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„dazeta" iese în flî-care iii, 
Abonamente neutru Austro-Ungarla: 
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6 fi., pe trei luni 3 fi*  
N-rii de Duminecă 2 fl. pe an. 

festin Eomâsla si străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe șese 
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N-rii de Duminecă 8 frânai. 
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poștale din întru și din arară 

și la ddL colectori.
AMuumtnl jestrii Brasov 

administratiunea, piața r-fiaro, 
Târgul Inului Nr. 30 *.J  eta^iu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șese 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ca dusui ln casă: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un GQompittr 6 or. v. a. 
fl6u lo bani. Atât abonamen
tele oât și innoi-țronile sunt 

a a o plăti înainte.

Brașov, Mercur! 11 (23) Decemvre 1696.

Dușmanii Românismului in
>

Bucovina.
De un timp înc6ce suflă în Bu

covina erăși un vent rece și forte 
neprietinos pentru causa Românilor, 
locuitori băștinași ai acestei țerișbre. 
A ajuns a fi și în colonele „Gaze
tei Bucovinei11 permanentă rubrica 
uneltirilor de tot felul în contra Ro
mânismului, și acum de curând s’a 
dat espresiune tristelor stări de lu
cruri în Bucovina chiar și în parla
mentul central din Viena.

Astăzi Rutenii tineri, protegiațl 
de Polonii dela putere, sunt instru
mentele, de cari se folosesc cei ce 
voesc se distrugă elementul român 
din Bucovina. In timpul din urmă 
s’a accentuat o luptă fbrte înverșiu- 
nată a acestor Ruteni în contra Ro
mânilor.

Situațiunea de fată cu uneltirile 
ei în contra Românismului, cari în 
Bucovina, pe lângă caracterul na
țional, iau în mare parte și un ca
racter confesional, ni-o înfațișâză unul 
din vechii noștri corespondenți cu 
vii colori în următorele :

Din Bucovina, Deoemvre 1896.
Grațiă presiunei de sus, care are de 

scop de-a sterpi orî-ce suflare românâsoă 
în Bucovina, precum și pe de altă parte 
firei Românului de-a nu se strica ou ni- 
mene, am ajuns de-a trăi într’o eră, când 
rutenismul faoe progrese minunate în aoestă 
țâră. Satele dela Nistru pănă la Prut, Lal 
căror pământ este îngrășat de sângele 
strămoșilor noștri, acjl sunt perdute pentru 
națiunea română. Numai numele lor și 
al locuitorilor ne mai spun, oă sunt româ
nesc!.

Cine-i causa ? — va întreba istoria 
și va sorie, va sorie rușine pe fruntea co
lora, cari au oontribuit, direot seu indirect, 
spre sterpirea unui neam, care e chiămat 

spre ceva mai mare, decât a peri spre a 
face loc aoelora, cari erau în agonia morții 
și nici nu meritau o sorte. mai bună, de
cât de-‘a fi striviți sub piciorul Polonului 
mândru.

Dâr ce folos! când Românilor din 
Bucovina li-a fost ursit de sorte de-a ave 
episcopl și preoți buni pentru slavă și 
muls, âr nu spre a-șl pune și sufletul pen
tru oile sale ouventătore. Peirea ta Israile 
se precipită din tine 1 Elementul românesc, 
neprimind suours de nioăirl, uitat de vlă- 
dioă și sfinți, a trebuit să cedeze valurilor 
rutene, ce veniau căutând hrană’n țâră sâu 
se aduceau ou boii spre-a lucra lanurile boe- 
rilor, cari băteau apoi banii în cărți și le 
împrăștiau pe alte plăceri.

Toți mazurii, cari au venit din Gali- 
ția în țâră, nu s’au mai întors înapoi, oi au 
rămas, s’au însurat cu fete române și, fiind 
ei in maioritate, au rutenisat tote satele 
boerescl dela Nistru pănă la Prut. Un fe
nomen deosebit este, că rutenisarea se lă- 
țesce mai întâii! peste satele boerescl sâu 
peste satele de pe fondul religionar, ande 
posesorii, de regulă evrei, își aduc servitori 
din Galiția, făoendu-se așa indirect motorl 
ai rutenisării.

îndată ce un sat româneso înoepe 
a-șl pierde caracterul său româneso, emi
sarii Uniei, Rutenii tineri, înfîințâză în el 
așa numitele cetalnia, adecă oabinat de lec
tură. Cabinetele de lectură rutene' apoi 
lucră mai departe pentru de-a sterpi ori 
oe embrion de românism în sufletul fieoă- 
rui mazil, sâu țăran român, și-i preface pe 
omeni de a-șl schimba la urmă și legea. Și 
lor li-i ușor a lucra, căci Rutenii sunt pro
tegiațl de Poloni, âr aceștia direg des
tinele națiunilor în Austria, dincâce de 
Leita.

Polonii protegiâză pe Ruteni crecjend, 
că aceștia li suut avantgarda de cuoerire 
m aoest petec de păment, ce trebue salvat 
pentru o Poloniă mare. Rutenii și adecă 
Rutenii tineri în frunte cu Barvinski și 
Vaohnanin, laoheii grofilor poloni în Gali

ția, dau porunci în rBucovina uniaților: 
Vinițohi, Smalstocki și ortodoxilor feciori 
de preoți, crescuți și ’ngrășațl cu prescuri 
românesc!, Pihulâc și Popovioi. Aoeștia 
lucră pe viâță, pe mârte, de-a face Ruteni 
și din petri și fiind ei în consiliul școlar 
al țerii, t<5te le succed. Probe ne aduce 
„Gazeta Bucovinei" in de ajuns de năs- 
drăvăniile acestei avantgarde de lachei po
loni,. oari împlinind poruncile stăpânilor, ur- 
măreso pe nesimțite alte planuri.

Și de oe se nu faoă așa? Urmăresc 
și visâză stăpânii lor Polonia mare, de oe 
eă nu viseze și ei de-un imperiu riitân 
ucrainic? Pe când însă Polonia nu pâte fi 
mare cât timp colosul dela Nord este în 
vigâre, Rutenii tineri ored a fi făcut un 
pas înainte spre a întemeia un stat rutân 
uerainio având de capitală Chievul.

Și acest pas îl ored ei a-1 ave în fo
netică. A sorie tote cum aucjl și a rumpe 
orî-ce relațiuni cu etimologia, acâsta în
semnă după mintea lor a fi făcut un nas 
mai departe. Și l’au și făout. S’au lăpadat 
de etimologiă și cu ajutorul Polonilor, 
adecă a Guvernului austriac, au introdus 
fonetioa în șcâlele poporale din Galiția și 
Bucovina. Guvernul a fost tras pa sforă, 
pentru-că Rutenii tineri i-au c|is, oă numai 
așa se pot Rutenii, scutura de Rusia, dâcă. 
se vor lăpăda de etimologiă. Guvernul a 
orecjut și a dat poruncă, oa cărțile scrise 
în mod fonetic să se introducă prin școli, 
âr cele sorise etimologio să se elimineze.

Acâsta însă nu era de ajuns, le tre
buia și un gimnasiu rutân fonetic în Bu
covina și guvernul mărinimos li-a stat ca 
la poruncă și li-a durat unul în Cernăuți, pe 
când jaloba Românilor, ce au dus’o în proțap 
deputății români la Viena cu iscălituri de 
prin satele românescl, niol n’a fost băgată în 
sâmă. Gimnasiul s’a creat, dâr nu s’a ade
verit vorba romănâscă „lac să fiă, brâsoe 
sunt", căol n’a prea venit mult poședic ru
sesc la gimnasiu, ou tote oă toți învăță
torii ruteni căpătase poruncă aspră sub răs
pundere personală dela Cernăuți, ca să aduoă 

cât mai mulți școlari la gimnasiul rutân. 
Nu soiu cum s’au reotificat, destul, că n’au 
venit cât și cum s’a plănuit și ce-a venit 
este material prost, căci Rutânul dela na
tură este bătut ou maiul la cap.

Ce era de făout? Au făcut și ei un 
internat, vecjl Domne, pote se va lăsa lumea 
sedusă și de dragul internatului va trimite 
oopiii la gimuasiul rutân. Niol așa n’au 
prins pesoe, pentru-că în internatul rutân 
sunt și Ruteni greco-oatolicl, aduși anume 
de-a faoe proselițl între studenții ruteni 
greco-orientali. — Spre a se susținâ acest 
internat au apelat în tâte părțile pănă și’n 
Rusia, sub cuvânt, oă se pierde ortodoxia, 
căci Rutânul din care parte bate vântul, 
de-acolo pune cojooul. Și cine soie de n’a 
fost tot aoâsta causa, că și Metropolitul 
Aroadie Ciuperoovicl, dimpreună ou refe
rentul auxiliar Illasievici, au cercetat acest 
internat și-au dăruit internatului 500 fl. 
v. a. Drept că se 4ioe, oă acești 500 fl. au 
să se întrebuințeze numai pentru șoolarii 
ruteni ortodoxl, dâr cine garantâză aoâsta 
oând președintele sooietății, oare suprave- 
ghâză internatul, este un Rutân fanatic 
uniat ?

„Narodni dim11 în gazeta „Bucovena1* 
Nr. 258, făoând amintire despre visita Me- 
tropolitului la internat, persiflâză pe toți 
aoeia, cari n’au dat ajutor internatului. ț)ioe 
apoi, că Metropolitul prin visita sa a voit 
să arate preoțimei și lamei întregi, că in
ternatul rutân trebue ajutat, 6re să fi gân
dit și Metropolitul tot așa? Nu ne vine a 
crede, dâr la urmă cine scie ce-i în inima 
omului. Destul, oă Rutenii de atunci sunt 
mai făloși: umblă cu nasu ’n sus și au pâte 
și drept oând un Metropolit se duce să-i 
vadă și să admire creațiunea lor.

Au și Românii în Cernăuți un inter
nat. Dâr ei nu se laudă. Oe să fiă oausa? 
nu i-a visitat și pre dânșii Metropolitul? 
— Dâr vorbă multă sărăoia omului, nu-i 
bine însă a se îngâmfa, cum o fao d-nii 
uniați, ba Rutenii tineri înourcănd luorul 
dintr’o simplă visitare a copiilor ruteni

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

CARMEN*)
ad Titum Maiorescu, rectorem Universitatis romanae Bucuresciensem, eiusque 

clarissimos colegas, mihi longe dilectissimos.
Vive diu Tite Musarum Magne Saoerdos.
Soisse tuum iuvenes olaros facit et sapientes.
Queis melius nihil esse solet, neo pulohrius usquam, 
Quippe animus sine cultura ignavus est hebesque. 
Emineant musae romanae — templa Minervae — 
Quae Deus ex alto florentia reddat ubique.
Pireides summas penetrent, velut Ardea nubes — 
Et faciles habeas divos totumque benignos. 
Adsistant Comites, claras per saeoula reddans.

Romaneses:
Odă lui Titu Maiorescu, rectorul universității române din București, și colegilor săi 

străluciți, mie mult iubiți.
Tite, să trăescl mulți ani al muselor mare preot,
Decât care nimio nu pâte fi mai bun, nici mai frumos în lume, 
Căci sufletul, fără cultură, n’are tărie și e tîmpit.
Inflorâscă musele române — templele Minervei —
Pe care Dumnecjeu, din înălțimea sa să le aducă la culmea înflorirei.
Musele să străbată ca ciocârlanul pănă la cei mai înalțl nori. 
Dumnezeu să-ți fiă în tâte bun.
Asiste colegii, ca să le răspândâscă în toți secolii.

David Almășanu.

♦) Acest frumos „Carmen11, dedicat Rectorului și profesorilor universității din BucurescI, este 
o nouă îmbucurătdre dovadă de spiritul viu, de inima tînără și de nestinsul foc aliubirei de neam 
din partea veteranului și venerabilului nostru profesor nonagenar David Almășanu^ care ni-1 trimite 
spre publicare. Red.

„Cartea negră“.
Unde dai și unde cripă. 

Prov. român.

Răspuns la „Cartea. năgrău (A „feketekbnyv11} 
scrisă de br. Stefan Kemăny junior în 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef in numerii 
121—131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszăg*  

din Budapesta.
De Axentie Severn.

25) (Urmare).

Să ne întorcem acum la cele ce le 
scrie autorul „Cărții negre" în Nr. 29 al 
lui „Magyarorszâg" (pag. 21) sub titlul: 
„Egy jslenet Abrudbânya râmnapjaibdlu, în 
care spune, cum au provocat pe Iancu 
unele din cele 300 femei rămase după 
prima fugă a lui Hatvani, — ce se refu- 
giaseră în casele popii Amos și de-acolo în 
cimiter — ca să le scape din mâna lănce- 
rilor, citânt autorul vorbele pronunțate po- 
lecesce: „destul mortie pune acușina, ne 
slobod mai mult*);  cum, în fine, a răs
puns o voce sâcă: „pentru ce ne-ai jurat 
numai acum între munți, că ne cum un 
suflet Ungur, dâr nici o pisică (se înțelege, 
ungurâscă) să nu mai rămână în viâță".

Cum-că totă acâstă poveste e numai 
o. scornitură, se vede din testimoniul ală-

*) Semn de apocrifiă, ca și „Draguss11.

turat mai jos. Acest testimoniu nu a fost 
dat în 1849, ca să cjioă cine-va, că a fost 
stors cu puterea, ci cu un an mai târcliu, 
când era pace în țâră și când Salvatorul 
vieții celor 300 femei mirosa, că grei și 
întunecoși nori și multe tunete seci și ful
gere ucigătore de onâre se răspândesc și 
lovesc asupra comandanților români și a 
fraților lor. Etă testimoniul:

15 kr. „Neveinket alâbb irtak igaz lelki-
ismerettel bizonyitâst tesziink az irânt, hogy 
midon 1849-ben Abrudbânya vârossa, az 
hovâ Magyaroszâgra menekiilni kivâno 
utunkbol zarând Vârmegyâben egy elsob- 
ben mindenunkboJ kifosztatva foglyok gya- 
nânt hurozoltattunk, a moczok Altai kiprâ- 
dâltatott, porrâ âgettetett s minden lakos- 
sai az oda menekiiltekkel egyetemben, igen 
keveseketkivâve meggyilkoltattâk. Akszenti 
nevezetu Român Csapatvezâr âs a keze 
alatt volt Românokkal megjelenvân, nem- 
csak rosszalta âs nyilvân kârhoztata azon 
keresztâny tiszta ârzâssel ellenkezd kegyet- 
len bânâsmodort, melly Abrudbânyâval âs 
annak minden lakossaival elkovettetett, ha- 
nem egyszersmind megârtvân azt, hogy mi 
sokan tdbbnyire noszemâlyek egyik olâh 
Templomba szaladvakâtsâgbe, esetlen resz- 
kettiink a nâp gyilkold megrohanâsâtol âs 
meggyilkoltatâstol, legottan egy Tribunus- 
tol kisârtetve azon Templomhoz jott, az 
hovâ menekiiltunk vala, ott tolliink meg
ârtvân azt îs, hogy ugyanaz nap egyi- 
kunknek fârje, mâsikunknak âdes atya is,
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sărmani, fao și vorbeso lucruri, oarl pote 
ar supăra pe acela, care nu le ounâsce 
ținta.

Ori oum ar fi, Românul nu face gălă
gia, chiar când este desconsiderat și lovit 
în drepturile sale, având credință în Dum
nezeu, că tâte sunt trecătâre pe acest pă
mânt. Dâr vefi’, una tot nu-i bună, oăol 
pănă la Dumnecfeu te jumulesc rău sânții 
și alungă pe popii românescl din Cer
năuți.

Etă vorbă, veți spune! Ce, nu oredețl? 
Apoi cetiți:

In Cernăuți era la sfânta Parasohiva 
parochul român și vioarul român. Pe fos
tul vicar l’au surgunit din Cernăuți, ca să 
nu aibă Românii un popă românesc și l’au 
trimis la sat. A(jl paroohul e ruten și se 
plămădesoe a aduce și-un vicar rutân pen
tru oă-i doctor în filosofiă, âr nu în teolo
gia, și în Cernăuți tot filosofi trebue. La 
sfântul Nicolae seu parochia S-tei Treime, 
era paroohul român și vicarul român. Acuma 
parooh nu-i și de sigur va veni un Rutân, 
oare va face—oa și vioarul, administratorul 
aotual, —oa femeile să nu plătâsoă aoaftistele 
la preotul român, oi numai d-sale, oare-i 
rutân, oăcl și DumneZeu mai ou plăoere 
aude rugăciunea, adecă aoaftistul ruseso ce
tit de-un preot ruseso, decât de-un preot 
român, măoar de l’ar ceti și rusesce.

Și aoeste se fao în Cernăuți aprope 
de S-ta Metropoliă! Ce timpuri de grea 
urgiă pentru aceia, cari nu sunt Ruteni, 
sâu cred, oă limba rutână este bună numai 
pentru sudalme și înjurături, având destule 
vocale și diftonge!

E trist când biserica se pune în ser- 
vioiul partidelor protegiate de guvern, oăcl 
acesta arată slăbiciunea de-a urma nu pre
ceptelor evangelioe, oi poruncilor lumesol, 
cari au defeotele lor din causă că sunt tă
cute după placul oohilor.

Așa stăm, pretutindenea Rutenii ti
neri îșl fao mendrele și Românului nu-i ră
mâne alta, deoât să iee traista și bâta și 
să mârgă în pribegire. Pe drum însă oine 
îl va întâlni îl va întreba de carte și ce 
va răspunde?

— ’I va spune istoria biserioei din 
Bucovina! J

Caletorescu.

Serbii din regat pentru Serbii din 
Turcia.

In 20 Deoemvre n. o. s’a ținut în 
Belgrad un meeting de protestare, la oare 
au luat parte vre-o 4000 de Sârbi și Ma
cedoneni. Meetingul a primit unanim urmă
torul proieot de resoluțiune:

1) Să se râge Sultanul, ca să libereze 
biserica sârbâsoă de sub Fanarioțl, pu- 
nându-o sub jurisdicțiunea patriaohatului 
sârbesc din Ipeo.

a tobbekkozt szemunk lâttâra, csak azert, 
hogy magyar volt meggyilkoltatott, a mi 
kerâsiinkre minket s meg egynehânyat 
maga pârtfogâsa alâ vett, a tobb ott ma- 
radoknak bâtorsâgârol is gondoskodok, 
mikor csapatjaival Abrudbânyârol Zalatnâra 
âltalszâllott, minket is oda âttâtetvân, a 
keze alatt yolt Românok koziil, tizet oriz- 
tețâsiinkre rendelt, âtelmiinkrol is keresz- 
tenyi modon gondoskodott s egyâltalyâban 
ertntunk oly Nemes erzest szânakozâst âs 
tiszta joszivuseget tanusitott szânakozâsra 
melto elnyomattatâsunk âs ulddztetâsiiunk 
Român nep âltal meg nem gyilkoltattunk, 
mind pedig azt, hogy onnan megszaba-, 
dultunk âs ma âliink, Isten utân Akszenti 
Român vezârnek 'kdszonhetjuk, melyrol 
mint fenebb is igaz lelkiesmerettel bizony- 
sâgot tesziink."

Dâvâ, Ianuârius 28-ân 1851.
L. S. Kun Erzsebet s. k.

ozvegy Pogânynă s. k.
L. S. Pogăny Bertha s. k.

Cum-că povestea de mai sus despre 
cele 300 femei cu Iancu e scornitură, se 
pote proba și din natura' locului, care și 
astădl e aceea, ce a fost în 1849. Mai în
tâii! casele popii Amos sunt cu mult mai 
mici, decât să fi putut cuprinde 300 femei, 
er cimiterul, care se întinde din curtea 
bisericei, în care am aflat eu pe cele 300

2) In cestiunile soolare, Sârbii din 
Macedonia să fiă traotațl în mod egal cu 
celelalte seminții oreștine din Turoia.

3) Alegerea ilegală de Metropolit din 
Uskiil să se desaprobeze și Serbii din Ma
cedonia să fiă înouragiațl de-o luptă și mai 
departe în contra alegerei săvîrșite.

4) Față ou patriarohatul, meetingul 
deolară, că aoesta păoătuesoe, dâoă neluând 
în sâmă majoritatea Sârbilor, va tolera pe 
Metropolitul greo în postul său.

5) Guvernul sârbeso, Țarul ruseso și 
Muntenegrenilor să li-se esprime mulțămită 
pentru-oă au întrevenit pe lângă Sultan și 
pe lângă patriaohat, având de speranță, oă 
acestă întreverire va și ave resultat.

6) Printr’un apel să se oâră sprijinul 
opiniunei publice europene în acestă oes- 
tiune.

In contra administrațiunei din Bu
covina. In ședința dela 11 Deo. n. a ca
merei din Viena, d-1 deputat baron G-. Va- 
silco a ținut un discurs, în oare a desfă
șurat tabloul multelor miserii, abusurl și 
defecte, de cari sufere administrația Buco
vinei sub aotualul sistem de guvernare, 
D-sa arată în deosebi, ce miserabil se ad- 
ministrâză averile fondului religionar al 
Bucovinei, și câte abusurl se comit ou 
acest fond. In același sens a vorbit înainte 
și d-1 mareșal al Bucovinei loan Lupu, ba 
chiar și deputatul bucovinean Dr. Stepha- 
nowicz, oare, deși adversar al Românilor, 
s’a vădut silit în interesul adevărului a-șl 
ridioa glasul în oontra revoltătdrelor mi
serii ale administrațiunei buoovinene. Gu
vernul Buoovinei, fiind dușman Românilor, 
este susținut orbesee din partea elemente
lor străine și de aci vine, că abusurile ad
ministrative au ajuns pănă la acel punct, 
încât aql chiar și un deputat adversar Ro
mânilor bucovineni se simte îndemnat a-șl 
ridica glasul în contra lor.

Ciitastroik deia Wesâta.•I
Soirile sosite acum dela Reșița sunt 

și mai grozave oa cele împărtășite de noi 
în numărul de ieri. Numărul familiilor 
atinBe de marea nenorocire se Zi°0> că 
treoe peste 100. Partea cea mai mare din 
acestea sunt familii cehe și române. Soirile 
consună, mai ales asupra următorelor date :

Catastrofa a isbucnit Vineri săra la 
6'/4 ore în ocna așa uumită „Szechenyi" 
din hotarul comunei Doman. Acâstă ocnă 
aparține minelor dela Reșița și este pro
prietatea societății căilor ferate austro- 
ungare. Ocna aoâsta e unul dintre cele 
mai bogate isvâre de cărbuni de pâtră în 
minele dela Reșița, dâr e tot-odată și cea 
mai uscată și espusă explosiunei. In acâstă 
ocnă a isbucnit focul la o adenoime de 
400 metri în pământ. Nu se soie sigur, prin 

femei, e îngrădit, închis și într’o posițiă 
de așa încât pe-acolo numai cei alungați 
de furia adversarului ar încerca să-și caute 
scăpare, nu și un comandant, care vine 
liniștit în urma victoriei câștigate; apoi că 
așa a venit Iancu, ne arată Moldovan la 
pag. 139 din „Memoriile" sale scriind:

„După mortea lui tragică a neferici
tului Dragos, a sosit abia și Iancu în 
„Abrud. El a ținut o cuvântare la popor, 
„care o sfîrși așa: „Atât v’ațl purtat de 
„bine, încât ar trebui să vă sărut pe toți, 
„dâr fiind-că a-țl omorît pe Dragoș, mia-țl 
„întristat inima de morte".

„Poporul a început a face escese și 
„tocmai se lățise faima, că și Kossuth se 
„află în Abrud, ca turbați se aruncară 
„Moții*)  pe tote ulițele, și prin tote ca- 
„sele. Iancu, Balinth, Vlăduț și alții mai 
„cunoscuțl umblau călări ca desperați pe 
„tote ulițele, ca să-i aducă la ordine etc."

*) Unii deduc moții dela Moțiul său părul 
legat chică cum purta și armatele pănă la Napo
leon, noi însă credem, că Moții, sunt prescurtarea 
dela monti, ca mesa dela mensa.

„Dâcă e așa, apoi Iancu nu a umblat 
„pe dâlurl, nici nu a stat de vorbă cu ne
fericitele femei, pe cari Popa Amos le as
cunsese în biserică nu în casă și cimiter".

(Va urma). 

ce împrejurări s’a aprins. Unii ored, că 
vre-un muo de țigară, ori vre-un ohibrit 
aprins a dat nascere explosiunei, mai pro
babil se pare însă, că flaoăra dela lampa 
unui miner a fost pricina nenorocirei.

Aprinflendu-se gazurile, ocna a ex
plodat. Păzitorul de mine Iosef Munster, 
care din întâmplare se afla în acâstă oonă, 
aufli detunătura și, oa om espert, numai 
deoât înțelese, oă s’a întâmplat o explosiă. 
Fugi imediat spre o altă oonă din apro- 
piare (oona „Almassy), oa să dea avis 
munoitorilor de-aoolo spre a sări în ajuto
rul soților lor. Aceștia și pleoară în grabă 
spre oona „Szechenyi" In drumul lor gă
siră mai mulțl nenorociți, oarl voind să 
fugă, fură ouprinșl de flaoărl, alții îneoați 
de gaz, oăflând jos fără simțire. Numai de
oât munoitorii sosiți săriră să-i soape, ridi- 
oându-i și sooțându-i afară la aer. Alții 
străbătură mai înlăîntru, luptând ou ouraj 
și încordare extra-ordinară pentru mântui
rea soților lor. In drum mai găsiră opt 
morți. Numai atunol văZură aoeștî bravi 
muncitori, oe grâznioă nenorocire s’a în
tâmplat. Voiră să între mai adâno în oonă, 
dâr nu s’a mai putut. Limbile de flaoărl, 
ce șerpuiau prin oavernele oonei, și aerul 
înădușit făceau imposibil să străbată ființă 
viețuitore înlăîntru. Fiind însă-șl viâța lor 
în pericul mare, oăutară repede să sa re
fugieze, fugind repede afară.

Intr’aoeea flaoările înoepură să âsă 
prin gurile oonei, aprinZânndși unele clădiri, 
oe se aflau în apropiare. Pe la mieZul 
nopții o nouă detunătură puternioă se auZi 
în adânoul minei, indioâud o nouă explosiă. 
Cu aoâsta înoetâ orl-ce speranță de a mai 
putâ soâta cu viâța pe neuorooiții munoi- 
tori din adâncul pământului. Detunătura 
aoâsta a fost atât de puternioă. încât în urma 
presiunei aerului s’au sdrobit ferestrile ma
gazinului de dinamită, oe se află la-o dis
tanță de 50 metri.

In diua, când a isbuonit catastrofa, 
se aflau în oonă 113 muncitori. In oursul 
nopții au fost sooșl 28 morți și 21 greu 
răniți, âr alțl 64probabil, că s’au prăpădit și 
ei in mine. Diminâța se auZiau țipete în- 
grozitore și înădușite din adânoul pămân
tului, după amâZl însă țipetele nu se mai 
aufliau, oeea oe indică, oă nenorooiții s’au 
prăpădit.

Intre oonarii, oarl au fost scoși morți 
se află și Bomânii: Nicolae Ghișa și Con
stantin Ohincia; între greu răniți: Simeon 
Trandafir, loan Lupa, Augustin Codrean, 
Ioan Dragu, Ioan Crina, Pavel Anca, Iân 
Gădina, Eremie Ciuca, M. Creou.

Totă Reșița este în mare doliu. Clo
potele se trag în tâtă 4iua- Ic 20 Octom- 
vre au fost îmormântațl de-odată în același 
mormânt 18 inși printr’un preot român 
gr. or. și altul maghiar rom.-cat. Predici 
la mormânt preoții n’au putut ținâ, oăol 
au isbuonit și ei în plâns alături ou neno- 
rooitele văduve și copii orfani, cari pre- 
sentă oel mai sfâșietor tablou. Abia au fost 
îmormântațl aceștia și alții au murit în 
spital.

După socotelile de pănă acum, sooie- 
tatea proprietară a îndurat o pagubă de 
400,0C0 fi.

SOIRILE OSLEX»
— 10 (22) Decemvre

Biblioteci ambulante ca mijloc (le 
maghiari sare. Comitetul „Kulturegylet“-u- 
lui de dincolo de Dunăre a ținut Zilei0 
acestea o ședință sub presidiul lui Szâll 
Kalman. După vii disouțiunl, la oarl au 
luat parte președintele Szâll, deputatul 
Fenyvessy, Hollân, Makfalvay, oontele Fes- 
tetioh eto. s’a hotărît, oa în interesul „pro- 
pagărei limbei maghiare" se se înființeze cât 
mai multe biblioteci de maghiarisare („vândor- 
konyvtâr".) Secretarului ’i-s’a dat ordin, 
ca să înființeze de-ocamdată 5 biblioteci 
ambulante, âr o altă bibliotecă ambulantă, 
care a fost espusă la exposiția milenară din 
Budapesta, s’a hotărît a se dărui „Kultur- 
egylet“-ului din comitatul Somogy ca mo
del pentru imitare. — La asta avem de ob
servat de-ocamdată numai atât, că în co
lonele Ziarului nostru, după oum am mai 

amintit la timpul său, s’a pledat pentru 
întroduoerea bibliotecilor ambulante între 
Români cel puțin ou 5—6 ani înainte de 
a-se fi înființat „Kulturegylet“-ul de din
colo de Dunăre, așa oă am putâ susținâ 
ou hotărîre, oă aoâstă sooietate a împru
mutat idea dela noi.

— o —
Resultatul deprinderilor de arme. 

Ministeriul comun de răsboiîi a dat o or- 
dinațiune oătră oomandanții de oompaniă, 
în oare dispune, oa la olasifîoarea ofioeri- 
lor în reservă resultatul deprinderilor de 
arme să-1 însemne în rubrica 11-a. Minis
trul a mai ordinat, că oomandanții de 
oompaniă să se intereseze mai mult de 
oficerii în reservă în timpul oât sunt la 
deprindere de arme.

—o—
La societatea studenților în drept 

din Bucnresci se vor ținâ în cursul aoes- 
tui an următârele oonferențe: D-nu Vasile 
(Jancicov: Istoricul Constituției. D-nul Gh, 
hlihăileanu: Benedioțiunea religiâsă e o 
oondițiă esențială pentru validitatea căsă
toriei. D-nul George Mârzescu: Străinul la 
cei veohl și la moderni. D-nul Vergiliu 
N. Cucu: InsorisurI private. D-nul G. G. 
Danilopol: Deosebiri oaracteristioe între 
prooedura romană și modernă. D-nul Nico- 
laesou Sima: Accidente de travalifi. D-nul 
George G. Tamara: Un ouvânt asupra jus
tiției militare. D-nul Dem. G. Danielopol: 
Reservat. D-nul Cesar Th. Pascu: Idea 
dreptului la oei veohl. D-nul Gh. lor gala: 
Interpretarea legilor. D-nul 7onescw-Munte: 
Guvernământul representativ. D-nul I. D. 
Opreanu: Imobili. D-nul lonescu-Dolj: Pro
clamarea drepturilor omului.

— o—
Ciocnire de vapore pe Dunăre. In 

sâra de 3 (15) Deoemvre în josul portului 
Reni s’a ciocnit remoroherul italian „Pasa- 
laqua" cu vaporașul „Prutul" al societății 
oomeroiale de navigațiune a Prutului, Zam- 
firesou, Youell și Popoviol. Remorcherul 
s’a oufundat imediat în urma loviturei pri
mite. Numai căpitanul a scăpat ou viață, 
âr oei cinci marinari și fochistul de pe re
morcher s’au îneoat. Vaporașul „Prutul" 
ou tâte stricăciunile primite a putut să 
ajungă în portul Galați. Aici se face cer
cetare de cătră căpitanul portului, major 
Poenaru. S’a constatat, că vasele s’au oioo- 
nit în urma unei manevre greșite din oausa 
pâolei și a curentului Dunării.

Sein msrunte din România. In Ziua 
de sf. Nicolae Regele Carol însoțit de ad
jutantul său de serviciu a asistat la litur- 
giă în biserica s-tului Nicolae din strada 
Șelar (BuoureBCl). A oficiat episoopul Sil
vestru al Hușilor, care a primit pe suve
ran cu evangelia și cu cruoea.

— Tot în Z’ua de sf- Nioolae s’a ofi
ciat un Te-Deum în biserica Crețulesou din 
BuourescI, cu ocasia Zilei onomastioe a 
împăratului Nicolae II al Rusiei au fost 
de față ministrul Rusiei d-1 de Fonton ou 
personalul legațiunii, ministrul Serbiei d-1 
OristicI, agentul diplomatio al Bulgariei, 
miniștri români și mai mulțl membri ai 
oorpului diplomatio român. Regele Carol 
era representat prin d-1 general Vlădescu 
și colonelul Man. După serviciu a fost re- 
oepția la palatul legațiunei, âr sâra palatul 
a fost iluminat â giorno.

— In 4 (16) Deoemvre sooietatea „Stdua 
Bomânău pentru industria petrolului și-a 
ținut adunarea generală în BuourescI. Ca
pitalul integral al societății e de 2.4000.000 
Lei. Acționarii, luând ounosoință de bunul 
mers al societății au hotărît să mărâsoă 
oapitalul la 10 milione.

— P. S. Sa Archiereul Nifon Ploieș
teanul a fost numit vicar al s-tei Metro- 
polii din Bucurescl.

— Sopietatea „Progresul silvic" va 
ținâ la începutul anului viitor trei confe- 
rențe în localul administrației domeniului 
Corânei. Conferențele se vor ținâ la 1, 8 
și 15 Februarie.

— Noul Palat al ministeriului de do
meniu din Buouresol va fi inaugurat și 
ocupat în primăvara viitore.

— La 1 Ianuarie va eși un nou Ziar 
în București sub direcțiunea unui olub de 
publioiștl români, la oare vor oolabora și 
iluștrii soriitori din străinătate: Arh. Sil
vestre, Catulles Mendes, Madame Gyp, 
Edmond de Amicis etc.
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Reuniunea femeilor române din 
Brașov în 1895/6.

(Fine).
Brașov, 7 (19) Deo. 1896.

Din raportul oassei notăm:
a) Socotelile Reuniunei. Averea Reu- 

liunei cu finea anului administrativ 1895/6 
> fost: 41,413 fl. 54 cr., oare față de ave- 
■ea dela finea anului precedent presantă o 
rescere de 825 fl. 9 cr. Venitele Reuniu- 
îei în anul precedent au fost: 2631
1. 7 or.

b) Socotelile Internatului-Orfelinat. Ave- 
■ea cu finea anului administrativ 1895/6 
aste de 2779 fi. 58 or., er venitele și chel- 
juelile ecuilibrate sunt de 5278 fi. 38 or.

Urmând la ordinea 4^0i raportul oo- 
misiunei alâsă de adunarea generală din 
anul trecut și însăroinată ou revisiunea so
cotelilor Reuniunei, prin acest raport se 
constată, că socotelile Reuniunei și a In
ternatului Orfelinat s’au aflat în cea mai 
perfectă ordine și oă fondurile Reuniunei 
sunt sigur și bine plasate. Pe basa acestui 
raport adunarea generală dă absolutoriu 
d-nei președintă Agnes Dușoiu și d-nei 
oassierițe EleDa Săbădeanu eu privire la 
gestiunea afaoerilor Reuniunei pe anul ad
ministrativ 1895/6 și primesoe propunerea 
comisiunei, ca polițele de asigurare contra 
fooului pentru obieotele hipotecate Reu
niunei pentru o mai bună siguranță pe 
viitor să se plătdsoă de oassierița Reuniu
nei în saroina debitorului respectiv.

Budgetul Reuniunei pe a. 1896/7 s’a 
votat ou un venit de 2506 fl. 72 cr. față 
de 1693 fl. 99 or. spese și 812 fl. 73 cr. 
destinați pentru capitalisare. Budgetul In- 
ternatului-Orfelinat pro 1896/7 s’a votat 
cu 4997 fl. 99 cr. la intrări ș; la eșirl.

In fine în acâstă adunare s’a. mai 
ales comisiunea de revisiune a socotelilor 
pe anul administrativ present în personele 
D-lor Maria Lemeny, Maria Burduloiă și 
Amalia Chzfa.

Punctul privitor la statutele Reuniu
nei nu s’a putut lua în desbatere, nefiind 
presents damele în numărul reoerut de 
statute; deol s’a decis a se convoca pen
tru desbaterea statutelor o altă adunare 
generală pe cpua de 13 Noemvre. Neîntru- 
nindu-se niol în acestă adunare numărul 
reoerut de statute, s’a deois a se convoca 
o a treia adunare generală pe fjiua de 21 
Noemvre. In adunarea acâsta s’au oetit 
tote actele privitore la afacerea statutelor 
•și, după o desbatere seriosă, s’a ales o co- 
misiune în personele d-nelor Maria Popea, 
Catinca Bârsan, Elena Mureșianu, Ana Pe
trescu, Virginia Vlaicu și Lucia Bologa cu 
însărcinarea, ca să studieze ou de-amărun- 
tul aotele pressntate de comitet și să vină 
cu un raport detailat despre modificarea 
statutelor și ou un proiect de representa- 
țiune în contra aoelor puncte cuprinse în 
ordinațiunea ministenului de interne, cari 
sunt de natură a împedeoa și îngreuna ac
tivitatea Reuniunei.

In fine în aduuarea generală din 3 
Deoemvre a. o. comisiunea amintită a pre- 
sentat 2 operate, și anume un proiect de 
statute modificate și o representațiune în 
oontra a 3 observațiunl cuprinse în ultimă 
ordinațiune ministerială, prin oare se cere 
anunțarea adunărilor generale ordinare și 
estraordinare ou 15 4'1® înainte la autoritatea 
competentă, anunțarea ședințelor oomitetului 
cu 8 cpl® înainte de așternerea oopielor le- 
galisate de pe protocdlele tuturor ședințe
lor în deours de 3 4fl® la autoritatea com
petentă.

Aceste 2 operate s’au primit fără nici 
o modifioare și biuroul s’a însărcinat cu 
înaintarea lor la locurile competente.

Cred, Onor. Redaoțiune, că mi-a suo- 
oes a Vă face un mic tablou despre cele 
ce s’au petrecut în aceste adunări ale ce
lei mai vechi Reuniuni de femei române 
din patriă, a cărei activitate de aprâpe 50 
de ani este cunosoută publioului româneso 
prin subvențiunile, oe le-a aoordat mai 
multor școle de fete în decurB de mai 
multe decenii, er în timpul din urmă prin 
înființarea și întreținerea Internatului-Orfe- 
.linat din loc.

închei dorindu-i și pe viitor prospe

ritate întru ajungerea frumdselor soopurl, 
la cari tinde, și bună reușită în grăua 
afaoere ou reformarea statutelor, oare afa
cere ține Reuniunea în agitețiă de aprope 
5 ani.

A.

Noul teatru național din Iași.
Cel mai veohiti teatru în Iași a fost 

„teatrul Talpan“ de pe piața primăriei 
veohl numit astfel după numele proprieta
rului. In 1843 înoepu olădirea teatrului 
celui mare la inițiativă lui Vodă Mihaiu 
Sturdza numit pe atunoea „Opera".

In 1888 luna lui Februarie a ars clă
direa teatrului dela Copou, prefăcendu-se 
în ruine. Fooul se oredea întâiă, oă a fost 
pus de un tînăr artist, care a voit să-și 
răsbune, 4r după aoeea s’a 4's, că a isbuo- 
nit din podul teatrului. Destul eă 8 ani de 
4ile aotorii au rămas în cea mai mare mi- 
seriă aprdpe pe drumuri.

*
Noul teatru, oare s’a inaugurat înainte 

cu 10 4il® ocupă partea centrală a pieței 
primăriei situată între patru strade: G-olia, 
Danou, Căpitan Păun și strada primăriei. 
El formeză astfel un edificiu liber din tote 
părțile.

Precum am atnintit deja constructorii 
teatrului nou din Iași sunt arohiteoții Fel- 
ner și Hellmer, cari au zidit și teatrul din 
Zurich, Salsburg, Berlin (unter den Lin
den). Acești architeoți au aflat deci solu- 
țiunea oea mai satisfăoătore, atât în pri
vința siguranței și a higienei, cât și în pri
vința unei distribuțiunl practice și econo- 
mioe a olădirei teatrului.

In afară edifioiul are 62 metri lun
gime pe 42 lățime. Stilul fațadelor este al 
renasoerei franoese, unele motive Louis XV, 
tratate cu libertate, dăr în mod ooreot și 
demn.

Risalitul central al fațadei principale 
se marcheză prin două oupole miol, tratate 
ou gust și, în față cu o colonadă cu 4 stîlpl 
înalț!, de piatră, frontonul triunghiular, ou 
sculpturi artistice.

Subsolul de piatră fiind înalt, o rampă 
de acces si o soară liberă de piatră pe 
tâtă lățimea rizalitului oentral, mijlooeso 
sosirea publicului și a trăsurilor, pe sub 
oolonadă.

Intrând printr’una din ușile principale, 
ne aflăm într’un coridor spațios cu alte 
două intrări și eșirl laterale, unde se află 
ghiseurile biletelor. Din acest coridor in
trăm în hala antreului principal ou o înăl
țime de două caturi.

Avem în fața nostră oele două aripi 
ale soărei de onore, făcute^ în marmoră. 
Ele duo la rangul lojelor, âr în drăpta și 
la stânga halei, se află scările galeriei, des
părțite prin alte ooridore. Sunt și alte in
trări pentru galerii.

*
Tot înaintând în axa olădirei intrăm 

în sala teatrului. Parterul este înclinat 
cătră scenă și nu oonține decât fotolii 
egale, 526 la număr. Ele sunt despărțite 
prin gangul dela mijloc și aședate în seg
mente de oerc. împrejurul fotoliilor e re- 
servat un gang spațios, astfel că fiă-care 
rend este accesibil din două părți. Lojole 
benoare lipsesc, afară de două, situate 
lângă scenă si reservate comitetului teatral. 
In stânga loja regală și o altă, în drăpta.

L’psa acestor loje permite publioului 
din parter să pătrundă în coridor, prin 9 
uși elegaute și cu gemuri ornamentate. 
Coriddrele corespund cu două săli pentru 
garderobă, 6r fiă-care fațadă .laterală are 
patru ieșiri așa, că, în totul, evacuarea se 
face prin 11 uși. Loja regală este direot 
accesibilă prin o a doua ușă, acoperită de 
o marohiză elegantă.

Rangul înteiu este ocupat de 22 de 
loje. Ele înconjoră sala și au forma bal- 
oonelor, așa că tdte personele sunt visibile. 
Fiă-care lojă ure și un vestibul — salonaș 
despărțit de lojă, prin o draperiă. Pe dea
supra lojelor se află un vast amfiteatru, cu 
8 loje și 340 fâtolii, dintre oarl acele din 
fund 176 la număr, formeză galeria propriu 
4isă, despărțită de fotoliile din față, prin 
un parapet ornamentat. Pe dăsupra galeriei, 
la o înălțime oonsiderabilăl se află imensul 
tavan boltit, construit din fer. Picturile și 
soulpturile sunt alese.

Sala forte elegantă, în stil Louis XV 
și Louis XVI, are 23 metri lățime, pe 21 
lungime și 14 înălțime medie, putend ou- 
prinde 1100 persone. Tote loourile sunt 
numerotate.

In legătură ou lojile sunt coriddrele, 
promenoarul împrejurul halei vestibulului, 
foierul, fumuoarul și bufetul. Al doilea cat 
are un foier și două terase esteridre.

încălzitul și ventilația se fac prin 
aparate calorifere din oele mai perfecte. 
Ele luoreză ou oontinua pulsațiune și fo
losesc în mod eoonomioos, ca aburi insta- 
lațiunei electrice.

Temperatura se regulăză în mod in
genios, perfeot și uniform, prin amestecul 
aerului reoe ou aerul înnădit înaintea dis- 
tribuirei, astfel oă diferența între looul oel 
mai înalt și oel mai jos, nu pote să atingă, 
decât 1 jumătate oentigrade.

In timp de vară un pulverisator de 
apă introduce aer răcoros în sală.

Scena are o perdea de fer și e înzes
trată cu tote mașinăriile și mecanismele 
moderne.

Oheltuelile se urcă la aprope două 
milidne.

Construcția a fost făoută de „sooie- 
tatea de oonstrucțiunl din BuourescI", 
aceeași oare clădesoe și abatorul.

Lucrările au fost conduse și supra- 
veghiate de d-1 Kosohutz, distins inginer, 
representantul domnilor Hellmer și Felner.

CLUȘIU, 16 Deoemvre.
On. D-le Redaotor! In nrul. 263 al 

„Gaz. Trans.“ a apărut un raport despre 
serata tinerilor universitari rom., arangiată 
în 6 Dec. c. subsoris de d-1 corespondent 
Aleco.

Nu voese a detrage absolut nimic din 
reușita bună a seratei, nici din laudele oe 
pe dreptul le merita d-nii tineri, cari au 
oonluorat la suocesul străluoit, ci voieso 
numai a-ml face o modestă observare la 
partea ultimă a raportului, unde fratele 
Aleco dio®: „er după aceste s’a încins o 
mioă dispută între protopoul Roșesou, pă
rintele Rațiu de o parte și „junimea de 
ambe sexe" de altă parte: bre cuvine-se 
să și dansăm („în vederea ponderosului ar
gument: oă suntem în postul Crăoiunului") ; 
din care dispută însă „junimea de ambe 
sexe" a eșit triumfatore".

Că, ce lauri triumfători a secerat ju
nimea de ambe sexe în urma disputei, — 
dăeă se numesoe așa, — aoeea nu o seiu ; 
fără dăoă d-1 și fratele Aleco în aoeea află 
triumful oă: eu și protopopul Roșesou,. pre
cum și alțî d-nl bătrâni am fost de părere 
să nu se jooe, că nu se cuvine „în vederea 
ponderosului argument, că suntem în postul 
Crăciunului" și nu e luoru ohiar frumOB ca 
inteligenta rom. din Clușiu să arate atâta 
indeferență față de canbnele și institu- 
țiunile s.-tei nostre biserici; neluându-le 
tbte aceste în oonsiderare totuși a jucat 
pănă în 4°r> de 44 — atunci mărturisesc 
sincer, că acest triumf nu-i servesoe spre 
laudă.

Să-mi spună d-1 Aleco un singur cas, 
oând s’a împreunat serata literară ou joc 
în postul Crăciunului? Niol-odată. Pentru- 
oă în locul prim s’a respectat simțul reli
gios și moral, care este odorul cel mai 
soump al fiă-oărui oreștin adevărat, preste 
care nu este permis a treoe nici chiar se
xului frumos sub nici o condițiune și îm- 
pregiurare. Inteligența română din Clușiu 
tot-dăuna a fost recunoscătbre și ou mul- 
țămită față de tinerime, niol-odată nu i-a 
lipsit spriginul și nu-1 va detrage nici pe 
viitor, numai cât, atâta putem pretinde 
dela florea națiunei, și pe dreptul o pre
tinde biserica dela fiii săi adevărațl, după 
ce biserica a păstrat prin atâția secuii tot 
oe are mai soump poporul român, — ca 
să respeoteze cu sânțeniă tbte așe4ămintele-i 
sânte, cari tote sunt, nu numai spre binele 
nostru sufletesc și trupesc, ci și spre înain
tarea binelui publio și fericirea societății 
omenesol.

Este timp destul in decursul unui an, 
oând este potrivit, ba, tocmai e frumos și 
de dorit, ca să se facă astfel de serate, 
oărora le pote urma și joo, la oarl apoi să 
pătă lua parte și familiile din jur.

Deoă însă tinerimea nostră nu va res
pecta timpul sacrat, și va fi mai aplicată 
a lua esemplu dela fiii perduțl ai unui 
neam străin (cari și în postul fPascilor fac 
baluri), cari încep a nu cundsoe și a nu 
respecta cele sânte, atunci cu tot dreptul 

va putea 4ice inteligența română din Clușiu» 
oă tinerimea nostră din anul aoesta a înoe- 
put a triumfa.

Am soris aobstă mică ^observare con
dus, numai de stima și iubirea oe păstrez 
față de tinerimea universitară rom. din Clușiu 
în buna aparență, oă pe viitor nu se vani- 
sui a-șl oâștiga ast-feliu de triumf în postul 
Crăoiunului.

Nic. P. Rațiu, 
capelan gr. cat.

ULTIME SCIRl.
Bucdrescî, 21 Dec. Secțiunea 

BucureacI a Ligei culturale a ținut 
erl adunarea generală. Președintele, 
d-1 Angel Demetriescu, a arătat, că 
în urma divisiunilor de astă-primă- 
vară, Liga n’a putut fi la înălțimea 
așteptărilor sub raportul material. 
Speră înse, că situația se va îmbu
nătăți, mai ales în urma tratărilor 
de împăcare, ce s’au început între 
cele două Ligi. Liga, cjise d-sa, tre- 
bue se-șl estindă activitatea și asu
pra Bucovinei, unde situația cultu
rală a Românilor este amenințată 
din partea Rutenilor. — A’ urmat 
raportul secretarului secțiunei, Kan- 
cicof, asupra activității secțiunei și 
a raportului cassierului A. Bozo- 
ceanu asupra situațiunei financiare 
a secțiunei, din care se vede, că 
secțiunea are deja 600 membri.

Constantinopol, 21 Dec. Se vor- 
besce, că comitetul Turcilor tineri 
prepară un nou manifest ce vor se-1 
presenteze puterilor și în care pre
tind, ca proiectele de reformă s§ nu 
se estindă numai asupra creștinilor, 
ci și asupra Mohamedanilor, și se 
restabilescă constituția cassata.

Colonia, 21 Dec. Corespondentul 
din Constantinopol al „Gazetei de 
Colonia" anunță, că în cjilele ultime 
erăși au fost acusati mai mulțî func
ționari și oficeri. Cuvernul otoman 
cjice el, nu e într’atâta neliniștit din 
causa atitudinei marilor puteri, cât 
mai mult din causa funcționarilor și 
oficerilor turci, cari deja de luni de 
4ile nu și-au mai primit leafa.

Milano, 21 Dec. „Perseveranda" 
anunță, că ministrul italian de res- 
boiu va cere un credit extra-ordinar 
de nouă milione de lire pentru a 
procura 100,000 pusei de calibru 
mai mic.

DIVERSE.
Un rămășag fatal. Un tîner amerioan 

din New-York, cu numele Walter Hastings 
prân4®nd în anul 1860 în Londra cu lordul 
C. conversă cu el despre închisori. TînSrul 
amerioan îșl spuse părerea, oă cei ce sunt 
înohișl numai câte unul într’o celulă întu- 
neodsă nu-s pedepsiți tocmai așa de gro
zav cum să orede. Lordul atunol oferi tî- 
nârul Hatsings suma de 10,000 livre ster- 
liugl, ddcă se va supune unei astfel de to
tale separări de lume timp de 10 ani. După 
ce Hastings primi propunerea, s’a arangiat 
în casa din oraș a lordului C. o celulă 
pentru el. Era în patru oolțurl; 12 urme 
lată și 15 urme lungă. Arestantului de bună 
voie i-s’a dat luminări, oărțl, reovisite de 
de soris și mâneare simplă. Acbsta i-se de
dea de-o mână nevă4ută. In modul acesta 
Hastings a petrecut în adevăr 10 ani. La 
prima Mai 1870 s’a terminat captivitatea 
s’a voluntară și el îșl primi banii amar 
câștigați; der a părăsit celula sa într’o 
stare de plâns. Deși era numai de 35 de 
ani, esteriorul lui era oa a unui bătrân de 
de 65 de ani. Părul și barba lui erau albe. 
Corpul lui era gârbovit, ubletul lui tremu
rător, fața lui palidă și slăbită vocea lui 
tremura și când vorbea i-se împedeoa limba.

Proprietar: 0r. Aurel fiflure^iarav.

Redactor responsabil: Jăregoriu Bfiaiop.
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CeîifsuI ta bursa din Mâena»
Din 19 Decern vre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.20
Renta de cordne ung. 4% . . . 99.05
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2°/0 . 122.40
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.10 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.35 
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.40 
Imprum. ung. cu premii .... 150.—
LosurI 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
LosurI din 1860 ........................ 143.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 931.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 405.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 371.25
NapoleoudorI....................................9.53J/2
Mărci imperiale germana . , , 58.92 y2
London vista....................................119.95
Paris vista.................................. 47.50
Rente de cordne austr. 4%. . . 100,80
Note italiene.............................. 45.45

Cursul galetei Brașov.
Din 21 Decemvre 1896.

Bancnote rom. Uump. 9.47 Vend. 9.50
Argint român. Cump. 9.43 Vend. 9.46
Napoleon-d’ori Cump. 9.53 Vend. 9.54
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 126.-- Vend. —

Mărci germane Cump. 38.30 Vend. —.—
Lire turcescl Cump. 10.70 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Publicațiune de lickațiime.
Biserica română gr. or. cu hra

mul St. Nicolae din Brașov-Scheiu, 
și comuna bisericescă română gr. or. 
din Brașov-Cetate avend de scop a 
vinde realitatea lor aflător© în Bra
șov suburbiul Blumena, a împărțit 
aceia realitate în 16 parcele, după 
cum se păte vedea din planul aflător 
în Cancelaria Eforiei șcdlelor centrale 
române din Brașov. Din acele 16 
parcele de astă-dată să pun în lici
tație următorele 3 parcele:

1. Parcela IV în estensiune de 
1441.68 metri cuadrațî, dimpreună 
cu casa de grădinar, prețul de es- 
chiamare fiind 2400 fi. v. a.

2. Parcela V în estensiune de 
1167.90 metri cuadrațî cu prețul de 
eschiamare 1800 fl. v. a.

3. Parcela VI în estensiune de 
1348.50 metri cuadrațî cu prețul de 
eschiamare 2700 fl. v. a.

Licitația pentru vinderea celor 
trei parcele sus numite să va ținea 
n 8/20 Ianuarie 1897 la 9 6re îna
inte de amiaflî în Cancelaria Eforiei 
șcdlelor centrale române gr. or. din 
Brașov, unde se va putea lua în ve
dere planul de parcelare și se vor 
putea ceti și condițiunile de licitație.

Pănă la 7/19 Ianuarie 1897 se 
pot face și oferte în scris, provăflute 
cu vadiu de 10°/0 a prețului de es
chiamare.

Ofertele în scris sunt a se adresa 
cătră Eforia șcdlelor sus pomenită.

La dorința cumpărătorului jumă
tate din preț va putea să rămână 
intabulat pe parcela cumpărată pe 
lângă plătirea unei dobânflî de 6°/0.

Brașov, 18/30 Nov. 1896. 
1129,3-3

Nr. 145-1896.

Păduri de vândare.
Biserica Sf. Nicolae din Brașov 

pune în esploatare și prin ur
mare în ven flare 261.55 hecta
re pădure de stejar la moșia Sudițiî 
și 117.9 hectare pădure de stejar la 
moșia M e t e 1 e u, ambele în jude
țul Buzău (România).

Ofertele însoțite cu vadiu de 5 
°/0 din suma oferită să primesc atât 
la Comitetul subsemnat cel mult 
până în 31 Decembre v. a. c., cât și 
la d-1 inginer hotarnic Teodor Ber- 
rea din Bucurescî, strada Popa Tatu 
33, în cari locuri să pot afla și con
dițiunile mai de-aprope de esploata
re și venflare.

Comitetul parochial al bisericei ro
mâne ort. res. dela sf. Nicolae în Brașov. 
David Almășan, Arsenic Vlaicu,

președinte. secretar.

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

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

Reflectanții au de a se 
adresa la subscrisul magistrat.

Brașov, 14 Noemvre .1896. 
11113,-3. Magistratul orășenesc,

Ammchm
(inserțmni și reclame)

se adresa subscrise 
admlnistraiounJ. In casai pas- 
hlucărsi unm anansscâu mai Bssalft 
de odată se face scădemeatj 
care cresc© csa cât giiiiSjsiicarea 
se face mai d®

Acimii;istr. „Gazeta Trans.“

W Numere singuratice 
din w Gazeta Transilvaniei , 

â 5 cr. se potft cumpere în 
.librăria Nicolae Chircu.

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Oct. 1396

fiSafiapesta - P y e «î e a I
Tren 

de 
persân.

Tron 
accel.

Tren 
mixt.

Tren
de 

peraân. acceD

Tren Tren 
de 

persân.

Tren
mixt

Tron
accel.

Tron 
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Tren 
de 

petedn.

tren 
de 
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tren
mixt

tren
mixt

<Gr 3a i r i ș —
tren 
de

person.

I
10 —
8.30

11.21
1.33
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32 
7:16 
8.07.
8.34
8.49 
9.06

10.12
10.42
11.01
11.09
11.31
11.48
12.05
12.33
12.47
1.18
1.34
2.13
2.32
3.04
3.40 
4.03
5.34
6.12
6.41
7.16
8.-

“3J55
4.40
5.10

12.00

8.05
2.15
4.16
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37 
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

1.09
1.16

11.40
11.55

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
12.55

1.303’
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
11.—
12.26

1 11
8 30

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,

9.42
9.44
9.69

10.22
10.51
11.12
12.26
12.58

1.15
1.34
2.09!
2 19
3 01
3 31
9.30

Y 
sos. | 
pl. Ipi.

Y 
sos. 
pl.

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

Ciuși U .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiuora .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Crăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora , 
Hașfalâu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apsța . .
Feldiora .

j Brașov . .

f Timiș . .
v Predeal 

sos. Bucuresol .

sos, 
A

(Pl-
18OS.

A

A

1 pl. 
leos.
A
1
Pi

1.55
7.-
3.37
1.19

11.04,
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

Tr. exji.
3 

.2 a <?® ®
pq.

3.36
3.18

2.48

2.15
2.12

1.40
1.06

12.52
11.54

1111

10.10
10 05
9.39
9.12
5 3o

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06

Cwcerdea — — liegjh.-săsesc.

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.pers.

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

4.14
3.32

7 33
7.53

li -
11.20

5.-
5-20

10.21
10.41

Ghiriș
Turda

10.305.05 3.20
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| 4.45 10.10 3.00 8.52
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4.45
6.35
7.01
4.34'
6.16
8.42
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1.25
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3.58
6.35
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mixt
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Copșa mică 
Ocna . .

Sibiiu .
Avrig .
Făgăraș

aoe.

ph
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8.11
7.44
7.29
6.02
3.28
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mixtă

11.35
11.54
12.20
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6.36

4.25
4.48
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ET2 41 
o 1.54
I 3.02
§ 3.41
& 4 55
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Simeria . .
Cern a.
Hunedora .

Brașov
Zernești

Mureș-Ludoș . . .
Z a u.........................
Țagu-Budatelio . .
St-. Mihaiu de câmpie 
Lechința...................
Ș.-Măghiăruș . 
Bistrița . ... .
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1 27 
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3 >
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11.01
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8.57
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mixta

4.50
4.34
4.10
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7.44
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8.34
8.14
7.45
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trenu
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fl 5. a tr
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o
g S 3EL -t »— •
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de 
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mixtă

2.30 8.10 3.11 10.59 1 F pl. Cncerdea . . SOS. A 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . 7.02 1.58 7.38 9.59
4.12 9.37 4.37 12.26 Cipău . . ■ 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 - 5.26 1.14 sos. I

pl. / Oșorhei .
f pl.

• Isos.
5.34 12.25 5.50 9.54

5.40 10.42 5.36 9.20 5.04 9 35
7.14 12.16 7.14 sos. Regh.-să8.. . pl. 7.54 3.30 8:05

însemnate în stânga sunt a se oeti de sus în jos, celeNotă: Orele 
însemneză brele de nopte.

A a- a d — T i mm i ș «» g- a
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mix tu

6.20 11.25 5. - Arad ......................... £5 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Vinga......................... 9.42 3.01 10.i 1
8.01 1.10 7.39

t k Timișora.................... 8.20 2.— 9.10*
12.47 8.47 12 27 5.10 Seghedin........................ 4 b 605 2.30 10 05 2.15
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S S I» i i » — C i 8 n ăd i e.
trenu 
mixtu

SiglBÎaoi’a—Odorîieîw-sfecucsc..
trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

trenă 
mixtă

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

7.10
6.57

pl. Sibiiu . sos.
„ Selemberk „
„ Cisnădie pl. I 6.36

9.20
9 07
8.46

3 22
3.54
6.20

11.08
11.48

1.59

ftighișdra . . . 
Hașfalău . . . 
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

însemnate în dr6pta de jos în sus. — Numerii încuadrațl eu linii mai negre

J

i
I
9

I

9

I

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


