să se aibă în 
vedere do aici înainte interesele ne
mijlocite ale rassei maghiare, lu
crând din răsputeri pentru lumina
rea, cultura și îmbogățirea Ungu
rilor.

Acum vine o altă foia ungu- 
râsca, tot guvernamentală, anume semi- 
oficiosul „Nemzet“, care într’un nu
măr mai nou al său publică un ar
ticul scris de faimosul Săcui Bek- 
sics Gusztav, care pledeză pentru 
aceleași idei, ca și „Pești Naplo“. 
Ca probă reproducem din articulul 
lui Beksics următorul pasagiu:

„Cei os stau în fruntea politicei ua- 
gurescl, se nu mai umble cu fantasmagorii și 
cu visuri seci în ceea ce privesce statul națio
nal înființat prin asimilațiune. Contopirea 
prin limbă pote fl în viitor numai un 
mijloc de-a doua mână. Mijlocul prinoipal 
(pentru înființarea statului national! — 
Trad.) est© puternica desvoltare a forțelor 
prime ale rassei maghiare, sporirea ei nu
merică, desvoltarea ei culturală și econo
mică11...

Va să c|.ică. Beksics, unul din
tre cei mai mari șoviniștl, după 
cum s’ar vedâ din rândurile de mai 
sus, s’a cam săturat de-a mai bate 
apa ’n piuă cu maghiarisarea. El, 
întocmai ca și „Pești Naplo44, sfă- 
tuesce pe politicianii unguri să nu 
mai umble cu fantasmagorii și cu 
visuri seci, de-a înființa stat națio
nal maghiar prin asimilațiune, ci 
să-și vadă de-ai lor, se-șl imbogă- 
țescă, cultive și întărescă rassa pro- 
priă.

E de observat, că „Kolozsvâr^, 
reproducând articulul lui Beksics, 
flice, că calea arătată de el „este 
singura cale corectă44...

Cum să ne esplicăm 6re aceste 
nouă aparițiuni pe firmamentul șo
vinismului unguresc ? Fire-ar ore cu 
putință, ca tocmai aceia, cari întot- 
deuna au lucrat și s’au manifestat 
ca cei mai turbați aderenți ai ten
dințelor de maghiarisare, acum de
odată să se schimbe în asemenea 
mod ?

Nu, ei nu s’au schimbat întru 
nimic. Se pote, înse, că acum, după 
ce ne-au înzestrat cu fel de fel de 
legi de maghiarisare, după ce pretu- 
tindenea ne-au încărcat cu „Kisde- 
dov“-uri și alte scole de maghiari
sare de tot felul și după ce au pus 
sute de mii de piedecl în calea des- 
voltărei nbstre culturale; se pote, 
cjicem, ca acum să crâdă dumnealor, 
că tăte le-au pus la cale și că acum 
lucrurile vor merge de sine înainte 
pe calea maghiansărei. Nu mai ră

mâne deci alta de făcut, decât să 
se jertfăscă în viitor totul pentru 
fericirea Maghiarilor, se-i întărăscă, 
să-i ridice, se-i îmbogățescă din vis- 
teria statului. Cu alte cuvinte : că
pătuirea, care pănă aci se tăcea mai 
în ascuns și cam sub masca patrio
tismului și a altor „merite patrio
tice11, de aci înainte se se facă în 
mod fățiș și fără nici o genă.

Vorba e însă, că în acest stat, 
pe lângă Maghiari, mai trăesc și 
alte popăre. Ore acestea se nu aibă 
altă destinațiune în acest stat, de
cât aceea, de-a servi de-o parte ca 
material de maghiarisare, de alta ca 
material de esploatat îu favorul 
rassei unguresc!?....

Mesagiul român și oficioșii austro- 
ungari.

Oficioșii dela Viena și Pesta au 
ținut, ca din incidentul mesagiului 
rostit de regele Carol la deschide
rea nouei sesiuni â corpurilor le- 
giuitâre să accentueze din nou sim
patiile, ce pretind a le avea pentru 
România, precum și mulțumirea lor 
cu mersul politicei esteriăre a gu
vernului român.

„N. Wiener Abendblatt“ cfice, că 
discursul tronului român dovedesce, 
ce mare însemnătate dă regele Ca
rol menținerii relațiunilor amicale 
cu Austro-Ungaria. Amicii Româ
niei —• adauge numita fbiă — vor 
fi adânc mișcațl și vor saluta în 
tot-deuna cu o sinceră bucuriă pro
gresele sale pe terenul muncii și al 
păcii.

Oficiosul unguresc „Pester Lloyd“ 
ocupându-se la rândul seu de ace
lași mesagiu ’1 critică tot din acest 
punct de vedere, ridicându-se, firesce, 
după obiceiă, erășl pe coturnele în
gâmfării și a fuduliei de putere 
mare, a căreia lipsă o află atât de 

naturală și folositbre în ce privesce 
România.

Trecând la pasagiul din mesa- 
giul român, care vorbesce de visita 
împăratului Francisc Iosif la Bucu
resci, „Pester Lloyd“ cflce urmă- 
tbrele:

„Mesagiul amintesoe ou multă căl
dură acest eveniment important. Și ou 
drept ouvent. Abstrăgend dela multiplele 
punote de atingere eooDomioe, oare se vor 
înmulți și mai mult aoum prin deschiderea 
canalului dela Porțile de ifer — deja prin 
faptul, oă Austro-Ungaria este un apărător 
statornio al dreptului de liberă dispunere 
al statelor balcanice autonome și prin fap
tul, că România voesoe să-și păstreze pu
ternic în tote direoțiile independența sa, 
avem noi și România cele mai importante 
interese comune.

Prin acâsta ea se razimă pe noi și pe 
tripla alianță. Este o oestiune superfluă, 
că ore săverșitu-s’a acâsta răzimare prin- 
t’un traotat scris său nu. O prietiniă, oare 
se basâză numai pe un tratat în scris este 
fdrte șubredă și se olatină deja la prima 
probă; și la tratate este luoru prinoipal 
„simțământul14, precum a aooentuat’o acâsta 
atât de nimerit baronul de Marschall, și 
simțul adevărat prietineso dintre noi și 
România reiese deja din intențiunile ana
loge paolnioe ale ambelor state vecine. 
Din acâstă oausă va și fi durabil acest 
simțământ, ce pare a fi destul de viu în 
poporul român, oare pnoepe tot mai mult, 
oă desvoltarea sa neîntreruptă economică 
și avântul său oultural are să-’l mulțumâscă 
înainte de tâte direoțiunei indicate de Re
gele, care se manifestă în acest simță
mânt,

Prosperarea României vine de aoolo, 
că și-a cultivat însușirile naționale și nu 
s’a lăsat sedusă prin promisiuni esterne îu 
intrigi internaționale și nu și-a risipit ave
rea câștigată ou multă ostenelă pe ridicula 
fuduliă de a figura ea stat mare.

Iubirea României pentru indepen
dență și paoe a făcut-o bogată și puter
nică. Și astfel ea este aoum un fel de mo
del și pentru celelalte state balcanice, oarl
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„Cartea negră“.
Unde dai și unde crfpă. 

Prov. român.

R&spuns la „Cartea ntyră“ (A „fekete konyvf, 
scrisă de br. btefan Kemâny junior în 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef în numerii 
121 — 131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszâg* 

din Budapesta.
De Axentie Severii.

12) (Urmare).

De ici încolo începe raționamentul 
seu mai bine dis sfătoșia redactorilor lui 
„Magyarorszâg44 scriind:

„Aceste câte-va șire sunt de-ajuns 
pentru a proba, că pe fața pământului nu 
esistă o națiune mai răbduriă, ca nemul 
maghiaresc, vedi bine, pentru-că airea nu 
și-ar pute gusta Axentye Sever pensiunea, 
ce a câștigat’o cu sângerosele-i fapte. In alt 
loc seu l’ar fi lovit poporul în cap și l’ar 
fi omorît ca pe-un câne turbat, seu l’ar fi 
spândurat într’un chip și mod ore-care. 
„sonst keine andere Schmerzen?441)

b încă nu e prea târdiu. Poftiți. — Aut.

Ce mai probă eclatantă dau redactorii 
dela „Magyarorszâg44 despre răbdarea, seu 
paciența națiunii maghiare!!

Der îndată, ca și cum s’ar fi îngrozit 
înși-șl de enunciațiunea, ce au făcut, se 
moiă și ne scusă, fiind-că la spatele nostre 
a stat armata, — și că Urban, jurând pe 
tinerii români, ca se fiă credincioși împă
ratului Austriac, le promitea iertare de 
contribuțiune, pe doi ani, și că moșiele 
Domnilor maghiari le pot împărți între sine.

Mai încolo, ne comunică redactorii 
lui „Magyarorszâg44 un Memorand de dato 
30 Decemvre 1849, care s’a făcut în Alba- 
Iulia, și originalul e scris de mâna cano
nicului romano-catolic2) Raduly, er îndrep
tările, seu corecturile sunt făcute de Ma- 
cedonffi. Cu acest Memorand și-au motivat 
Românii pretensiunile lor ce le făcură pe 
la finitul anului 1849, arătând, că în tim
pul răsboiului au fost omorîțl și spându- 
rațl, 4 prefecți, 2 vice-prefecțl, 54 de popi, 
20—24000 poporeni. Cu cei ce au cădut 
morți în diferite loviri și bătăi mari în 
castre și regimente cu tot 35—40,000, ceea 

2) Pe tribuni și căpitani au uitat s6-i nu
mere autorii Memorandului? — Aut. 3) Prostă și amară satiră, — Aut.

ce representă a 40-a parte dintr’un milion 
și 600,000 cât face numărul total al Ro
mânilor în Transilvania.

Arată Memorandul mai încolo, că au 
fost incendiate și prefăcute în Cenușă 
aprope 230 sate; și anume: în scaunul Si- 
biiului 2, lângă Năseud 6, în Sălagiu 7, 
pe calea dela Deva spre Sebeș 7, în ținu
tul Mărișelului 8, împrejurul Mureșului și 
Ternavelor 9, în comitatul Solnocului 10, 
împrejurul Alba-Iuliei 12, în comitatul Za- 
randului 15, în ținutul Chiorului 24, prin 
urmare la 100 de sate arse și prefăcute în 
cenușă total.

Mai încolo incendiate numai în parte: 
în Sălagiu 18, aprdpe de Solnoc 80, între 
Mureș și Ternave 40, în ținutul Chiorului 
50, în Zarand 75. Așa-deră 230 sate incen
diate și prefăcute în cenușă numai în parte.

Memorandul încheia așa, că decă s’ar 
computa dauna unei case numai cu 100 fl. 
și decă s’ar număra numai 80 de case la 
un sat — cu tdte că sunt sate și cu 200 
case, — suma daunelor suie la 1.260,000 fl., 
adecă un milion două sute șese-decl mii fl. 
Decă mai încolo cugetăm, că totă familia 
românescă (sunt 360,000 familii), că parte în 
bani, parte în producte, și în vite, a sufe

rit o pagubă de cel puțin 50 fl., atunci 
la suma de mai sus mai vin 18,000.000 fl. 
Mai încolo să presupunem, ca din cei 40.000 
Români căduțl, cel puțin tot al patru-lea 
a fost tată, seu cap de familiă, prin a că
rui morte familia a pierdut un capital cel 
puțin de 1000 fl.

Copiii popii Roth capătă 400 fl. pen
siune, — capitalul acestei pensiuni e 10.000 fl. 
— așa-der, decă capul unei familii săsesc! 
se prețuesce cu 10.000 fl. atunci și capul 
unui Român face 1000 fl.3) Prin urmare 
totă dauna, ce au suferit Românii, se urcă 
la 29,260.000 fl.

Și acum să di cern Domne mulțămes- 
cu-țl, că cu cartea cea negră, cum i-ar dice 
un Negri, Alexandri, ori alt poet român 
cu „Inșiră-te mărgărite14, am terminat.

Inse fiiind-că mărgăritarul comunicat 
de Hentaler Lajos e defectuos, necomplet, 
tendențios și neesact, dați-ml voia să ve 
arăt și eu un cas din acele timpuri grele, 
ca cunoscând acesta, să puteți judeca și 
despre cele, ce ni-lea lăsat drept moștenire 
Kemeny, și, ca pe niscai arome bine mi- 
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încep să-o imiteze c’un fel de recunâsoere 
întârziata, estfel i-e’au lămurit prin inter- 
vențiunea monarohiei ndstre relațiunile cu 
Grecia, astfel i-Be apropie ou încredere și 
Serbia, oare oaută și altceva nu numai 
contopirea intereselor reoiproce prin pro
iectatul pod care are să lege ambele teri
torii — și așa se desvoltă pe basa păoii o 
alianță baloanioă, liniștită der puternică, 
pentru apărarea independenței politice și 
naționale a statelor baloanioe. Ripostăm 
deci din inimă sinceră la salutul prieti- 
neso, care ne sună din mesagiul român.

Alianța celio-slovaca.
Preoum am anunțat deja în 25 1. c. 

reuniunea „ Cesko-slovanska jednota^ din 
Praga a aranjat o serată slovacă, care a 
avut un succes strălucit moral și material. 
In sprecjiuă cjiarul rHlas Naroda* a soris 
un articul plin de foc și de simpatia înti
tulat: „Nenoroeiții Slovaol®, în oare arată 
starea asuprită și umilită a fraților Slovaci 
din Ungaria. Vorbind apoi de unitatea na
țională și literară dintre GehI și Slovaci 
<jioe: Ar fi mare păcat să stăruim acum 
asupra deosebirilor în limbă. Cestiunea 
acesta o va resolva timpul și pănă atunci 
însă trebue să trăim oa frații. Să ne adu
cem aminte de trebuințele reciproce și să 
jertfim unii pentru alții. Noi Slovaoii ne 
bucurăm, când vedem succesele Cehilor. 
Sângele nu se faoe apă; dâr este și aceea 
adevărat, că principiul acestei reciprocități 
nu va fi pe deplin înțeles pănă când po
porul oeh nu va răcni de durere, oând 
vede, curn se rupe oâte-o buoățioă de carne 
din corpul nostru slovac.

Slovacul Holuby a 4'8 îi disertația, 
oe a ținut’o îu săra acesta:.

Noi Cehii și Slovacii suntem frați. 
Ne aflăm fiă-care sub alt ooperiș, der nici 
unul nu pote uita, că ne-am născut d’intr’o 
mamă. Gumoă suntem o națiune, despre 
acesta se pote convinge fiă-care, care treoe 
granița Ungariei. Căci ce vede aici? Vede 
pe Slovaci ou biblia cehă, ou cărți de cân
tări și alta cărți religiose cehe în mâDă și 
în biserici aude predioații și cântări cehice. 
Adevărat, că îu timpul mai nou s’au făcut 
înoeroărl de a folosi limba slovacă în soble 
oa limbă de propunere, der rehgiunea și 
aouma se învață din oatechismul cehio. 
Adevărat este și aceea, că de 50 de ani 
încdoe unii preoți predică și slovăcesce, 
der cărțile de cântări și de rugăciune sunt 
pretutindenea cehice. Poporul nostru s’a 
dedat a privi în ale teligiunii, limba cehă 
oa limbă sfântă. Niol nu ar primi biblia 
slovaoă și cântarea bisericâsoă slovacă. Cu 
tote că unii dintre oontrarii noștri încun- 
jură de-a recunâsoe adevăratul caracter ce
hie al cărților biserioescl și le numesoe 
cărți slovace cu oaracter biblio, totuși noi 
Slovaoii și Cehii suntem o națiune și se 
și înțelegem mai bine, decât de pildă Sașii 

rositore, ni-le trage pe sub nas deputatul 
Hentaler în gazeta lui Bartha Miklos.

■ Tot cu ocasiunea venirei Majestății 
Sale împăratului, a dat cu manile proprii 
și Susana Kabos din Aiud, Majestății Sale, 
în Clușiu, o suplică său plânsore, într’un 
chip și mod înscenat tocmai ca la teatru. 
Dâcă greșesc, rog pe Dumnedeu să mă 
ierte. Der cred, că predarea și totă scenă- 
ria făpută cu ea, a fost pregătită și pre
meditată.

Eu credeam, că cu alergarea mea dela 
Orăștiă pe la Alba-Iulia la Câmpeni și 
Găina, de-acolo pe la Detunata la Alba- 
Iulia și Sibiiu am dat destulă probă de 
lealitate și supunere înălțatului împărat, și 
doream se mă întorc la locul, postul și 
cuartirul meu, în Orăștiă cu atâta mai vîr- 
tos, pentru-că dela Alba-Iulia luasem și 
nevasta cu feta ei în păr'[) cu mine la Si
biiu, mai aveam și trăsura cu trei cai — 

ardeleni pe Nemții din Viena. Și cu tote 
acestea nimenea nu le atribue celor din 
urmă ca păoat, că în privința națională se 
simt una.

La acesta serată au luat parte mai 
mulțl fruntași Slovaci, după cum am anun
țat deja. Au fost de față Holuby, Hurban- 
Vajansky, Mateiu Dulia, unul dm apără
torii în prooesul Memorandului, Dr. Stodola 
ou soția, Dr. Sipka ou soția, preotul Simek 
ș. a. Au sosit telegrame salutătore dela 
Turț-St.-Mărtin, Stur, Tissolț, Miava. In 
numele clubului Cehilor independenți din 
parlamentul vienes, a adresat Dr. Engel 
oelor întruniți urmtăorea telegramă: „Cu 
adevărată sinceritate frățăscă salutăm pe 
mult iubiții representanțl ai fraților slo
vaci și din adâncul inimii strigăm: Mult 
noroo !“

Se cjio0) c& venitul material al aoestei 
serate se va întrebuința pentru ajutorarea 
Ziarului slovac „Narodni Novinyw.

*
„Budapesli Hirlap*, aducând un ra

port despre înfrățirea ceho-slovacă, 4lce 
cu privire la asigurările, ce s’au schimbat 
în sera de 25 Noemvre îu Praga: „Din 
tote aceste reese clar, că ținta nouei miș
cări este a șterge individualitatea etDică 
a slovăcimei, a o cehisa în limba ei, în 
consciința ei de sine și în aspirațiunile ei, 
oa astfel poporul oeh să se mărescă la nu
măr, și dâeă se va realisa visul politic al 
Cehilor tineri: Regatul oehic, independența 
sa de drept publio, cine soie deoă atunol 
nu vom avea o irredentă cehică, ou oare 
vom trebui să stăm față oam în același fel, 
cu astăzi cu irredenta română.

SCORILE piLEi.
— 19 Noemvre.

Proteste contra alegerilor de depu- 
tațl. De când s’au încheiat alegerile de 
deputațl pentru camera ungurescă, aprdpe 
în fiă-oare cji se înaintâză proteste oând 
îu contra unora, oând în contra altora din
tre „alegerile“ făcute. Pănă aoum numărul 
mandatelor ataoate prin proteste este 23.

—o—
Lu facultatea teologică a universității 

din Cernăuți a fost numit profesor ordinar 
peutrn oatedra de teologia pastorală ou 
limba de propunere română d-1 Dr. Teodor 
Tarnawschi.

—O'
Nou patriarch armean al Constanti- 

nopolului a fost ales Mgr. Maghaki Orma- 
nian, oare a întrunit 47 voturi din 65. E 
oaracteristio, oă noul patriarch, după oum 
soriu 4'arel°j ȘÎ-a făcut studiile teologice 
în institutul de Propaganda fide din Roma; 
la 1875 însă a părăsit biserica armeno-ca- 
tolioă și s’a făcut profesor de teologia la 
Etschimiarin, a ajuns apoi episcop la Er- 
zerum și în fine superior al seminariului 
din Armaoh.

unul plesnise pe drum, la Albele4 5), alergând 
nebunesce după împăratul. Illră de povara ce
lor 10.000 fi., cari îi primisem 2 luni înainte 
dela Schvrartzenberg, mă ușurasem, pentru- 
că cu 2500 am plătit la Lucaciu bogatul 
din Auraria datoria, ce-o făcusem în 1849, 
operând cu 800 feciori aprope 4 luni de • dile 
în Auraria, la gura Ampoiței, la gura Ur
sului etc. în munți. Aprope 2000 i-am dat 
lui Balint și Moldovan pentru cele 300 gal
beni ce mi-a împrumutat când am luat cu 
arendă Cenadea dela Banfi Iosef, cu 2000 
cumpărasem casele dela „Chipul lui Ne- 
pomucu în Alba-Iulia, una miiă o depuse
sem la cassa de păstrare a Sașilor din Si
biiu, pentru înființarea Academiei de drept, 
idea fericitului Bărnuțiu, și așa mare meș
ter, cam cum sunt toți Românii în chel- 
tueh, eram pe isprăvite, — și nu aveam 
nici un dor de a mai alerga, se prea în
țelege cu trăsura cu 3 cai, la Clușiu, ca 
să-mi iau iertăciuni dela Majestatea Sa îm
păratul. (Va urma.)

4) Fetă în per se chiamă, oare nu-și mai taie 
pârul, ca copilele de pe Olt, ci-i lasă lung și-l pdrtă 
legat în cosițe, așa se purta mai de mult, acum 
înse imităm pe țigani și umblăm cu el lăsat pe 
spate — Aut.

5) Albele un sat dincolo de Mercurea și din- 
ooce de Conța, care s’a pustiit și prăpădit de tot 
în timpul bătăilor turcescl. Așa spune trudiția.

— Aut.

Studenții sași din Viena voesc să ser
beze și ei memoria martirului național 
Roth. Mâne în 2 Decemvre societatea lor 
de curând înființată, ce pdrtă numirea: 
„Reuniunea universitarilor sași ardeleni în 
Viena“ va arangia în sala grădinei din 
Hernals o mare serbare în ondrea cente
narului lui Roth.

—o—
Biuroul camerei ungare. In ședința 

de erl, 30 Noemvre, a camerei s’a făcut 
alegerea biuroului camerei. Președinte a 
fost 81es Szilagyi Dezsd, care a întrunit 
250 voturi din 293. Vioe-președințl au fost 
aleși: Lang Lajos și Berzeviczy Albert. No
tari: conte Esterhâzy, Jossipovioh, Le- 
hoezky, Molnar, oonte Teleki și Lakatos, 
Questor: Csâvossy Bela.

—o—
Omul cel mai puțin de invidiat în 

Brașov este acil de sigur pedelul Drăgan. 
De două săptămâni bietul om mereu alârgă 
cu lista pe la membrele Reuniunei femeilor 
române din loc, însă fără de niol un re- 
sultat. In două adunări generale oonchiă- 
mate una după alta nu s’a putut întruni 
pănă acum numărul reglementar al mem
brelor, pentru a pută lua o deoisiune în- 
tr’o afacere vitală a Reuniunei, căreia i-se 
cere din nou să-și modifice unele puncte 
din statute. Și totuși tote membrele sunt aid 
în Brașov. Pe Joia viitdre e conchemată, 
cum soim, pentru a treia dră adunarea. 
De sigur, că domnele membre, văcjend, că 
sunt a treia dră oonohiămate, în restimp 
de două săptămâni, se vor pune pe gân
duri și-și vor (jice, că totuși n’ar fi frumos 
decă ni-ar sili pe noi cronicarii dîlei să 
vorbim acum încă și de indiferența nees- 
plicabilă a sexului nostru frumos, ce pare 
a se da pe față ori de câte-orl se tratâză 
de altceva deoât de o nouă alegere a co
mitetului Reuniunei. Sperăm firm deci, că 
norocul nu va părăsi și pentru a treia dră 
pe neobositul ....Drăgan..,.

—o—
Inundația în Grecia. Ploile torențiale 

au oausat în Greoia o inundare înfriooșată. 
Pagubele sunt enorme. Mai multe rîurl au 
esundat. Circulațiunea între Pireu și Atena 
este întreruptă. Terasamentul liniei ferate 
a fost surpat pe o mare distanță. Mai 
multe persdne au fost găsite înecate în to
rentele formate de apele ploilor și a rîuri- 
lor esundate. — orașul Pireu este cu de
săvârșire inundat. Uzina de gaz fiind co
pleșită de marile torente de apă, întreg 
orașul este în întunerec de două nopți. Mai 
tdte fabrioele din părțile mărginașe ale 
orașului sunt înconjurate de apă și lucră
torii trag focuri de pușoă în semn de pri
mejdie. Pănă "acum s’au găsit nouă cada
vre a diferite persdne din oraș în rîul Ilio. 
Se orede, oă viotimele acestui sinistru sunt 
ou mult mai numărose. Întreg orașul este 
îngrozitor, panica este indescriptibilă. Su
burbiile din Pireu sunt inundate. Marinarii 
bastimentelor de resbel francesl, ruși și 
greci au lucrat tdtă ndptea la scăparea 
victimelor, în mod supraomenesc. — Nu
mărul viclmetior este de 70. Liniile ferate 
sunt stricate în mai multe punote.

Spitalul din Sighișora. Noul spital al 
comitatului Târnavei mari, oare a fost olă- 
dit în Sighișdra în anii 1894/5, er mobilat 
și arangiat în anul ourent s’a desohis în 
22 Noemvre a. o. Medicii spitalului suut: 
Dr. I. Oberth și Dr. H. Leonhardt.

—o—
Episcopat catolic în Belgrad. Unele 

foi din Serbia pretind a soi, oă drept ur
mare a visitei, pe care regele Alexandru 
a făcut’o Zii®!0 acestea la Papa, are să se 
înființeze în curând un episcopat catolic în 
oapitala sârbă. Se Z'00 totodată, oă Serbii 
nu prea întâmpină ou buouriă soirea des
pre aoăstă inovațiune și despre propaganda 
oatolioă proiectată a se faoe între ei.

—o—
Apăduct în Șinca mare. Cum anunță 

„S. D. Tagb.u Șinoa mare posede de o 
săptămână înedee un apăduot cu folosire 
de țevi de tuoiu și de denage și de apa
rate de fiitragiu.

—o—

Răpirea princesei Elvira, de cătră 
pictorul Folohi a luat o întorsătură mai 
puțin poetică prin următdrele împregiurărl: 
Soția pictorului, d-na Folchi a însărcinat 
deja un advocat ca să înainteze acusa în 
oontra bărbatului ei pentru adulter și di
vorț. Prinoesa Elvira, de altă parte a a- 
dresat o scrisdre cătră un cavaler papal din 
Roma, în oare declară, oă este gata să re
trimită tatălui său sculele ei, ce le-a luat 
ou sine, dedreoe șî Folohi a refusat ori oe 
ajutor material din parte-i, ceea ce do- 
vedesoe, că nu l’a condus pofta de câștig, 
ci numai și numai — amorul.

Prinoipele Massimo publică în „Os- 
servatore Romanou între altele următorele 
despre răpirea principesei: Priuoipele Zi00, 
că el n’a fost păzitor peste prinoesa Elvira 
și niol la aceea nu s’a ținut deobligat de
al confisca epistolele ei. Donna Elvira, 
după oum spune principele Massimo, a 
părăsit Roma în 10 I. c. și de-âoi s’a dus 
la Via-Reggia; în 14 1. o. Z'ua Pe !& 
amâZi a părăsit oasa părintăsoă, după-ce 
s’a înțeles ou Folohi să se întâlnescă în 
Sarzala. Din Baroelona se telegrafeză, că 
prinoipesa Elvira a sosit în 24 1. c. în 
acest oraș spaniol, unde a petrecut o Z! 
sub numele de Can-zares. Din Barcelona 
principesa a pleoat cu Folchi la Veneția. 
Ea a scris o epistolă tatălui său, în oare 
se rogă de iertare. Prinoipesa mai scrie în 
epistolă, că de oând s’a însurat tatăl ei a 
doua oră ou prinoesa Rohan, pentru ea a 
fost imposibil să mai potă trăi acasă. Blăs- 
tămul oe l’a trimis Don Carlos partisanilor 
săi din incidentul răpirei fiicei sale, pe 
mulțl i-a turburat. Unul din partisanii mai 
intimi ai lui Don Carlos îi scrise o epis
tolă în causa aoâsta de următorul cuprins: 
„E lucru ticălos a răpi onorea unei fiioe, 
pe când mai ai încă alte două de măritat 
și a te lăuda ou pompă regală, pentru de 
a-țl omori moralioesoe fiica, Printr’asta 
Don Carlos a tras ou sine în mormânt în- 
trâga sa fami.iiă și întrăga sa partidă". — 
Din Roma se sorie, că Papa s’a scanda- 
iisat de Blăstămul lui Don Carlos dat în 
formă de proclamația, și se Z'00» 0â după 
ce a oetit proclamația s’ar fi esprimat: 
Lui Don Carlos numai aceea i s’a întâm- 
p»lat, ce deja de mult a meritat viâța lui 
privată.

O telegramă din Roma mai anunță, 
că Papa a soris o epistolă lui Don Carlos, 
în oare între altele flice : „oă milostivirea 
lui DumneZeu încarcă în spinarea lui obli- 
gământul ce resultă din acâstă milostivire, 
ou atât mai vârtos, cu cât dânsul (Don 
Carlos) n’a calculat cum se cuvine cu starea 
fisică și morală a fiicei sale“.

Din parlamentul român.
Sâmbătă s’a constituit biroul Camerei. 

A fost ales președinte d-l P. S. Aurelian, 
cu 129 voturi, er vioe-președințl, d. d.: S. 
Șendrea ou 112, M. Ferekide ou 110, C. 
Nacu cu 108 și Lupașcu cu 104 voturi. 
S’au ales apoi 8 seoretarl d. d.: Dan Bră- 
tianu, N. Enășescu, Gr, Grădișteanu, G. 
Ghițescu, G. Văsescu, C. Vasilesou, O. G. 
Vernescu și P. Zaripopol. Chestori au fost 
aleși d. d.: Caton Leca, Moroianu I. Pilat, 
și P. Ștefănescu.

îndată după constituirea Camerei pre
ședintele dă cuvântul deputatului G. Scor- 
țescu, care vrâ să facă o interpelare.

D-l Scorțescu spune, oă aZl 16 (28) 
Nov.) la drele 11 a fost o întrunire pu- 
blioă (oonvocată de grupul Fleva) după care 
cetățenii s’au îndreptat spre Cameră pen
tru a înmâna președintelui o petițiune de 
protestare pentru ilegala surghiunire a Mi
tropolitului Ghenadie.

D-sa întrâbă dâcă ministrul de interne 
are ounosoință de atacurile poliției asupra 
poporului fără provocare din parte-i, la 
eșirea din sala Dacia pentru a-șl exeroita 
un drept constituțional, acela de peti
ționare.

D-l Soorțescu. Apoi esolamă: Viu aZl 
cu durerea în suflet, eu liberal, să protestez 
în oontra șaijelor de cavaleriă comaudate 
de un guvern liberal.

D-l Ninistru de interne Stolojant S’a 
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urmat oonform ordinelor mele și i-au răspun
derea. Până acum oposiția a făcut întru
niri și manifestațiunl pe stradă fără a fi 
împiedecată de nimeni. Mi s’a spus că s’au 
delegat câte-va persâne oa să aducă la 
Cameră o petițiane. Am răspuns, că dele- 
gațiunile pot trece, dâr manifestanții nu. 
Constituația recunoece dreptul de petițio
nare, dâr nu și dreptul de a se depune 
petițiunile de delegațiunl numărâse, la Ca
meră. Conform ordinilor mele s’a împe- 
■decat mulțimea de a veni, după eșirea dela 
Dacia, spre Cameră. In fruntea manifes- 
fanților nu erau liberali, ci conservatorii, 
și ei au fost împedecațl.

Ministrul de interne, afirmă că con
servatorii au organisat bande de bătăuși ca 
să ataoe pe deputațl... In urma intervenției 
poliției și gendarmilor însă mulțimea s’a 
împrăștiat D-sa sfătuesoe pe persânele cu 
apucături catilmare să se astâmpere, fiind- 
oă partidul liberal e hotărît să-și facă da
toria. Ministrul, contestă, că au fost răniți 
de poliție și orede oă âmenii s’au rănit în 
învălmășâlă. Termină 4*oen^! că ȘÎ_a făcut 
datoria.

D-l N. Fleva constată cu durere, oă 
g’uvernul liberal se faoe vinovat de fapte 
oarl nu au fost săvârșite de guvernele po- 
reolite reacționare. întrunirea despre care 
a vorbit d-l ministru de interne a fost forte 
paolnică și la dânsa n’au luat parte niol 
turburători, niol bandiți. Poporul n’avea 
niol o intențiune rea și ministrul de in
terne a fost rău povățuit, încercând să’o 
împrăștia ou șarje de gendarml. Conser
vatorii n’au împedecat pe aceia cari pro
testau în oontra legei maximului să vină 
în ourtea adunării deputaților,..

Protestâză în contra dreptului pe 
oare și-1 ia ministrul de interne de-a îm
piedeca pe cetățeni să depună petițiunea 
lor la Cameră. Dreptul aoesta e însoris în 
Constituția și el nu pâte fi nesoootit de gu
vern, neoum de prefeotul poliției. Acum 
doi ani d-l Sturdza, aotualul președinte al 
oonsiliului, se punea în capul mulțimei și 
cerea să se respeote drepturile ei; adl 
d-sa dă ordine să se șarjeze mulțimea. D-l 
Fleva nu contestă că s’au întâmplat în- 
oăerărl între autoritate și mulțime, dâr 
acâsta din oausa excesului de zel al au- 
torităței. Intru cât privesoe dreptul de pe- 
tițiune, d-l Fleva spune, că oetățenii nu 
puteau a împedecațl de a-1 exeroita, de. 
âre-ce ei nu veneau să facă o manifesta
ți une în corpore, oi individual să depună 
câte o petițiune.

A. Xenopol apără guvernul. Faoe pro
cesul disitenței d-lui Fleva și susține oă 
intrunirea avea soopul de a provoca tur- 
burărl. D-sa întrâbă dâcă: n’an fost agențl 
conservatori la întrunire. Fleva n’au fost. 
Aprobă procedarea ministrului de interne 
și îl oere se intervină totd’auna pentru 
mănținerea ordinei.

D-l lancovescu oere ouvântul.
D-l Scorțeanu (întrerupând). D-vâstră 

faoețl teorie conservators său liberală? 
fiind-că le cunâscețl pe amândouă (ilari
tate).

D-l lancovescu justifică măsura minis
trului de interne pentru a asigura liber
tatea deliberărilor parlamentului.

D-l Stolojean, ministru de interne, re- 
plioă spunând, oă oposițiunea vrea să în- 
troduoă șcâla jaoobină, și în oontra acestei 
porniri va lua tot-d’auna măsuri1

Se cere înohiderea discuțiunei.
D-l Ionel Grădișteanu. N& rog să nu 

înohidețl disouțiunea, deâre-ce acjl nu s’a 
vorbit numai de șarjele gendarmeriei, ci 
s’au făcut și teorii constituționale. D-l mi
nistru de interne, când e în oposiție, pre- 
conisâză manifestațiunile de stradă, âr când 
e la putere numesce pe aceiași manifestanțl 
jacobinl.

Disouțiunea se închide. Ședința se 
ridioă.

** *
In aceiași cji s’a oonstituit și Senatul. 

S’a ales președinte prinoipele D. Ghica ou 
flO voturi din 92, âr vioe-președiuțl d. d.: Gr. 
Mîrzescu, N. Ganea, P. Grădișteanu și 
Nicoid. SeoretarI se aleg d. d.: 0. Bastaki, 
C. Climesou, Al. Constantinesou, Al. Fili- 

pescu, Dr. Petrini Paul, C. Poroineanu, 
M. A. Sturdza și C. Viișoreanu. Chestori 
se aleg d. d.: General G. Catargi, G. 
Esarou, Colonel D. Negel și Gr. Cireșanu.

Apoi se trag la sorți secțiunile. In 
oomisiunea de ind'genate es la sorți d. d.: 
Dr. Mihailescu, Simulesou, Brabețianu, Pe- 
riețeanu-Buzou, Orleanu, Mioesou și Ilariu 
Isvoranu.

Ședința se înohide la 4 ore p. m.

Din Bucovina.
Comisiunea de-a compune un nou plan 
pentru învețămentul religios la scolele po
porale. Administratorii parochiaU coope- 
ratura dela s-ta Paraschiva din Cernăuți.

In fiă-oare an afli câteva oiroulare in 
fâia ordinațiunilor consistoriale, oare reîn- 
prospătâză veohile orânduiri relativ la re
gulata predare a învățămâutului religionar 
în soolele poporale din Buoovina. Păn’ 
acumă părinții, oarl predau religiunea, se 
țineau de oateohisele repausatului mitropolit 
Silvestru. De erau bune, de erau rele, ele 
se învățau; der cum înohise Silvestru oohii, 
marii pedagogi le-au aflat pote rele și Con- 
sistoriul a ales o comisiune de cinci mem
bri, cari au să compună un nou plan pen
tru învățământul religionar la soâlele po
porale din Bucovina.

Membrii oomisiuuei sunt: Dr. O. Po
pescu, oateohet la soâla poporală din Cer
năuți, II. Bendai, oateohet la pedagogiul 
din Cernăuți, 0. Miohitoviol, parooh în 
Sadagura, D. Zopa, oooperator în Raran- 
cea și I. Buoevsehi, oooperator la Mahala. 
Când s’au publicat numele membrilor aoes- 
tei comisiunl în „Candelau Nr. 7, mai oă 
toți preoții dela țâră s’au soârbit și, ohiar. 
acjl după atâtea luni, tot ou drept se vor- 
besce despre acâsta oomisiune. Causa este 
fârte simplă, pentru-oă Consistorial a uitat 
său n’a voit să țină oont și de aoei preoți 
și oateohețl din țâră și orașe, cari au pre
dat prin mai mulțl ani religiunea la scâlele 
poporale și o predau și de present.

Dâoă vom căuta numai fârte puțin 
printre paroohii dela sate, vom afla, oă 
protopopul Nest. Vorobohieviol a fost oa
teohet la scâla poporală de ambe sexe din 
Suoâva prin 5 ani, oateohet la gimnasiul 
din Sucâva prin 4 ani; Nioolai Lumioovsohi 
a fost oateohet în Cernăuți dela 1875— 
1889 ; apoi sunt mulțl parochl, oarl predau 
regulat înoă și astăcjl religiunea la scâlele 
de prin sate. Avem oateohețl în Suoâva pe 
Dr. Tarnavsohi la soâlele poporale de oâte 
4 olase din anul 1889; în Rădăuți pe Dr. 
I. Luța, la soâlele poporale de oâte 6 
clase din anul 1892; și în Șiret, pe 0. 
Dlujansohi la soolele poporale de oâte 6 
clase din anul 1886.

Toți aoeștia nu s’au luat în conside
rare, ou tâte oă și-au câștigat destule me
rite, căci toți au deorete de laudă din par
tea consiliilor școlare districtuale pentru 
Deobosita predare a religiunii. Acâsta însă 
nu ne miră de fel, când în oomisiunea 
menționată nu aflăm numele lui înv. Ste- 
fanelle, Nesterosul cateoheților din țâră, 
catechet dela 1863 și de present dooent la 
facultatea teologică pentru oateohietioă din 
auul 1875. Toți băeții, oarl au treout prin 
soâla lui, sunt numiți membri ai oomisiu- 
nei, fără însă de-a avâ ore cari merite spe
ciale. Ce să vorbim și de C. Coca, oate- 
chetul dela soâla reală ? Dâr pe aoesta îl 
lăsăm, să nu ni-Be obieoteze, oă oomisiunea 
are a luora planul pentru învățământul reli
gionar la scâlele poporale primare.

Că ’n comisiunea acâsta sunt doi oa
teohețl din Cernăuți, n’avem nimica, ou 
tâte că cel dela pedagogia ar putâ lipsi ; 
dâr când aflăm pe doi băețl tineri, nu de 
malt eșițl din soâlă, fără alte merite, deoât 
că sunt înrudiți ou unii din oonsiiierii con
sistoriali; acâsta îi faoe pe toți a nu a- 
proba procedura Consistoriului. Ce pâte un 
oooperator din Raranoea sâu oel din Ma
hala — âmenl obsourl în ale oateoheției, 
având soâle de două olase sâu trei olase, 
soâle dela sat? Ce pot ei vorbi pentru 
scâlele de 5 — 6 clase oe le avem în Și
ret, Rădăuți și Suoâva ? Nu pot avâ niol 
oea mai vagă idee, și apoi trebue luat în 

oonsiderare și împrejurare, oă nu este des
tul a fi oateohet, a preda învățământul re
ligionar după carte. Oateohetul trebue să 
fiă și pedagog bun. Unde și-au agonisit 
aoeștl doi domni ounosoiințele necesare, la 
sete de sigur, oă nu-șl pot impropria ru
tina necesară, având tot-dâuna numai un 
învățător, și adeoă pe oel local, ou oare 
pâte delibera oestiunl pedagogice.

Altfel stă lucrul ou oei de pe la 
orașe. Corpul învățătoreso este mai mare, 
are oărțl didaotioe în biblioteoa soâlei și 
reuniunei învățătoresol districtuale și vrând 
nevrând se perfeoționâză și ține pași ou 
metoda pedagogioă. Aoesta însă a fost 
pentru Consistoriu superflu; a ales să fiă 
o comisiune de-a faoe un plan bun sâu 
rău, el se va primi — dâr întrebarea e, 
dâcă oateoheții de pe la scâlele poporale 
din oraș îl vor primi? căci de sigur nu 
pâte fi bun pentru scâle de 5—6 olasse. — 
Ei vor luora și mai de parte după planul, 
ce și-l’a format prin atâția ani de esperiență, 
și au tot resonul.

In alte țări se luoră un astfel de plan 
de oătră toți aceia, cari au înbătrânit în 
oatechețiă și așa era oonsult și ou oale să 
faoă și Oonsistoriul. Pe toți aoeștia, oarl 
i-am amintit, să-i fi ales în oomisiunea 
menționată. Fiă-oare să fi luorat planul 
separat și într’o cji anumită să se fi adu
nat la Cernăuți și să fi deliberat, âr din- 
tr’atâtea planuri s’ar fi aflat unul bun.

Nu se pâte desvinovăți Oonsistoriul 
ou aceea, că cei. 5 membri s’au ales din 
Cernăuți și apropiere, spre a nu le faoe 
membrilor spese. In Buoovina esistă, dâr 
șl-o poștă, oare i-ar apropia pe unul de 
altul, de oâte-orl ar voi să corespondeze 
într’o oestiă. Nu este lipsă numai deoât și 
pentru orl-ce nimioa a oălători tot la Cer
năuți. Der se lăsăm, căci dâră D lor sciu 
oe fac, și apoi de aceea oa la noi nu-i la 
nimenea, oăol nu se scoposesce mărirea și 
fala legei, ci a individilor, spre a-i că
pătui.

Tot așa vedem, că se numeso admi
nistratori parochiaU âmenl, oarl ou orl-oe 
preț doreso a deveni paroohi. Pe când unii 
cooperatori slujeso 15—20 ani alții, favori- 
sați de sorte, devin administratori paro- 
ohiall, nefiind la uoeniciă sub paroohi se
veri și în oâțl-va ani devin paroohi, fără 
de-a avâ o idee cum se pârtă oanoelaria 
paroohi ală.

VoițI esemple ? — Nu de mult un 
preot a trecut dela o administratură la 
alta, fără ca parochia, unde a fost, să fiă 
ocupată ou un parooh definitiv. A treout 
la o altă parochiă să-o administreze, având 
chiar și un cooperator sub dânsul. Bună 
trâbă a direge pe altul, oând el cât a fost 
cooperator nu s’a ținut de orânduirile pa- 
roohului său. Astăcjl aceste tâte s’au uitat, 
s’a uitat chiar trecutul său din seminar și 
de lângă seminar, s’au uitat, căci o dâmnă 
boeriță vorbise pentru dânsul la unul și 
un boer la altul, âr urma a fost, că pe 
neașt"ptate a fost denumit ia o parochiă 
administrator, unde cu vre o 3 ani în urmă 
a fost oooperator.

Am avâ multe a vorbi despre acesta 
orânduire nesocotită, oare s’a făout la pla
cul șurțului și nu al interesului bisericei. 
Căol acâsta nu se pâte socoti oa merite, 
când unul pledâză pentru ca âmenii din 
sat să nu bee rachiu, âr respectivul preot 
umblă bât prin crâșmele din orașul din 
apropiere. La ooasiune, dâoă va oere res
pectivul date mai olare, îi putem servi! 
Ori și cum, aoâstă denumire a produs mult 
sânge rău la cooperatorii oei bătrâni și se 
miră, cum de-a putut Oonsistoriul faoe așa 
o neghiobiă, deâreoe faptele trecutului res- 
respeotivului părinte sunt destul de no- 
torice.

Tot așa să nu fiă cu supărare a în
treba : oând se va ooupa oooperatura dela 
s-ta Paraschiva din Cernăuți ? Titularul ei 
este și profesor de teologiă, are două sa- 
lare, pe oând unii paroohi s’ar mulțămi ou 
oooperatura dela s-ta Parasohiva. Ore așa 
se mulțămesoe așteptările preoțimei tinere 
într’un viitor mai bun, sohimbându-șl refe
ratele? Ar fi timpul să se înduloâseă și 
alții la blidul plin și nu numai cei înrudiți 
ou consilierii consistoriali. Er de cumva se 

faoe aoâsta din ârl-și oare filotimia, sâu 
este oprit prin alții, ar fi bine de soiut, oa 
lumea să nu orâdă contrarul. Dreptatea 
mai pre sus de tâte, âr nu trăgănărl, oum 
și ou oonoursul la Frătăuțul nou. Credem, 
oă vom fi înțeleși, nu pentru noi, oi pen
tru nepătarea numelui celui bun.

Căletorescu.

ULTIME SCIRL
Budapesta, 1 Dec. n. In. ședința 

de astăcjl a parlamentului a presentat 
ministrul de finanțe bugetul pro 1897 
și cere totodată indemnitate pentru 
patru luni.

Berzeviczy și Ling, cari au 
fost candidați de partidul liberal în 
comisiunea financiară au refusat se 
între în acesta comisiune, sub cu
vânt că Szell Kâlmân n’a fost ales 
după cum a dorit el în comisiunea 
financiară, ci în comisiunea admi
nistrativă.

BucurescY, 18 (30) Nov. Astăcjl 
la 12 ore a fost erăși întrunire la 
Dacia, convocată de comitetul de 
300 al grupului Fleva. Deore-ce au 
fost împedecațl de-a străbate la ca
meră, membrii întrunirei au decis 
a se duce la Senat. Poliția și gen- 
darmeriă pedestră, cu baionetele 
scbse, precum și gendarmî călări 
ocupau punctele principale ale stra- 
delor. Când mulțimea a ajuns la 
Universitate, sergenții începură se 
împingă înderet și se bată pe omeni. 
Studenții universitari au început se 
huiduescă poliția și mulțl dintre ei 
au fost în urma acesta bătuți. Se 
cjice, că bande de bătăuși au năvă
lit în șalele Universității. Mare fier- 
aere și indignațiune între studenți.

Bucurescî, 18 (30) Nov. ErI s’au 
întrunit studenții universitari pentru 
a-și alege noul comitet național. După 
lupte mari au fost aleși în comitet 
d-nii: Vasile Miculescu, Tiberiu Axente, 
Gheorghe Demeter, Vasile Pascal, 
Gheorge I amar a, Bucur Jinea, I6n 
Bontaș, Alexandru Dumitru și L. Lă- 
zărescu. Președinte al comitetului este 
d-l Gh. Tamara.

Sofia, 30 Noemvre. Ministrul de 
resboiu bulgar colonel Petrow a 
fost primit eri în audiență la prin
cipele, care i-a primit dimisiunea, nu- 
mindu-1 genere! de brigadă și tot
odată l’a transpus în reservă.

DIVERSE.
De ce folos sunt radele lui Rontgen. 

Un Amerioan sorie în gazeta „La Nature11, 
că el a cumpărat unele părți ale unei mu- 
miă egiptene fârte vechi. Amioii săi l’au 
rîs, <4ioend, că părțile acele de murniă nu 
sunt adevărate, ci numai imitații. Ameri
canul s’a cugetat fârte mult, că âre cum 
s’ar putea convinge el dâcă e veritabilă 
mumia fără ca sâ-o taie. In fine îl veni în 
minte sâ probese ou racjele lui Rontgen. 
Proba i-a succes; fotografia cu racjele lui 
Rontgen i-a arătat fidel scheletul omenesc 
al mumiei.

Grain și fante. Ludovic XV, regele 
Franoiei, era un pasionat juoător de cărți, 
dâr .îi mai plăcea să și înșele cât numai 
putea. Odată regele juoa cărți cu unul din 
curtesanii săi și după împărțirea cărților 
regele Ludovic flise: patru orai! Soțul de 
joc al regelui însă și el avea un craiu, și 
astfel era imposibil ca regele să aibă patru. 
Dâr fiind-oă acela n’a îndrăsnit să spună 
regelui în față, oă nu-i drept ce cjice el, 
a recurs la înșelăciune și a cjis: Eu însă 
am patru fanți! — Dâr cum să pâte, re
plică uimit regele, deâre-ce la mine mai 
este un fante. — Majestatel, cjise rîcjend 
istețul curtesan, „eu am urmat esemplul 
Majestății Vâstre. Intre fanți m’am socotit 
și pe mine, așa după cum Majestatea Vâs- 
tră s’a socotit pe eine între crai“.

Proprietar: Dr. Murețlhna.
Redactor responsabil: (Sa»sg®s»iw ssiaioa».
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Cursul 9a bursa din Viena
Din 28 Noemvre 1896.

Renta ung. de aur 40/0 .... 122.25
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.10
Itapr. o&il. fer. ung. în aur 4,/20/0 . 122.20
Impr. o&il. fer. ung. în argint 41/2% 101.—
Oblig, oăi 1. fer. ung. de ost. I. emis. 120.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . • . 97.30
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.15
Imprum. ung. ou premii .... 151.50
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 137.— 
Renta de hârtie austr..........................101.25
Renta de argint austr..........................101.25
Renta de aur austr...............................122.65
Losurl din 1860 ........................  143.25
Aoții de ale Băncei austro-ungara. 934— 
Aoții de-ale Bănoei ung. de credit. 399 — 
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 361.75 
Napoleondorl.............. 9.53*/2
Mărci imperiale germane . . . 08.80
London vista....................119.95
Paris vista.................................. 47.52
Rente de oordns austr. 4%’ • • 10185
Note italiene.................................. 45 15

CiarsuB pieței £Srașow.
Din 1 Decemvre 1896.

Banonote rom. Camp. 9.46 Vend. 9.50
Argint român. Cump. 9.43 Vend. 9.46
Napoleon-d’ori Gurop. 9.50 Vend. 9.54
Galbeni Camp. 5.61 Vend. 5.64
Ruble ruaescl Cump. 126— Vend. -.-5
Mărci germane Cump. —.— Vend.
Lire turcescl Cump. —— Vend. ——
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

AVIS!
Domnii acționari, cari din emi

siunea II de acțiuni la institutul de 
credit și economii „Silvania“ au sub
scris acțiunile cu N-rii 1869, 1870, 
1890, 2228, 2229, 2251, 2252, 2426 — 
2435, 2522, 2523, 2672, 2622, 2696, 
2697 nici după mai multe provocări, 
plătind t6te versamintele după sus- 
amintitele acțiuni prin presintele sunt 
avisați, ca încât versamintele restante 
nu le vor plăti nici pănă în 15 De- 
cemvre a. c. st. n. conform §§ 11 di o 
statute, acțiele subscrise se vor con
sidera anulate și sumele plătite vor 
trece la fondul de reservă.

Șimleu, 24 Noemvre 1896. 
1120,1-1 IMrecțâunea.
Nr. 5237—1896.

preț.

0 0 a e u ? s!
Prin disposițiunea onoratei co- 

misiuni administrative silvanale a co
mitatului Sibiiu din 16 Noemvre a. 
c. N-rul 737/96 declarându-se postul 
de silvicultor cercual din Săliște cu 
1 Ianuarie 1897 de vacant și dispu- 
nendu-se îndeplinirea lui, pentru ocu
parea acestui post escriu concurs.

Acest post este dotat cu 900 fl. 
salariu anual, 150 fl. bani de cuartir, 
200 fl. paușal de călătoriă și 15 fl. 
paușal de cancelariă.

Competenții la acest post au a 
dovedi cualificațiunea prescrisă în 
§. 12 a art. de lege I din anul 1883 
respective în §-ul 36 a art. de lege 
XXXI din anul 1879, precum și cu- 
noscința limbei române.

Petițiunile de concurs sunt a se 
trimite la adresa mea pănă inclusive 
în 30 Decemvre a. c.

Actul de alegere se va săvârși 
în 31 Decemvre a. c. la 9 6re a. m. 
în cancelaria comunală din Seliște.

Seliște, în 30 Noemvre 1896.
Primpretorul cercului

1121,1—1 Drăgits.

Brassovârmegye alispănjâtdl.

Sz. 19514-1896.

Hîrdetmeny.
Koztudomâsra hozom , hogy 

Brasso vârmegye igazolo vâlaszt- 
mănya f. ho 23-ân tartott uldeeben 
az 1897-ik âvre szbld legtobb adât 
fizetok nâvjegyzeket megâllapitotta.

Ezen nevjegyzek, mely ellen 
mâtbl szămitandd 15 napi alatt az 
âllandb birâlb vălasztmânyhoz feleb- 
bezesnek van helye — ezen vârme- 
gye szekhăzânâl kâzszemlere ki van 
teve.

Brassâ 1896 evi nov. hd 25-en.

Dr. Jekel Frigyes-
1122,1—1 alispân.

Nr. 16575-1896.PUBLICAȚIUNE.
Din fundațiunea Friede- 

ric de Closius se pot da pe 
lăngă asigurare pupilara și 
cu 5x|2 carnete împrumuturi 
mai mari.

Reflectanții au de a se 
adresa la subscrisul magistrat.

Brașov, 14 Noemvre 1896. 
1111,2-3. Magistratul orășenesc.

Anrniciuri
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
adminsstratiunY. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scăderatentj 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de muite-ori.

Administr. „Gazeta Trans.“

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvanieia 
a 5 cr. se potă. cumpera în 
librăria Nicola© Ciurcu.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din £ Oct- §808

Budapest»-Predeal d li i r i ș — T ii
Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

Tren 
de

TrenTren
mixt, persân. nccel.

Tren 
de 

persân.

Tren
mixt

Tren 
accel.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persân.

tren 
de 

person.

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

persân.

T
10— 8.05

2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

805
0.46 

~h"02 
11 33

1.48
2.06
303
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2 52
4 4o

“h39
6.08
6 19 

la.a.r.- 6.57 
12 551 7.30 13oj 
2.08
2.27
3.11
3.31
3.46 
4.08
4 45
5 27
6 12
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25

5.10
8.00

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40
9.09

10 40
11.25
11 49
11.59
12.29

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9.09

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok 
P.-Ladâny. 
Oradea-mare
Mezd-Telegd
Rev . . .
Bratca . .
Ciuoia . .
B.-Huiedin
Ghârbău .

Clnșiu .

Apahida
Ghiriș . .
Cucerdea .
Uiuâra . .
Vințul de sus
Aiud . .
Teiuș
Ciăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mioă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalău , 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apa ța . . 
Feldiora .

808,
A

jpl. 
Gos.
A

1.55
7—
3.37
1.19

ÎL04
10.44 
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13
L|y

țpl.
Gos.
A

Tr. expr.
a> W-—f Cî .s a g-

QJ ”

M
3.36
3.18

2.48

2.15
2 12

Tren
mixt

2.30
3T9
4.12
5.12
5.40
7.14

Tren 
de 

persân.

8.10
8.51
9.37

10.27
10.42
12.16

11—
12 26

1 11
8 30

i

I
Spî.} Bra?ov •

I
I ¥

80S.

Timiș .
Predeal
Bucuresol

jpl.

ISOS.

A
I**•

pl.

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

10.10
10.05
9.39
9.12
5.35

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

12.56
12.40
12.01
11.41
11.14
10.56
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

6.20
8.10

7 33
7.53

11—
11.20

5—
5-20

10.21
10.41 ÎGhiriș 

Turda

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06

Cucerdea. — Oțorheiti — Regh.-s&scsc.
Tren 

de 
persân.

3.11
3.52
4.37
5.26
5.36
7.14

Notă: Orele

Tron 
de 

persân

WJ59
11.40
12.26

1.14

V

pl. Cucerdea .
Ludoș . .
Cipău . .

sos. 1
p|. f Oșorhei .
bos. Regh.-săs..

808.

7.08
6.39

5.23
tr.pora.

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
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6 33
5.57

5.20
4.14
3.32

4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7—
6.45
6.27
5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
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

tren 
de 

persân.

2.20
3.57
4.19

tren
mixt

6.15
6.38
7.13

trenă
mixtă

Cejpșa-mică. — Sibiiu — Avrig
Tren 
mixt

tren 
de 

persân.

tren 
mixt

însemnate în stânga 
însemneză 6rele d-> udpte.

(pi.

• v SOS.

. pl.
stațiunilor

Țrenu 
de 

persân.

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.54

sunt a se ceti

t)

Trenă 
de 

persân.

7.45
7.02
6.28
5.34

Trenă 
de 

persân. 

Tsî

7.38
6.55
5.50
5.04
3.30

Trenă
mixtă

12.42
9.59

11.01
9.54
9 35
8:05

4.45
6.35
7.01

tren
mixt

11.35
11.54
12.20

trenă 
mixtu

8.35 4.55
10.28 6.36

4—
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

3.13
3 39

I ? i

pl- Copșa mică .
Ocna

SOS.

SOS. 1 
pl. / Sibiiu . . . (P1-

I BOS.

80S.

A vrig . . .
Făgăraș . . p).

10.30
10.10

3.20
3.00

tren 
mixt

tren 
mixt

9.12
8.52

tren 
de 

persan..

tren

persân. persân.

Tren 
mixt

de 
person.

6.25
K07
4.40

5.05
4.45

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

12.35
11.01
10,30
8.57
7.16
4.30

j 9.10
t.10.28
£12 41
» 1.54
| 3.02
§ 3.41

4 55

a o

s §
§

trenu
mixtu

trenă 
mixtă

4.25
4.48
5.23

tren
mixt

4.20
5.85

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

tren 
mixt

Simeria . 
Ceru a.
Hunedora

M r

6

10.25
10.05
9.38

6.46
5.49

7.44
6.20

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

Brașov . 
Zernești.

Mureș-Ludoș
Z a u . . .
Țagu-Budatelic
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința...................
Ș.-Măghiărnș , . . 
Bistrița...................

ești

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

3.10
2.54
2.30

trenu 
mixtă

1.29
12.05

8.34
8.14
7.45

trenu 
mixtu

7.21
6.24
4.50
3.44
2.48
2.01
1.16

H S' C
2 2 B

CC. O- — *

9.40
8.46
7.43
6-52
5 55

A r a d — T i ni I «> r a

trenă 
mixtă

6.20 11.25 5. 5 Arad ........................ 6 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Vinga........................ 9.42 3.01 10.11
8.01 1.10 7.39

- b Timișora.................... 8.20 2— 9.10
12.47 8.47 12 27 5 10 Seghedm........................ 4 k 6.05 2 30 10 05 2.15

trenu 
mixtu

trenu 
mixtă

trenă 
mixtă

tienu 
mixtă

trenă
mixtă

trenă 
mixtă

Sibiiu — C i s n ă d i c.

trenă 
mixiu

Sigldsora—©doriaeiu-secuesc..

pl. Sibiiu . sos.] 
„ Selemberk „ 
r Cisnădie pl

de sus în jos, cele însemnate în drepta de

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

7.10
6.57
6.36

9.20
907
8.46

3 22
3.54
6.20

11.08
11.48
1.59

Sighișora . 
HașfalSu . 
Odorheiu-secuesc.

5.32
4.54
3.

jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


