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înainte și după Congres.
Abia au trecut două septemânl 

de când guvernamentalul „Pester 
Lloyd" — contra obiceiului sSu și 
a atitudinei sale de tot intolerante 
în cestiunea naționalităților — ni-a 
surprins c’un articul, în care a ple
dat, ca guvernul și autoritățile se 
nu pună nici cea mai mica piedecă 
în calea congresului convocat pe 10 
August. „Cele trei naționalități — 
(țicea „Pester Lloyd" — „s§-șl verse 
în nemărginită libertate durerile lor 
în reservoriul publicității.... se vină 
se spună sincer, unde le strînge pa
pucul,... ele ori cât de departe ar 
merge în atitudinea lor provocătbre, 
vor afla în cercurile nostre seribse 
politice ascultători forte atenți". Mai 
departe dicea acâstăfbiă: „să spuno, 
că scopul congresului nu e atât plân
gerea, cât stabilirea unui program 
comun de acțiune. Și într’asta am 
dori se li-se lase d-lor deplină mână 
liberă"...

Așa a pledat organul guvernu
lui la început.

Se părea, că într’adever cei dela 
putere s’au hotărît se procedă de 
astă-dată în sens liberal față cu în
trunirea, despre care e vorba, și se 
arete ast-fel, că guvernul nu se teme 
de consecențele, ce le-ar putâ avâ ea.

Alt sens nici nu puteau avea 
cuvintele: „se li-se lase d-lor dela 
congres deplină mână liberă la sta
bilirea programului lor de acțiune".

Scieam noi fbrte bine, că nu va 
dura mult acestă afișare fariseescă 
a liberalismului din partea numitei 
foi. Simțeam destul de bine, că acel 
articul era scris cu intențiunea de 
a seduce și cu acestă ocasiă opi- 
niunea publică din străinătate asu
pra sentimentelor celor dela ocăr
ii) ui re.

Și așa a și fost.
Încă în ajunul congresului „Pes

ter Lloyd" a început să amenințe. 
După congres însă și-a reluat pe 

deplin rolul intolerant de mai îna
inte, și de unde 4i°ea acum două 
săptămâni, că ori cât de provocă- 
tbre ar fi atitudinea celor dela con
gres, ei vor întâmpina cea mai mare 
atențiune în cercurile seribse poli
tice ale Maghiarilor, — acum deo
dată află, că nici un Ungur nu pbte 
să stea în discuție asupra punctelor 
programului anunțat Sâmbăta tre
cută, în sala dela Hotel Național din 
Budapesta. Ba mai mult, găsesce, 
că ar trebui să se procâdă cu tbtă 
rigorea față cu nisuințele manifes
tate în acel program.

C’un cuvânt, liberalismul fățărit 
dăună-dl face de-odată loc teroris
mului celui mai brutal, și de bîne 
ce cerea, ca să se lase „deplină 
mână liberă d-lor dela congres în 
compunerea programului loi", acum 
„Pester Lloyd" nu se pdte reține de 
a apela chiar și la piocuror pentru 
a da legafi în mânile lui pe condu
cătorii întrunirei.

Și fiiind că îi lipsesce substra
tul legal pentru acâsta, deore-ce con
gresul a decurs în totă liniștea și 
cu tbtă respectarea formelor legale, 
își ia refugiu — ca toți teroriștii și 
despoții — la nisce denunțări false 
și răutăciăse, ce s’au lăcut asupra 
convenirei frățesc! la o cină comună 
a membrilor congresului Sâmbătă 
sera, tot în „Hotel Național."

„Acolo — cjice „Pester Lloyd" 
— unde domnii se simțiau liberi de 
controlul poliției, ei au făcut în toas
turile lor nisce sălbatice aserțiuni, 
cari sunt în adevăr apte de-a pune 
pe procuror puțintel pe gânduri". 
Și apoi povestesce, cum d-1 George 
Pop de Băsesci, „care numai acuma 
a eșit din închisărea de stat", vor
bind de uniunea celor trei națiuni 
în Ardeal la 1437, ar fi c|is, că acum 
a sosit momentul, când națiunile ro
mână, sârbâscă și slovacă se aliază 
pentru răsturnarea hegemoniei ma
ghiare; că Mihail Polit, care stri
gase odată în dietă: „La Philippi 

ne vom vedâ erășll", a vorbit pen
tru unitatea latină-slavă, din care 
cele trei naționalități fac parte și 
care formeză un cerc deosebit și o 
putere de atracțiune deosebită, și că, 
în „șirul toastelor selbatice", Dr. 
Stefan Pop ar fi conjurat solemnei 
pe cei de față să țină neclătit la 
acâstă uniune și să fiă afurisit acela, 
care va turbura concordia celor trei 
națiuni.

S’au ținut în acea sără, cum bine 
suntem informați, vorbiri pentru fră
țietate și solidaritate și pentru suc
cesul luptei legale în apărarea esis- 
tenței naționale. Dâr spiritul acestor 
vorbiri numai sălbatic nu a fost și 
cu atât mai puțin a fost acest spi
rit o „provocare la lupta de rassă 
de jos în sus. contra Maghiarilor", 
cum susține „Pester Lloyd".

Și dâcă fbia lui Max Falk nu 
se sfiesce a lua o denunțare răută- 
ciosă ca mărturiă pentru a formula 
astfel de acusări în contra congre- 
siștilor, dovedesce tocmai contrarul 
de ceea-ce a vrut să apară înaintea 
lumei culte, când a c^8, se nu li-se 
pună nici o piedecă în cale și să 
li-se lase deplină mână liberă.

Dâr acum se vede, că scopul 
pentru-care „Pester Lloyd" a făță
rit un moment o pornire de ade
vărat liberalism, s’a ajuns. Confe- 
rența interparlamentară din Bruxella 
a fost informată, că naționalitățile 
s’au putut sfătui în liniște și în „li
bertate" în capitala ungară. De acum 
pote reîncepe vechiul joc cu ame
nințările, că dâcă se vor face pași 
în sensul indicat de program, domnii 
din cestiune se vor întâlni cu pro
em orii și judecătorii unguri. Pbte 
reîncepe vechiul cântec, care ape- 
leză la Românii, Sârbii și Slovacii 
„patriotici" de a-se constitui într’o 
partidă contra „dacoromânilor" și 
„panslaviștilor."

Statul și ârăși statul e chiămat 
pe arenă, ca să-și împlinâscă o nouă 
datoriă: de-a sugruma în germane 

și acâstă mișcare inițiată de con
gresul naționalităților. E vorba de 
un comitet, de-o organisațiă, de-un 
Memorand, care să fiă dus acum de 
Români, Sârbi și Slovaci de nou la 
Viena.

„Pester Llovd" cere dela gu
vern să ia posițiă față cu noul co
mitet, „care sub numele unei comi- 
siuni vre să editeze din nou comi
tetul executiv al partidei române 
naționale și care ușor ar pută de
genera într’un guvern secret al ul- 
traiștilor".

Așa înțeleg cei dela guvern mi
siunea de pace a Ungariei spre pros- 
perarea civilisațiunei în Orient, mi
siune, cu care fac tocmai acum atâta 
paradă la Bruxella. Așa înțeleg ei 
libertatea egală pentru toți și așa 
își țin cuvântul, că vor da deplină 
mână liberă celor ce se vor întruni 
în congres pentru a arăta, cari sunt 
năcazurile lor. Cu asemeni bmeni în 
adevăr nu se pbte sta de vorbă, și 
ne-am rămăși, că nici chiar prietenii 
lor din Torontal, pentru-cari ei se 
înfierbântă acum așa de mult, n’ar 
fi. în stare să ajungă cu ei la nici 
un căpătâiu.

JDupă congres. Oficidsa rFol. Corr.u 
ocupându-se cu Congresul naționalităților 
4ice următorele: „In împrejurările date se 
pare îndreptățită luarea de masuri reglemen
tare, și in direcția acâsta se vor stabili cele 
mai riguroși mesurl de controlare din partea 
autorităților acolo, unde producerea de de- 
clarațiunl pline de tradare de patrie, ca pro
gramul Congresului de Sâmbătă, vor îm
brăca caracterul acțiunei'1.

CRONICA POLITICA.
— 3 (15) August.

Foia serbescă „Male Novine“ din Bel
grad, publică o ecrisore din Varșoviaj în 
care se dice, că Rusia, va provoca în cu
rând pe puteri să se țină un Congres eu- 
ropân pentru revisuirea tratatului dela

FOILETONUL „GAZ. TRANS.*

Lirismul în balada poporală română.
Cea mai strălucită combră spirituală 

a poeticului nostru popor este fără îndo
ială literatura lui poporală, acest nesecat 
isvor de poesiă alesă și de limbă româ- 
nâscă nâoșe și curată. Ea este cea mai 
fidelă și mai limpede oglindă a caracte
rului său. Tote însușirile caracteristice, ti
pice, ale poporului nostru le aflăm splen
did descrise în poesiile, poveștile și anec
dotele sale.

Și, deore-ce una dintre cele mai mar
cante însușiri ale Românului este sentimen
talismul, duioșia, dorul său nemărginit și 
vecinie pribeg, este forte firesc, ca forța 
lui poetică să se manifesteze mai eclatant 
în poesia sa lirică.

Genul acesta de poesiă este mai abun
dant și mai perfect desvoltat în literatura 
popoială română. Unde e vorba de espre- 
siunea poetică a sentimentelor sale, a do
rurilor și a durerilor sale, acolo își desvă- 
lesce Românul genialitatea sa poetică în 
totă a ei splendore.

Elementul lirio însă nu apare măreț 
numai în poesiile curat lirice ale poporului 
nostru, ci și în baladele sâu cântecele sale 
bătrânescl, în cari sciut este, că se află 
atât element epic, cât și liric și dramatic, 
și cari din acâstă causă în tote literaturile 
formeză un deosebit gen al poesiei. Acestă 
împrejurare încă servesce ca o ponderbsă 
dovadă pentru afirmațiunea de mai sus, 
deore-ce în baladele poporale străine forte 
arare-orl apare elementul liric atât de pu
ternic, ca în baladele poporului român.

Jilr după acâstă mică introducere, să 
întrăm în miedul lucrului, cercetând tbte 
felurile posibile, în cari se manifestâză ele
mentul liric în balada poporului român.

înainte de tote va trebui să consta
tăm, că în aceste balade elementul liric 
nu se manifestâză „atât prin faptul, că po
porul român le cântă mai de mult și în 
parte le mai cântă încă și astăzi, cât mai 
ales prin împrejurarea, că în ele poetul 
poporal își esprimă forte adese-orl pro- 
priele sale sentimente față de acțiunea, ce 
se petrece, âr acâsta o face densul seu în 
mod direct său in mod indirect.

Indirect esprimă poetul poporal ele

mentul liric atunci, când în baladă nu ne 
presintă nici o întâmplare, ci numai vre-un 
dialog între personele baladei sale. Aceste 
persone își esprimă sentimentele lor față 
de vre-o întâmplare, neesprimată, ce e 
drept, de cătră poet, der care reese evi
dent din conversațiunea respectivelor per
sone, ceea ce se pdte forte clar vedâ în 
minunata nostră baladă poporală: Miorița" 
(colecț. Alexandri). In acestă baladă nici 
o acțiune nu ni-se istorisesce, ci numai un 
admirabil dialog între un bun cioban și o 
oiță a sa, care forte mult ține la densul. 
Din dialog reese, că alțl doi ciobani,

„Unu-i Ungurean
Și altu-i Vrancean",

voiesc din invidiă, față de marea lui bo
găția, să-1 omdre pe stăpânul oiței, care e 
„Moldovean11. In acest dialog se esprimă 
indirect și într’un strălucit mod fragedele 
legături de simpatiă dintre cioban și dră
gălașele sale oițe, deci nu însemneză sen
timent caracteristic al Românului.

Tot indirect se esprimă elementul li
ric în balada poporală română și atunci, 
când în decursul narațiunei vre-unei în
tâmplări, câte-o personă, care jocă rol în 

baladă, își esprimă — poetul se’nțelege — 
sentimentele sale față de cele ce se petrec. 
Așa este d. es. în balada: „Nevasta rătă
cită11 (colecț. Teodorescu), în care o ne
vastă, răpită de nisce hoți, îi rogă, cu ur
mătorele gingașe cuvinte, s’o lase, să-și 
îngrope copilul ucis de ei:

„Foiă verde bobooel ,
Mai lăsați-mă nițel,
Ca să-i fac de-un legănel, 
într’un vârf de ștejerel! 
Când ploia, că ml-o ploua, 
Pe dânsul mi-l’o scălda, 
Când vântul, că mi-o sufla, 
Pe densul l’o legăna, 
De mâncare, că i-o da 
Numai maica Precesta!"

Indirect se mai esprimă elementul 
liric în baladele poporului nostru și atunci, 
când în decursul acțiunei sc presentă câte 
un dialog între personele din baladă. Acesta 
se pote forte ușor observa d. es. în balada 
„Toma Alimoș (Colecț. Alexandri), în care, 
pe când decurge acțiunea, urmâză din când 
în când și câte-un dialog între boerul Toma 
și dragul său călușel, din care dialog apare 
distinct imensa iubire, ce o are Românul 
față de calul său, — iubire, ce atât de des
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Berlin. Revisuirea acâsta o face necesară 
esperiențele anilor din urmă.

Țarul Rusiei a conferit ambasadorului 
rusesc din Paris, baronului Mohrenheim, 
din incidentul iubileului seu de serviciu de 
50 ani, ordinul Wladimir cl. I, însoțit de 
un rescript, în care se die între altele ur- 
mătârele: „Aotivitatea d-tale, care este 
îndreptată asupra susțin erei relațiunilor 
prietinescl intre Rusia și Francia, contribue 
la deslegarea favorabilă a cestiunei, oare 
îmi este atât de soumpă, adeoă la intârirea 
și asiyurarea păcei generale.

*
țliarului engles „Daily Chronicle* i-se 

anunță din Odessa următârele : „Din Peters
burg se strecâră necontenit faime, că Țarul 
se va retrage dela conducerea activă a aface
rilor de stat, și frânele guvernărei le va 
lua împârătâsa-vâduvă, sprijinită de Durnovo 
și de Pobjedonoszeff. Motivul retragerei ar 
fi de a-se reduce puterea crescândă a par
tidei antigermane, ou ale cărei tendințe 
Țarul nu se note împăca. Partida antiger- 
mană adecă voiesoe cu tot prețul să for
țeze alianța cu Francia, pe contul Geemaniei 
și al Angliei.

*
înainte cu câte-va dile s’a dat publi

cității o corespondență interesantă, ce a 
decurs între uu Turc din Angora, cu nu
mele Khallil-Khalid și bătrânul Gladstone. 
Turcul, în scrisorea sa adresată vene
rabilului politician engles spune cam ur- 
mătorele: „Gunoso ura, de care e’ âm- 
plută inima d-tale față de turol, însă sunt 
convins, că ești informat rău și fals despre 
ei. Din oontră țl-ar servi spre onâre, dâcă 
ai sprijini poporul Turcesc, pe care acum 
toți îl despoiă de libertate. Cum poți d-ta 
justifica cu numele umanității acea acțiune, 
prin care d-ta încerci a alunga prin tote 
mijlâcele de defăimare din patria s’a pe 
un popor, numai pentru-oă acesta e moha- 
medan și nu creștin ; prin care cauți să 
nimicescl libertatea, onorea și bunăstarea 
aoelui popor? Te rog deci în numele drep
tății și a umanității să lucri de acum îna
inte pentru binele și libertatea tuturor po- 
porelor din orient, fără deosebire de rassă 
său de credință. La acesta Gladstone răs
punse următorele: Sire, eu declin dela 
mine hotărît învinuirea d-tale, că ași 
nutri ură și dușmăniă față cu Turcii, seu 
față cu ori-care altă rassă. Faptul, pe 
oare’l citezi, nu este autentic, până când 
procedarea mea se basâză pe fapte autentice. 
Eu nu ridic învinuiri contra Turcilor în ge
neral, ci contra guvernului turcesc. După 
părerea mea eu sunt un prietin cu mult 
mai bun al imperiului otoman, decât cum 
este Sultanul și sfetnicii lui. Sfatul, pe 
care l’am dat eu Turciei, în piivința gu
vernărei, nu s’a băgat în sâmă, și astfel 
Turcia a pierdut 18 milione de suflete, și 
va pierde încă și mai multe, Te rog, în- 
sâmnă-țl aceste cuvinte".

și într’un mod atât de variat o găsim în 
baladele nostre haiducescl.

De esemplu se esprimă acest element 
liric în 'balada poporal română uimitor 
de des și fermecător de frumos prin cu- 
nosoutul dativ etic mi, pe care însă nu-1 
mai pronunță vre-o persână din baladă, ci 
deja poetul poporal de-a dreptul. Prin acest 
dativ, care în fârte multe balade poporale 
se află, poetul poporal dovedesce, că ia di
rect parte, cu fantasia sa, la acțiunea din 
baladă, că nu mai e obiectiv acuma, ci su
biectiv, simpatisând fățiș cu cel, oare crede 
el, că are dreptate, și urînd pe oontrar. 
Așa d. es. în balada „Maica Bătrână" (Co- 
leot, T. Bura da) se <4*°® :

„Primblă-mi-se, primblă
Pe cel mal de gârlă
Cea maioă bătrână
Cu brâul de lână".

Prin aceste versuri se dovedesce „ne
gru pe alb", oă poetul poporal ia o 
subiectivă parte la acțiunea din baladă. 
El (jl°e despre „cea maică bătrână": „prim- 
blă-mi-se", ca și cum în interesul său în 
dauăa lui, pentru plăcerea seu întristarea 
lui, s’ar primbla acea maică bătrână.

Dela conferența interparlamentară.
Foile unguresc! primesc din 

Bruxella urinătdrele informațiuni a 
căror esactitate și adeverătate o lă
săm în sarcina lor:

Bruxella, 13 August.
La Congres sunt representate 14 na

țiuni prin 69 de delegați.
Deputațiunea „adunării poporale" a 

naționalităților a sosit și va așterne Congre
sului «n Memorandtfi?) Deputațiunea o oon- 
duoe George Pop de Băsescl (Basm ungu
resc — Red.)

Delegații cehl-tinerl lipsesc.
Acjl la 10 a. m. s’a început prima șe

dință a couferenței. De președinte a fost 
ales senatorul belgian Descamps cu unani
mitate. Ministru Deburlet a salutat Congre
sul în numele guvernului, apoi s’a adus 
mulțămită regelui belgian din partea mem
brilor Congresului.

După interesanta vorbire de deschi
dere a președintelui, câte-un representaiit 
din fiă care națiune raportâză, că ce pro
grese a făcut în respectiva țâră ideia păcii.

In numele Ungariei a vorbit Dionisiu 
Păzmândy forte pe scurt. El a declarat, că 
grupul amicilor păcii în Ungaria oonstă 
din 117 membri, și că națiunea maghiară, 
stând singură în lume și neaflând nicăirl 
rude de sânge, este cea mai iubitore de 
pace națiune.

Delegatul german Hirsch a declarat, 
că Germania doresce pacea. El a făcut 
amintire despre cuvintele împăratului ger
man spuse la Kiel, că datoria guvernelor 
este a libera pe cât se pfite națiunile de 
sub sarcinile armărilor, cari ruinâză pe na
țiuni, tocmai așa, ca și răsboiele.

Delegatul Daniei, Bayed, a declarat în 
vorbirea sa, că mulțl se ocupă cu gândul 
de-a duce în parlamente programul tribu
nalului interparlamentar.

Spaniolul Marco Narrivato a ținut un 
discurs înfocat, în care a dis, că datoria 
constituțiilor este a despoia pe regi de drep
tul declarării de resboiu la oas, când popo
rul — și bărbați și femei — se declară 
contra răsboiul, ca într’un fel de plebiscit.

In ședința de după amecjl br. Pirquet, 
representantul Austriei, a (jis, că ideia păoii 
ouprinde tot mai mult teren.

Senatorul belgian Notholomb declară, 
că pământul liber- al Belgiei tot-dâuna stă 
desohis înaintea fiă-cărui martir al cuvân
tului liber și a ideilor libere.

Bucuria Ungurilor.

Piarele unguresel saltă de bucuriă, că 
tocmai acum după Congresul de Sâmbătă, 
s’au aflat păcătoși în sînul celor trei na
țiuni române, slovace și sârbe — cari ju
când dună cum le cântă stăpânii lor, pro- 
testâză contra Congresului.

Vocile de „protestare" se ridică mai

Tot în acea poesiă se cfice, mai de
parte, despre aceeași maioă bătrână, care 
reușesce în sfîrșit a-șl revede pierdutul 
oopil:

„Pe el mi-1 zăria,
Și jmî-1 clonoănia,
Dâr el ce-ml făoea,
Arcul mi-\ luă
Și mi-i întindea".

Tote aoeste dative le spune poetul 
poporal de aceea, că ia o forte subiectivă, 
interesată parte, cu fantasia și cu simțirea 
sa, la acțiunea din baladă.

In balada „Cicorea" (Colect. Teodo- 
rescu) de-asemenea se dioe despre: „ț)îna 
Florilor" :

„Și ea mi-se crede,
Că nime n’o vede",

ca și oând, de dragul poetului popo
ral, în interesul lui, ar crede (jina, că „ni
me n’o vede" !

Tot așa și în „Blăstemul Maicii" (Co- 
leot. FI. Marian) se spune despre un voinic 
flăoău (fiul Maioii), care îșl înșeuase toc
mai calul, următârele:

„Și apoi wii-l’a închiugat,
Cu lacrimi mi-l’a spălat" 1, 

ales din Ungaria sudică. Și anume din co
munitățile: Farkasd 21 (cu subscrieri pro
prii), Torontâl-Sziget 26, Javar ,62, Ozora 
20 („Români"), Bociar 83, Centa 76, Tisza- 
Hegyes 188, Mokrin 78, Barand 57, Szerb- 
Pade 19, Basadid 121, Tornasevaț 82, La- 
josfalva 44 și Jarkovacz 56 de inși.

Numele acestor păcătoși nu ni-1 arată 
foile maghiare. Pote ele nici nu esistă 
aevea.

*
Dâcă e să' credem acestor foi, atunci 

o păcătoșenia si mai mare au comis nisce 
„Români" uitați de Dumnedeu și certați 
cu oonsciința lor de creștini și Români, 
din comuna Ferendia de lângă Timișora. 
„Fgyetertâs* spune, că o „deputăție" de 10 
membri din acâstă comună s’a dus la in
spectorul școlar al comitatului Timiș, oă- 
ruia i-au predat o rugare provăcjută cu 103 
iscălituri.. In rugarea aoâsta ei se plâng, 
că „preotul și dascălul daco-român din Fe
rendia, împiedecă pe copiii lor de a inveța 
ungurcsce*. Se râgă dâră ca sâ li-se facă 
scolă de stat, ori să adapteze cea esistentă 
conform legii, și ei vor aduce buouros jert
fele, ce se cer.

Tradare de nâm rușinâsă 1
*

In șirul acestui pomelnio maghiar tre- 
bue să mai înregistrăm și „debutul" cel 
mai nou al organului partidei radicale sâr- 
besol independente „Straja* din Neoplanta. 
E sciut, că redactorul acestei foi este 
faimosul Jovici, oare a încercat se între în 
sala Congresului de Sâmbătă, pentru a 
vorbi contra lui, însă a fost, pe cum se 
scie, respins și dat afară.

„Straja* publică o declarațiune sub
scrisă, în numele partidei sârbescl numite, 
de mai mulțl membri, și în care aceștia 
declară, că „hotărîrile Congresului sunt nule 
pentru poporul sârbesc*.

Organul sârbesc din vorbă publioă 
apoi vorbirea, ce era s’o țină Jovici la 
Congres, apoi redactorul foiei descrie scena, 
ce s’a petrecut, când renegații Sârbi voiau 
să între cu puterea în sala ședințelor Con
gresului. Se înțelege, că Jovici presentă 
lucrul în mod de tot nefavorabil pentru 
arangiatorii Congresului.

*
Decât tote acestea o bucuriă și mai 

mare le oauseză Ungurilor un articul apă
rut în foia germană „Hamburger Fremden- 
blatt*, care, ocupându-se cu Congresul, sorie 
forte favorabil pentru Maghiari. Articolul, 
cumpărat pe bani scumpi unguresel, spune, 
oum Maghiarii „merită" totă simpatia Euro
pei, deorece e interesul Europei, oa de-a 
lungul Dunărei să esiste un stat civilisat, 
consolidat, er în privința acâsta Românii, 
Slovacii și Sârbii n’ar pută înlocui pe 
Maghiari.

Surprinderi în Bulgaria.
Ochii Europei întregi sunt țin

tiți asupra Bulgariei. Soirile telegra-

ca și cum anume pentru poetul po
poral ar fi pregătit flăcăul, atât de duios, 
calul.

In balada „Codrânul" (Colect. Aleo- 
sandri) poetul poporal, desoriind prinderea 
și ducerea la Iași a lui Codrânu, cfice:

„Pe Codrân mi-\ duo la Ieși!", 
arătându-șl prin acâsta desohis adânca 

durere, ce-o simte din causa tristei sorți, 
ce l’a ajuns pe simpatioul său erou, pe 
Codreanu.

Er în balada „Toma Alimoș" (Colect. 
Alexandri) poetul poporal e atât de viu in
teresat de cele ce se petrec, încât ajun
gând să istorisâscă, cum înșelatul Toma is- 
besce de morte pe „hoțomanul Manea", se 
esprimă în următorul mod subiectiv:

„Ș’așa bine »ni-l ohitia,
Că din fugă mi-l tăia" (pe Manea).

Aceste simple șire sunt o olasică do
vadă despre puternioul lirism din balada 
poporală română, de-orece din ele distinct 
străbate pănă la noi via bucuriă, ce-o simte 
poetul poporal, pentru răsbunarea lui 
Toma.

(Va urma). 

fîce din Sofia vorbesc despre sur
prinderi mar! în „ț6ra asasinatelor11. 
Etă soirile telegrafice mai noue:

Sofia, 13 August.
Se vorbesce în tot orașul,'; că mâne, 

<fiua aniversară a suirei lui Ferdinand pe 
tron, se vor da mari ordini de fii la armată, 
ba se vor face chiar mobilisărl parțiale. 
Din tote acestea se vede, că pe mâne vom 
fi surprinși cu ceva. Se mai spune, oă Stoi- 
low are să abdică, și oă puterea va trece 
în mânile ministrului de resbel Petrov, în 
calitate de dictator militar. Să mai vorbosce, 
că Bulgaria stă pe picior rău cu puterile ; 
acest lucru se vede și din însăși cuvintele 
principelui la adresa pressei străine dise 
erl, că luând afară un singur stat (Rusia), 
pressa tuturor țărilor l’a ataoat. La tote 
aceste combinațiunl am ajuns prin faptul, 
că prințul la primirea de ieri a distins în 
mod esoepțional pe ministrul Petrov: l’a 
sărutat, îmbrățișat, eră sâra l’a luat cu sine 
în trăsură la preumblare. Prinoipele a vi- 
sitat asâră, în societatea lui Petrov, tote ca- 
sarmele și în urmă făcu acestuia si visită. 
Petrov a petreout o parte a acestei dile 
la principele. Tote acestea dau ansă la 
multe combinări. Ministrul de resbel fu în 
afacerea acâsta chiar și interpelat; Petrov 
a denegat temeinicia astor-fel de vești. El 
răspunse celui ce-1 întrebă : Nu crede as- 
fel de lucruri; reserviștii sunt chiămațl, 
oa și altă-dată, după eserciții se vor duce 
ârășl acasă. Nu avem nici o lipsă de dic
tatura netrebnică. Europa nu are să se tâ
rnă de surprinderi bulgare. Nouâ ne tre- 
bue pace.

Belgrad, 13 August.
Pe mâne se aștâptă lucruri însemnate 

în Bulgaria. Armata bulgară de 70,000 de 
omeni este mobilisată, într'armată și stă gata 
de bătae.

Sofia, 13 August.
Adl a fost consiliu de minișt ii in mai 

multe rânduri în palatul principelui. După 
amâtjl va fi alt consiliu de miniștrii. Me- 
tropolitul Clement și-a cerut audiență în 
scris pentru a-șl da sâmă de succesele depu- 
tațiunei conduse de el în Rusia. Principele 
a primit deputațiunea după amâcjl.

Belgrad, 13 August.
Corespondentul unei foi e informat din 

isvor sigur, că de comisar rus în Bulgaria 
este numit fostul ambassador ,1a Constan- 
tinopol Ignatitw.

„Crescere și cultură^.
IV.

(Articul final),

Să vedem aoum, cum luorâză pentru 
propagarea culturei lor, frații noștri cei mai 
buni, Italienii:

De curând îmi căcju în mână catalo
gul librăriei Bosoo Salesiana din Turin 
(Strada Cottolengo). Etă ce am aflat în el:

Dante: Divina Comedia 3 volume, 
844 pag. 1 leu 80 cent.: Ariosto: Orlando- 
furioso 232 pag., 60 oent., Tasso: Gerusa, 
leme liberata, 578 pag., 1 leu.; Vasari: Bio
grafia barbat. iluștrii, 4 voi. 1098 pag., 2 .1 
40 o.; Balba: Istoria italiană 3 voi. 706 pag.- 
1 1. 50 o.; Ligouri: Teologia moralis 8 voi. 
4690 pag., 10 1.

Apoi așa prețuri de nimic au operele 
lui I. CeBar, T. Liviu, Iliada, Odisea, Leo
pardi, Virgil, Cioero, Herodot, Xenofon, 
Petrarca eto.

O privire sourtă asupra cărților apă
rute în timpul din urmă, de vr’o jumătate 
de an, la jUngurl de-asemenea ne pote fi 
de folos.

„A mult szâzadbeli hirlapirodalom", 
(cfiaristica vâoului trecut) de soiitorul L. 
Urmossy, este forte interesantă. El trece 
în revistă (fiarele și revistele Ungariei apă
rute în seoulul trecut, cu note esplicative. 
(Tot acest autor a scris și istoria cea mai 
nouă a Transilvaniei, în care vorbesce și 
de literatură). „A francia no" (femeia fran- 
cesă) de Al. Barrisz de Alvincz, portrete 
și sohițe despre caracterul, viâța și dati- 
nele femeii francase. Cartea e bună și 
materialul cules în țâra franțuzâscă. — „A 
szâzad vâge" (Fin de siâcle), de Al. Ujvâry, 
premiată de societatea literară Toldy din
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Pressburg cu premiul întâiu. Coprinde sa
tire ou umor și sarcasm pipărat, observa- 
țiune ageră, biciuie ridioulositățile fin de 
siâcle ale tuturor claselor sociale.

Aoademia maghiară a edat almana- 
chul aoademiei pe an. trecut, în care aflăm 
și numele membrilor, numele și caracteru 
secțiunilor ei, resumatul cărților edate de 
Academiă. Aoademia a avut 293 membrii, 
între cari 22 membrii de onore, 54 ordi
nari, 134 corespondenți și 83 esternl. In 
.general Academia maghiară a publicat în 
anul treout 59 opuri.

N’ar pută 6re și Academia română 
să caute dmenii, oarl lucrâză în provinciile 
românesc!, și dându-le sprijin moral și în- 
■curăgiare morală, sS-i ia în sinul Academiei 
nu ca nemuritori, ci oa muncitori ? !

Tot în editura Academiei de sciințe 
■din B.-Pesta a apărut în Decemvre trecut 
„A lengyel alkotmâny tortânete1* (Istoria 
constituțiunii polone) de Hiippe, trad, de 
G. Szatmâry și „Az emberi szellem kâp- 
viseldi11 (representantii spiritului omenesc) 
de Emerson, din englesesee, trad, de C. 
Szâsz. „Goethe’s Wahlverwandsohaften“, 
s’au tradus de Profesorul C. Kemenczky, 
și prin acâstă operă s’au completat tote 
operele lui Goethe traduse unguresce. Și 
noi Românii n’avem nimio din Goethe!!

In editura Ateneului din B.-Pesta a 
apărut „A magyar nemzet tortânete1* (Is
toria națiunei maghiare), o lucrare istorică 
de mare importanță, în cțece volume. Pri
matele Ungariei Vaszary, vestit oa istoric 
și archeolog, a scris prefața. Mai mulț! is
torici însămnațl, ca Thaly, Por, Fraknoi, 
Frohlich, Marczali și Ballagi au lucrat ma
teria. Jokai a soris un epilog milenar, din 
care se vede, că acestă carte este un op 
festiv pentru mileniul Maghiarilor. Redacția 
se află în mâna lui Szilâgyi, Abstragend dela 
tendențiositățile obicinuite Maghiarilor, lu
crarea representă o muncă profundă și se* 
riosă. Tot-odată este ilustrată de artiști 
maghiari, oa Munkâcsy, Feszty, Benczur, 
Lotz, Vigo, Zichy, Than, Dorre și Wag
ner. Unele ilustrații sunt în colori (cromo- 
grafice). Textul conține inițiale, luate din 
documente vechi, apoi autografii, desemnurl, 
facsimile de ilustrațiunl vechi. Se pdte deci 
compara cu orl-ce lucrare mare a națiu
nilor celor mai culte. In ea se oglindeză 
spiritul, munca, energia... Maghiarilor, — 
fapt, oe merită să fiă din partea nostră 
luat în seriosă considerare.

Altă carte este „A magyar mese âs 
monda vilâg“ (Povești și tradiții maghiare) 
de Benedek Elek, apare în 50 fasciculi, 
cari vor fi terminați pănă la serbarea mi
leniului. Autorul intră afund și în preis
toria (de cari noi Românii nici habar nu 
avem) și este de importanță și pentru is
torici.

Etă câte-va esemple, culese pe sărite, 
■din cari însă putem să tragem folâse des
tul de mari, decă vom sta să ne gândim 
puțin mai serios.

Sunt Român, cu simțăminte forte 
marcate, însă vă4end relele, de cari pă
timim, mă gândesc, că multe le-am pută 
corecta, său elimina, dâcă am ave voință. 
Ea aceste pericule socoteso mai întâiu de 
tote pauperismul intelectual prea răspândit 
la noi Românii. înțeleg sub aoest paupe
rism golătatea capului, a inimei și a ca
racterului, care se răspândesce mereu. Și 
causa principală a acestora o văd în lipsa 
de cetire și de muncă, și mai ales de pu
terea voinții. De aceea cărturarii noștri ar 
trebui să se însoțescă și să ne dea odată o 
altă direcțiune sănătosă și rodnică.

Avem voință și pasiuni, atunci acele 
se le întrebuințăm astfel, ca să ne ridicăm 
cu ele la înălțimi nouă și folositdre între- 
gei națiuni. Și omenii noștri, cari soiu atât 
demult să vorbâsoă și sădeclameze, să se 
pună pe o muncă seriosă și sistematică și 
să-și deschidă și punga,... căci este tim
pul suprem.

Un membru al Asociațiunei.

SCJmSLE DILO.
9

3 (15) August.
„Adunare valahă oprită.* Sub titlul 

.acesta foile ungurescl înregistrezi cu ze.- 

patriotic o' houă volniciă comisă la lumina 
cjilei în „liberala1* Ungariă. Invățătorimea 
din comitatul Timișului voia să-și țină adu
narea anuală în Timișdra, der a fost oprită 
sub pretext, că ■ nu are statute aprobate. 
— înainte numai’.

—o—
Conducerea matriculelor de stat. In 

oausa acesta ministrul de interne a adresat 
oătră t6te oficiile administrative o cirou- 
lară de următorul ouprins: Purtătorul ma
triculelor de stat este îndatorat, conform 
alineatului întâiu al § 9 din ordinațiuDea 
mea cu data de 29 Iunie Nr. 60.000 în 
acestă afaoere, a țină ore oficidse, neluându- 
se afară ni ol chiar Duminecile și sărbătorile. 

r
Orele oficiose, în conformitate cu alinea a 
doua tot a amintitului §, sunt de a-se sta
tor! oonform exigențelor și împrejurărilor 
de timp, prin oficiile administrative com
petente. Insămn tot-odată, că în astfel de 
cerourl matriculare, unde purtătorul matri- 
oulelor este notarul cercual, nu va fi fără 
motiv punerea unor ore oficiose și pe după 
amăcjh oa așa în timpul ce cade între orele 
oficidse (cu purtarea matriculelor) de îna
inte de prân4 pănă în 4’ua următore după 
prân4, să-și potă îndeplini agendele sale 
eventuale împreunate cu oficiul său de no
tar, putendu-șl face călătoriile fără de vre-o 
împedecare.

—o—
Licențiațî ai Academiei din Anvers. 

Intre tinerii, oarl au obținut anul aoesta 
diploma de lioență la Academia din Anvers, 
vedem între alții pe următorii: Radu ȘeU'n.J 
din Satulungul Săoelelor, cu distincțiune; 
I. Pricu, L. Roman și A. Chicomban toți 
din Brașov; Hașiu din Braza (Transilvania) 
și Teodorescu din România, cu menținere 
onorabilă. — Felioitările nostre tinerilor 
licențiațî.

—o—
Dl Edmund Steinacker, față cu care 

deputatul săseso Adolf Zay a pășit în foile 
din Budapesta cu atâta vehemență, dedre- 
ce ar fi luat parte la congresul naționalită
ților ca representant al Sașilor, publică în 
numărul de erl al lui „Kronstădter Zeitung" 
o declarațiune, în care constată mai în
tâiu aroganța, cu care l’a atacat Zay. ț)ice 
apoi cu o ironiă fină, că nu a aflat de 
lipsă a oere permisiunea lui Zay pentru 
a saluta pe cunoscuții săi întruniți sera 
după finitul congresului. Dâcă vr’un 4iarist 
a folosit terminul de „participant neoficial"* 
la congres, atribuit lui (Steinacker), el nu 
pote fi de vină, căci el n’a representat pe 
nimeni, ceea ce o pot dovedi și arangerii 
și participanții congresului, despre cari el 
(Steinacker) dealtmintrelea are cu totul 
altă părere, ca Zay. Deputatul Zay apoi 
n’are dreptul de a-se ocupa cu cestiunl 
personale precum e aceea că el (Steinacker) ea 
„Zipser** a fost ales din partea Brașoveni
lor de deputat. Nu e adevărat, că alegătorii 
din Cisnădiă l’ar fi provocat (pe Steinacher) 
să-și depună mandatul, ci din contră el se 
bucură de cea mai mare încredere și stimă 
a alegătorilor săi.

— o—
Siguranța în oțelele din Budapesta. 

Cetitorii noștri îșl vor aduce aminte de 
incidentul detestabil, ce s’a întâmplat 
anul treout cu ocasiunea congresului demo
grafic, ținut în Budapesta. Când adecă 
membrii congresului, întruniți din tote păr
țile lumei, după o representațiune festivă, 
dată în onorea lor, voiră să se îmbrace în 
garderobă, ei nu-șl mai aflară parde- 
siurile, căol tote erau furate. Și acum 
nici congresul naționalităților n’a pu
tut trece, fără ca pungașii din Buda
pesta să nu facă de rușine poliția din oa- 
ntaiă Joi în 8 c., 4iua sosirei mom
irilor congresului, d-1 George Moroianu 
din Paris și un alt domn din Sibiiu 
au tras la otelul „central1*, unde se mai 
aflau și câțl-va Slovaci și Sârbi, și unde 
.i-a’a oferit ambilor o odaiă. Trecând nu- 
miții domni pe un moment în odaia Slo
vacilor, oa să vorbâsoă cu ei, la reîutorcere 
în odaia proprie pardtsiul domnului Moro
ianu era dispărut. Nu trecu o oră, și eșind 
din odaiă celalalt domn, la reîntorcere nu-șl 
măi găsi pantalonii negri. La protestele 
domnilor jăfuițl, otelierul aduse fel și fel

de scuse, după cari toți dspeții români, 
slovaci și sârbi plecară din acel otel, cău- 
tându-șl alt adăpost mai sigur. Tot în 
aoeeașl^i, cum aflăm, îi se fura profesorului 
Dr. Iosif Blaga din Brașov o pălăriă n6uă. 
Din aoeste se pote vedâ cum stă ou sigu
ranța în Budapesta.

—o—
Inaugurarea podului de peste Dunăre 

s’a fixat în mod hotărît pe 4iua de 
Septemvre. La acâstă inaugurare, oare se 
va face cu o deosebită solemnitate, vor 
asista Suveranii români, corpul diplomatic 
și un mare număr de străini de distino- 
țiune.

—o —
„Martirii valahi și Congresul.1* Sub 

titlul aoesta „EgyetMAs* de a4l publică ur- 
mătorea scire: „Ni-se scrie, că ou ocasia 
Congresului naționalităților s’a pus o în
doită pază asupra locuitorilor închisorii de 
stat din Seghedin, deore-ce „Szegedi Naplo** 
a arătat de curând, oă Lucaciu și Rațiu 
oonduc din închisore afaoerea Congresului. 
De mult decurgeau atingeri între martiri 
și Ligă, mai ales prin membri familiilor, pe 
cari însă direcțiunea închisorii nu i-a pu
tut prinde ou fapta. Pe timpul adunării 
naționalităților mai ales familia lui Rațiu 
făcea visite în închisorea de stat. S’a în
tâmplat, că un 4iarist frauces, probabil, oă 
corespondentul vienes al lui „Temps*, a ce
rut intrare la prisonierl ; el însă n’a fost 
lăsat se între, deore-oe a mărturisit pe 
față, că vre să interwieveze pe martiri 
în afacerea Congresului. Astfel a pățit’o și 
corespondentul lui „Szegedi Hiradâ1*. De
altmintrelea direotorul închisorii se alipeace 
cu rigdre de regulament și de aici înainte 
va restringe și mai mult visitele la priso
nierl. “

Foi oprite. Ministrul unguresc de in
terne a dat ordin tuturor ofioiilor poștale, 
să detragă debitul postai și espedarea foi
lor „Scola Română* și „Boegradski Glasnil:* 
(foiă sârbescă), pe motiv, că „agită contra 
statului și a legilor.1*

—o—
Disolvarea unei casine. Alaltă-erl 

sără a disolvat căpitanul de cero din 
Marienbad așa numitul „casino des stran
gers1* înființat la începutul, sesonului de 
băi. Publicul elegant și număros, care a 
fost de față, trebui să se legitimeze, ceea 
oe produse mare surprindere și indignare. 
Gausa acestei măsuri a fost introducerea 
unui joo de cărți hazard franoes pentru 
oare casina n’a avut concesiune.

— o—
Prețul unui vals. S’a întâmplat, oă 

fotograful Carol Forst din Arad, mergând 
la petrecere în Zelau, oa de obioeiă, nu 
voia să jdce. Mai întâiu amicii, apoi și 
damele începură a-1 îndemna mereu, oa să 
jdoe. Sousele, oă-i este inters de-a dansa, 
nu i-au folosit nimic, — dansatdrele nu 
prea vrâu să scie de dietă. Și-a luat deol 
inima ’n dinți și s’a avântat la o tură de 
vals, — cea de pe urmă tură. Ducându-șl 
juoătorea la loc, fără de a cjice un ouvânt, 
fără de-a scote un suspin, oă4u pe par
chet, cât era de lung. Pe oând se apropiară 
de el, oa să-l ridioe, era mort. O singură 
tură de vals l’a pus bine, — suferia de 
bătae de inimă.

—o —
1. Un mijloc de casă ieftin. Pentru re- 

gularea și conservarea unei mistuiri bune se 
recomandă cunoscutele prafuri Seidlitz ale lu 
Moli. Cutii originale 1 fi. bucata, Se pote că
păta dilnic pri postă de cătră farmacistul A. 
Moli, iiferantul curții din Viena Tuchlauben 9. 
In farmaciile din provmciă să se ceră prepara
tul lui Moli provăcjut cu marca de contravenție

Dela comună. (Ședința dela li Aug. 
n. 1895.) Viceșpanul Dr. Jekel, dând oetire 
hârtiilor referitore la deoorarea fisicului 
orășenesc Dr. Ios. Fabritius, se adresâză 
cu o cuvântare cătră decorat și îi predă 
crucea de cavaler a ordinului Francisc.Io
sif. Fisicul orașului mulțumesce. După aoâs- 
ta presidiul se predă primarului substitut 
Jakobi, care împărtășesoe, că conclusul 
representanței comunale, referitor la vân- 
4area „Vilei Rombauer1*, în urma retra
gerii recursului lui G. Schlandt, a devenit 
în valore de drept.

Magistratul face cunoscut, că în urma 
lipsei de apă din cailele trecute s’au făcut 

meeurărl la rezervoarele apaductului și s’a 
constatat o cantitate suficientă, oa și în 
anul trecut. Lipsa a urmat numai din ri
sipa făoută în Brașovul-veohiu de oătră zar
zavagii, cari și-au stropit grădinile. Urmâză 
ordinea 4’lei:

1) Magistratul împărtășesoe, că dele
gații oomunall nu s’au putut învoi ou re
prezentanții erariului în privința dării de 
consum pe vin, bere, carne, zahăr și al- 
oohol pe anii 1896—1898. Organele finan
ciare au cerut 250,600 fi., pe când repre- 
8entanții oomunei au oferit 215.000 fl. — 
Se deoide trimiterea unei deputațiunl la 
ministrul de finanțe, constătătore din d-nii; 
Alesius, Bologa, Kenyeres, Himesch și 
Hintz spre a efeptui o înțelegere. Membri
lor din deputațiune li-se acordă diurne 
de 10 fl. și rebonifioarea speselor de drum,

2) Amploiaților oomunall li-se voteză 
un adaus de scumpete pro 1896, tocmai 
ca și în anul acesta, dâoă pănă la 1 Ianu
arie 1896 nu va urma aprobarea statutului 
comunal, care regulâză în definitiv sala
riile.

3) In comisiunea permanentă se aleg 
d-nii: Dr. Eduard Gusbeth, Lâzâr Gero, 
Adv. Carol Schnell, Carol Hornung, Carol 
Schuster, Fried. Taag, Carol Fabricios, 
Dr. With. Czell, Ioh. Hubbes, Gustav 
Schiel, Dr. Aug. Fabritius, Gottlieb 
Sohlandt, Bartol. Baiulescu, Theoohar 
Alexi, Valeriu Bologa, Friedrich Salmen, 
Arsenie Vlaicu, Adv. Carol Adam, Dr. 
Carol Lurtz și August Schwarz.

4) Se deoide, ca în canalul din strada 
castelului să se aduoă apa din strada prun
dului și nu din Cioorac, după cum s’a ho
tărî! la 11 Oct. a. tr. Spesele de 2034 fl. 
se încuviințâză.

5) Propunerea magistratului, de a 
mai face în Brașovu-vechiu fântâni publice, 
nu se primesce. Se decide însă punerea de 
țevi în ulița live4ilor, decă se vor afla 5 
consumători cu hidrometru.

6) Betonarea basenului dela fântânile 
săritore de pe promenada de sus se amână 
pe timp nedeterminat.

7) Ab4icerea contractului cu frații 
Rosner nu se primesce; se deoide însă, ca 
aoeștl arendași să fiă provooațl a nu mai 
ocupa teren din promenadă.

8) Introduoerea apei și facerea dru
mului în „spărtura tramvaiului1* din Blu- 
măna se amână pe timp nedeterminat.

9) Pensionarului Franz Tusch se vo
teză 60 fl. la pensia sa de 540 fl.

10) și 11) Lui Gittl Schwarz și Igna
tius Sokellarios li-se dă permisiunea de 
locuință în Brașov.

SOIRI ULTIME.
Bruxella, 14 August. (Telegrama 

lui ,,Magyarorszăg“.) In ședința de 
ac|i a Congresului interparlamentar, 
primul vorbitor a fost Mauriciu Jokai. 
Intr’un discurs de 20 minute, ținut 
în limba francesă, el cjise între al
tele, că viitorul răsboiu, care fără 
îndoâlă va fi îngrozitor, va fi pro
vocat de divergența de rassă și de 
imbă a popbrelor. Vorbi în contra 

tendințelor socialiste și încheiă $• 
cend, că conflictele viitbre, ca și 
resbbiele, se vor pute delătura prin 
conlucrarea comună a pressei și a 
parlamentelor.

Al doilea vorbitor a fost depu
tatul român Porumbaru, care pole- 
misă cu Jokay, criticând în termini 
energici vorbirea acestuia. Președin
tele însă îl întrerupse, provocându-1 
să nu se abată dela obiect.

Deputății socialiști, câți sunt de 
față, vor ataca cu vehemență pro
iectul privitor la tribunalele de pace.

Belgrad, 14 August. Guvernul 
serbesc intenționăză să renoescă con
venția militară secretă, ce a esistat 
dela 1866 pănă la 1890 între Serbia 
și Austro-Ungaria.

Se asigură, că o asemenea con- 
vențiune ar voi Serbia să încheie și 
eu România, eventual și cu Grecia.

Literatură,
Povestiri de Petra-Petrescu â 80 cr. 

:lrancate. De vân4are la administrația 
ndstră.

Projrielar; •» Aurei fiftureșianu.
Redactor responsabil; Sr eg ori u ffîiaîor.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 14 August 1895.

Renta ung. de aur 4% ....
Renta de cordne ung. 4% • • •
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4'/2% •
Impr. oăil. fer. ung. în argint 472% 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis.
Bonuri rurale ungare 4% • • • 
Bonuri rurale oroate-slavOne. . .

123.35
99.90

124.70
102.75 
122.-
98.10
98.75

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 . . .
Aeții de ale Băncei austro ungară 
Acții de-ale Băncei ung, de credit 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit 
NapoleondorI.............................

A

733 7 -*

26-52.

I -

159.—
144 75
100.95
101 10
123.25
155.— 

1073.-
487.50
398.75
9.631/2

f ■'J. JOS- iOOSO

De închiriat.
W* Prăvălia din strada Hirscher Nr. 
vis-a-via de teatru, care se va proved© cu un portal nou, 
dimpreună cu 3 odăi de locuit, culină, pivniță, pod și un magazin 
mare, sunt, ori în total, ori seperat, a-se închiria,

Prafurile-Seidlitz aie iui Moli
Veritabile numai, deeă flaeare cutia este prove^ută eu marea «le 

aperare a lui A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constlpațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mar diferite b6le femeesci â luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiloriglnale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranntwein și sare a lui Moli
Unni+ohilii niimnî dăcă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu 
VerildUIIU IlUIIIdl, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 or.

Apă de gură-Salicyl a lui Moli
(Pe basa de natron; Acid-saliciiicii)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză t. cestă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților, 
țul sticlei provejlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea principală prin
Farmacistul A. MOLL,

c, și r. fiiruisoi’ al curții imperiale Viena, Tuclilauljen 9
Comande din provinciă se efectueză țlilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL. i

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști FertL Jekelius, Viotdr Both, Prânz Kellemen și 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz A 
Geisberger. —

Tren 
de 

persân.

Tren
accel.

Trend 
român 
expr.

începând din 29 Septemvre 1895.
A se întreba la subscrisul proprietar

Simeon Damian
advocat.

Academia de comerciu din Graț
Academia își începe cu 15 Septemvre a. c 

al treideci și treilea an scolastic.
Trei ani și o clasă preparatbre, pentru aceea, cari încă 

se pot primi în academiă.
Absolvenții institutului au drept la serviciul mili

tai* de un an ca voluntari.
Cursul abiturienților. Un curs comercial de un an, pentru cei 

ce au absolvat școlele medii și vor se se aplice la co- 
merciu, seu cari cerceteză universitatea și doresc să-și câștige 
și sciințe comerciale.

Informațiuni cu privire la primire și așezare cum și prospect 
detailat comunică Direcția academiei de comerciu din Graț.

A. E. v. Sell mid,
d i rector.

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Mai 1895

B u <1 rtj» e s t h - Predeal
Tren
de ;

persân. ftCC°l*

Tren Tren 
de 

persân.

Tren
accel.

Tren 
de 

persân.

Tren 
român 
expr.

Trend 
de 

persân.

10-
8.30

11.31
2.-
3.42'
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16

•8.07
8 34
8.49
9.06

10.14
10.32
10.59
11 07
11.31
11.48
12.25
12.52

1.06
1.37
1.52
2.13
2.32
3 04
3.47
4.09
5 34
6.12
6.41
7.16
8.-

8.05
2.15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

8 05
1.55
3.56

9.07
9.37

10 37

U.4(
11.55

1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

Sighișora—Odorlieiu-secuesc.

li 1 r i ș u — 1? u r <1 a
trenu 

de 
persân.

trend 
mixtu

trenu 
mixtd

trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trend 
de 

persân.

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

Ghiriș........................
Turda .........................

10.30
10.10

3.30
3.10

10.19
10.39

5.10
4.50

9.12
8.52

t
Copșa-mică — Sibiiu — Avrigu — Făgărașu

trend 
de 

person.

trenu 
de 

persân.

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân

trend 
de 

persân.

pl. Copșa mică . sos. 
Ocna . . .

țT’} Sibiin • • • (sos.

Avrig . . .
sos. Făgăraș . . p).

9.34

8.11
7.44

7.28

6.02

2.20

3.57
4.19

4 36

6.16

8.42

11.34

1.03
1.25

1.46

3.31

6.08

7.10

8.59
9.15

6.20

5.12
4 49

12.35

11.01
10.36

8.33

6.54

3.28 4.05

8 i m e r i a (Piski) — H u n e <1 6 r a
trenu 
mixtu

1

trenu 
mixtu

trend 
mixtu

trend 
mixtu

trenu 
mixtd

trend 
mixtu

trenu 
mixtd

trend 
mixtd

i 6.15

6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

Simeria.........................
Cerna.............................
Hunedora....................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.29
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

8.34
8.14
7.45

R r a s ov — Zernești
trenu 
mixtu

trenu 
mixtd

trenu 
mixtd

< t Jl • trenu 
mixtu

trend 
mixtu

trend 
mixtd

8.35

10 28

4.55

6.36

9.15

10.35
Brașov ........................
Zernești.........................

7.36

6.06

1.29

12.05

8.31

7.20

Mureș-Liideș Bistrița

9.10

1.01
4.55

4.20 Mureș-Ludoș ....
Țagu-Budatelicti .
Bistrița........................

6.464.— 7.21

7 07
9.59

4.15
1.16

Arad — Timișora

6.20 11.30

12.47
2.05

5. ■ Aradn ........................
Vinga.........................
Timișora....................

10.43

9.42
8.20

3.44

2.40
1.12

10.55

10.11
8.15

7.08
8.01

6.14
7.39

trend 
mixtu

trend 
mixt fi

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trend 
mixid

ti end 
mixtd

trenu 
mixtd

trend 
mixtd

Careii-mari — Zelău

sos.
A
1

(pl. 
'■sos.
A

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

8.05
5.45
9 27

11 53
I. 48
2.16
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
8 40
9.08

10 40
II. 25
1154
12.04
12.34
1.-
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10
7.50
8.30
9.03
9.38

10.25

2 15
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3 26

417
4 50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9 09

pi.

V 
sos. 
pl. }

V 
80S. 
pl.

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud

sus

3.-

5.45
2.29

12.05

1 55
7.25
5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

6.25
8.10
4.43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.13
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.21
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

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

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.-
5 11

12.47
12.17

11.01
10 45

9.23
8.49

7.08
6.39

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

12.54
8 23
8.06
7.59

jpl.
Isos.
A

Teiuș . .
Creoiunel . 
Blașiu . .
Micăsasa .
Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișdra . 
Hașfaleu . 
Homorod . 
Agoștonfalvi 
Apeța . .
Feldiora

7 30

I

9.42
9.44
9.59,

10 22
10.51
11.12
12.26*
12.58

1 is|
1.34
2.09,
2 19
3.01
3.31
9.30]

f

a

656
6 54
6.41
6 20
5 53
5.33
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Sph} BraȘ0V '

TI
sos.

5.07
5.14
5 59

11.-
12.26

1 11 "629
8 30 1.1 25

I
Timiș .
Predea]
Bunuresol

(pl.
Isos.
A
1

pl.

10.26
9.39
9.12
5.35

Cu cei-dea — Oțorlieiu — Regii.-săsesc.

sos.

Trend
mixtd

Trend
1 de 

persân.

Trend 
de 

persân.

Trend 
de 

persân

2.25 8.10 3.11 8.59 pl. Cucerdea .
3 14 8.51 3.52 9.40 Ludoșa. .
5.07 10.27 5.26 11.11 SOS. 1 zx . .
5.40 10.42 5.36 pl ) Oșorheiu .

7.19 12.21 7.19 sos. Regh.-săs..
însemnate în stângaNota: Orele 

însemneză ârele de nopte.

Trend 
de 

persân.

Trend 
de 

persân.

Trend 
de 

persân.

Trend 
mixtd

J Pl-
1 sos.

. pl.
stațiunilor

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

sunt a se

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49
ceti

1.18
12.32
10.35
10 —

8:25

5.30
10.17

4.15
9.18

Careii-mari .
Zelău .

9.06
4.20

7.-
3.01

3.22
6.20

11.08
1.59

Sighișora . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
7.15

5.32
3.-

8.31
7.43
5.50
5.04
3.25

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


