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Coaiițiunea națiunilor asuprite.
Brașov, 24 Iulie v. 1895

- Am cjis, că organul nostru în 
tot-deuna a stăruit pentru realisarea 
marei idei a coalițiunei națiunilor 
asuprite din Transilvania și Ungaria 
cu scop de a’șl elupta cu puteri 
unite egala lor îndreptățire națio
nală.

Idea e vechiă ca și asupririle, 
cari i-au dat nascere. Ea a trecut 
prin mai multe fase dela 1848 în- 
căce. Dela inaugurarea pactului dua
list în 1867 și cu deosebire dela de
cretarea limbei maghiare ca limbă 
a statului, ce s’a făcut în legătură 
cu măsurile legale luate de cătră 
dieta unguresca la 1868, — măsuri 
ce aveau de scop a inaugura siste
mul de maghiarisare succesivă, pe 
care ’1 vedem acji în totă flhrea, — 
convingerea despre necesitatea unei 
comune aperări a națiunilor amenin
țate și scurtate în drepturile lor a 
prins tot mai afunde rădăcini și s’a 
lățit tot mai tare.

In primul period al luptelor, ce 
acum de aprbpe trei-decl de ani, cu 
tot constituționalismul, silite sunt 
a-le purta popbrele nemaghiare pen
tru apărarea esistenței lor naționale, 
s’a făcut prima încercare pentru 
realisarea coalițiunei pe teren par
lamentar, îh dietă, unde deputății 
români naționali din Bănat și Teta 
ungurescă — căci Transilvănenii ob
servau și atunci politica de resis- 
tență pasivă — s’au unit cu depu
tății naționali șerbi formând o „par
tidă a naționalităților11.

Acesta încercare însă n’a putut 
isbuti de a realisa cu succes idea 
coalițiunei, fiind-că pentru întâiu, ab- 
stragend dela greutățile, ce se opu
neau înțelegerii comune, nu era unire 
și înțelegere cum se cade nici în sî- 
nul Românilor, nici între Șerbi; al 
doilea Sașii ardeleni au stat tot- 
deuna reservați la o parte ca și as- 
tăcjl, Slovacii naționali însă n’aveau 
de loc representanțl în dietă, 6r mai 

pe urmă, fiind-că sistemul asupritor 
a făcut în scurt timp cu totul im
posibilă representarea în dietă și a 
Românilor și a Șerbilor din Ungaria.

Acesta era situația în 1883^ când, 
din incidentul proiectului de lege 
pentru scblele medii, Românii inau
guraseră o mișcare energică protes- 
tătbre în contra tendințelor de ma
ghiarisare și când se iscă cunoscu
tul conflict al guvernului unguresc 
cu Croații pentru pajorele cu inscrip
ția ungurăscă.

Atunci Ungurii dela putere, în
grijiți de răscbla Croaților și de miș
carea română de-o parte, er de altă 
parte temendu-se ca sistemul, numit 
de „împăcare11, al guvernului aus
triac Taaffe, care prinsese deja ră
dăcini, să n’aibă consecuențe și pen
tru ei, începură a discuta prin foile 
lor eventualitatea desfășurării stă- 
gului federalist și în Ungaria. Ceea 
ce-i neliniștea era gândul, că ar fi 
posibil să se Inaugureze' „un sistem 
Taaffe în edițiune ungurescă11 și să 
se constitue în urma acăsta în dietă 
o „partidă a naționalităților11 prin- 
tr’o alianță a popbrelor.

„T6te aceste vedenii ungurescl 
— scria organul nostru in Septem- 
vre 1883 — isvoresc din consciința 
nedreptății, ce se tace naționalită
ților nemaghiare. Temerile celor dela 
guvern sunt forte fundate.... Dâr 
nu eventuala formare a unei partide 
a naționalităților în dieta ungară, ci 
faptul, că acestă partidă este a 
priori suprimată prin legea și praxa 
ungurescă, amenință pacea interiâră 
a Ungariei. Coaiițiunea naționalită
ților, neputendu-se face astfel în par
lament, se va săvârși afară de par
lament, ba ea esistă deja prin pu
terea comunității de interese, nu
mai cât nu s’a putut încă pronunța 
pe față11.

Multe s’au petrecut dela 1883 
și pănă ac|i, însă tote numai și nu
mai în detrimentul popbrelor nema
ghiare. A urmat epoca tristă a în
ființării „kulturegyletu-urilor, a vio
lențelor și a călcărilor de lege po

tențate de cătră pașalele din comitate; 
epoca ordonanțelor arbitrare și des
potice în urmărirea șcblelor ndstre, 
a prigonirei pressei naționale nema
ghiare, epoca „kisdedovu-urilor, a 
proceselor politice și a întemnițări
lor tară sfirșit, epoca reformelor bi- 
sericescl cu tendințe de maghiarisare.

Firesce, că în asemeni împre
jurări, când adversarii noșțri au dă- 
rîmat în dărătul lor tote podurile, 
ce ar mai fi putut duce la o înțele
gere cu națiunile nemaghiare, coa
iițiunea acestora este nu numai na
turală și justă, der — precum con
stată întrega pressă europână favo
rabilă causei lor — ea a devenit 
chiar absolut necesară.

Asupra acestui punct credem, 
că nici nu mai încape discuțiune, 
ceea-ce resultă destul de clar și 
din împrejurarea, că chiar și numai 
faptul convocării unui Congres al 
naționalităților a deșteptat un inte
res așa de mare, înăuntru atât ca și 
în afară, și a produs atâta amără
ciune în sînul adversarilor noștri.

Ceea-ce trebue dâr să ne preo
cupe pentru moment mai mult și 
mai serios, nu mai pâte fi documen
tarea necesității unei coalițiunl, ci 
mai pre sus de tbte îngrijirea și în
datorirea de-a lucra cu deplină con- 
sciențiositate, pentru-ca interesele 
cele mari ale unei astfel de coali- 
țiuni să fiă în mod durabil asigurate.

Problema viitorului Congres este 
dâr pe cât de mare, pe atât de 
grea, avend în vedere, că pașii, ce 
se vor face cu acestă ocasiune, vor 
pute să influințeze mult asupra des- 
voltării regulate a raporturilor ami- 
cabile dintre poporele nemaghiare, 
dela care aternă realisarea finală a 
ideii coalițiunei celor asupriți.

Ce se pregătesce?
Punctul spre care sunt îndreptate 

privirile Europei, este fără îndoială orășelul 
Ischl, unde petrece Majestatea Sa monar- 
ohul nostru. Locul acesta se pare a nu fi 
de rândul acesta cuib de liniște și de re- 

paos al monarchului Francisc Iosif. Aio 
merg și se reîntoro diplomațl și bărbați 
de stat din țâră și din străinătate. Trăim 
timpuri de orisă, și s’ar părș,- că cestiunea 
păcei și a răsboiului aternă acum numai de 
aripa unei toge.

Dâr să vedem, cine au mers și vor 
merge la Ischl.

In 3 August n. se aflau la curtea din 
Ischl ministrul președinte unguresc br. 
Bânffy, minietrul-președinte austriac contele 
Kielmansegg, ministru a latere br. Samuil 
Josika și ministrul comun de finanțe Be
niamin Kâllay. Ieri în 4 August au sosit 
acolo ministrul comun de esterne austro- 
ungar oontele Goluchowslci, care se va în
tâlni apoi și cu cancelarul german prințul 
Hohenlohe. Ieri a sosit în Viena ambasado
rul german oontele Eulenburg, care încă se 
va duce la Ischl în dilele proxime, unde 
au sosit deja ambasadorul austro-ungar din 
Londra contele Deyrn și ministrul plenipo
tențiar sârbesc în Viena SimicL

AdI după amâdl va sosi la Ischl pu- 
rechea regală română de cătră Salzburg. La 
gară i-se va face primire sărbătorâscă. După 
prând se va da o representațiă de gală la 
teatru, er pe Marți este proiectată o escur- 
siune la Schafberg. Miercuri diminâța pă- 
rechea regală română va merge din Ischl.

Seriositatea situațiunei o ilustrâză forte 
bine doi articoll apăruți în numerii din 
urmă ai lui „Neue Freie Presse* din oarl 
estragem următârele părți:

n-Vw pâte fi fără de nici o însemnătate 
politică faptul, că de-odată vin la Ischl ațâți 
miniștri. Nu se pote presupune, că ei merg 
la Ischl numai, ca să se reoreeze, și decă 
mai adaugem, că în curând se vor întâlni 
contele Goluchowski și prințul Hohenlohe, 
involuntar se nasce gândul, că la acest 
meeting diplomatic a dat aDsă o consfă
tuire politică însemnată11. Articolul vorbesce 
apoi pe larg despre sârtea deputațiunei 
bulgare la Petersburg și despre efectul, oe 
l’a făcut comunicatul din Petersburg, (L’am 
publicat în Nr. de Duminecă — Red.) 
apoi continuă: „Bulgaria stă înaintea unei 
dileme. Ei trebue si alegă intre grația Ța
rului și între principe. împrejurarea, că pe 
care-1 va alege, intereseză fdrte mult po
porul, dâr și din punct de vedere europeu 
este de mare însemnătate. De sine se în-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.11

Verdi ca regissor.
— „Soumpul meu director, observă, 

ca nimenea să nu fiă în parchet și nimenea 
să nii fiă în decursul probei în fundul sce
nei, Fiă-oine, care nu are ocupațiune aid, 
să se retragă în garderobă, pănă când clo
poțelul îl va chiăma pe scenă! Te salută 
al d-tale: Verdi.“ —

Aceste rânduri s’au cetit întregului 
personal artistic, care era ocupat în opera 
„Falstaff.14

Reoe ore băteau la turnul oatedralei 
de marmură ; o birjă simplă se opri. Ea 
aducea pe bătrânul măestru Verdi.

Verdi • urca sprinten pe scenă și 
lua loo în partea dreptă.

O mare tăcere domnea în spațiul pom
pos al Scalei din Milan. Toți se ridicară 
cu respect înaintea măestrului, toți îl sani
tară cu adâncă devoțiune : Verdi pleca ușor 
capul, și proba se începu ; oapelmaistrul 

Edoardo Macheroni luâ în mână tacul și 
abia bătu cinci tacturi, când Verdi îl în
trerupse :

— „Cum poți să cânți fără trîmbiță ? 
Unde sunt trîmbițele?“

— „Măestrule, vom primi trîmbițe 
nouă, trebue, că sunt pe drum.u

— „Scie soția d-tale despre acesta ?“ 
întreba Verdi sarcastic.

— „De sigur/ răspunse Macheroni cu 
sinceritate.

Preludiul decurge bine, căci Verdi 
eBecutase la vila sa St. Agado în Buzeto 
cu Macheroni tâte tacturile, așa încât ese- 
cutarea din partea orchestrei putea fi nu- 
mic.i du model. Verdi porunci să se ese- 
cute încă-odată.

— „CântatI ca nisce cjei, dâr veți cânta 
și mai bine, dâcă o veți mai esecuta o- 
dată.“

In fine se pote începe, Caius, Pistol, 
Falstaff și Bardolfo sunt pe scenă. Dintr’o 
întâmplare de neînțeles, Caius stă cu spa
tele spre public.

— „Intorce-te, Caius, căci eu am scris 

opera mea pentru public, âr nu pentru 
culise11, strigă Verdi cu umor.

Representatorul lui Caius se întorce 
cătră public, dâr cam piejiș.

— „Caius, ești un om frumos și eu 
trupul drept: de ce te strîmbl acum, ca o 
pisică. Stăi drept, ca Pistol!11

Caius se silesce a sta mai bine.
— „Bravo, Caius, bravo (Bătrânul 

măestru obiclnuesce să cheme pe nume pe 
interpreții rolurilor din piesele sale.)

— „Pistol, pleoarea nu-mi place. Nu 
sta așa de țepăn. Trebue să fii mai flexibil!... 
Așa spre esemplu...u

Măestrul se ridioă de pe scaun și-i 
arată, cum se face eșirea, îi arată fiă-oare 
posițiune, fiă-care mișcare, pănă când în 
fine Pistol îl copiâză fidel dorinței sale.

Că șeful orchestrei trebue să aibă o 
răbdare dumnecjeâscă, se înțelege de sine; 
pe scenă în fiă-care moment se opresce 
ansamblu, pentru-că măestrul nu lasă să 
trâcă nimic neobservat; în fine tote se fă
cură după dorința lui Verdi, și acum ordona 
o nouă repetițiă, după oe luâ locul al 

două-<jecl-lea din parchet. De aici merge 
pănă la urmă, ca să asculte, și de acolo 
dă mereu din cap și porunoesce să înoepă 
din nou.

Cu damele e forte politicos, pănă 
când prestațiunile lor îl mulțămesc, de-alt- 
mintrelea e de un umor drastic. Unei cân
tărețe tinere, care nu era îndestrată dela 
natură cu prea mult sentiment, îi <jise : 
„Dăoă voescl să-mi faci plăcere mie, artei 
și d-tale, amoreseză-te cu mare seriositate 
într’un tînăr frumos, pentru-ca să scii cum 
se jocă pasagiul acesta, decă voescl să-l 
aduci la espresiune prin cântare. “

Un olopoțel în dosul scenei, pe care 
un inspicient îl suna în formă cam indiscre
tă, îl scote cu totul din liniștea sa; alergă 
cu pași repecjl pe scenă și chiamă la sine 
pe inspicient:

— „Ce ai fost D-ta mai înainte de a 
ferici teatrul cu prestațiuuile D-tale?

— „Capelmaistru, d-le măestru.14
— „In cașul acesta, atârnă mai mult 

dela D-ta, să suni clopoțelul în tacturi. Ni 
suna așa de tare, ca și când ar fi vorl 
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țelege, că diplomații triplei alianțe bine 
trebue să se gândescă, că ce atitudine să ob
serve de aci înainte față cu evenimentele bul
gare*.

Al doilea articul al fâiei vieneze se 
ooupă’ cu călătoria regelui Carol la Ischl. 
„Impăratul-rege Franciso Iosif — 4'oe ea 
— nu este numai amicul, ci și aliatul Ro
mâniei, și acâstă întâlnire involve în sine 
oonfirmarea, că România a pășit în tripla 
alianță. Din causa acâsta oălătoresce și Go- 
luchowski la Ischl. Pe Austro-Ungaria o 
lâgă de România cele mai apropiate inte- 
resB materiale și politioe, și la serbările din 
Ischl Franoisc Iosif se va adresa cătră re
gele Carol, ca cătră soțul său aliat. Față 
cu politica orientală a Rusiei, regele Carol 
a vădut de mult, că România este zidul 
de apărare al triplei alianțe față cu pre- 
potența Rusiei în BaloanI. Este sigur, că 
ori cum s’ar decide sortea Bulgariei după 
referada deputațiunei dela Petersburg, Bul
garia nu mai este pentru tripla alianță, 
ceea-ce a fost cu trei ani mai înainte. Din- 
potrivă România este amică fidelă, a oărei 
însămnătate, pe basa consolidării ei interi
ore, a câștigat forte mult44...

*
„Magyar Hirlap* în numărul său de 

acjl, ocupându-se cu acostă importantă ces- 
tiune, citâză din articolul „Gazetei Transil
vaniei* publicat în numărul din Sâmbăta 
trecută, și în care susțineam, că e o gre- 
șală a-se crede, că România a întrat for
mal în tripla alianță. Intrarea României în 
acâstă alianță vor s'o crădă numai Ungurii, 
în al căror interes firesc ar sta ea.

*
Cu data de 3 August se telegrafiiază 

din Paris, oă foi seriose reproduc o scire 
după „Memorial diplomatique*, care e plină 
de isbuonirl contra României. Telegrama 
nu comunică ouprinsul acestei scirl, ci spune 
numai, oă Viena și Berlinul au intrigat 
mult, ca în Dobrogea să se concentreze 
armată, și ministrul român de esterne să 
vateme pe representantul diplomatic al 
Rusiei.

*
Din Belgrad se telegrafiază cu data 

de 3 August: „Intre Serbia, Grecia și Ro
mânia se fac pour-parle-uri confidențiale, ca 
la o eventualitate ore-care să purcedă în co
mun*.

Slovacii și Congresul.
Organul național slovac „Nargdnie Ro

ving* dela 3 August publică un articul sub
scris de d-1 Dr. Milos Stefanoviclf în care 
acesta se ooupă de Congresul naționali
tăților.

Autorul articulului face la înoeput o 
scurtă revistă asupra vocilor de pressă ma
ghiare, cari 8’au ooupat ou Congresul, apoi 
arată de ee s’a ales ca loo de întrunire 
Budapesta, er nu un alt centru loouit de 
naționalități. „Este o simplă și tristă silă*, 
— cjice d-1 StefanovicI, — împrejurarea, 

de a da alarmă de foc. Se aude clopotul 
și decă îl suni mai piano. Va să cjioă înoă- 
odată! Eu mă duo în parchet să aud, cum 
sună!?“•

Măestrul e ârășl la locul său. Clopo
tul sună din nou.

— „Prea tare! Incă-odată l44
Clopotul răsună din nou.
— «Tot e prea tare. Nu-1 lovi ou 

atâta sălbătăoiă!44
Clopotul nu mai sună.
—.Ce însemnâză acâsta? Ai adormit1?14 
Verdi alergă înoă-odată pe soenă și 

arată’ inspicientului, cum trebue să bată 
clopotul.

— „Macheroni, cum sună?44
— _F6rte bine, măestre! *
— „Te rog, iubite Macheroni, du-te 

pănă la locul al două-deci lea din parohet 
și judecă de acolo14.

Ou supunere asoultă Macheroni.
— „Ei, cum se aude acum?44
— „Escelent!44

77

— „Ei bine, dragă Macheroni, du-te 
t rangul prim.14 

că Congresul s’a oonvooat la Budapesta. Și 
âtă de ce:

„Am voit să ținem adunări generale 
de alegători în Pukanci, Tisovci, Moșov- 
chiach, Turoianskam-Sv.-Martine și Moșot, 
însă ministrul ni le-a oprit; am voit să jne 
adunăm în Starej-Turej, Myava, Senioi, Pe- 
zinku deja în primăvâra anului 1893, însă 
autoritățile forului întâiă și al doilea ne-au 
oprit adunarea înounosciințată, și cu tote 
urgitările dela 1893 înodoe, ministrul de 
interne n’a resolvat înoă apelațiunile-date... 
Cine ar voi să nege acestea, n’are decât să 
mârgă pentru desmințire în ministeriul de 
interne.

„Astfel nu ni-a mai rămas alt-oeva, 
decât să încercăm a ținâ Congresul în Bu
dapesta și a cere concesiunea direct dela 
ministru. Acolo se adună socialiștii din tâtă 
țâra, catolicii și liberalii sub conducerea 
guvernului, respective a organelor lui. Se 
pote, că și nouă ne vor permite adunarea: 
dâr se pote, că nu vor lăsa să ne adunăm, 
ci cu mare politică ne-vorcjioe „Ja, Bauer, 
da ist ein andercr Făli*. Nouă ne este tot 
atât; cel puțin guvernul nu se pdte as
cunde după spatele nimărui, ci va trebui 
să iese pe față....

„Acel pasagiu al apelului, oare vor- 
besce despre nesinceritatea si nelealitatea 
ceronrilor normative față de naționalități, 
a fost aspru critioat, deși, cel puțin de un 
deceniu înodce, bărbații dela guvern, poli
ticii și pressa (maghiară) în deplină armo
nii au variat de nenumărate ori frasa gâlă, 
„dâr să spună naționalitățile, ce voeso, să-și 
arate gravaminele, căci ceea ce este drept, 
echitabil și satisfăcător, aoeea li-se va da44. 
O astfel de vorbire este o rară dovadă 
despre aoel joc repulsiv, ce s’a făcut cu na
ționalitățile, er cu cel ce se portă astfel, 
nu numai că nu se pote, der nici nu e 
vrednic a sta* de vorbă.

„Față cu naționalitățile, guvernului îi 
este dat programul în legea despre națio
nalități. Guvernul are datorința se apere 
acestă lege de ciungărirl și întortochiărl, și 
tot-odată se o esecute strict și fără de nici o 
întrebare în spiritul ei original și în mod cin
stit. Insă a călca în picibre acestă lege, 
a-o suci și resuci în tote chipurile, și cu 
tâte aceste a întreba mereu: ce adecă 
vrâu naționalitățile, căci oe este drept, 
echitabil și posibil din pretensiunile lor 
li-se va da, — acesta este o simplă urî- 
oiune. Poftiți a nu întreba, ci a face ; pof
tiți a restitui in integrum acestă lege funda
mentală a țării și a-o esecuta, și decă mei 
atunci naționalitățile nu vor fi mulțumite, va 
veni timpul, ca să le întrebați, că ce mai 
voesc?*

Pentru ilustrarea celor spuse, autorul 
se provocă la paragrafii 17 și 18 din ar- 
tioolul de lege 44 dela 1868, în • cari se 
spune apriat, că statul este dator a-se în
griji, pe cât se pdte, ca în institutele sale 
de învățământ, cețățenii de ori-oe naționa
litate să se potă educa în limba lor ma
ternă pănă la gradul unde se începe edu- 
cațiunea aoademică, și în ținuturile unde

Macheroni ascultă.
— „Ei, cum se aude?"
— „Fârte bine !44
— „Acum te rog, du-te în rangul al 

doilea.
Macheroni ascultă din nou.
— „Ei, oum sună acum ? 44 ,
— „Perfect — 44
— „Te rog du-te acum în rangul al 

treilea și al patru-lea.44
Cu supunere se duce Macheroni în 

regiunile mai înalte44.
— Ei, cum se aude de aoolo?44
— „Escelent! *
— „Se aud lămurit bătăile în olo- 

pot‘? 44
— „Da, măestre, ca și cv.m ar fi mie- 

cjul nopții — 44
— „Pot să mă basez pe acesta?44
— „Da44.
— „Ei, bine, acum se mergem mai 

departe!44
' (Va urma). 

ei locuesc în masse (§17); mai departe: 
în școlele medii și superiore de stat, ce se 
vor ridica pe teritoriile unde se vorbesc 
mai multe limbi, să se înființeze pe sâma 
acestor limbi oatedre de limbă și litera
tură (§18).

Numai pe teritorul locuit de Slovaci 
— continuă autorul — esistă mai mult de 
30 de șoole medii, între ele multe de stat, 
der în nici una dintre acestea limba și li
teratura slovaoă nu se propune, ca obiect 
de învățământ obligator. Acesta este o rea
litate soandalâsă și rușinosă, și pentru-ea 
nimeni să nu se îndoescă, d-1 StefanovicI 
provâcă pe întreg guvernul, începând cu 
ministrul-președinte Banfly, pe toți mem
brii parlamentului, pe Wekerle, Szapâry și 
Tisza Kâlmân, provâcă întrâgă pressa și 
societatea maghiară să dovedâscă con
trarul.

Continuând, d-1' StefanovicI dioe, că 
niel-odată Maghiarii nu s’au gândit să fiă 
drepți față de naționalități, să le dea și să 
le respeoteze drepturile, ci întreg sistemul 
de guvernare și-l’au edificat pe terorisare. 
Maghiarii nu s’au nisuit a-șl câștiga amici ; 
au fost mândri, când au putut cjice, 
poporele se tem de ei. „Ei, dâr acum s’a 
sfîrșit și ou acâsta-, nu se mai tem, dău, 
nici Slovacii, și de aici înainte nu se vor 
mai teme câtuși de puțin. A bătut ora, 
când s’adeveresce disa Nâmțului: „Bange 
macken gilt nicht*. D-Vostră eăutațl ârășl 
ruble și maohinațiunl rusescl, — cu tote 
că întregâ acestă istoriă se va converti în va
lora austriacă.Ru trebue nici o maohina- 
țiune la aoâsta; c’o picătură de minte și 
bunăvoință se pdte recundsce, că lucrul- 
după natura lui numai așa se pâtă desvolta. 
Pe mine mă dâre o astfel de desvoltare a 
lucrurilor, der cu cât mă gândesc mai mult, 
ou atât ored mai tare, că pe D-Vostră vă 
stăpânesce „hismet*.

„Ca Slovac am vorbit numai de afa
cerile slovaoe, cu tote că cunosc și aface
rile române și sârbesol, și sciu, că năca
zurile lor sunt o copiă luată de pe năcazurile 
nâstre44....

„De-altmiutrelea așteptăm pe 10 Au
gust, și vom vedâ, — încheiă d-1 Stefa
novicI, — care va fi sfîrșitul? Dâr decă, 
contra tuturor așteptărilor, totuși ne-om pută 
înțelege unii cu alții!*

Glasul desperatului.
Faimosul comi-voyageur „poli

tie44 Dionisiu Păzmăndy, a adresat că
tră ministrul unguresc de interne ur- 
mătdrea scrisdre deschisă.

Vas-Rahot, 31 Iulie 1895.
Fxelență! Mâne voi pleca la Bruxella, 

ea acolo dimpreună cu alțl colegi deputațl 
să apărăm Ungaria contra atacurilor ne
demne inițiate contra ei din regatul ro
mân. î

Scopul nostru principal este, oa aoâstă 
corporațiune, oe cuprinde în sînul său pe 
delegații tuturor corpurilor legislative din 
Europa, să vină în anul următor la Buda
pesta,. aid să-și țină adunarea generală 
anuală și să se convingă că: pe de-o parte 
națiunea maghiară a oorăspuns misiunei 
sale culturale în decursul unui mileniu, pe 
de altă parte, că naționalitățile nu se bu
cură nicăirl de mai multe drepturi consti
tuționale (afară de confederația Elvețiană) 
ca tocmai în Ungariă.

Problema colegilor membri din rega
tul român va fi desfătuirea oonferenței de 
a veni pe anul 1896 la Budapesta, spre 
ajungerea cărui lucru vor folosi cel mai 
potrivit mijloc, adecă ponegrirea națiunei 
maghiare, buoinarea în lume, că noi sun
tem o rassă barbară, asiatică, care ținem 
în lanțuri pe unica națiune de cultură din 
Orient, pe descendenții gloriosei Rome, pe 
Valaohii din Ungaria și Ardâl. .

Pe când așa-dâră noi — ^lokai, Ap- 
ponyi, Horânszky, Nemânyi, jTeleky etc. 
colegi deputațl — faoem preparările ur’fi 
tuș ademenitor în străinătate, câțl-va agi
tatori obscuri de ai naționalităților convocă 
congres la Budapesta pe 10 August. Deja 
însuși conceptul convocării e o scriere ațî- 
țătore; faptul însă, că Q. află indivicjl în 

Ungaria, oarl nu numai, că provooă la ur 
de rassă și la fapte contra statului pe o 
parte a cetățenilor, ci încă îi încuragiâză 
la o luptă unitară armonică și sistematică 
după un plan de mai înainte statorit con
tra legilor esistente și contra instituțium- 
lor de stat, — ei- presupun în puterea sta
tului maghiar o ast-fel de slăbioiune, pe 
care, dâcă am permite-o- și numai la apa
rență, ni-am strica nouă înși-he forte mult 
înaintea opiniunei publice europene.

Cum se apărăm noi prestigiul statului 
maghiar în 13 August la Bruxella, când în 
10 August țin turburătorii aceluiași stat 
congres la Budapesta?- Prevăd deja' tele
gramele bombastice date în tâtă lumea. 
Ce de acuse vor pune la disposiția pressei 
internaționale sub titlul:. „Le Congres des 
nationalites opprimâes siâgeant â Buda
pest!44 Fiind disolvat comitetul național din 
Sibiiu, vor ave așa-deră un nou organ ofi
cios, care îmbrăcat în caracterul competen
ței, va da agitatorilor contra supremației 
națiunei maghiare nouă putere și o anu
mită legalitate de formă.

Escelență! Dâr pănă când vom mai 
suferi noi acestă lucrare de soboli? Nu 
simțescl,'oă tot momentul, petrecut în ne- 
lucrare, este o nouă radă de speranță în 
inimile dușmanilor noștri, âr pe noi, ce-i 
gata de-a sări în luptă pentru întregitatea 
statului național maghiar, ne tortureză sen
timentul indignațiunei și chinuitorea în- 
doelă?

Nu, așa nu mai pote merge. Trebue 
pus capăt, și încă curând și cu temeiQ — 
acestei vântorii nițioialiste, aoeitor unel
tiri îndreptate contra statului. Mă întorc 
așa-dâră cătră tine, Esoelență, ca cătră cel 
mai înalt păditor al puterii de stat polițiale,. 
case opresclnumai decât — pe basa drepturilor 
legale ce ai — Congresul naționalităților 
convocat pe 10 August-, er pe cei, cari cu tote 
acestea se vor aduna, se-i arestezi. Tot-odată 
dă o ordinațiune tuturor autorităților 
nostre, ca să se pună odată pentru tot- 
dâuna capăt ori oărui conventicul, care, sub 
pretextul desbaterei gravaminelor închipu
ite de naționalitate, ațîță numai focul lup
tei îndreptate în contra integrității statului 
nostru.

Aoâsta este umilita mea rugare, E.s- 
celență, despre care cum-eă e proprie mi- 
liânelor acestei patrii, sunt convins mai 
pe sus de orl-ce îndoâlă.

Cu aoâsta am rămas cel mai sincer 
al tău credincios.

Păzmăndy Denes.

„Contra ideii de siat“«
Acâsta este eticheta sub care „Ma

gyar Hirlap*, organul fanaticului Horvâth 
Gyula, se vaeră și se tângue, că „nulla 
dies sine linea44, adecă nu trece <jb ca 
„blăstămații44 de „Valachl44 să nu ataoe 
„ideia de stat maghiar44. Pe răbojul aoestor 
ataourl „Magyar Hirlap44 pune la loo de 
frunte „Gazeta Transilvaniei*, care „vor
bind despre planul mai nou al ministrului 
Wlassics, ce țintesoe la scoterea limbei 
maghiare din școlele elementare, sorie, că 
și limba maghiară ar trebui scosă din șcâ- 
lele naționalităților44.

Sfîrleza lui Horvâth s’a supărat rău 
pe „Gazetă44, oă ea a numit străină limba 
maghiară pentru elevii din șoâlele elemen
tare. Dâr cum era s’o numim ? Noi am 
spus un adevăr, cum a spus și ministrul 
Wlassics față cu limba germană.

Insă foia ungurâscă nu-șl mărginesce 
supărarea aid, ea ne mai și amenință:

„Niol într’un stat din lume — c)'00 
ea — nu s’ar suferi, ca limba statului să 
fiă numită străină pe teritoriul țării. Și n’o 
putem suferi nici noi. Aoela, care află 
străină pentru sine limba statului pe teri
toriul Ungariei, să tragă consecențel1*.

Din scrisele acestea se pare, că cei 
dela „Magyar Hirlap44 și-au eșit din țîținl, 
altfel neputendu-ne închipui o amenințare 
atât de stupidă.

După ce-o sfîrșesoe cu noi, foia un- 
gurâsoă s’apucă de „Allgemeine Ztg.*, care 
vorbind despre Congresul naționalităților 
„profesâză aceleași principii oa și „Gazeta44. 
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Foia germană a cjis, oă Maghiarii nu lasă 
nefolosită nici o ocasie, ca să nu perse
cute pe naționalități. „Magyar Hirlap" răs- 
puncjendu-i asigură pe cei dela foia ger
mană, că pe „ospeții" Congresului naționa
lităților nu-i va persecuta nime, din simpla 
oausă, oă Congresul nu se va întruni nici
odată... Adecă îl va opri guvernul.

Achitându-ne, dorim lui „Magyar Hir- 
lap“ somn liniștit pe „laurii" turbatului șo
vinism maghiar, care spumegă și furibun- 
dâză, când i-se spun adevăruri, cari îl us
tură și dor.

SOIRILE DILEL »
— 24 Iulie.

D-l George Pop de Băsesci, vice-pre- 
.ședintele comitetului întemnițat, împlinin- 
du-șî anul de osândă, ce i-s’a dictat în pro
cesul Memorandului, iese ad/i din închisârea 
de stai dela Vaț. D-sa a intrat acolo la 27 
Iulie anul treout; fiind concediat pentru 
<jece cjile din tristul incident al morții so
ției sale și nesoootindu-i-se timpul acesta, 
a trebuit să-l împlinâsoă pănă acjl. Ne bu
curăm, că după-ce și-a suportat osânda cu 
bărbățiă, d-l George Pop se reîntoroe sănă
tos în sinul familiei sale și a conaționali
lor săi, cari îl vor întimpina cu aoeeașl 
iubire caldă, ce a manifestat’o densul pen
tru ei și pentru causa comună. Din inoi- 
dentul acesta îi trimitem și noi sincerile 
nostre salutări și felicitări!

— Din incidentul liberărei, damele 
române din Brașov au trimis D-lui George 
Pop următârea salutare:

„Stimate Domnule! Salutăm cu bu- 
„curiă dina eliberărei D-Vostre din grea 
„temniță. Vă felicităm, că t ți putut su- 
„Dorta cu bărbățiă și demnitate acâstă 
„osîndă grea, și vă dorim, să vă țină Dum- 
„necjeu încă mulțl ani pentru binele și pros- 
„perarea nâmului nostru prigonit".

—o—
Școle de-ale statului în comitatul 

Treiscaunelor. Foile ungurescl spun, oă în 
curând au să se înființeze în comitatul 
Treiscaunelor mulțime de șoole ungurescl 
de stat. Pentru unele din ele sunt acum 
în ourgere pertractările între stat și co
mune ; pentru cele mai multe însă tâte pre
gătirile sunt gata, rămânând numai să se 
apuce de zidit. Așa stă lucrul în Cchichiș, 
Highig, Ariuș, Vâlcele, Tiei (Kreuzburg) și 
Bita. In Dalnic și Doboli-inferior școlele 
se edifică acum, în Poiana sărată lucrările 
sunt împedecate prin faptul, că „influințe 
măestrite" fac imposibilă cumpărarea unui 
loc trebuincios pentru școlă; în Brețou, 
Oituz și Ohezdi-Mărtănuș se fac acum pre
gătirile.

—o—
Părechea regală română, în călătoria 

sa în străinătate, a trecut Sâmbătă la 2 
ore și 20 minute prin gara Brașov.

—o—
Complesanță pecătosă. La Chireu, 

după cum se vede din textul învitărei, ce-o 
publicăm mai jos, tinerimea studiosă ro
mână din Gherla și jur va da la 11 Au
gust n. c. o petrecere. După cum apare 
din invitare, petrecerea va să aibă carao- 
ter românesc, scopul încă e româneso, a- 
rangerii de-asemenea sunt Români. Cu tote 
aoestea invitările sunt tipărite pe-o parte 
românesce, er pe alta uvguresce! Acâsta ne 
pare cu atât mai bătător la ochi, deore-oe 
arangerii sunt tineri studențl români, dela 
oarl așteptăm dovedi de ambițiune și mân- 
dnă națională, er nu de servilism și oom- 
plesanță păcătâsă. Ori doră s’au temut ti
nerii gherlanl, că dâcă invitările vor fi nu
mai românesc!, Maghiarii, — iăcuțl ori năs- 
ouțl, cu pinteni, ori cu perciuni — nu le 
vor cerceta petrecerea ? Dâr ce lispă aveau 
ei de-a se insinua „bună-vonței“ unor șovi- 
niștl, cari de-atâtea-orl au dovedit, că oer- 
oeteză societățile române numai pentru-ca 
să ne spioneze și să oaute pretexte de a-șl 
face „merite" prin oaluminarea nostră ? 
Decă-i introduci în societate, îți cer să 
vorbescl unguresce și să sai împreună cu 
ei la „csardas" ; dâcă-i aseulțl, te faci de 
rîs ; de nu-i asculți, ești taxat ca nepariot 
fanatic și periculos. Câte neplăceri n’au 
avut de a îndura- Românii din causa 

întroduoerei unor astfel de spioni în 
sooietățile lor, și din tote aoestea gher- 
Janii înoă niol acjl n’au învățat minte? 
Cei ce vor așa-dâră se arangeze petreceri 
românescl, arangeze-le, dâr dâcă nu se 
simt în stare de-a o faoe acâsta fără a es- 
pune și înjosi pe Români, atunci mai bine 
să șl vacjă de treburi și să lase arangiarea 
petreoerilor în sarcina altora, cari sunt mai 
bărbați și soiu să represents cu demnitate 
sooietatea română.

—o —
încercări zadarniee. „Budapesti Hir- 

lap" este informat, că Dionisiu Pâzmândy 
a sons o broșură franoesă asupra cestiunei 
române, cu soop, ca să lămurescă, rogu-te, 
pe membri Conferenței interparlamentare 
asupra acestei oestiunl. — Păcat de timp 
pierdut și de oboseli zadarnice.

— o—
Mortea unui archiduce. Archiduoele 

Robert-Ferdinand-Salvator, fiul marelui duce 
de Toscana, a murit în Lindau în urma 
unei peritonite.

—o —
Dela băi. Ni-se scrie, că la băile din 

Sângeorgiul Năseudului au sosit pănă acum 
peste 150 familii, dintre cari 50 sunt Ro
mâni, apoi vin Evreii în număr mare, Ger
mani și Unguri sunt cei mai puțini. — La 
Vâlcele numărul total al visitatorilor însăm- 
națl pe listă e de 290, cu 852 persone. In 
acest număr însă sunt însămnațl și forte 
mulțl turiști și trecători, cari abia au dur- 
mit câte-o nopte în Vâlcele și s’au dus 
mai departe. In total, băile dela Vâlcele, 
în comparațiă cu timpurile de mai înainte, 
sunt slab cercetate, mai slab chiar și ca 
anul treout. Jumătate dintre ospeții află
tori adl la Vâlcele sunt parte Români, 
parte Evrei din România; Români dela noi 
sunt de tot puțini. Pe promenadă se aude 
mai mult limba română, cu tâte aoestea 
însă musica abia cântă câte-o piesă româ- 
nâscă, pe când „osârdâs"-url destule.

—o—
Portul Constanța. Pe la începutul 

lunei viitore se vor înoepe lucrările mari 
de conftrucțiune a portului Constanța și a 
căror valore se ridică la un milion lei. 
Personalul de control a fost deja numit de 
ministrul lucrărilor publioe român.

—o—
Conflct turco-bulgar. MercurI sâra un 

post bulgar de vr’o cjeoe âmenl stabilindu- 
se lângă Tilkili, în teritoriul restituit Bul
gariei de ourend, un detașament de vr’o 
60 de soldați și bașibuzuol a deschis fo- 
oul în oontra postului bulgar. Aceștia nu 
au răspuns și au sfîrșit prin a fi înțeleși 
de Turci, cari au încetat focul. Cei doi co
mandanți au schimbat esplioațiunl, și un 
sergent turc a declarat, că el luase pe Bul
garii drept insurgenți. CâțI-va omeni ai 
posturilor vecine au fost trimiși pentru a 
întări postul bulgar.

—o—
Falimentul unei case de bancă. Din 

Genua se scrie, că casa de Bancă Bingen 
Fieres, a fost declarată în stare de faliment; 
se vorbesce de un pasiv de 10 miliâne. 
Suma esaetă a pasivului casei Bingen nu 
se cunâsoe încă. Acest pasiv ar lăsa un 
defioit de 4.000.000 rentă asupra piețelor 
din Londra, Paris și Italia. Printre căușele 
desastrului se vorbesce de 20.000.000 de 
operațiuni ă la hausse asupra schimbului 
din Franoia.

—o—
ălonetisarea în Franci». In monetăria 

din Paris B’a început baterea a 8 miliâne 
lei în monede divisionare cu milesimul 1895. 
Aceste piese de argint trebuiau să fiă bă
tute cu o nouă efigie, der desemnurile pro
puse ne-fiind acceptate, ele vor fi investite 
cu mărcile obicinuite. Se scie, că dela 
1870 moneda franoesă cuprinde două feluri 
de efigii: Geniul pentru piesele de aur de 
100, 50 și 20 lei; JDeița pentru piesele de 
aur de 5 și 10 lei și pentru piesele de ar
gint de 5 lei.

Logodnă. D-ra Agapia T. Nicolau, 
fiica d-lui Teodor Nicolau din loc, s’a lo
godit Sâmbătă sera ou d-l Dimitrie Vulc 
din Săliște. — Adresăm sinoere felicitări 
tinerei părechl.

Concert. Musioa orășenâsoă va con
certa mâne, Marți în grădina oțetului „Nr. I." 
începutul la 8 ore sâra.

Din tera asasinatelor.
Deputațiunea bulgară a sosit alaltă

ieri în Sofia. La Țaribrod a întempinat’o 
2000 de Bulgari, aioăror oonduoător, Valko 
Meciov, i-a ținut o vorbire de bineventare, 
mulțămindu-i pentru împlinirea marei mi
siuni. Metropolitul Clement a răspuns, că 
marea națiune rusă se portă față de popo
rul bulgar tot cu aceleași sentimente, oa 
atunci când a liberat, organisat și creat 
Bulgaria.

La 2 ore d. a. deputăția a călătorit 
mai departe spre capitala bulgară.

In Sofia a ajuns la 7 ore d. a. La 
gară i-a eșit înainte un public imens, în
tre care și miniștri Stoilov, Madsarov și 
Mindovid. Mulțimea număra peste 2000 de 
omeni. Metropolitul Clement a fost ridicat și 
dus pe umeri până la trăsură, fiind aclamat 
entusiastic în tot parcursul.

*
Telegraful aduce soirea despre un 

nou omor, ce s’a săvârșit în Tatar-Bazar- 
jik (Rumelia orientală) asupra lui Matan- 
tiev, președintele clubului stambulowist, și 
amic sincer al lui Stambulow. Un individ 
ou numele Verekata, l’a rănit de morte ou 
un pumnal. împrejurările omorului nu sunt 
cunoșoute încă; fapta a produs sensație pre
tutindeni, și partisanii lui Stambulow sunt 
cuprinși de o adevărată terâre. Se presu
pune, ou drept cuvânt, că esista o bandă 
secretă de ucigași, cari și-au făcut o lungă 
listă a acelora, pe cari vor să-i culce la 
pământ.

ProducțiunT si petreceri.
Tinerimea studiosă din Armeni învită 

la petrecerea de vară, împreunată cu pro- 
ducțiune teatrală, declamărl, cântări și joc, 
ce se va ținâ Duminecă în 11 August n. 
o., în comuna Armeni, într’o grădină pri
vată ; er la timp nefavorabil în șoola gr. 
cat. Venitul curat e în favorul reuniunei 
de pompieri de acolo. începutul la 4 ore 
d. a. Intrarea de personă 50 or., de familiă 
1 fi. Ofertele marinimose se vor chita pe 
cale cjiaristică.

Program: 1.) „Dușmanoele", poesie de 
G. Coșbuc, declamată de d-șâra Elena 
Opriș. 2.) „Nevasta care iubesce", oor mixt 
de G. Musicesou. 3.) „Paul Chinezu", poe
sie de I. Nenițesou, declamată de *** 4.) 
„pis-a badea c’a veni", cor mixt de G. 
Musiceseu. 5.) „Inelul și năframa11, poesie, 
deci, de d-șora Maria Neagoe. 6.) „Piâtra 
din casă", vodevil într’un aot de V. Ale- 
sandri. 7.) „Herșcu Boocegiul", cântec 
comic predat de d-l Aurel Bratu, stud, 
sextan.

*
Programa concertului dela Turda, ce se 

va da împreună cu petreoerea anunțată pe 
10 August n. o. este următârea: 1.) „Piano- 
solo", de d-șâra Polixena Mesaroș. 2.) „De- 
olamațiune", de d-șora Augusta Vlăduțiu. 
3.) „Cântare solo", de d șâra Olimpia Vlă
duțiu, acomp. pe piano de d-șâra Augusta 
Vlăduțiu. 4.) „Violină solo“, de d-l Cornel 
PopovioT, acomp. pe pian de d-na Victoria 
Popovicl. 5.) „Discurs", de d-l Vaier Moldo
van. 6.) „Duett: țimbal-violină", de d-șâra 
Măriți Chiorean și Drd. Iuliu Popescu. 7.) 
„Deolamațiune", de d-l Iustin Pop. 8.) „Vio- 
lină-solo“, de d-l loan Mesaroș, aoomp. pe 
piano, de d-șâra Polixeuia Mesaroș.

începutul la 7 ore sâra.
*

Inteligința stud, română din Gherla 
și jur învit la petrecerea de veră, car se 
va arangia la 11 August st. n. 1895 în lo
calitatea băilor dela Chireu, Venitul ourat 
e destinat pentru biserioa gr. cat. din 
Gherla. Intrarea de persână 80 or. înce
putul la 7 âre sera. înainte de pausă se 
va juca „Călușerul" și „Bătuta" de 13 
inși. Suprasolvirile se chitâză pe cale (jia- 
ristică.

- *

Tinerimea română din Bran, are ondre 
a vă invita la petrecerea de vară, ce se 

I va arangia Joi în 27 Iulie st. v. 1895. In- 
I oeputul la 7 ore sera precis. Bran, în 20 
I Iulie st. v. 1895. Tinerimea română. Pre
țul de intrare la bunăvoința p. t. public. 
Venitul ourat este destinat pentru scopuri 
filantropioe. Ofertele marinimose se vor chita 
pe cale ziaristică. Programa: 1. Arvinte și 
Pepelea, vodevil într’un act, de V. Aleo- 
sandri. Persânele: Arvinte, d-l I. Ionioă, 
Pepelea, d-l I. Stoian. Mandica, d-șora 1. 
E. 2. Rugămintea din urma, poesie de G. 
Coșbuc, declamată de S. Pușcariu. 3. Co
nul Leonida, farsă într’un act, de I. L. 
Carageale. Personele: Conul Leonida, d-l 
I. Enescu. Efimița, d-șora G. S. Safta, 
d-șora I, E.

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 4 August n. (Coresp. 

spec, a Gaz. Trans.) Acjl la 7 6re 
20 minute diminâța au sosit la Buda
pesta Majestățile lor Regele și Regina 
României, însoțiți de damele de ondre: 
Begnescu, Mavrogheni și de Domnii 
adjutanți Colonelul Priboianu și maio
rul Istrat. La gară au fost întâmpi
nați de d-l Balș, Consul general al 
României, împreună cu Ddmna, și 
de d-l vice-consul V. Bercianu, pre
cum și de d-l Rosetti Solescu, minis
trul României din Belgrad, care din 
întâmplare se afla la Budapesta.

D-na Balș a presentat M. S. Re
ginei un buchet frumos, compus din 
glandiole, rose și alte flori de seson.

Conduși, de autoritățile căilor 
ferate și representanții Capitalei în 
salonul regal, aici au petrecut timp 
de o 6ră și apoi și-au continuat căle- 
toria spre Viena.

La despărțire Majestățile lor 
erau fdrte veseli și afabili.

Scirî telegrafice.
Viena, 5 August. Ministrul de 

esterne Golukowsky a visitat eri pe 
cancelarul Hohenlohe la Aussee, de 
aici a plecat apoi la Ischl.

Sofia, 5 August. Poporațiunea 
a făcut o. mare ovațiune Mitropoli
tului Clemente.

Acesta a cjis, că s!a dus la Pe
tersburg la dorința prințului, a gu
vernului și a poporului. Rusia do- 
resce binele și progresul Bulgariei. 
Dâcă principele și guvernul vor 
merge în înțelegere, vor ajunge la 
scop.

DIVERSE.
De câte-ori și-a scos Napoleon sa

bia? S’ar păre aprâpe ou neputință, ca 
marele beliduoe Napoleon, care îșl condu
cea oștile din învingere în învingere, să-și 
sooță sabia singur numai de trei ori. Și 
lucrul totu-șl este adevărat. Intâia-șl 
dată și-a scos sabia, oa să se apere 
la 1812 pe când se reîntorcea din Ru
sia ou suita sa și pe drum fu atacat 
de-o trupă de Cazaol. Ajuns în strîmtore 
Napoleon se puse în fruntea vitejilor săi 
ou sabia în mână și fugări pe inimic. 
A doua-âră s’a întâmplat la 1814; Ge
neralul franoes Colbert ataoase la Arois- 
sur-Aube ou cavaleria franoesă trupele ruso- 
austriace, dâr pedestrimea inimioă înproșca 
glânțele asupra Franoesilor cu atâta furiă, 
în cât aceștia întorcând spatele fugeau ne- 
bunesce, oa să-și soape vieța. Cavaleria 
rusă s’a luat după ei, oând de-odată ob
servă Napoleon și eșindu-le înainta strigă 
ou vooea-i tunătore: — „Cine outâză să se 
retragă?" In momentul acela voi să-și scotă 
sabia, dâr ea era ruginită. Era aprâpe să fiă 
înounjurat de Cazaci. In urmă însă îi suo- 
oese să ș’o tragă din tâcă. Numai deoât 
ajunse cavaleria franoesă și punându-i-se în 
frunte, începu atacul. Martori ooularl spun, 
că s’a repecjit între inimici cu atâta tur
bare, înoât aceștia oprindu-se se retrăgeau, 
âr ostașii franoesl au prins inimă alun- 
gându-i. Mai pe urmă s’a întâmplat la Water
loo, der atunci a tras’o prâ târziu, și el în- 
su-șl a lost silit să se refugieze.
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Literatură.
Doine și strigături din Ardeal, date 

la ivelă de Dr. Ion Urban Jarnik și Andrei» 
Eârseanu. Acesta este titlul uneia dintre 
cele mai bogate și mai bune colecțiunl de 
poesii poporale ardelenesci, Tipografia A. 
Mureșianu Brașov. Conține 431 pagine, 
cn mulțime de doine de dragoste, de dor 
și jele, de mustrări și biăstămurl, doine 
haiducescl, de-ale cătăniei, apoi strigături 
bătrânesc! și colinde. Cartea e însoțită 
de-o prefață de d-1 Andreiu Bârseanu, în 
care se arată, că buna primire, de oare 
s’a bucurat acestă carte la 1885, când s’a 
publioat prima edițiune, a îndemnat pe 
d-1 librar din Brașov, Nicolae Ci»rcu, să 
scotă acăstă a doua edițiune, anume întoc
mită pentru popor. Costă un esemplar nu
mai 75 or. De vendare la librăria editore 
Ciur cu în Brașov și la celelalte librării.

*
In editura librăriei E. Zeidncr din 

Brașov a apărut: Carte de cetire pentru 
anii din urmă ai școlelor poporale și de 
repetițiune, luorată de Domeniu Dogari», în
vățător dirigent în Satulung (Săoele) și Ni
cola» Pilția, profesor la gimnasiul -român 
din Brașov. — Este una dintre cele mai 
bogate cărți de cetire, se estinde pe 424 
pagine, cuprindend 231 buoățl de cetire 
parte în prosă, parte în poesiă. Costă un 
esemplar broșat 70 or., er legat 85.

Cursul la bursa din Viena.

Bursa de mărfuri din Budapesta.

din 31 Iulie n. 1895.

S fi m i n ț e
© 

s w 
S 5 
o

Prețul pez
100 chilojjr.

dels | pânî

Grâu Bănățenesc 80
Grâu dela Tisa 80 6.45 6.55
Grâu de Pesta 80 6.40 6.50
Grâu de Alba.regala 80 6.40 b.50
Grâu de Băcska 80
Grâu ung. de nord 80

d A S 2 Prețul per
Sămințe vechi

«ninl W 100 cbjlgv.
BO Ul

* c O dela până

Săcară 70-72 5.50 5.60
Orz nutreț 60-62 5.15 5 30
Orz de vinars 62.64 ,— .—
Orz de bere 64.66 .— t__

Ovăs 89.41 6.70 7.—
Cucuruz bănăț. 75 ;__ .—
Cucuruz alții soiu 78 t_
Cucuruz ... . -
Hirișcă rt — . — .--- —.—

Producte div, Sola]
□uraul

dola p&nft

s

r-4

© 
P-

Sem. de trif.

Giro-Conto
la. loan-ca

V

Austro-Ungară.
d

3
•rl
Î0

0

Nr. 164—189B

Orele de cassă dela 8—1

Din 3 August 1895,
£eniâ ung. de aur 4% .... 123.30
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.95
Impr. oăil. fer. ung. in aur 4y2% • 124.60
Impr. oăil. fer. ung. în argint 472% 102.80
Oblig. oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 122.35 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.50
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.25
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 146.25 
Renta de hârtie austr. . . . . 1090 —
Renta de argint austr.................... 1095 —
Renta de aur austr...............................123.40
Dosuri din 1860 . . . . • • 154.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1076.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 488.20
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 400.10
NapoleondorI.................................. 9.62
Mărci imperiale germane . . . 59.35
London vista....................................121.35
Paris vista.................................. 48.0772
Rente de corone austr. 4%. . . 100.75
Note italiene.................................. 45.90

Cursul pieței Brasov.
Din 5 August 1895.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. CumD. 
Napoleon-d’ori Oump. 
■G-albenl Camp.
Mărci germane Oump. 
Ruble rusescl Cump. 
Lire turcesol Cump. 
Serie, fono. Albina 5°/u

9.58 Vend. 9.60
9.52 Vend. 9.56
9.60 Vend. 9.62
5.64 Vend. 5.68

59.— Vend. —.—
129.— Vend. —.—

10.82 Vend. —
100.75 Vend. 101.75

73
o u

Oleu do rap. 
Oleu de in 
Uns. de pore

Slănină
>> 

Său 
Prune

H
Lictar

Nuci
Gogoși

n
Mi era

;;
Ceară 
Spirt

n

Luțernă ungur, 
francesă

rosiă 
rafinat duplu

del a Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

din Bosnia iu buțț 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuțe de spirt

b

i 
a

H 
0
0 -P 
0 
P

Proprietar: Dr- Aurel KăaweșâaiEW.
Redactor responsabil: Gregorius RSaior..

Anunciun
(inserțhmi și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiuns. In casulu pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădementu, 
care cresce cu câtu publicarea 

se face mai de multe-ori.

Administrațîunea 
„Gazeta Transilvaniei.“

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

Sosirea si jlecarea trenărilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

i. Dela, Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 ore 07 m. dimineța.
Trenul de persdne: 8 ore dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 6re 25 minute sera.

2. Dela București la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 bre 20 m. după am&jl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 dre 19 minute sâra.
3. Dela Ztrnesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 dre 21 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 14 min. după am. 
Trenul mixt: 8 dre 16 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul mixt: 8 dre 20 min. dimin. 
liedul de persdne: 1 dră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*!

Acest de persone 7 ore 40 m. dim.

*) Trenul tren circuldză numai Joia,

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimindța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după âm. 
Trenul de persdne: 7 ore 43 min. sera.
Tr. accelerat: 10 dre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la București:

Trenul de pers.: 3 dre 55 min. dimin.
Tr. accelerat: 5 dre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 dre înainte de amecjl. 
Trenul accel.: 2 dre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesti. (Gara Bartolomeiu.)

Trenul mixt: 9 dre 5 min. dimindța. 
n „ 5 „ 13 m. după am.

Trenul mixt: 9 dre 80 min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persdne: 3 ore 5 după am.
Trenul mixt: 8 dre 50 minute dimin.
Trenul mixt: 5 dre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persdne 6 dre 40 min. sera.

Dumineca și la sărbători.
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„ALBINA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA BRAȘOV

IMSC8 depuneri spre fructificare J6 1®
netto, solvindă însăși darea de interese;

SGOlltffl polițe comerciale Cil 5Vli|
SCCOrflâ împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CU jj 
iCSClllllB 

accord

o

o ■ 
0> 

credite în cont corrent
împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri CB GȚ;

■eie și talii ie vaiereIflpn QÎ Tlindo cu Preturile cele
101Q Ul VlllUU mai convenabile 
indigene și străine, în specială de cele românescl;

CDD0116
SoXz oppose lela efecte române; 

j încassan si tail 
’: :_ilj însărcinări ie tacă 

magazine și locuri libere de depou,

resentaă capta, escaiapteză 
expiră 
efecltaă 
esecotă ia comlsiuRO 
închirieza

f

pe piețele din țeră și 
streinătate;

n sub cele mai ief- 
____1 tine condițiunl; 

pe teri- 
_____________________________________ ; toriulă

său strada Gării' Sfr. 45, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fierți de stată, e legată prin șine proprii cu 
aedsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

TIPÎlîlPQPP î*1 cafitatea sa ca representanță principală a so- nfnpfn 
PllllluPuU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului LU 

pirn asigurări pc viata p,rti-
Onorabileloru administratiuni de fonduri si p. t. D-loru 

capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5°l0 ale „Albinei11 
ale căroru eupbne se rescuniperă semestrulu fără nici o 

detragere, șl cari se află de v6mu|are în cursul dilei a bursei 
din Budapesta, în piese de 500, KJOO și ÎOOO de corone. 
Conipax-endu cursurile și produsuld celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina" ie 5°j0 
suntu adi relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din XSudapesta.

Bonitatea absolută a fonciereior „Albina" e garantată 
prin valorea celfi puținu întreită a ipoteceloru pe basa cărora 
se esmitu, prin fbndulu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi* a institutului.
1 60-*
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Prețulu abonamentului este: 
Pentru Âustro-Ungaria: 

luni 
luni 
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

-ii
3 
0 
fi

a©

X

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni................................ .....
șese luni ... ................................
unu anu. ................................................

!

3
6

12

fi. 
fi.
fi.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

X

Duminecă.

2
1

ti. -
a. -

50 cr.

Pentru Austro-Ungaria:
anu.
șese luni
trei luni

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

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămuritil și a arăta și poșta ultimă.

Administrațîunea „Gazetei Transilvaniei/4 
O

X 
X
X
X
X

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


