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Scrisori nefraJioate nu 3® 
primesc. — Manuscripte na oe 
yctrimet.

(«SERATE 56 primesc La Adml- 
nlstrațlune în Brașov și la ur- 
mătorele Birouri da anauGluri: 

în Vicna: M. Bukts, Heinrich 
Schalek, Rudolf Mosso, A. Oppeliks 
Nachfolgor; Anton Oppeiik , J. 
Danmncr, în Budapesta: A. V. 
ffoldbcrfferff, Eckstein Bemat; în 
Bucur es ci: Apence Havas, Suo- 
cursale de Roamanie; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann,

Prețul Inaarțlunllor: o seria 
garmond pe e coldnă 8 cr. și 
BOor. timbru pentru o publi
care. Publicări moi dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a B-a o 
seria 10 cr. seu 30 bani.

LIH.

* „Sa?eta“ iese în fa-care ii.
ÂDonamentB pentru Anstro-Ungarta: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru România si străinătate;
Pe nn an 40 frunot, pe ș6ee 
lnnl 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 fr.not.

Se prenumără la tdte ofioiele 
poftele din intru ii din afară 

ți la dd. aoleo*  >fC.

*) Se dice, că, Buteanu cu Hatvani au fost 
conșcolan, și că au jucat sera, după a doua gonă 
din Abrud, cărți amândoi, în care joc Buteanu 
câștigă 40—50 galbinl dela Hatvani, — destul motiv, 
ca a doua di s6-l pună de Salcă.

AHameaml Mii iot 
administratăunea, piat 

TSrgrui Inului Nr. 3O’.!erug)a 
I..*  pe un an 10 fi., pe a 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusui In casă: Pe un an 
12 fi., pe 8 luni 6 fi., pe trei lnnl 
3 fi. Un esemplar 5 cr. v. a. 
s6u 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti Înainte.
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Junimea maghiară și a nostră.
Din sinul tinerimei maghiare 

8’a lansat un apel cătrâ tinerimea 
nbstră, în care acesta este cu vorbe 
dulci îndemnată, se părăsâscă re- 
serva observată păn’ acum față de 
societatea tinerilor universitari ma
ghiari și se între și ea în cercurile 
lor. Apelul este redigeat de presidiul 
societății întitulate „Alianța regni- 
colară a studenților ungari11 și este 
adresat „tinerimei universitare nema
ghiare din patriă11.

Apelul acesta, pe care ’1 publi
căm mai la vale în întregul său, 
are aerul a semnala 6re-care schim
bare, seu cel puțin o tendență de 
schimbare în spiritul, care seim că 
predomină corpul studențimei ma
ghiare.

Tînerul maghiar este atât în 
urma educațiunei sale, cât și în urma 
aspirațiunilor sale de fire esclusivist. 
Acest esclusivism, caracteristic pen
tru întrbga societate maghiară, s’a 
manifestat în tdte actele tinerimei 
maghiare. Numai acel tîner nema
ghiar putea întră în cercurile ma
ghiare, care abflicea de tote ale 
sale și se conforma pe deplin idei
lor și sentimentelor cercului în care 
întră.

Studentul maghiar cunbsce în 
țăra acesta numai Maghiari, numai 
„aer și pâne maghiarău și tot ce nu 
este maghiar său nu esistă, său este 
trădător.

Intre astfel de împrejurări fi- 
resce, că tînerul român, șerb, ger
man și slovac, consciu de individua
litatea sa națională, consciu de drep
tul seu de esistență și însuflețit de 
aspirațiunile sale nobile, nu are loc 
în cercurile tinerimei maghiare, fiind
că, și decă ar voi să între în cercul 
acesta, esclusivismul maghiar îl res
pinge fără dor și pbte.

In astfel de împrejurări noi, cari 
ținem la tinerimea ndstră ca la lu
mina ochilor, n’am putut avă nici o 
temere și nedumerire în privința 

contactului ei social cu tinerimea 
maghiară.

Se se fi schimbat 6re acuma 
de-odală spiritul acela esclusivist și 
netolerant în sînul tinerimii ma
ghiare?

Congresul studenților maghiari, 
întrunit astă-vara la Dobrițin, a de
cis, se se lanseze un apel cătră ti
nerimea nemaghiară din patriă, ca 
se între și acbsta în legăturile ma
ghiare, er presidiul alianței a și es- 
pedat acum acest apel.

In apelul publicat mai jos, ve
dem, că tinerimea maghiară, pe lângă 
totă diplomațenia stilisării, recundsce 
esistență unei tinerimi nemaghiare 
în patriă, cel puțin întru cât vede 
necesitatea ca aedstă tinerime se 
conlucre cu tinerimea maghiară pen
tru viitbrea gloria și strălucire a 
„statului național maghiar11, vedem, 
că alianța studenților maghiari recu- 
ndsce, că tinerimea maghiară își are 
sentimentele sale deosebite și carac
ter deosebit de rassă, o recunosce cel 
puțin în momentul când o invită să 
vină și, dând mâna cu studențimea 
maghiară, se-și jertfbscă de fapt in
dividualitatea sa propriă națională pe 
altarul unității naționale maghiare.

Acesta este spiritul, care tran
spiră din apelul maghiar. Este el un 
spirit nou, ori este tot spiritul cel 
vechiti îmbrăcat în haina ademeni- 
tbre a conciliațiunei ?

Nu cercetăm decă sunt ori nu 
sincere aceste note, și întru cât sunt 
ele espresiunea unei necesități.

Luăm act numai de tendență 
apelului și ne punem întrebarea: la 
ce ținută să povățuim tinerimea 
ndstră față de apelul sirenic al ti
nerilor maghiari, căci este dato- 
rința ndstră necontestabilă de a ur
mări cu inimă iubitdre toți pașii ti
nerimei nostre și a-i sta întru aju
tor în fiă-care moment mai grav cu 
sfatul și esperiența ndstră.

Un singur sfat putem da în si- 
tuațiunea ue față tinerimei ndstre:

Să se absțină și mai departe, 
precum s’a absținut și păn’acum și 

să nu dee ascultare apelului ma
ghiar, ci să continue a sta și în 
viitor departe de cercurile maghiare, 

’fîi.nd-că, pe lângă tdtă blândețea 
stilisării apelului maghiar, în socie
tatea maghiară tinerimea ndstră nu
mai umilire și tendințe pentru dejo- 
sirea ei națională și morală va afla.

Este irelevant, dăcă sinceră e 
stilisarea apelului maghiar seu nu, 
fiind-că spiritul din societatea tine
rimei maghiare nu dela acăsta de
pinde, ci dela spiritul întregei so
cietăți maghiare. Er păna când ma
rea societate maghiară este condusă 
de spiritul netojeranței și al esclu- 
sivismului de rassă, care se mani
festă astăcjl pe tote terenele vieții 
publice și private, pănă atunci ti
nerimea maghiară, și ddcă ar voi, 
nu se pote emancipa de sub acest 
spirit, și păn’ atunci tinerimea nds
tră, consciă de demnitatea sa națio
nală și de aspirațiunile sale n’are ce 
căuta în cercurile maghiare.

Noi nu propagăm ura de rassă, 
noi nu tindem la desbinarea popd- 
relor, cari de secol! locuesc îm
preună pe acest păment. Din contră 
dorința ndstră în totdeuna a fost și 
este să se curme starea anomală de 
astăfjî, să se restabilăscă pacea și 
buna înțelegere între popore, căci 
și noi suntem convinși, că numai 
astfel se pdte ridica bunăstarea 
popdrelor acestui stat. Der pacea și 
buna înțelegere între noi și rassa, 
care, precum cjice apelul, are con- 
sciința supremației sale, numai pe o 
basă se pdte dobândi și acesta este: 
dreptatea, și încrederea reciprocă.

O spunem franc, că ori cât de 
seducător ar fi redactate apelurile 
maghiare, noi Românii n’avem în
credere în societatea maghiară, fiind 
că de când ea a ajuns în fruntea 
afacerilor statului, în tdte cestiunile 
cari s’au referit la noi a aprobat, 
aplaudat și ajutat tdte actele de 
nelealitate și nedreptate comise de 
guvern față de noi.

Lucreze și stăruiescă deci so
cietatea maghiară înainte de tdte 

se se restabilăscă dreptatea în țeră, 
caute prin lealitate și sinceritate să 
câștige încrederea popdrelor ei, dăcă 
în adevăr voesce și doresce să se 
atingă scopul ideal, despre care vor- 
besce apelul studenților maghiari. 
Atunci, der numai atunci apelurile 
din sînul societății maghiare vor 
pute avă un răsunet în mijlocul nos
tru, atunci și numai atunci se pdte 
aștepta ca ele să nu producă în noi 
temeri și nedumeriri, când tineri
mea maghiară învită tinerimea nds
tră la o acțiune comună.

Metropelitnl Antim. Diferite și contra- 
dioătore soiri se lățesc privitor la Metro
politan Românilor din imperiul otoman, 
Antim. ț>iarului „ Temps*  din Paris i-se te- 
legrafăză ou data 15 Deo. a. o. din Gons- 
tantinopol:

Patriarchul greo deolară, oă iradăua, 
care aprobă firmanul pentru numirea Me- 
tropolitului român nu va fi promulgată 
nicl-odată.

Metropolitul român Antim va fi oitat 
înaintea unei comisiunl preaidată de Me
tropolitul Eraolie. Comisiunea acesta va 
pronunța probabil excomunicarea ea.

Sultanul n’a acordat până acum decât 
15 burse studenților români supuși otomani.

„Neue fr. Bresse*  primesoe tot din 
Constantinopol ou data 16 Deo. următdrea

O sorisdre a patriarohatului, adresată 
ministrului cultelor, și în oare se acoan- 
tu^ză asupra faptului, oă Românii otomani 
nu au comunicat încă niciodată direct patriar- 
chatului dorințele lor, e considerată ca un 
semn al dorinței de a intra în tratări.

„Agenția Română*  comunică urmă- 
tdrea depeșă dela Constantinopol ou data 
18 Deo.:

Monseniorul Antim a adresat minis
trului cultelor o declarație cjioând, oă do
resce să nu mai depindă de patriarchul ecu
menic, ci numai de ministerial cultelor și să 
fiă recunoscut metropolit al Românilor din 
imperiul otoman.

Kyr Cilibidake. Foile buouresoene ne 
spun, oă faimosul apărător al sentinței de 
caterisire, oe-a fost pronunțat’o Sfântul Si
nod din România în contra fostului Metro- 
polit-Primat, al doilea Cilibidakepoleos, oă-

FOILETONUL „GAZ. TRAN8.“

„Cartea negră“.
Unde dai și unde crăpă. 

Prov. român.

Răspuns la „Cartea nâgră*  (A „felceie kbnyv*)  
scrisă de br. fctefan Kemeny junior în 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef în numerii 
121 — 131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszâg*  

din Budapesta.
De Axentie Severu.

24) (Urmare).

Cum-că omneii lui Ianou ar fi omorît 
60 de Maghiari la Cucerdea, nu e adevă- 
rat pentru-că prefectura lui, precum și a 
lui Balinth, nu s’a estins peste scaunul 
Arieșului, și decă în adevăr s’a întâmplat 
acea măcelărire, Iancu nu pdte fi inculpat. 
Eră pentru cei 200, pe caii scrie, că i-ar 
fi măcelărit omenii lui Mikâs la Grind, 
dâcă e adevărat — ceea, ce eu acum aud 
prima-dată — nu el, ci oficerul Rorich tre- 

bue inculpat, pentru-că acesta era coman
dant militar și Mikâs era numai adminis
trator civil.

Peste tot, putem fi mândri și mulță- 
mițl, că orl-cât se svîrcolesș adversarii 
noștri să ne înegrescă și presente de bar
barii, sălbatici, crudell și criminali înaintea 
lumei și istoriei, pănă acum în decurs de 
48 ani, nu a succes nici celui mai înver
șunat scriitor de-ai lor, afară de cașul lui 
Teoo Thodor dela Câmpeni, — care a dat 
poruncă să împușce pe cei 3 dela Roșia, 
Abrud și Cerbu, cu cari'avea un proces — 
alt cas nu pot arăta, unde un prefect, tri
bun său căpitan să fi dat anume ordin de 
spendurat, împușcat, măcelărit, incendiat 
său prădat, — cum au dat și făcut co
mandanții și marii proprietari ai lor, ale 
căror nume și fapte, fiind destul de negre 
nu vrem să le mai înegrim și aici.

Nu e adevărat, că pe Buteanu l’ar fi 
judecat și sentențiat un județ marțial în 
Halmagiu, ci precum arată raportul Ian- 
cului și Memoriile lui Moldovan, și precum 

sciu și eu, care am luat parte la ridicarea 
monumentului lui în 1868 la Gurahonț 
— l’a spendurat Hatvani de-o salcă fără 
nici o întrebare și judecată, ci numai ca 
să-1 despoiă de galbenii, ce-i avea la sine ;*)  
și să nu arate cum-va lui Kossuth cele 
petrecute în Abrud, cum scrie despre acesta 
Szilâgyi Farkas la pag. 356 din „N.-Enyed 
Pusztulâsa“.

Câtă diferență între majorul maghiar 
Hatvani și „conducătorul de bandiți Axen
tieu, care între alte multe fapte de umani
tate, în 29 Iunie 1849, după ce cu ajuto
rul omenilor lui Iancu bătu și goni pe 
majorul Kovats din Aurari a, — după ce 
dete ordine strajnice, ca omenii săi se 
stîngă focul, care cu ocasiunea acesta se 
aprinsese a doua-ora în Auraria — se re
ped! prin o ploiă torențială pe Valea-mo- 

rilor, pe o întunecime de nu-țl vedeai 
mâna, și scăpa cu pericolul vieții sale vieța 
lui Lukats bogatul cu consorta și două 
fete ale lui, pe cari Buciumanii le duceați 
ca să le măcelărescă afară de sat! Câtă 
diferență între Hatvani, care a ordinat să 
spândure pe Buteanu, ca să-i ia cele 200 
de galbinl, ce-i câștigase ca advocat în 
timp de 2 ani la Abrud, și Axentie Severu, 
care aflând, că niscai Români, arând cu 
plugul în grădina lui Kein la Zlagna, au 
găsit un cofărel legat în fier cu 5000 fl. 
în taleri și sfanți, și după ce se constată, că 
acei bani erau ai apotecarului Kein, i-a 
trimis la Câmpeni' în păstrare la Iancu, 
pentru-că în Auraria, unde veneau, des 
insurgenții; nu era în siguritate.

Asemenea fapte, nu am aucjit seu ce
tit, să fi făcut vre-un comandant ori căpi
tan maghiar. Și totuși ei sunt preamăriți 
ca eroi și noi trântiți și tăvăliți în tină și 
noroifi ca hoți, tâlhari și bandiți!

(Va urma).
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ugărul Mangra, oare a fost pănă de ourend 
oolaborator eolariastio la „Voința Națio
nală14, a plecat acasă la Arad. Gurmân- 
ldu-i-se pe neașteptate misiunea, oe-o avea, 
să legitimeze greșelile comise de Sf. Sinod, 
se ’nțelege, că nu mai era pe cine să ca- 
nonâscă cu „studii de drept canonio“, prin 
oarl să preamărâsoă caterisirea. Firesoe, că 
n’a mai avut ce căuta în Bucuresel, după 
ce însu-șl Sf. Sinod a anulat sentința de 
caterisire și a declarat astfel cu totul su
perflue opintirile călugărului.

De bine o® au soăpat frații noștri de 
dincolo de aoest canonist, 4iare^e 
anunță acum, oă el s’a întors acasă cu 
scop, de-a scote veohia „Tribună14, ca să-și 
înoeroe aici la noi norocul, ce l’a părăsit 
dincolo ca mare „canonist14 și adorator al 
caterisirilor. Ni-se spune, că a adus cu sine 
și pe un colaborator al sorei mai mici a 
„Voinței14 a răposatei „Gazeta14 pe Russu-Și- 
rianu, cu care împreună are misiunea să facă 
acum politica Românilor dela noi, după-ce 
Kyr Cilibidake Mangra a buolarisit’o așa de 
mult cu politica oe a făcut’o în România 
în favorul caterisitorilor Metropolitului Ghe- 
nadie.

Produoțiunea Arleohinilor și a luika- 
ganapa se va reîncepe așadăr la Arad, unde 
s’a strămutat deocamdată târgul.

Absolutismul unguresc.
Bartha Miklos publică în „Ma- 

gyarorszâg11 dela 20 Dec. n. un ar- 
ticul de fond asupra aituațiunei de 
acji în Ungaria. Articulul îl termină 
cu următorele constatări caracte
ristice :

Fost’a ore posibil vre-odată, ca na
țiunea, fiă prin alegere" fiă în parlament, 
să schimbe sistemul, ori să resțorne vre-un 
guvern? — Nu. Ci oorbna... după cum îl 
convine și traotâză ou guvernele, ca și cu 
nesce funcționari privați. Pote să le pri- 
mâsoă, pote să le dimisioneze fără motiv 
și parlamentul niol-odată n’a fost învred
nicit de-a fi informat măear asupra moti
velor hotărirei coronei. Lonyay, Bitto, Ti
sza Weckerle au avut mare majoritate oând 
au ’oătjut. Nici pe contele Szapary nu par- 
lametftul l-a răsturnat, ci o lovitură de stat 
da partidă. Ore guvernul lui Banffy nu este 
o urmare naturală a acestor stări de lu
cruri ?

Cine va c|ice, oă aoâsta este libertate 
constituțională? Cine va outeza să afirme, 
Oă voința publică națională are o influență 
seriosă asupra legislațiunei și a guvernărei? 
Să fim în olar odată ou cestiunea aoâsta. 
S’o spunem fără șovăirea, că în Ungaria 
nu esistă viâță constituțională. Pentru ce s’o 
mai infrumțesăm acesta, când înfrumsețarea 
este o minciună. Deși suntem slugi, der 
cel puțin să spunem adevărul, pe cât timp 
ne este iertat a-1 spune. Acâstă parte a 
libertății pote nici nu va fi ataoată, de
crees efectul armelor nâstre se pote para- 
lisa cu simbriașl, âr asouțișul lor nu-1 simte 
Banffy, deoreoe nervii lui nu simt durere 
de rane morale.

Situațiunea nâstră este acesta : ț)eoe 
mii de omeni sunt bine provătjuțl ou cele 
de lipsă. Aoeștia fac totul. Pretențiile lor 
sunt satisfăoute. ț>eoe mii de pumpe (tu
lumbe) pe apele țârei. ț>eoe mii de cana- 
lurl sugetâre în terenul drenagiat. Peoe 
mii de stomacuri în marele organism. Peoe 
mii de părăsiți pe corpul națiunei. A lor 
este puterea bunul traifl, străluoirea, gloria, 
iufluința. La disposiția lor stă dreptatea, 
oficiul, trenul, navigațiunea, banca, orașul, 
comitatul, mandatul, sciința, pressa, teatrul 
și temnița. Au făcut să ajungă în mâna 
lor dreptul de a lucra și saroina de-a con
trola. Fao să ajungă în mâna lor totă slă
biciunea și totă blăstămația omului. Ei 
tâte le pot faoe.

Se nu ne nebunim de cap. Trăim în ab
solutism?.

Ordine secrete*
*) Așa este. In sentința, ce s’a dat 

de poliția din loc contra proprietarului 
foiei nostre, se spune apriat, că urmărirea 
e pusă la cale de-o nouă ordinațiune a 
ministrului de interne nr. reservat 1211 
dela 25 Noemvre a. o. — Red.

Dintre Ternave, 20 Dec. 1896.
Domnule Redactor! Nouăle măsuri de 

prigonire contra acelor Români aderenți 

ai programului nostru’național, cari au con
vocat conferențe electorale cerouale din 
incidentul Oouferenței generale ce era să 
se țină în Ootomvre a. c., și cari măsuri 
volnice și arbitrare s’au pus deja în prac
tică la Brașov, Sibiiu și Sebeșul-săsesc— vor 
fi de bună sâmă fructul vr’unui nou ucaz 
ministerial seoret dat de sus dela guvern 
oătră slujbașii administrațiunei de prin cer
curi și comitate*)

Din isvor competent a răsuflat și in
direct a ajuns și la urechile mele soirea, 
oă guvernul a dat strașnice porunci solgă- 
biraelor și altor slusbașl mari și mid din 
fruntea administrațiunei de prin orașe, cer
curi și comitate, să urmărescă cu cea mai 
neadormită atențiune orî-ce mișcare a acelor 
bărbați Români, cari fac parte din comitetele 
cluburilor române electorale. Dâcă s’ar întâm
pla, ca fiă mai curând, )fiă mai târcjiu a- 
ceștl membri ai duhurilor române elec
torale să vrea a convoca crri-ce fel de adu
nare publică cu caracter politic și în deosebi 
cu tendința partidului național român, s’o su
prime prin necondiționată oprire.

Las la buna D-V6etră chibzuire co
mentarea acestei soiri, din parte-mi adău
gând numai următârea oitațiune potrivită 
dintr’un articul al foii „Magyarorszăg14 dela 
16 Deoemvre:

„Pentru omul independent, statul este 
o uriașă temniță. Ori încătrău pășescl, re
cele fier al puterii de stat îți atinge membrele. 
Numai acelora le merge bine, cari s’au de
gradat la sclavism?.

- fi -

Apelul tinerime! maghiare.
Etă, în traducere, apelul tine

rimei maghiare cătră tinerimea ce
lorlalte naționalități despre care 
apel vorbim în articulul nostru din 
fruntea foii:

„Iubiți frați 1
„Astfel ne adresăm cătră voi noi, re- 

presentanții tinerimei maghiare, presidiul 
„Alianței regnioolare a studenților maghiari14 
(„Orszâgos Magyar Diâkszovetsâg“), oând 
vă rugăm, oa să pășiți în mijlooul nOstru.

„Cu drept ouvînt putem s’o 4'oem 
asta, și o și accentuăm ou sinceră iubire, 
oăcî doră suntem fiii aceluiași stat, avisatl 
la apărarea împrumutată a aceleeașl patrie.

„Când s’a năsout ideia „Alianței reg
nioolare a studenților ungari14, scopul prin
cipal al ei a fost, ca să unâscă pe toți ti
nerii soți de carieră din patriă, fără deo
sebire de religiă, de rassă și de naționali
tate, oa civii școlelor superiâre unguresol 
să se cunoscă, să se înțelâgă unii pe alții, 
ca astfel se pregătâscă idealul tinerei gene- 
rațiuni maghiare: o națiune, care se însufle- 
țesce, se înflâcărăsă pentru același lucru.

„Acest soop nobil l’am avut înaintea 
ochilor, și de aoestă nobilă intențiune sun
tem conduși, când, credincioși însăroinărei 
ce ni-s’a dat din partea congresului stu
denților dela Kecskemât, vă rugăm pe voi, 
oetătenii de rassă nemaghiară, de limbă ne
maghiară ai patriei maghiare, ca să întrațl 
în Alianța studenților maghiari.

„Să nu cugetați, oă acest pas ar fi o 
tragere pe sforă a sentimentelor vostre, 
ou soop de-a le duce pe drumuri false și 
rătăcite, său oă ar avâ scopul lipsit de 
sinoeritate și lealitate al unui iuimio, oare 
vrâ să vă prindă în cursă, — dâr nici 
aceea să n’o gândiți, oă acest pas al nos
tru ar avă tendința de-a vă linguși și a 
vă câștiga, provenită din consciința slăbirei 
puterei supremației nostre de rassă, său 
din o nesiguranță în viitorul aoestei su
premații ! Nu! Cuvântul nostru este ruga- 
rea leală, sinceră și adresată direct din 
partea tinerilor de rassă maghiară ai pa
triei maghiare oătră voi, tinerimea de rassă 
nemaghiară a patriei maghiare, ca uniți 
în iubirea împrumutată cătră patria comună 
să lucrăm în pace pentru înflorirea patriei. 

și tot-odată pentru binele fiăcărei rasse în 
special.

„Căci așa soim, oă tăria naționalită
ților, cari constitue aoâstă patriă, este tă
ria patriei maghiare. Și voi, iubiți frați, 
trebue s’o vedeți bine aoâsta, și să vă 
uniți cu noi, oa în loo de-a ne lupta fără folos 
între noi, să ne ajutăm unii pe alții cu 
mijlâce culturale, și propășind în cultură să 
putem luora împreună pentru avântul spi
ritual și material al tuturor popârelor din 
patriă.

„Acesta este un soop ideal pentru noi 
și deși pote el nu va pută fi realisat ou 
totul într’un sourt șir de ani, dâr fiți și 
voi pătrunși tot atât de mult ca și noi de 
acel gând mare, oă este problema tinerilor 
națiunei, de a pregăti spiritul publio mai 
unitar al națiunei maghiare.

„Să ne unâscă pe toți iubirea cătră 
patria oomună, stima împrumutată și sen
timentul, că față cuinimiul dinafară suntem, 
avisațl unii la alții.

„Noi vă întidem mâna de prieten, 
frunte senină și inimă deschisă, și oredem 
oă voi și pe lângă accentuarea caracterului 
vostru de rassă, sunteți în adevăr sinceri 
oredinoioși ai unității patriei oomune, ai 
individibilității ei, și oă nu veți respinge 
aoâstă drâptă frățâscă.

„Să pășim cu toții pe aceeași cale, 
pe calea ce duoe la înflorirea patriei co
mune 1 ArătațI, oă una simțiți, una gândiți 
cu noi; fiă prima dovadă despre aoâsta 
faptul, că întrațl în „Orszâgos Magyar 
Diâkszovetsâg14. înțelegeți-vă între voi și 
declarați, că vă alăturați la noi.

„Credem, că Dumne4eu nu ne va pă
răsi în oăile nâstre comune.

„In numele „Alianței regnioolare a 
studenților maghiari11.

„Budapesta, 15 Deo. 1896.
Herczegh Bela, 

președinte14.

SOIRILE DILEI.■

— 9 (21) Decern vre 
Onomastica episcopului Popea, oum 

i spune „Fâia Diecesană14, a fost serbată și 
de astă-dată la Caransebeș ou solemnitatea 
cuvenită. In presăra serbătorei S.-lui Nioo- 
lae P. S. Sa a primit felicitările tinerimei 
dela institutul teologio-pedagogic, în nu
mele oăreia a vorbit clerioul Ooriolan Zuiac, 
âr P. S. Sa a răspuns puneud la inima ti
nerimei împlinirea consciențiosă a datorin- 
țelor sale. Corul elevilor a eseoutat ou ooa- 
siunea aoâsta mai multe cântări sub oon- 
ducerea d-lui profesor A. Sequens. In diua 
următâre, după eșirea din biserică, P. S. 
Sa a primit felioitările membrilor Consis- 
toriului, a corpului profesoral și a altor 
corporațiuul și persâne singuratice de dis- 
tinoțiune.

—o—
Mare nenorocire la minele dela Re

șița. O telegramă din Reșița anunță, că în 
săra 4il0i de 18 Decemvre n. c. s’a întâm
plat la minele de-acolo o mare nenorocire. 
In urma unei explosiunl a isbuonit un foo 
într’una din galeriile suterane într’un timp 
când se aflau înlăîntru 268 de muncitori, 
în cea mai mare parte omeni ou familiă. 
Pănă în ditninâfa dilei următâre au fost 
scoși din mine 11 morțî și 13 greu răniți, 
ir despre 59 de muncitori nu se seie încă 
pănă în acel moment unde sunt și ce s’a în
tâmplat cu ei. Se lucrâză ou mare încordare 
pentru mântuirea celor rămași în mine, der 
fiind-oă pănă în diminâța de 19 Deoemvre 
fooul nu se stinsese, stăruințele pentru sal
varea nenorooiților nu putură duoe la niol 
un resultat.

—o—
Pentru congresul național-bisericesc 

au fost aleși din diecesa Caransebeșului 
următorii deputațl preoțescl: 1) în cercul 
Caransebeș: părintele archimandrit Filaret 
Musta; 2) în cercul Lugoș: Dr. George 
Popovioiu, protopresbiter; 3) în oercul Fă
get: Sebastian Olariu, protopresbiter; 4) 
în oercul Jebel: Dr. Traian Badescu, proto- 
diaoon, secretar consist.; 5) în cercul Uia- 
cova: loan Pmoiu, protopresbiter; 6) în 
oercul Vârșăț: Andreiu Ghidiu, protopres- 
biterul Caransebeșului; 7) în ceroul Petro- 

voselo: Trifon Miolea, propresbiter; 8) în 
ceroul lam: Filip Adam, protobresbiter; 
9) în cercul Oravița: Al. Popovioiu, proto
presbiter; 10) în oeroul Mehadia: Mihail 
Popovioiu, protopresbiter.

—o—
Mernoriele lui Baratieri. Deja am 

anunțat, oă generalul Baratieri are de soop 
a da publicității o oarte despre resbelul 
din Abissinia. Totă lumea aștepta să apară 
acea carte, deâre-oe se presupunea, oă vor 
eși multe lucruri la ivâlă, pănă acum necu
noscute. Aoum însă generalul și-a schim
bat părerea și oartea nu se va publica pănă 
după mârtea lui.

— o—
Elvira și Folchi. Telegramele, ce so

sesc din America susțin soirea, oă Elvira 
și Folchi se află deja în Amerioa-nordică. 
Ferioita păreohiă amoresată, după cum se 
scrie, se luptă deja cu lipse materiale. 
Banii ce i-a căpătat principesa Elvira pe 
giuvăerioalele luate de acasă s’au oheltuit. 
Principesa a scris mai multor ounosouțl și 
prietini din Roma, — între alții sorise și 
principelui Massimo, — pe cari prinoesa 
îi rogă să-i trimită numai ațâți bani, ca 
să-și pătă asigura o asistență modestă.

— o—
Biserică jăfuită. In nâptea de 16 

Deo. n. o. nisoe hoți au intrat în biserioa 
rom.-oat din Radna-Lipova, de unde au 
furat aprâpe tâte soulele prețiose. Se crede, 
că hoții au intrat în biserică prin ferastrile 
turnului, lăsându-se în jos pe funiile olo- 
potelor. Aoâsta se oonohide și de-aoolo, 
oă funiile s'au găsit în diminâța următore 
legate tot noduri, oa astfel hoții mai ușor 
să se pâtă sui și slobo4i pe ele.

—o—
Logodnă. D-l loan Bogdan, profesor 

universitar s’a legodit ou d-șora Măriora 
Colțescu în Buourescî. — Felicitările nostre !

— o—
Călindarul Plugarului pe anul 1897 

este oel mai mare și cel mai eftin între 
călindarele românesol apărute pănă aoum. 
Conține 11 cile de tipar. Numai partea li
terară și eoonomioă conține vre-o 80 pa- 
gine format mare și tipar oompres garmond. 
In text se află și câte-va ilustrați uni fru- 
mose. Un esemplar costă numai 25 cr. De 
ven4are la Tipografia „A. Mureșianu14 
în Brașov.

— o—
Clontra tusei, răgușeiei, lleg- 

anei subscrisul recomandă oa medicament ou 
oel mai bun efect bombonele de voronică ale 
lui Râthy, oarl vindecă iute sus numitele 
bole. Prețul unei cutii 30 cr.; 5 outii 1 fl. 
50 or. Trimite franco: Râthy Bela farma- 
oist în Bekes-Ciaba.

Sein merunte din România. Vineri sera 
a sosit în Buourescî noul Metropolit-Primat 
I. P. S. Sa losif Gheorghian. înaltul Prelat 
a fost întîmpinat la „Pantelimon11 de mi
nistrul de culte și de membrii Sf. Siuod. 
El a desoins la Metropoliă.

— Fostul Metropolit-Primat P. S. Sa 
Archîereul Ghenade va merge pe la £finea 
săptămânei în Buourescî pentru a araDgia 
afacerile particulare. Apoi se va stabili la 
Sinaia, âr la primă-vără' va întreprinde o 
călătoria mai lungă prin Egipt, Arabia și 
Palestina.

— Noul Metropolit catolio din Ro
mânia, Monseniorul Hornstein a sosit erl 
în Buouresol. Eminența Sa va fi instalat 
în Scaun Vinerea viitâre, întâia 41 a Cră
ciunului catolio.

— Erl d. a. la orele 2 s’a întrunit in 
adunare generală secțiunea Buourescî a 
Ligei culturale.

— Fostul ministru plenipotențiar ro
mân la Paris, d-l loan Lahovari, fu decorat 
de oătră președintele Republioei franoese 
cu marea cruce a Legiunei de onore.

— In 4’Ua de Sf. Nioolae s’a dat la 
„Daoia“ îq Buourescî un banohet poporal 
al clubului liberal democrat în onorea șe
fului seu, a d-lui Nicolae Fleva.

— Directorul general al poștelor și te
legrafelor din laponia a sosit in Buourescî 
pentru a încheia ou statul român o con
venția telegrafo-postală.
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A doua conferență publică.
Marele număr de asoultătorl, oarî au 

sistat la oonferența de erl a d-lui profe- 
or Dr. Valeriu Branisce, este o dovadă de 
'iul interes, ou oare publioul nostru întim- 
>ină aceste conference. Marea sală a gim- 
lasiului român era aDrâpe plină, damele 
iu deosebire erau representate în număr 
nare, Galeria era de-asemenea ooupată de 
itudențl.

Tema, oe șl-o alese conferențiarul 
jentru aoâstă prelegere, era de natură ab- 
itractă și nicidecum ușor de tractat. Ne 
zorbi despre ^formarea mitului pe basa prin
cipiului [asociării de ideiu. Modul cum oon- 
lerențiarul soiu să-și desvălte delioata 
:emă, claritatea espunerei ideilor, întrețe
suta iol-oolo cu esemple vii culese din 
insă-șl viața sufletâsoă a omului: tâte aces
tea au făcut, oa să-și pâtă deslega pro
blema ou sucoes, fiind ascultat dela înoe- 
put pftnă la sfîrșit ou atențiune încordată.

D-l Dr. Branisce îșl înoepu confe- 
rența prin oetirea legendei mitioe „Sârele 
și lunau din coleoțiunea lui Teodoresou și, 
analisând elementele mitioe ale aoestei le
gende, indioâ oele trei isvore ale formării 
mitului: mitul, oa germene al sciințelor na
turale la omul primitiv, mitul ca esplicare 
a tropilor întuneoațl în consciința omului 
primitiv, și mitul oa resultat al etimologi- 
sării poporale.

In oontinuare tractâză mai pe larg 
isvorul prim al formării mitului, demons
trând, oum omul primitiv însuflețesce în- 
trâga natură pe basa principiului asooiării 
de idei; învederâză prin esemple, oum re- 
duoe omul primitiv tâte fenomenele naturii 
la emoțiunl și disposițiunl sufletesol ome- 
nesoi. In oonolusiune presantă mitul drept 
divinisare a naturii, Z0ii drept personificări 
a fenomenelor din natură, înzestrați ou 
fire omenâsoă în dimensiuni mai mari, dâr 
după ohipul și asemănarea omului.

Mai departe arată conferențiarul, cum 
portă mitul în sine timbrul naturii, unde 
s’a format, și al omului și poporului, la 
care s’a format. Drept încheiare comentâză, 
pe basa celor espuse, mitul „Florea sdreluiu, 
analisând elementele mitioe și indicând for
marea lor.

Terminând, conferențiarul a fost viu 
și sgomotos aplaudat din partea publicului.

Aflăm, că Dumineca viitore va pre- 
lege d-na Maria Baiulescu, er în cealaltă 
Duminecă se va încheia seria conferențelor 
printr’o prelegere a d-lui Dr. V. Saftu.

Alegerea și învestitura noului Me- 
tropolit.

Alegerea și învestitura Metropolitului- 
Priraat nentru ca să pâtă fi după lege 
reales Metropolit-Primat P. S. Sa Archie- 
reul Iosif Gheorghian, care îșl dăduse di- 
misia oa Metropolit, a trebuit să fiă ales 
mai întâiti în scaunul vaoant al eparohiei 
de Roman. Marele colegiu eleotoral (mem
brii sf. Sinod, toți senatorii și deputății) 
a ales Joi după amâZl pe P. S. Sa Iosif 
Gheorghianu episcop de Roman. In d ua 
următâre și-a primit investitura din par
tea M. S. Regelui.

Vineri d. a. s’a întrunit ărășl marele 
colegiu, ca să alegă pe noul episcop de 
Roman pentru a doua oră, Metropolit- 
Primat.

La apelul nominal au răspuns 13 
prelațl, 89 senatori și 133 deputațl. In to
tal 235 membri ai marelui colegiu.

Congresul se oonstitue sub președința 
Metropolitului Moldovei, și se procede la 
vot .ou apel nominal.

Resultatul votului a fost: votanțl 
228, voturi albe 29, voturi esprimate 199. 
Au întrunit Iosif Gheorghian 196 voturi, 
Iosif Naniescu 1 vot, episoopul Partenie 2 
voturi.

Voturile albe le-au dat liberalii-de- 
mocrațl (grupul-Fleva). — D 1 V. Kogăl- 
niceanu chiemat la vot răspunde: „Eu nu 
votez Metropolit afurisit de canone!“ Ce- 
rându-i-se esplicare, d-l Kogălnioeanu Zi30: 
„Metropolitul Gheorghian a dimisionat, el 
s’a declarat singur incapabil de a purta 

cârja arohipăstorăscă. Un asemenea Metro
polit e afurisit de canâne". (?) Venind la 
rend d-l Vintilă Rosetti declara, că se abs- 
ține dela vot, fiind ateu.

In fine după constatarea resultatnlui 
votului, episcopul I. Gheorghian este pro- 
olamat Metropolit-Primat.

D-l P. S. Aurelian, președintele con
siliului, apare apoi la fotoliul președințial 
și mulțumesoe Corpurilor legiuitore pentru 
concursul pe care l’au dat guvernului în 
ultimele împrejurări. D-sa se crede în ace
lași timp dator a exprima mulțumirile sale 
tuturor âmenilor de bine, cari ’i-au dat 
mâna, uitând vrăjmășia dintre partide, pen
tru a resolva cestiunea Metropolitului Ghe- 
nadie. Ultimele evenimente au dovedit, 
Zioe d-l Aurelian, că atunol când e vorba 
de Biserioă și de Patrie, toți Românii au 
aoeleașl simțăminte și lucreză cu rîvnă pen
tru interesul obștesc. (Aplause).

** «
Duminecă la ârele 11 și ’/2 s’a făcut 

cu totă pompa investitura noului Metropo
lit-Primat, după-ce „Monit. Of." de Sâm
bătă a publicat decretul regal, prin care P. 
S. Sa Iosif Gheorghian, episcop al epar- 
chiei de Roman, este întărit în scaunul de 
Metropolit-Primat al Ungro-Vlaohiei, Esarch 
al Plaiurilor, Primat al României și pre
ședinte al sf. Sinod.

Cortegiul a pornit dela s-ta Metro- 
poliă în ordinea următâre: 1) Prefectul 
Poliției, 2) două plutâne de oavaleriă, 3) 
protoierei, 4) trăsura regală ou Metropoli- 
tul-Primat, 5) alte două plutâne de oava
leriă. La drăpta și la stânga trăsurei că
lărea câte un maior.

La intrarea în curtea palatului garda 
a eșit, presentând arma și musica militară 
a intonat spre rugăciune. La soara de onore 
a palatului Metropolitul-Primat a fost pri
mit de prefectul palatului și condus de el 
și de adjutanții regali în salonul de pri
mire,

Anunțându-se sosirea, regele precedat 
de adjutanții și de prefectul palatului întrâ 
în sala tronului și se sue pe tron. Ministrpl 
oultelor oonduce pe Metropolitul-Primat în 
fața tronului. Aici archidiaconul, oare ține 
cârja, îl îmbraoă cu mantia, Ar ministrul 
ia oârja și o dă în mână regelui, apoi ce- 
tesce diploma. Majestatea Sa încredințâză 
oârja Metropolitului-Primac, oare îi mul- 
țămesoe.

După terminarea ceremoniei, la oare 
au asistat miniștri, senatorii, deputății, în- 
naltele ourțl, primii președinți și procurori, 
secretarii generali și direotorii ministerie- 
lor, generalii și șefi de oorpuri presențl în 
Bucuresol — Metropolitul a fost recondus 
la Metropoliă în aoeeași ordine și cu ace
lași oeremonial.

La ușa bisericii s-tei Metropolii, Me
tropolitul-Primat a fost primit de episcopl 
și archierei și apoi s’a făcut rugăoiunea 
obicinuită.

Reuniunea femeilor române din 
Brașov în 1895/6.

Brașov, 7 (19) Dec. 1896.
Onorată Redaoțiune! Reuniunea fe

meilor române din loo și-a ținut adunările 
sale generale în 7, 13 și 21 Noemvre și 
în 3 Decemvre a. o. Despre cele petrecute 
în. acele adunări îmi iau libertatea a vă 
face un mio raport.

Obieotele prinoipale pertractate în 
prima adunare generală au fost: raportul 
despre activitatea comitetului în decursul 
anului administrativ 1895/6, raportul cassei, 
raportul comisiunei de revisiune a socote- 
lelor și budgetul Reuniunei și al Interna- 
tului-Orfelinat pe anul 1896/7.

In raportul prim se arată, că comi
tetul în anul espirat a ținut 9 ședințe, în 
cari a pertractat 56 de oestiuni privitâre 
la administrarea averii Reuniunei, la pro
movarea intereselor Internatului-Orfelinat, 
oe-’l susține, și în genere la tâte îndatori
rile, oe sunt impuse de statute comitetu
lui. In specie raportul arată, că comitetul 
a îngrijit, ca și în anul espirat să se co- 
leoteze parale pentru îmbrăcarea fetițelor 
sărace și colectele făcute de D-nele Elena 

Blebea, Elena Voina, Elena Săbădeanu, 
Maria Prișou și Reveica Chioomban au 
produs un resultat de 348 fl. și 50 or. din 
cari s’au procurat vestminte pentru 40 de 
fetițe săraoe și s’au ajutorat 5 familii soă- 
pătate. Comitetul aduce la ounoscința adu
nării generale, oă adunarea generală a 
institutului de oredit și economii „Albina" 
a votat și în anul acesta suma de 200 fl. 
în folosul Internatului-Orfelinat de fetițe. 
Comitetul împărtășesce, oă suma de 50 fl. 
depusă ou libel la oa’sa de păstrare din 
loo pentru șcâla de fetițe din Abrud s’a 
trimis la mânile D-nei Ana Filip, preșe
dinta Reuniunei femeilor române de acolo; 
aoestă sumă a ajuns cifra de 135 fl. și 
60 or. Ce privesoe Internatul Reuniunei se 
constată, că oomitetul a avut tâtă îngriji
rea, ca aoâstă instituțiune să oorăspundă 
umanului scop, pentru oare s’a înființat, 
și anume oomitetul a reangajat și pentru 
anul acesta pa d-ra Maria Bogdan de pe- 
dagâgă a Internatului. A primit ou mulțu
mire ofertul mărinimos al D-lor Dr. Vasile 
Saftu și Dr. Valeriu Branisce, oa să dea 
instruoțiune gratuită elevelor din Internat, 
oel dintâiă din religiune, al doilea din 
limba și literatura română.

Ce privesoe freouența Internatului- 
Orfelinat, comitetul constată cu viuă plă- 
oere, că acâstă instituțiune se află într’o 
continuă desvoltare și înflorire, fiind fre- 
cuentată în anul trecut de 34 eleve, și 
anume în internat 25 eleve ou plată, 5 
bursiere și 7 orfeline în verstă dela 6 pănă 
la 12 ani. împrejurarea, că elevele aceste 
sunt în mare număr din localitățile cele 
mai depărtate locuite de RomâDl, este o 
dovadă viuă de buna reputațiune, oe și-a 
căștigat’o aoâstă instituțiune.

Comitetul mai împărtășesce, că a luat 
disposițiunl, oa și în anul acesta se se co
lecteze parale pentru îmbrăoarea fetițelor 
sărace, ou soop oa împărțirea hainelor să 
se săvârșâscă mai de timpuriu, pentru ca 
sărmanele fetițe să benifioieze dela înoepu- 
tul iernei de îmbrăoăminte.

O oestiune importantă relevată de oo- 
mitet în raportul său este modificarea sta
tutelor, și anume oomitetul faoe împărtă
șirea, că ministeriul de interne a înapoiat 
statutele Reuniunei pentru a doua-âră mo
dificate, și prin ordinațiunea sa din 23 
Maid a. c. cere introducerea mai multor 
schimbări în statute, dintre oarî unele sunt 
de natură a produce o îngreunară în aoti- 
vitatea Reuniunei, deol comitetul în rapor
tul său atrage deosebita atențiune a adu
nării generale asupra acestei importante 
oestiuni, care este pusă oa punct separat 
la ordinea cjilei a adunării generale.

In fine raportul comitetului constată 
mai multe ameliorări, ce-a dispus pentru 
Iniernatul-Orfelinat, precum e acordarea 
unei remunerațiunl pentru instructorul de 
cântări, încuviințarea menajului pentru ad- 
mioistratârele Internatului și pentru perso
nalul d9 servioiu și pe lunile de vară, pro- 
ourarea de îmbrăcăminte pentru orfelinele 
și bursierele internatului și înoheie pro
punând adunării generale, ca aoesta să 
voteze mulțămită tuturor Domnilor și Dâm- 
uelor. cari prin oferirea de ofrande atât 
în anul trecut, cât și în anul present i-a 
făout oomitetului posibil de-a împărți haine 
la fetițele sărace, asemenea să voteze mul- 
țămită protocolară onoratului institut de 
oredit și eoonomii „Albina" pentru ajuto
rul de 200 fl. votat pe sama Internatului- 
Orfelinat; apoi D lui diacon Iân Prișou, 
care în anul trecut a făout un curs gra
tuit de cateohisațiă cu elevele din Internat, 
în fine D-lor Dr. Vasile Saftu și Dr. Va
lerie Branisoe pentru serviciile, ce le fao 
în mod gratuit în Internatul Reuniunei.

Acest raport adunarea generală l’a 
luat la cunosoință aprobătâre și propunerile 
ouprinse într’ânsele s’au primit.

(Va urma).

Lâierat us*ă>
A apărut următârele reviste : Apără

torul Sănătății, Ziar bilunar ilustrat, de me
dicină și higienft poporală, anul VI, nr. 16 
conține: îndreptarea stării țeranilor noștri; 
Realativ la anghina difterică; oostume din 
jud. Muscel și Ilfov; Măsurile ce putem a 

lua pentru a ne apăra de bâlele transmi
sibile; Sfaturi bune pentru îmbrăcat; Ge
rul și animalele.

Povestea Vorbei an. I nr. 9 conține: 
Flori usoate (sonet) de A Vlahuță; O re
parație de Caragiale; La ce mai oânt (poe- 
sie) de Artur Stavri; Atlas de loan Gorun; 
Semnele vremei de Sandu; Joc de oărțl 
(novelă) de Th. Corbu; Epigrame de loan 
Ciubuc; Sirena (novelă) de S. Cujbă; Fără 
ritm (poesie) de Al. Antemireanu; Epi
grame de V. Gioflec; Cu minte (novelă) de 
A. Rodion; Ilustrație de Never.

„Româuia Musicală<f, Nr. 20 dela 1 
Decemvre 1896 conține: 1. Teatrul Liric 
de C, M. Cordoneanu; 2. Cronica teatrală 
de V. Grigoresou-Elvir; 3. Din Dresda, de 
V. Ștephănescu; 4 Din Paris, de I. D.; 5. 
Conferență și oonoert, din Geneve; 6. Suc
cesul unor artiste române la Viena; 7. Re- 
pertor școlar, de P. Dulfu; 8. Teatrul Hugo, 
de I. Dimitrescu; 9. Din carnetul meu, de 
V. Grigoresou Elvir; 10. Resultatul unui 
conours ; 11. Din gazetele străine ; 12. Una- 
alta. Apare de două ori pe lună, sub di
recția d-lui Constantin M. Cordoneanu. Iu 
fiă-care lună dă câte un supliment de mu
șină corală. Abonamentul pe an lei 12, 
pentru elevii de licee și gimnasii, prețul 
jumătate. Redacția și Administrația, Strada 
Olteni 46, Bucuresol.

DIVERSE.
Din vieța cocostârcilor. Un naturalist 

enarâză următârea istoriâră din viâța oo- 
oostâroilor. Pe vârful unei case deja de 
mulțl ani îșl avea cuibul o părechiă de co- 
costâroî, cari trăiau în fericire. Bucuria lor 
familiară a mai fost potențată și prin trei 
puișori frumoși de cocostârc. In vara tre
cută odată bărbătușul se întârce rănit acasă 
la familia sa și, în sourt timp și peri. Fa
milia de oooostâro rămase fără cap; mama 
puișorilor era fârte tristă și o mai neli
niștea și lipsa de alimente, pentru-că acum 
numai ea singură trebuia să îngrijâscă de 
familia sa. Femeiușcă însă nu desperă și a 
contat la bunătatea âmenilor. Cu înoredere 
s’a alăturat mama puișorilor la seoerătorii 
de pe câmp, cari, cu deosebire femeile, adu
nau în șurțe brâsce și când venea văduva 
mamă a puișorilor îi dedeau brâscele. Fe
meiușcă de oocostâre, îndată ce observa, 
oă vre-un luorător se întâroe spre ea, cu 
pași repeZl se grăbea spre el. la oâțl-va 
pași se oprea înaintea binefăcătorului ei și 
se uita spre el cu o privire de recunosoință. 
Oohii ei ageri observau numai decât, dâoă 
ceea ce se arunca spre ea era brâscă ori 
pâtră. Astfel îșl putu sărmana văduvă nutri 
puișorii pănă tâmna, oând emigra în țări 
mai căldurâse. Astă-vâră erăși a venit fe- 
meiușoa, dâr însoțită de un bărbătuș. Și-au 
câutat ârășl veohiul ouib, dâr când în apro
piere un vânător pușcă un corb, în amin
tirea femeiușcei, preoum se vede, s’au re- 
înoit momentele neplăcute din vâra treoută, 
și femeiușcă împreună cu bărbătușul au 
părăsit acel loo. In viâfa socială a cocos
târcilor se întâmplă și divorț. Pe casa unui 
țăran șl-a făout ouib o păreohiă de cocos
târci ; femeiușcă a depus două ouă. Ță
ranul a voit să facă o probă, în ascuns a 
luat un ou din ouib și în locul lui a pus 
unul de rață. Puii au eșit de-odată din 
ambele ouă, dâr îndată oe observă bărbă
tușul minunea, se luă la certă ou feme- 
iușoa. Apoi bărbătușul sbură și după- un 
timp sourt se reîntârse la ouib însoțit de 
alțl 10 cooostârcl; aceștia cu toții s’au 
arunoat asupra nevinovatei femeiusol, au 
bătut’o pănă ce a căZut mârtă de pe oasă. 
Puiul de rață asemenea a fost omorît. „Ju
riul" după acâsta s’a disolvat, sburând oare 
în cătrău.

Ori ginea tetovării. Un învățat engles 
a scris nu demult într’o revistă etnografică 
despre originea tetovării. învățatul e d,e 
părerea, oă tetovarea ar proveni din motive 
religionare. Multe popâre sălbatioe sunt de 
oredință, oă prin tetovare îșl arată pieta- 
tătea față de sfântul, pe oare îl adâră. Da
tina aoâst-a nu estă ounoscută numai la po< 
pârele sălbatice de aZl, ci a fost și la veohii 
FenioienI, cari îșl purtau tetovate pe brațe 
insigniile Zeității lor. In Seelanda nouă de 
es. tetovarea o face preotul și acolo este- 
credința, oă femeia, oare ml vrea să fiă 
tetovată, după rnârte nu are parte de fe- 
rioirea eternă.

Proprietar: Dr. l^ureșiant:.
Redactor responsabil: ssaias».
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Cnrsul la bursa din Viena.
Din 19 Decernvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.20
Renta de cordne ung. 4% . . . 99.05
Iwpr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 122.40
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/î% 101.10 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.10 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.35 
Bonuri rurale oroate-slavoue. . . 97.40 
împrum. ung. cu premii .... 150.—
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin. 137.20 
Renta de hârtie austr......................... 101.30
Renta de argint austr......................... 101.40
Renta de aur austr.............................. 123.25
Losurî din 1860 ........................ 143.—
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 931.—
Aoții de-aleBănoei ung. de oredit. 405.50
Aoții de-ale Bănoei austr. de oredit. 371.25
Napoleondorî....................................9.53*/ 2
Mărci imperiale germane . . . 58.92 */ 2
London vista....................................119.95
Paris vista.................................. 47.50
Rente de oordne austr. 4%. . . 100.80
Note italiene . ......................... 45.45

Nr. 896-189R.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru arendarea pe 3 am a lo

curilor de pășiune de munte în Ruja, 
Christianul mare și mic și Postova- 
rul se va ținea în 27 Decembre a. c. 
înainte de prânz la 10 ^ore o licitațiu- 
ne publică în biroul oficiului orășe
nesc foresterial.

Prețul de strigare 550 fi. pro 
an, vadiu 60 fi.

Oiertele scripturistice, provecjute 
cu timbru și vadiu se pot ascerne 
pănă la începutul licitațiunei ver
bale, după licitațiune se vor des
chide ofertele.

Condițiunile de oferte și acele 
contractuale se pot vedea pănz în 
23 a. 1. c. înainte de prând dela 
7—12 <5re în biroul oficiului orășe
nesc forestieral.

Brașov, în 14 Decemvre 1896.
Oficiul orășenesc forestieral.
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Ărveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvenyszâk, mint telekkdnyvi hatdsâg kozhirrâ 

teszi, hogy az „Albina“ takarâk- es hitel-intezet „brassdi fidk telepe“ 
vegrehajtatdnak Metiân B. Sora da Metiân Trajân vegrehajtâat szenvedd 
elieni 6000 frt. tdke-kovetf ea ea jârulek. irânti vegrehajtâsi ugyeben a 
brasaâi kir. tdrvenyszâk (illetve a zernesti kir. jbirdsâg) teriileten levd
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ban
hogy a fennebb megjeldlt ingatlanok az 1897. evi januăr ho 19-ik napjăn 
d. e. 9 orakor Zerneat kozsâg hâzâban az ârverezesijiifeltetelekben meg- 
tartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott becsâron aldl eladatni 
nem fognak.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak 3O°/o- 
ât kâszpânzben, vagy az 1881 âvi LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyam- 
mal szâmitott ea az 1881. evi november hd 1-dn 3333. az. a. kelt igaz- 
sâg iigyminiszteri rendelet 8. §-âban, kijelolt dvadekkepes ertâkpapirban 
a kikuldott kezdhez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. § a ertel- 
meben a bâuatpeoznek a birdsâgnâl eldleges elhelyezeserdl kiâllitott 
szabâlyszerii elismervenyt âtazolgâltatni.

Braaad, 1896 evi December 5-6n.
A kir. tbrvenyszek mint telekonyvi hatosâg.

PAP PETER, egyes bird.
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Abonamentele se fac mai ușor și mai repede prin
mandate poștale.

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

Administrațlunea „Gazetei Transilvaniei".

Sosirea trenurilor în Brașov:
I. Dela Pesta la Brașov:

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

2. Dela Bucurescî la Brașov:
Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amădl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.: 10 ore 19 minute s6ra.
3. Dela Ztrnesci Ia Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 6re 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: — 6re — min. sera.

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

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

*) Acest tren circulăză

S
X 
X
X
X
X

Plecarea trenurilor din Bras.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am. 
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera.
Tr. accelerat: 0 6re 0 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucurescî:'
Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin, 
Tr. accelerat; 5 6re 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amec^I. 
Trenul accel.: 2 6re 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu. 
Trenul mixt: 8 6re 35 min. diminua.

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

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persdne: 3 ore 1 după am.
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 6re 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persone 0 6re — min.Jsera

unmai Joia Dumineca și la sărbători.

fW Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei* 
â 5 cr. se potu cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

1143,1-1.

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reîno 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deoaebl, când voiesc 

ca espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abondză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa

ămurit și s6 arate și posta ultimă. Admmîstraț. „te. Traos.“
Tipografia A. Muresianu, Brașov.


