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Ce vor face Cehii?
Brașov, 27 Iunie v. 1895

Pentru moment sunt laptele in
teriore politice din Austria, cari ating 
interesul general. Acolo fierbe și clo- 
cotesce și cu drept cuvânt se în
treba lumea din monarchiă, ce for
mațiune se va mai crea dincolo de 
Laitha ?

Căcjend coalițiunea, care a înlo
cuit cu așa puțin succes regimul 
Taaffe, și căcțend mai ales prin vina 
Germanilor liberali, cari din cestiu- 
nea gimnasiului slovân dela Cilii au 
făcut o cestiune de putere a germa
nismului, situațiunea s’a schimbat 
mult în favorul națiunilor pană acuma 
desconsiderate și scurtate în dreptu
rile lor, tocmai prin influința centra- 
liștilor germani.

Este adl generală părerea, că 
Germanii liberali sunt isolațl și că 
s’au îndușmănit cu tăte partidele. 
De altă parte s’a constatat prin în
săși căderea ministeriului coalițiunei, 
care a voit se guverneze în contra 
poporului boem, cu măsuri escepțio- 
nale, că acâstă politică este rea și 
nu pote duce la nici un scop.

In astfel de împrejurări a tre
buit se se ia refugiu la inaugurarea 
unui provisoriu, care se pregătâscă 
formarea viitărei majorități parla
mentare și s’a numit un ministeriu 
de funcționari sub presidiul contelui

Se dice, că cercurile compe
tente nu doresc nici decum o a doua 
edițiune a coalițiunei de mai înainte, 
compusă din Germanii liberali, Po
loni și conservativi (clubul Hohen- 
wart), prin urmare se deschid din 
nou prospecte mari Cehilor, cari ar 
fi chiămațl a înlocui pe Germani în 
noua majoritate.

Deocamdată Polonii și cu clu
bul Hohenwart s’au unit și formeză 
centrul viitbrei formațiuni și acum 
marea întrebare este, cine va fi al 
treilea în noua coalițiune, căci după 
raporturile parlamentare austriaco, 

tot numai o coalițiune între dile- 
ritele partide p6te representa vii- 
torea majoritate, nefiind nici una 
din partide atât de tare, ca ea sin
gură se formeze razimul guvernului.

Partidele așa (fise estreme, pre
cum sunt Germanii naționali și anti- 
semiții, nu pot întră în calcul, ro
mân dâr, afară de Germanii liberali, 
numai Cehii tineri, cari ar pută se 
între în viitârea combinațiune, ca 
partid de guvern ament.

Ca se se întâmple acâsta însă 
ar trebui se premergă o mare schim
bare, deâre-ce Cehii tineri, precum 
seim, ocupă o posițiune fărte hotă- 
rîtă oposițională, care este încă în- 
năsprită și prin faptul, că starea es- 
cepțională în Boemia mai este și 
adî susținută.

Lucru firesc, că îndată după 
căderea guvernului Windischgrâtz- 
Plener Boemii au declarat, că nici 
nu pot sta de vorbă cu viitorii ocâr- 
muitori pe câtă vreme nu va fi des
ființată starea escepțională în Boe
mia și nu va fi destituit guvernato
rul actual conte Thun, care este adl 
omul cel mai nepopular în Boemia.

Mai mult înse. „Narodni Listyu, 
a declarat, că Cehii tineri nu vor 
întră in majoritatea guvernului, mai 
înainte de a li se promite solemnei, 
că pănă la un termin anumit vor fi 
împlinite postulatele lor capitale și 
adecă: drâpta representare a popo
rului cehie în dietele țărilor boeme, 
deplina egala îndreptățire a limbei 
cehice cu cea germană și realisarea 
dreptului public boem. Cu alte cu
vinte introducerea sistemului fede
ralist, în locul sistemului centralist 
de pănă acuma, în Austria.

Pănă ce — di°e numita ioiă 
— nu se va arăta pe orizont un gu
vern. care se le împlinescă tbte 
aceste, pănă atunci nu va fi loc pen
tru deputății cinstiți boemi în ma
joritatea guvernamentală din camera 
vienesă.

Dâr sunt semne, că corifeii Ce
hilor tineri au început totuși se chib- 
zuescă, dâcă în fața situațiunei schim
bate, nu trebue se-șl schimbe întru 
cât-va tactica de pănă acuma?

Unul din ei, Dr. Herold, scrie 
tot în „Narodni Listy“, că în ade
văr situația deputaților boemi din 
camera austriacă s’a ameliorat mult, 
că scopul lor nu pote fi a face opo- 
sițiune cu orl-ce preț, der că de-o- 
camdată n’au nici o causă de a pă
răsi terâmul tare al oposițiunei, deși 
față cu stările neisprăvite de adl 
și-au impus o reservă.

Doue sunt, d’ce el mai departe, 
eventualitățile probabile. Seu că se 
va face încercarea, ca fără un pact 
definitiv cu Boemii să se guverneze 
mai departe, seu că — ceea ce este 
mai puțin probabil — cercurile com
petente se vor convinge, că fără de 
resolvarea cestiunei boeme nu se va 
pută ajunge la o consolidare inte- 
rioră a raporturilor din monarchiă. 
In cașul dintâiu Boemii ar trebui 
să-și continue resistența, er în cașul 
din urmă, se’nțelege, s’ar schimba 
lucrurile.

Pentru orl-ce cas însă, vede ne-1 

cesitatea unirei întregului popor boem 
și acâsta necesitate se accentuâză și 
mai viu adl încă în tabăra Cehilor 
bătrâni.

Mult atârnă dâr dela atitudinea 
Cehilor și dela unirea lor. De se va 
realisa acesta, putem să ne așteptăm 
la mari schimbări în raporturile in
terne ale Austriei, ta ale monarchiei 
întregi.

CRONICA POLITICA.
— 27 Iunie.

0 telegramă din Sofia eu data de 7 
Iulie spune, oă Representanții marilor pu
teri, atrăgând atenția guvernului bulgar 
asupra agitației revoluționare a emigraților 
macedoneni în Bulgaria, agitațiă, a cărei 
consecință a fost apariția de bande revolu
ționare pe teritoriul otoman, guvernul prin
ciar a adresat agenților acestor puteri o cir
culară cu scopul de a esplica politica și condu
ita sa față cu emigrații bulgari din Turcia. 
Circulara constată, că relațiunile dintre 
Turcia și Bulgaria au fost din cele mai 
cordiale pănă la nascerea incidentului ar
mân, și că liniștea cea mai perfeotă dom
nea în principat. Agitația armenâscă întâm
pinând simpatii printre puterile mari, emi
grația macedonenă în Bulgaria a voit să 
atragă atenția acestor puteri asupra nece
sității de a introduce reforme și în provin
ciile europene ale imperiului otoman. Legile 
țârii nu dau guvernului prinoiar niol un 
mijloc de-a lucra în contra unei asemenea 
mișcări, de altmintrelea pur morală. Ba 
chiar ar fi fost primejdios de a lupta în 
contra acestei agitațiuni deschise, căol ar 
fi devenit în acest cas ocultă. Guvernul 
și-a făcut datoria de-a nu întrebuința de
cât mijloce morale față cu agitatorii si 
de-a lua la graniță măsurile cele mai aspre. 
Guvernul bulgar negă, oă nisce bande ar
mate au trecut din Bulgaria în Macedonia. 
Circulara conchide esprimând speranța, că 
puterile mari vor găsi mijlboele de-a paci
fica spiritele în provinciile europene ale 
imperiului otoman, așa precum le-au găsit 
și pentru Armenia.

*
Din Londra sosesce soirea, oă atât 

Gladstone, cât și fiosebery au adresat oâte-o 
scrisore cătră alegătorii din Midlothian, 
cel mai important cerc electoral pentru 
partida liberală englesă. In sorisorea sa 
Gladstone dice: „Disolvarea parlamentului, 
ce este în ajun de a-se face, adeveresce 
în formă definită vorbele, ce le-am adre
sat în sorisorea mea de rămas bun din 
anul trecut cătră alegătorii din Midlothian. 
Cu sentimentul gratitudinei și al simpatiei 
îmi esprim erășl mulțămita mea pentru 
tractarea de care m’ațl împărtășit în de
curs de 15 ani neșterșl. Anul trecut am 
îndrăsnit a-ml esprima dorințele mele pen
tru acel eminent candidat, oare ar dori să 
represente ceroul pe basa declarațiunilor 
dela 1880. Deși în afacerile publice sunt 
multe cestiunl controverse, totuși sunt 
câte-va și de aoelea, cari aparțin istoriei și 
cari sunt mai pe sus de opiniunl. După 
cât văd eu, nu pote fi d. e. obiect de dis- 
cusiune, că dela încheierea primului pătrar 
al vâcului, oe se apropie de sfîrșit, epoca 
acâsta a fost fără de păreche în lucrarea 
pe oale legislativă și administrativă, și oă 
schimbările au format un adevărat progres. 
Bunăstarea poporului, față cu trecutul, a 

înaintat în mod estra-ordinar. Pe terenul 
acesta mai mult a făcut partida liberală, 
mai departe Peel și Canning, cari au fost 
gata, ca în interesul binelui public să atragă 
asupră-le odiul. Sub decursul celor 15 par
lamente, poporul scoțian a spriginit aoâstă 
politică înțeleptă și moderată. Sper, că 
Midlothian, ca și pănă acum, așa și de 
aici înainte va esercita marea-i influință și 
în parlamentele viitbre va lua rolul de con
ducător în mijlocul poporului scoțian“. 
Lord Rosebery efice următorele: „Vă adu
nați acum în timpuri critioe. Guvernul, pe 
care Scoția, Irlanda, Wales și părțile nor
dice ale Angliei l’au onorat ou încrederea 
lor, a oăcjut în urma unui vot de neîncre
dere. Totul a fost un bagatel, însă un bă
gatei nenorocit. Acum Scoția, Ii landa, 
Wales și Anglia nordică trebue să hotă
rască, dâoă va trebui și pe viitor, ca libe
ralismul să rămână la guvern. Mai ales tre
bue să se declare asupra cestiunei, ca in
teresele și scopurile lor să fiă și pe mai 
departe supuse unei camere ereditare și 
neresponsabile, ori doră vrâu să-și prepare 
brațele pentru a ține în frâu puterea pri
vilegiului? Pănă când glasul plin de 
respect și elocuent al lui Gladstone pă
trunde peste întregă Scoția, nu mă îndoesc 
asupra răspunsului D-vdstră“.

*

0 telegramă din1 Constantinopol cu 
data de 7 Iulie aduce soirea, că Said-pașa 
a înaintat Sultanului un plan de reformă, 
care ar face să se sisteze pe cât-va timp 
acțiunea puterilor în cestiunea armână. In 
virtutea proiectului, Sultanul va da un fer- 
man, care va promite întregei poporațiunl, 
fără deosebire, nisce reforme. Rusia va pro
pune, oa să se dea timp guvernului oto
man, de-a realisa bunele intențiunl ale Sul
tanului ; Franoia se va alătura de sigur la 
propunerea Rusiei, și ast-fel chiar decă An
glia va urgita și mai departe introducerea 
imediată a reformelor, ea ar rămâne la tot 
cașul isolată.

*
Monitorul ofioial sârbesc publică uka- 

surile regale de numire a noului minister, 
numirea fostului președipte al consiliului 
OristicI, ca președinte al consiliului de 
stat și depunerea celorlalți miniștri eșițl 
în disponibilitate. Noul minister s’a consti
tuit astfel: Novakovici, preșidenția și aface
rile străine; Franasovici, resbelul; Marinko- 
viei, interne ; Fopovici (ministru eșit) reia 
portofoliul finanțelor; Nincicl, justițiă; Pen- 
kovici, lucrările publice și interimul comer- 
oiului; profesorul de scolă superibră Kova- 
coșicl, instrucția publică. Programul noului 
minister se raportă în prima liniă la cestiu- 
nile financiare.

„Ifflare mâhnire".
Piarul boem „Politik“ acrie în 

numărul său de Sâmbătă 6 Iulie a. 
c. sub titlul de mai sus între al
tele :

Maghiarii sunt forte mâhniți. Cu o 
penibilă îngrijire ei se uisuesc, ca în străi
nătate să nu fiă nimicit nimbul lor de „na
țiune cavalerescă“. Ei jertfesc pentru sco
pul acesta sume mari, spre a-șl câștiga 
cjiare, care să-i laude; ei au în tbte cen
trele însemnate ambasadorii lor, cu misiunea 
de a nu lăsa să se stingă legenda despre 
iubirea de libertate și liberalismul „Ungu- 
rilor“. Nici un poporan’are să ascundă atâtea 
păoate în contra umanității și a civilisa- 
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țiunei, ca Maghiarii, oarl foi astă.41 pot fi 
caracterisațl cu cuvintele unui bărbat de 
stat francos de odinioră, care i-a numit 
„barbari șoviniștl". Nici o națiune n’are să 
cocoloșescă și s’ascundă așa de mult, ceea Ce 
stă în contracjioere directă ou idea cavale
rismului, ca „cea mai cavalerâsoă" dintre na
țiuni. De aici vine acel zel fierbinte de a 
nu lăsa, ca în străinătate să se nască bă- 
nuielă, și mai ales a nu lăsa să trâcă peste 
graniță soirea asupra modului, cum Ma
ghiarii trateză naționalitățile. Dâr tocmai 
în punctul aoesta ei au suferit o mare mâh
nire.

Românilor li-a succes, adecă, în ur
ma stăruințelor lor bine masoate, dâr forte 
energice, de a primi asigurarea dorită, că 
cestiunea naționalităților va fi pusă la or
dinea dilei în congresul interparlamentar, ce 
se va întruni în Bruxella la 12 August a. 
o., ca unul din punotele de discusiune oele 
mai însemnate. Comisiunea pregătitâre din 
Berna, care avea să facă programul con
gresului, a admis gravaminele române, ca 
obiect de discusiune pentru conferențelfe 
plenare.

Prin acăsta li-s’a tras Maghiarilor o 
mare dungă peste socotâlă. încă în anul 
trecut era vorba să se suleveze cestiunea 
naționalităților în congresul dela Haaga. 
Atunci însă au venit Maghiarii, ca pe că
rări laterale diplomatice să împiedece ese- 
cutarea acestei intențiunl. Ei au trimis pe 
Dionisie Pazmandy, pe cavalerul călător 
pentru gloria Maghiariei, la Paris și la 
Haaga, ca să paraliseze nisuințele bărbați
lor de încredere români. I-a și suoces de a 
angagia pentru tendențele maghiare pe ao- 
tualul ministru de justițiă francos Trarieux, 
care pănă adl e glorifioat ca „amic al Ma
ghiarilor" și de a influința ou ajutorul lui 
congresul într’atâta, încât să renunțe la 
desbaterea gravaminelor române. Astăcjl 
însă Românii, cum se 4i°e, 30 sculară mai 
de diminâță și le și succese a primi asi
gurarea, că în anul acesta, fără considerare 
la uneltirile maghiare, cestiunea naționali
tăților va forma unul din primele punote 
ale ordinei dilei.

Foile maghiare sunt acum forte că
trănite asupra acestui succes al Românilor. 
Și este ușor de înțeles. Decă în fața repre- 
sentanților tuturor parlamentelor din Eu
ropa vor veni la desbatere gravaminele ro
mâne în contra Maghiarilor, atunci e mare 
pericolul, ca nimbul Maghiarilor, ca națiune 
iubitore de libertate, să primâscă lovitura 
de mărte înaintea întregei lumi oivilisate.

„Ar trebui se împlem cărți în
tregi, decă am voi se descriem mar
tiriul naționalităților nemaghiare în 
„Ungaria", 4ice mai departe „Poli- 
tik“, arătând cum întregul aparat 
de stat stă în serviciul națiunei dom- 
nitore, spre a înainta cu ajutorul lui 
procesul de „contopire" și de des- 
naționalisare, și cum „tendințele cele 
mai brutale de magbiarisare" se ese- 
cută sistematic sub eticheta „cultu
re?1, cum mai departe sunt prigoniți 
și aruncați în închisore cei ce se 
aperă în contra încălcărilor și ne
dreptăților, dovadă procesul memo
randului și condamnările ce i-au 
urmat. Apoi termină așa:

Nu este în Europa civilisată părechiă 
la actele brutale de forță, cu cari Ma
ghiarii vor să-și esecute „unificarea" națio
nală a statului lor. Numai arare-orl a pri
mit străinătatea soire despre uneltirile bar
bare ale „Ungurilor", căci, preoum am cjis, 
ei cu-o îngrijire penibilă s’au nisuit, a nu 
lăsa ca nimbul lor ca națiune iubitore de 
libertate să se întunece în străinătate. 
Acuma însă a succes totuși de a demasoa 
tendențele ticălâse ale maghiarismului înain
tea forului europen. Nu ne mirăm, că foile 
maghiare sunt desperate asupra acesta, și 
că cu deosebire ele harangneză pe delegații 
maghiari la congresul din Bruxella, de-a 
pune tote în mișcare, spre a zădărnici încă 
în ultima oră intențiunile Românilor. De 
astă-dată însă stăruințele lor febrile vor 
rămâne credem fără suoces, căci membrii 
francesl, italianl și elvețieni stau necondi
ționat pe partea celor asupriți și astfel 
probabil lumea va primi odată in mod au

tentic deslușire despre aceea, ce trebue 
să oredă despre iubirea de libertate, uma
nitatea, cultura și liberalismul „națiunei 
cavaleresci".

O întrebare.
— In cestiunea conferenței interparlamentare. —

Cetitorii noștri sciu din tele
grama, ce am publicat’o în numărul 
de Sâmbătă-Duminecă, cum biroul 
de corespondență maghiar din Bu
dapesta a informat tăte cjiarele di
năuntru și din afară, că d-1 V. A. 
Urechiă, președintele Ligei culturale, 
a trimis membrilor conferenței in
terparlamentare o adresă, prin care 
îi rcgă, ca la congresul din Bruxella 
se nu. primâscă invitarea Maghiari
lor, de-a țină viitorul congres la 
Budapesta. Adresa, scrisă în fran- 
țuzesce, este următbrea:

Bucuresci, 6 Iunie 1895.
Stimate domnule 1 Scumpe coleg 1 

piarele maghiare ne sosesc pline de scirl 
grave. D-1 Pâzmândy întrunesce pe cole
gii săi la Bruxella pentru a majorisa con- 
ferența interparlamentară și a-i impune 
Budapesta, ca loc de întrunire pe anul 
1896.

In numele colegilor mei viu să vă 
rog a ne spune opiniunea d-vostră justă 
asupra acestui lucru. Cu nici un preț n’am 
voi să participăm la o conferență, care 
după-ce a respins de-a lua la cunoscință 
propunerea d-lui Gobat, privitore la sortea 
naționalităților în statele polietnie, ar primi 
ou inimă ușoră să-și țină ședințele într’o 
țâră, în oare 3 miliâne de frați de-ai noștri 
sunt martirisațl printr’o minoritate ma
ghiară ; într’o țâră, ale cărei temnițe tote 
și de orl-ce soiu sunt pline de Români ne- 
ferioițl, osândiți pentru-că au voit să ră
mână ceea-ce i-a făcut bunul Dumnedeu: 
Români...

Binevoiți, stimate d-le și scumpe oo- 
leg, a ne spune, decă națiunea română 
pote conta la spriginul d-vostră, când acești 
domni maghiari îșl vor permite a învita la 
Budapesta pe oolegii noștri dela conferență 
din Bruxella, înfățișând înaintea ochilor lor 
ioona unei serbări de zăngănit, care prin 
sgomotul toastelor pe la banchete și priu 
bubuitul tunurilor oficiale, este destinaiăsă 
ascundă lumii oivilisate barbaria ocârmui- 
torilor față cu naționalitățile, cari alcătuesc 
adevărata majoritate a poporațiunei Unga
riei și să năbușescă gemetele, ce es din 
beciurile maghiare. Răspunsul d-vostră bi
nevoitor ne va spune, stimate domuule, 
ore au să se duoă senatorii și deputății ro
mâni la Bruxella, ori nu.

Ei se vor duce acolo, deoă vor avă 
fericirea de-a primi din partea D-vostră 
făgăduința sigură de-a nu se învoi cu Bu
dapesta ca loc de întrunire în 1896. Noi 
vom merge aoolo în 1897, dâcă tocmai o 
doriț , căci atunci nu va mai ii permis Ma
ghiarilor de a tălmăci aflarea nostră în ca
pitala lor ca o aprobare a purtării lor față 
cu Românii, Serbii, Slovacii și Sașii. Noi 
nu prea vedem bine, în ce mod Europa a 
fost favorisată de cătră cer prin năvălirea 
n Panonia și într’o parte a Daciei a hor- 
delor lui Arpăd. Ce rost istoric ar lega pe 
omenii iluștri ai Europei cu Maghiarii — 
urmașii năvălirii barbare de acum o miie 
de ani?

Bine-voițI, scumpe domnule și ilustre 
coleg, a vă gândi asupra oeea-ce mi-am 
luat voiă a vă spune mai sus și a nu în- 
târcjia să mă onorați cu răspunsul D-vostră, 
pe oare-1 aștept forte mult.

Primiți, vă rog, stimate Domnule, asi
gurarea înaltei mele considerațiunl.

V. A. Urechiă, 
președ. grupului intei- 

parlamentar român.

SOIRILE ȘiLEL
— 27 Iunie.

Esamene de cualificațiune învețăto- 
râscă la institutul pedagogic din Arad- 
Cetim în „Biserioa și Școla" : La esame- 
nul ținut în 1, 2, 3 și 4 Noemvre 1894 au 

prestat ou succes esamenul de cualifîca- 
țiune învățătorâscă 27 preparanfll absoluțl; 
la esamenul ținut în 4, 5 și 6 Februariu a. 
c. s’au cualificat 23 preparancjl absoluțl; și, 
în fine, la esamenul ținut în 29 Iunie (1 și 
2 Iulie) a. c. s’au presentat 36 preparancjl 
absoluțl, dintre cari au prestat cu succes 
esamenul de cualificațiune învățătorâscă 32, 
âr 4 au fost respinși din câte unul și două 
studii. Astfel la institutul nostru pedagogic 
în decursul anului școlastic 1894/5 s'au cua- 
lificat 82 de învățători. Un număr acesta, ce 
credem, că ar reoompensa sacrificiele die- 
cesei, aduse pentru organisarea acestui ins
titut. Dâr afară de acâsta, aoele sacrificii 
se recompenseză și prin numărul cel însem
nat de 160 tineri, cari au ceroetat în anul 
espirat institutul nostru pedagogic.

— o—-
Pentru monumentul mileniului se 

sparge deja petră în dosul Tâmpei. „Din 
aceste lucrări preparatore — scrie „Kron- 
stădter Zeitung" — se pote conchide, după 
cum cine-va e optimist său pesimist: ori 
că monumentul, ce este a se ridica, nu va 
ave o formă vătămătâre pentru sentimen
tul național al locuitorilor nemaghiari ai 
Brașovului, ori că comisiunea pentru ridi
carea monumentului conteză cu siguranță, 
că va reuși a face să se primescă de cătră 
majoritatea representanței nostre comunale 
monumentul în tote înprejurările și în ori
ce formă. Noi aparținem pesimiștilor".

D-1 loan German, profesor la gimna- 
siul superior din Blașiu, a împlinit în 6 
Iulie n. 25 ani, de când servesee, ca pro
fesor, la acest institut. Din incidentul acesta 
corpul profesoral din Blașiu a ținut să dis
tingă pe veteranul oștean în arena culturei 
printr’un banchet arangeat în onbrea den
sului. — D-1 profesor loan German s’a ca- 
racterisat în tot decursul frumosei sale ca
riere prin activitate neobosită, prin o rară 
bunătate de inimă și nobleță sufletescă, 
ceea ca i-a câștigat iubirea, stima și încre
derea tuturor. Adresăm și din a nostră 
parte sincere felicitări și doriri de bine ve
nerabilului iubilar, urându-i vieță lungă în 
sănătate deplină!

—o—
Din Munții apuseni ne scrie un că

lător: In călătoria mea dela Brașov pănă 
la Abrud am vădut pretutindenea semănă
turile și viile în stare fârte bună. A căcjut 
cjilele trecute și grindină în părțile de că
tră Teuș, care a ajuns și pănă la Alba- 
Iulia, der aici n’a făcut stricăciuni. Tem
peratura în Munții apuseni e forte rece. 
Moții se plâng, că băile nu mai aduo ve
nitul de odinioră și sunt în mare strîmtore 
de bani. La construirea căii ferate dela 
Alba-Iulia pănă la Zlatna luorâză mulțime 
de âmenl.

—o—
Artistul Dimitrie Popovici. Foia „Bo- 

hemiau din Draga scrie următorele: D-nul 
Popovici și-a luat adio dela teatrul din 
Praga, la care a fost angagiat din Noem
vre 1889. îndată după aparițiunea sa pe 
scena teatrului din Praga, în 1889, ’i s’a 
făout eea mai căldurosă primire, urmată de 
aprețierl bine meritate, mai ales în urma 
rolurilor din „Fliegenden Hollender", Gra- 
ferl Telramund, din „Lohengrin" și în Ger- 
mond din „Traviata", pe oarl le-a jucat și 
cântat maiestos, escelent. Totă lumea era 
încântată de vocea lui de bariton, dulce și 
plină. De atunci Popovici a ajuns la un 
așa mare nivel al artei, că reușia în tot- 
deuna în rolurile lui principale. Perfec
țiunea sa atrase atențiunea autorităților 
musicale din Bayreuth, care alese pe d-1 
Popovici ca să cânte rolul lui Telramund. 
După acâsta ’i s’a făcut acum o ofertă să 
cânte în America, în timp de 5 luni, lucru 
ce dovedesce în destul, că Popovici este 
unul din cei mai distinși artiști de operă 
din timpul actual.

— o —
Linia ferată Bucuresci-Constanța. La 

8 Iulie a. o. va începe circulațiunea regu
lată a trenurilor între Bucuresci-Constanța 
peste noul pod. De-ooamdată se va usa de 
o mică transbordare dela viaductul Dunărei 
pănă la Cernavoda. Partea acâsta a podului 

va fi complect terminată oel mult pănă Ia 
1 Septemvre st. v.r câtnd se va face și înaa- 
gurarea ofioială a impozantului pod.

—o—
Numire. Protonotaral din Orăștiă Va- 

leriu Petcu a fost numit de ministrul de 
finance coneipient da finance provisor.

—o —
Manevrele române. Relativ la maue- 

vrele din anul ourent, „Timpul" din Bucu- 
rescl dă următorele amănunte :: Concentră
rile se vor face pe 4'iaa de I Septemvre. 
Corpurile de armată III și IV vor esecuta 
manevre pe brigă4l și apoi pe divi4ii ou 
cele trei arme întrunite astfel, înoât co
mandanții de brigă4l și divi4ii să aibă o.ca- 
siune a conduce singuri operațiunile. Cor
purile de armată I și II vor manevra unul 
contra altuia întră rîurile Ialomița și Dâm- 
bovița, în apropiere de Bucuresci. Majes
tates Sa Regele va asista la manevrele cor
pului I și 11 și le va trece în revistă de 
onore în împrejurimile capitalei.

—o—
Societatea; pentru literatura și cul

tura poporului român din Bucovina inten- 
ționâză crearea unui organ literar central, 
carele ar avâ să întrunâscă lucrările ome- 
nilor de sciință din „frumosa țâră a fagi
lor". In prima liniă revista va fi chiămată 
de a oultiva istoria și archeologia română, 
pentru cari în Bucovina se găsesce mult 
material prețios, espus perirei. Domnii Dr. 
I. G. Sbiera, Dr. G. Popoviciu și Dr. D. 
Verenca sunt însărcinați din partea sooie- 
tății să elaboreze un proieot de regulament 
pentru acâstă foiă. Ne vo n bucura forte, 
decă vom pute saluta în curând aparițiunea 
acestei reviste, buouria nostră însă numai 
atunci va fi perfectă, dâoă vom pute con
stata și la noi o atare pornire salutară, oa 
la frații noștri din Bucovina, fiă acea ori 
prin crearea unei reviste, ori oel puțin prin 
scoterea la lumină și publioarea în foile 
deja esistente a bogatului material istoric 
și arheologic, ce ne stă la disposițiune în 
„Dacia ripensis" — observă „Foia Diece- 
sană".

— o —
Cât costă titlul de coute ori baron ? 

Gei patru magnați noi, oărora li-s’a dat de 
curând titlul de coute și baroul, vor ave 
să plătescă pentru acest rang câte-o taxă, 
la care după uu vechiu obiceifi sunt su
puși toți aceia, cărora li-se dăruesce un 
rang, ori un titlu. Escepțiune dela acâstă 
regulă se face numai în cașul, oând în tex
tul, prin care se notifică distinoțiunea, se 
spune anumit, că distinoțiunea, ce ’i se face, 
e „scutită de taxă^, ceea ce însă față cu noii 
magnați nu s’a făcut. Astfel noul oonte Vi- 
gyâză va avâ să plătâscă o taxă de 9000 fl., 
er baronii Solymossy, Bohus și Zeyk câte 
3400 fl.

Cursuri pentru funcționarii de postă 
și telegraf. La oficiile telegrafo-poștale din 
Brașov și Tergu-Mureșului se vor deschide 
cu 1 August n. o. oursurî de praxă pentru 
cei ce vor a deveni funcționari adjuncțlde 
poște și telegraf. Cursurile vor dura câte 
6 luni. Vor fi primiți la cercetarea oursu- 
rilor cu preferință suboficerl militari și in- 
divi4l, oarl au stat în serviciu la postă și 
au absolvat patru olasse la vre-o școlă me
dia, precum și alțl indivi4l ou acel studiu. 
Petițiunile scrise cu mâna propriă și pro- 
vă4ute cu atestat de botez, medical, de mo
ralitate și școlar, sunt a se înainta pănă la 
20 Iulie n. c. direcțiunei de poște și tele
graf din Clușiu. Pentru amănunte a se 
adresa la d-1 director de postă și telegraf 
din loo.

Băncile din Brașov.
Așe4ămintele de bani din Brașov au 

soă4ut în anii din urmă ou trei. Anume :
1) Kronstădter Vorschuss-Verein, fondat 

la 1866, a încetat fiind-că a avut perderl 
și nu s’a putut aoomoda cu împrejurările 
și relațiile cele nouă;

2) Elso erdelyi Bank Brassoban (I 
bancă transilvană), fondată la 1868, oare 
odiniâră a avut 4U0 forte bune și realisa 
câștiguri frumăse, lichidâză mai ales din 
causa unor întreprinderi de speoulă nesuc- 
cese;
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3) Meseriașul, român, fondat la 1887, | 
a liohidat din causa insuficienței capitalului 
de gestiune.

Astăzi esistă în Brașov:
1) Cassa de păstrare săsesca (Kron- 

stădter allg. Sparcassa), fondată la 1835 ;
2) Filiala inst. „Albina11, fondată la 

1882;
3) Societatea generala a funcționarilor 

din monarchia austro-ung. (Spar u. Vorschuss- 
Consortium I allgm. Beamten v. der 6. u. 
Monerchie);

Active.

Cassa de păstrare Săsescă. FU. „Albina". societ. luuc. a. n. Reun de impr. n. Banca a.-ing. Instit. de pens.
1. Numerar 23.468.- 21.343.— 11.021.- 1.269.^- 20.340.-
2. Impr. h. 2,662.811.— 239.907.- 606.940.-
3. Lombard 69.235.— 59.934.— 211.260.-
4. Cambii 312.654.- 627.859.— 101.025.— 221.327.— 1,370.312.—
5. C.-Corent; 933.665.— 78.519.-
■6. Debitor 348.687.— 465.139.— 150.529.—
7. Efecte 515 543.- 555.350.— 94.597.—
8. Realități 326.079.— 92.083 — 286.882.-
9. Diverse 56.302.— 11.375.— 1.414.- 3.308.— 21.739.-

fl. 5,248.444.— 2,151.509.- 113.460.- 225.904.— 1.181.027.—

Pasive.

1. Capital s. 10.940.—
2. Fond der. 283.634.—
3. Fond de p. 10.791.—
4. Depuneri 4.680.268.— 1.869 063.-

70.836 —
7.641.-

29.624.—

50.335.—
4.475.—

148.562.—

1.167,177.-

5. Creditori 186.930.— 259.705 —
6. Diverse 19.997.— 1.481.— 19.150.- 13.850.-
7. Profit 55.884.- 22.741.— 3.878.- 3.382.— 45.425.-

fl. 5.248.444.— 2,151.509.- 113.460.— 225.904.— 1,181.027.-

Din tabela acâsta resultă, că la finea 
anului espirat la așecjărnintele brașovene 
se afla:

Numerar................... . fl. 77.441 —
Impr. hip................... • T) 3,509.658—
Lombard................... • 71 340.429—
Cambii................... * 71 2,633.177—
Conto cr................... • n 1.012,184—
Debitori div. . . . • 964.355-

Din Bucovina.
Suceva, 22 Iunie 1895.

S â n z i e n e 1 e.
(Urmare).

înainte vreme se scoteau moscele 
Sântului în diua de 14 Iunie st. v., adecă 
în cjiua sa> la biserica stului Georgie seu 
a Mireuțului și nu „Mireuților", cum vo- 
iesce un savant bucovinen a-o numi, cu 
t6te că Zlce : „cu mult mai probabil mi-se 
pare deci, că numele se derivă dela o fa- 
miliă „Mirăuțl" seu Mirăuță, care va fi 
fost așecjată în partea aceea în jurul bi- 
sericei, cu atâta mai vârtos, cu oât partea 
aceea a orașului a purtat numele „mahalaua 
Mirăuților și se dice și acum Mirauțl" 
(, Candela" Nr. 9 a. XI. pag. 536—53. 7) 
Ași întreba pe fiă-care Sucevan, și anume 
pe aceia d>n mahalaua Mirăuțului, dâcă 
nu die ei și astădl Mirăuțul și nici decum 
Mirăuții, âr familia cea mai vechiă din 
acâstă mahala este familia Mierlescilor, seu 
Mierla, și esistă și astădl. Deci la ce să 
se schimbe numele din Mirăuțul, în Mi
răuții, căci mahalagii din acest suburbiu 
singur Zi° = Mirăuțul și mulțl șoolarl au bă
tut mingea în cimiteriul acestei biserici și 
tot Mirăuțul au dis. Acesta numai în tre
cere (se pote vedâ și Călindarul 1886 !)

Am Zis, că se scoteau moscele la aoâstă 
biserică și anume se Zi00) că după ce s’au 
mutat moscele sântului din acestă biserică 
a Mirăuțului la noua mitropolia, să fi fu
git sântul, ârășl la biserica Mirăuțului. 
Așa die cei bătrâni din acestă mahala, că- 
xora ii-au spus ârășl bătrânii lor, și de 
aceea îl scoteau în diua sântului, care în 
Suceva se Zi°0 Bulcele. Așa se scotea cât 
•timp a lost archimandiit Darie Tarnoviețchi. 
Adl încă se scote, dâr nu mai mult la bi- 
.serica Mirăuțului, care stă fără acopere- 
mânt, — grațiă bună-voinței, care se re
varsă de sus asupra a tot luorul, care ar 
pute proba, că Românii sunt băștinașii 
acestei țări.

Așa-i istoria acestui sânt M. M. Iân 
■cel nou dela Suceva, care este patronul 
Bucovinei.

De-au pelegrinat oreștinii și înainte 
«de ce l’au adus dela Jolcva din Galiția, ia

4) Reuniunea de împrumut ungurâscă 
(Brassoi I takarâk es onsegâlyzo szovet- 
kezet);

5) Filiala băncii austro-ung., dela care 
însă avem forte puține date, și

6) Institutul de pensiune brașoven (Kron- 
stădter Pensions-Anstalt). Acesta proprie 
nu este bancă, se înșiră însă aici, fiind-că 
o parte însemnată din capital îl are pla
sat ca împrumut.

Tabela următâre ne dă o iconă asu
pra gestiunei așezămintelor acestora cu 
finea anului 1894 :

Impr. totale........................ „ 8,459.803
Depuneri........................... „ 6.727.517-
Profit.................................. „ 131.310
Activele 8,920.344 sâu, adău

gând și împrumutele acor
date de Filiala austro-ung. fl. 10,501.916-

P.-P.

anul 1783, nu se scie apriat, dela acest an 
însă vin âmenii ca și lăcustele la acest 
Mecca ortodox, spre a-șl dobândi alinarea 
trupâscă și sufletâsoă. Din Galiția, Buoo 
vina, România și Transilvania vin în de
cursul anului mii de pelegrini spre închi
nare ; de Sânziene însă se adună oâte-odată 
și la 40—60,000 de âmenl. Vei vede Ro
mâni, Ruteni, Lipoveni, Slovaci, Germani 
și Poloni, cari alârgă din depărtare, ne
ținând cont de limbă și religiune, ci nu
mai de speranța, oă sântul loan dela Su- 
oeva îi va mântui; ei nu fac deosebire în
tre Iudeu și între Elin (Rom. 10, 12) și 
âmenii auZind despre multele bine faceri, 
ce le revarsă sântul asupra celora, cari 
alergă la densul, din an în an mai mulțl 
pelegrinâză. „Așa dâră credința vine din 
auZ“. (Rom. 10,17).'

înainte de Sânziene vei întâlni cete 
de omeni pe tote drumurile, cari duc la 
Sucevă. Vei întelni preoți, vei întelni mi
reni — toți încolo merg, au aoeeașl cale, 
nu însă și acelaș gând. Și âtă de ce: In 
anul 1885 și 1886 am scris prin „Gazeta 
Transilvaniei" numai forte puțin din ceea 
ce major domus Turturică îșl permitea a 
face cu banii, ce se incassau pentru liturgii. 
Și soițl ce-a fost? Răposatul Silvestru 
a trimis îndată un archimandrit să facă 
rânduâlă, ca vada biserioei să nu sufere. 
S’au aflat tâte drepte, dâr major domus-vA 
archimandritului Darie rămase tot major 
domus, și gurele rele vorbiau, că s’a uns 
osia la căruța archimandritului celui trimis 
să facă ordine.

Se unse prin mulțl ani; și anume, cât 
trăi bătrânul Darie tot cu patru cai veni 
archimandritul cel din Cernăuți, ca să facă 
ordine cu liturgiile plătite, și nimenea nu 
se pote plânge, că nu s’a făout ordine, căci 
prin acești ani, cât venia archimandritul 
trimis, banii de pe liturgii nu se mai as
cundeau prin buzunarele major domosrului 
Turturică, ci prin ale major domus-ului mi- 
ronică.

Erau bune Zilele pe atunci, dâr tote 
sub sore sunt peritore! Veni un nou archi
mandrit la mănăstirea Sucevă. Acesta era 
tînăr, voi să facă o mai bună regulă, ca 
nimenea să nu se plângă. Der ce folos, 

oreștinii se cam supărase pe major - do
mus ii lui Darie și credeau, oă și sub acest 
nou tot așa va fi, și unii se cam fereau a 
peregrina la sântul Ion dela Sucâvă.

Ce era de făcut? S’a arangiat un pe- 
regrinagiu în massă. Totă Bucovina să par- 
tioipe la acest peregrinagiu, și V. Nichi- 
toviol, după cum spune Candela Nro 7 ex 
1889, a și arangiat unul după tâte regulele. 
T dase nume de nebun un domn de ce-i 
mari și hâtru din Consistor, că întreprinse 
așa ceva, dâr el ridica mult vaZa Meccei 
ortodoxe din Sucâvă. Spun omenii, că de 
aoeea îl făcu nebun pe acest sârman popă 
dela țâră, căol el în simplicitatea sa cre
dea numai în ajutorul ce-1 revărsa sântul 
peregrinilor asupra sufletului, pe când res
pectivul domn era încredințat, că Sântul 
revarsă unor peregrini și ajutor bănesc, și de 
când intrase un nou archimandrit la Su- 
câva, îi înțercase murguța, și Domne cât 
de bine este, când văcuța dă lăptișor! Des
tul, că acest peregrinagiu îndreptase înoât- 
va venitul biserioei. La anul se făcu un 
nou peregrinagiu tot de acest preot V. Ni- 
chitoviol, care cu mai mulțl omeni și mai 
mulțl preoți alergase, nu pe jos, oi cu tre
nul, la Sucâvă să fiă și să stea întru aju
tor ou sântele rugăoiunl. Găseai o mulțime 
de brâne roșii învălite de asupra unor burte 
bine hrănite, cari aveau măsuțele așeZate 
în rend una lângă alta de-o parte și de 
alta a biserioei, încât oredeai o’ai întrat în- 
tr’un bazar oriental. Cei eu brene negre 
nu încăpeau să aibă în biserică o măsuță 
pentru oele trebuinciose la rugăoiunl, — nu 
le era permis, căci în brâul lor cel negru 
n’aveau darul tămăduirii, acest dar îl au 
numai cei cu brene roșii. Așa cred cei cu 
brene roșii, și spre a documenta acâsta, in
vit pe toți âmenii din lume, și, de vor afla 
alt-fel după cum voiu desorie mai la vale, 
atunol să fiu eu de rușine: Fiă-care pere
grin nisuesce a-se apropia de racla (coș
ciugul) Sântului, și să cumpere puțin unt- 
de lemn și buruene dela capul Sântului, 
cu care se unge și afumă el și cei din casă 
în oasurl de bolă.

Dâr pănă ajunge aici, stau mesele oe-, 
lor cu brene roșii și cum să treci pe lângă 
dânșii, fără de a-țl sfinți o aghiasmă, sâu 
să-ți cetâscă un aoaftist, acâsta nu se pote. 
Iți opresc drumul cei cu brene roșii, și ca 
să te îndemne mai mult, ridică felonul și 
ținendu-se cu trupina mânei de burtă, arată 
ou degetele mânei, oă are brâu roșiu.

Ce să faci, poporul mai are încă ru
șine și nu Z'c0 celor cu brâne roșii, că nu 
vrâ, ci stă locului, și atunci începe târguâla 
și toomâlă; oare din care lasă mai puțin, 
și poporul profită de aoâsta și-și sfințesce 
apă ou 20 cr. Dâr cum o sfințesce?— Z*00 
troparul cel dintâiu, cetesce evangelia, suflă 
și faoe cruce pe apă și aghiasma-i gata 
gătuță. Și apoi să veZh când n’are unul 
apă, âre i-a da altul apă, ca să sfințâscă ? 
Ferâscă D-Z0u! Și acâstă invidiă este în 
casa lui D-Z0u și ’n apropierea Sântului, 
căci oei mai mari și înrudiți sâu buni amici 
cu arohimandritul mănăstirii au mesele lor 
mai aprope de sânt. Toți însă, cari voeso 
să facă funcțiuni, trebue să faoă metehnele 
la proistosul, fără de cari nu-i este permis 
nimăruia a faoe funoțiunl — mese însă au 
numai cei cu brâne roșii, ceialalțl preoți 
sunt prin tinda biserioei și ce pică dintre 
degetele celor dintâi, pică în ale acestora.

(Va urma).

Convocare.
Despărțământul XXVI al Asooiațiunei 

transilvane pentru lit. rom. și cult. pop. 
rom. îșl va ținâ adunarea sa generală din 
acest an în Reghinul săsesc la 1 August 
st. n. 3 ore p. m. în scâla gr. cat., despre 
oe se încunosciințâză toți membrii, inteli- 
gința și poporul român din raionul acestui 
despărțământ, precum și toți iubitorii de 
prosperarea binelui nostru, — și sunt ru
gați a participa la acâstă adunare în nu
măr cât se pâte de mare.

Programul adunării se va împărtăși 
în Ziua ținerei aceleia.

Din ședința comitetului despărțămân

tului XXVI al Asooiațiunei transilvane, 
ținută în Reghinul săsesc la 1 Iulie 1895.

P- P. Barbu, Iosif Popescu,
președinte. secretar.

SOIRI ULTIME.
Viena, 8 Iulie. Ieri s’a ținut în 

Kaliu (Boemia) o adunare a Cehilor- 
betrânl, în care principele Schwarzen
berg a desfășurat programul și pos
tulatele Cehilor-betrâni. Sbrtea po
porului ceh — (țise vorbitorul^— 
atârnă ac|I în mare parte dela Cehii- 
tineri. Aceștia, dâcă au la inimă in
teresele națiunei cehe, trebue se se 
alăture la celelalte partide, ca se 
se realiseze erășî „eiserner Ring“ 
de odinioră. Schwarzenberg se ocupă 
apoi cu politica actuală a Cehilor 
tineri accentuând, că acâsta n’a ajuns 
pănă acum la nici un resultat posi- 
tiv. Referitor la coalițiune el c|.iser 
ca acesta a trebuit se cadă, fiind-că 
liberalismul și conservativismul nu 
se pot vinde dintr’un sac. Stările de 
adi sunt ne mai suportabile, fiind
că Reichstag-ul nu este în posițiunea, 
de-a pute representa interesele sin
guraticelor regate și provincii din 
punct de vedere al desvoltărei isto
rice. Prin urmare trebue lărgit cer
cul de influență al dietelor provinciale, 
și decă acesta se întâmplă, atunci 
este restabilită și o parte a dreptu
lui public boem. La sfîrșitul vorbi- 
rei sale Schwarzenberg făcu un apel 
la unire a tuturor partidelor cehe și ac- 
centuă, că Cehii tineri nu vor re- 
fusa drepta ce li-o vor întinde ce
lelalte partide.

Belgrad, 8 Iulie. Autoritățile tur
cesc! din Ueskueb au arestat pe mai 
mulțl membri ai societății culturale 
bulgare, sub pretextul trădării de 
patriă. Intre acusați se află și epis
copul bulgar Silasici.

Sofia, 8 Iulie. „Narodne Pravo“ 
anunță, că guvernul bulgar a dat 
ordin de mobilisare a armatei la granița 
turcescă.

DIVERSE.
Un caracter rusesc. Când Napoleon 

B onaparte îșl întreprinse espedițiunea în 
Rusia, la anul 1812, ’i-se aduse, în timpul 
unei recunâscerl, un țăran care fu întrebat 
prin un tălmaciu despre situația ținutului, 
despre căile de comunicația etc. împăratul 
ținu consiliu de răsboiO, âr țăranul în tim
pul acesta sta sub supravaghiere între adju
tanți și ordonanțe. Un ofițer făcu cu dân
sul o glumă. întinse pana în cernâlă și 
făcu țăranului pe braț un N. Mirat și cu 
privire hăbăucă se uită țăranul la acâstă 
procedură: apoi întrebă prin tălmaciu, ce 
însâmnă acâsta și primi răspunsul glumeț: 
„Pănă aoum ai fost ou trup și suflet al 
împăratului Alexandru; de acum ești cu 
trup și suflet al împăratului Napoleon și 
anume prin semnul acesta N.“ Fără să Zică 
un cuvânt, țăranul luâ securea de după 
curea, îșl puse mâna însemnată pe un. 
trunchiQ de arbore și dintr’o lovitură șl-o 
sburâ ; apoi o aruncă la piciorele ofițeru
lui cu nisce vorbe, pe cari tălmaciul nu le 
spuse împăratului, Zi00nd> că nu le pote 
traduce din causa respectului, ce are oătră 
împărat și națiune. Acâstă întâmplare făcu 
o vie impresie asupra împăratului.

Literatură.
Cursul elementar de musică, pentru 

usul scolelor secundare în genere, lucrat 
de d-1 Constantin M. Cordoneanu, s’a apro
bat ca uvragiu didactic de Ministeriul român 
al cultelor și instrucțiunei publice. Cursul 
complet se cuprinde în trei broșuri, divi- 
sată materia în 4 părți: partea I, ediția 
doua revăZută și oorectală într’o broșură, 
partea doua âr într’o broșură și părțile 3 
și 4 într’o singură broșură. Acest curs este 
întocmit pentru cursurile de licee, gitn- 
nasii, scoli secundare de fete, scoli normale 
și pedagogice etc. Depositul general se 
află la librăria Graeve.

*
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In editura librăriei Ignatz Hertz din 
BucurescI (Hotel de France Nr. 89) a apă
rut: „Cura de apă. Cum trebue se trăiți. 
Testamentul meu și Conferințe publice. 
Învățături necesare pentru vindecarea botelor și 
conservarea sănătății, scrise după esperiențe 
practice in timp de 46 ani11. Ediția III, de 
Preotul Kneipp. Opul constă din două vo
lume, conținând 640 pagine tipar compres. 
Aici se cuprind tote scrierile și instrucțiu
nile date de Kneipp ou privire la cura de 
apă, așa că, avend aceste tomuri, nu mai 
ai trebuință de-a procura opul separat, în
titulat „Cura de apă“. Ambele tomuri, atât 
de necesare pentru orl-ce om, costă 3 lei.

Din „Biblioteca pentru toțlu, a librăriei 
Carol Miiller din BucurescI (Strada Vic
toriei 53), a apărut și volumul al 8-lea, 
întitulat: România, Roma, Piza și alte 
opere alese, de Jules Michelet, renumitul 
istoric și scriitor francos. Volumul viitor 
va fi: Castelul Peleș, schiță istorică și des
criptivă, de Leo Baohelin. Volumele apărute 
pănă acum din „Biblioteca pentru toțl“ 
sunt tote de cea mai mare valore și nu 
putem, decât să recomandăm lățirea lor 
cât mai mult în popor, mai ales fiind-că 
și prețul e cât se păte de moderat. Costă 
fiă-care broșură numai 30 bani (15 or.), 
abonate de-odată 10 numere, costă 3 lei^ 
er 24 numere (un an) 7 lei, primind pe 
de-asupra gratis și franco romanul „Poveste 
tristă11, care singur costă 1 leu 50 bani.

Cursul la bursa din Viena
Din 8 Iulie 1895.

Renta ung. de aur 4% - . .
Renta de cordne ung. 4% • .
Impr. căii. fer. ung. în aur
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • .
Bonuri rurale croate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
LosurI din 1860 ....................
Acții de ale Băncei austro ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondorî.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista........................
Paris vista.............................
Rente de cordne austr. 4°/0. .
Note italiene.............................
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Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

Trenă 
român 
expr.

Tren 
de 

person.

8.05
2.15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10 37

8.05 8 05
1 55 5 45
3.56 9.27

11.40
11'55

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
11- 5.14
12.26 5 69

1 11 ”629
8 30 11.25

123.90
100.-
125.80
103.10
123.—
98.60
98.75

158.50
146.50
101.20
101.50
123.95
156.75

1081.-
492.75
409.24
9.61 >/2

59.27 */2
121.15
48.10

101.55
46.10

Cursul pieței Brașov.
Dir1 9 Iulie 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.57 Vend. 9.59
Argint român. Cump. 9.50 Vend. 9.55
Napoleon-d’orI Cump. 9.59 Vend. 9.60
Galbeni Cnmp. 5.75 Vend. 5.80
Mărci germane Cump. 59.— Vând. —.—
Ruble rusescl Cump. 129.- Vând.
Lire turoescl Cump. 10.80 Vând.
Soris. fono. Albina 5°/0 100.75 Vând. 101.75

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassbi kir. tOrvenyszek, mint tlkvi hatosâg kozhirre teszi, bogy 

Dân Andrâsne Bucura vegrehajtatbnak Râcz Jânos vegrehajtâst szen- 
ved<5 elleni 320 frt. tOkekoveteles es jâr. irănti vegrehajtâsi ugyeben 
a brassbi kir. torvbnyszek (a zernești kir. jbirâsâgf) teruletân levo es 
Zernest kozsâg hatârân fekvO a zernești 823 sz. tlkjvben foglalt 1096 
hrsz. fekvbre 4480 frt, a 1097 hrsz. fekvbre 10 frt, az 5991 hrsz. 
fekvbre 8 frt, a 6526 hrsz. fekvdre 18 frt, az 5376 hrsz. fekvbre 2 frt, 
a 2396 hrsz. fekvbre 4 frt, — tovâbbâ a zernești 840 sz. tlkjvben foglalt 
2440 hrsz. fekvOre 2 frt, a 6265 hrsz. fekvbre 4 frt, — tovâbbâ a zernești
2358 sz. tlkjvben foglalt 2526 hrsz. fekvbre 8 frt, tovâbbâ a zernești
2368 sz. tlkjvben foglalt 5688 hrsz. fekvbre 10 frt. tovâbbâ a zernești
2397 sz. tlkjvben 6487 hrsz. alatt foglalt fekvbre 78 frt, tovâbbâ a
zernești 2398 sz. tlkjvben foglalt 7521 hrsz. fekvore 5 fit, s vegre a 
zernești 2343 sz. tlkjvben foglalt 9862 hrsz. fekvbre 31 frt, a 10016 
hrsz. fekvSre 13 frt, es a zernești 2399 sz. tlkjvben foglalt 1582 hrsz. 
fekvore 4 frtban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es 
hogy a fennebb megjelblt ingatlanok az 1895, evi augusztus ho 10-ik napjăn 
d. e. 8 orakor Zernest kozseg irodâjâban megtartandb nyilvânos ârve- 
resen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is elfognak adatni.

Ărverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât, 
keszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881. evi novemberho 1-ea 3333. sz. alatt kelt jgazsâg- 
iigyminiszteri rendelet 8. §-âban kijelolt bvadekkepesertekpapirban a 
kikiildott kezehez letenni, avagy az 1881: t. cz. 170. §-a ertelmeben 
a bânatpenznek a birosâgnâl elOleges elhelyezeserfil kiâllitott szabâly- 
szerii elismervânyt âtszolgâltatni.

Brass6 1895. evi âprilis hd 9-en.
A kir. torvenyszek mint tlkvi hatosâg.

KOVACS, 
egyes bird.

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

trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Mai S8S5-

GrliirișA — Turda
Tren
accel.

2 15
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3.26

4 17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8 33
8.38

pl.

Y 
sos.ț 
pl. J

80S. 
pl.

pl.

Y
80S. 1
pl. i

T
Y

SOS.

Tren 
de 

Ipersân.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persân.

Tren 
român 
expr.

Trenă 
de 

persân.

trenu
de 

persân. mîx^u

trenă trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

| trenu
, mixtu

trenu 
de 

persân.

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

Clușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora 
Hașfalâu 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldidra
Brașov . .

sus

Timiș . .
Predeal
Bucuresol .

808.
A

ii

IP1.
Isos.

I p‘.
ISOB.

A1
pl.

3.-
5 45
2.29

12.05

1 55
7.25
5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

5.40
4.52
2.55
2.-
5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.13
7.45
7.03
6.36
5.58
5.08
7.01
6 L.
5 11

12.47
12.17

11.01
10 45

1.55
7.-
3 50
1.21

11.04
10.44
10,07
9.30
9.10
8.31
7.53
6.53
6 14

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7.08
6.39

ii

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

5.25
4.48
4.23
3.-
2.00
2.-
1.51
1.23

12.54
I

j

10.26
9.39
9.12

6.25
8.10 

“Ă43
2.17'

11.32
11.17
10.42
10.13
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.211
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2 10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43
7.01
6.-
5.11

5.35

7 33 11.—
7.53| 11.20

I

4.-
4-20

10.19
10.39

Ghiriș
Turda

5.10 10 30
4.50 10.10

3.30 9.12
3.10 8.52

Copșa-mică — Sibiiu — Avrigu — Făgărasu
trena

de __
perBân. persân. mixtu

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenu
mixtu

6.15
6.38
7.13

trenă
mixtu

8.35
10 28

4.-
707
9.59

trenu 
de

trenu

7.10
8.59
9.15

pl.

80S. I
pl. 1

80S.

Copșa mică 
Ocna . .

Sibiiu . .
Avrig . .
Făgăraș

trenu 
mixtu

trenu 
do 

person

trenu 
de 

persân.

tronu 
mixtă

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu !

L

11.35
11.54
12 20

trenu 
mixtă

4.55
6.36

9.10
1.01
4 55

4.25
4.48
5.23

10.29
10.46
11.12

Simeria . .
Cerna.
Hunedora .

trenu 
mixtă

Tbo
4.34
4.10

6.20
7.08
8.01

11.30
12.47
2.05

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

trenu 
mixtu

10.25
10.05
9.38

Brasov— % e r n e ș f ie

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

9.15
10.35

4.20

5.
6.14
7.39

Brașov
Zernești

7.36
6.06

ii r e s - 0j ii d «> ți Bistriț n

Mureș-Ludoș . .
Țagn-BudatelicQ. .
Bistrița . . . .

A rad — T 1 m i ș 6 r a

6.46

___
6.20
5.12
4 49

12.35
11.01
10.36
8,33
6.54
4.05

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenu I 
mixtu j

trenu 
mixtu

1.29
12.05

8.31
7.20

7.21
4.15
1.16

Cucerdea — Osorlieiu — l&egis.-săsesc.

însemnate în stânga stațiunilor

Trenu 
mixtu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenu 
mixtu

2.25 8.10 3.11 8.59 pl. Cucerdea . . sos. 7.41 2.36 8.31 1.18
3 14 8.51 3.52 9.40 Ludoșâ. . 7.03 1.58 7.43 12.32
5.07 10.27 5.26 11.11 p)S } Oșorlieiu . 1 pl. 5.30 12.25 5.50 10.35
5.40 10.42 5.36 • Isos. 5.18 9.25 5.04 10 —
7.19 12.21 7.19 sos. Regh.-săs.. . pl. 3.5U 7.49 3.25 8:25

cetisunt a seNota: Orele 
însemneză ârele de nopte.

Aradn . . .
Vinga . . .
Tiniișora . .

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

Careii-inari — '2KeIău Sigliișoca—Odorheiu-secuesc.
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

tienu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

trenu 
mixtu

5.30
10.17

4.15
9.18

Careii-niari . .
Zelău . . .

7.-
3.01

3.22
6.20

11.08
1.59

Sigili șora . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51 5.32
7.15 3.-

de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii înouadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


