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România și tripla alianță.
Reproducem un remarcabil articul, 

ce-1 primesce din Bucuresci „Neue Freie 
Piesse“ și care, judecând după, ouprinsul 
său, pare a fi inspirat din cercuri compe
tente politice. Articulul este următorul:

„înainte cu 12 ani, când s’a ser
bat în Iași desvâlîrea statuei lui 
Stefan cel mare, a luat cuvântul la 
banchetul festiv, între alții, și dis
tinsul deputat Petre Grădișteanu. El 
a ridicat, în presența regelui, acel 
toast sensațional pentru cele trei 
mărgăritare, ce lipsesc din corona 
României (Transilvania, Banatul și 
Bucovina), care toast prin efectele 
sale directe și indirecte avea se ca
pete o importanță istorică pentru 
viitdrea desvoltare a politicei este- 
riore a României, — o importanță, 
pe care vorbitorul de loc n’a inten- 
ționat’o. Căci dâcă pănă aci predi- 
lecțiunea manifestată la diferite oca- 
siuni pentru frase de mare naționa
lism a fost privită numai ca o vâ- 
nare de popularitate, atunci încer
carea făcută de P. Grădișteanu, de a 
pune la probă efectul acestor frase și în 
presența capului statului, a trebuit 
sS dea prilegiu la seriose cugetări. 
Guvernul Brătianu-Sturdza, — fiind 
făcut atent din partea Germaniei în 
mod amicabil confidențial, că decă 
se vor mai suferi asemeni jucării, se 
va deștepta neîncrederea Austro 
Ungariei, și că aceste sunt în ge
nere de natură a influința în mod 
nefavorabil pentru România jude
cata marelor puteri, cari sunt îngri- 
jate pentru susținerea păcei euro
pene, — n’a esitat nici un moment 
de-a ține sâmă de acest semn bine-voi- 
tor, ce i-s’a dat.“

„Agitațiunei iredentiste, făcute 
cu deosebire de Românii ardeleni 
i-s’a pus stavilă prin întrebuințarea 
celor mai stricte măsuri administra
tive, admise de constituțiune, și tot
odată prin călătoria lui Iăn Bră- 
tianu la Gastein s’a pus temeliă 
acelei înțelegeri asupra comuniunei 

de interese a României cu tripla 
alianță, care a adus România, cu 
consimțământul regelui său, în mod 
durabil pe partea puterilor de pace 
europene centrale. Cuprinsul convor
birilor, ce le-a avut în an. 1883 
Ion Brătianu în Gastein cu cance
larul german, de-o parte, âr de-altă 
parte cu ministrul conducător al 
Austro-Ungariei, nu este cunoscut. 
Resultatul lor însă, în ce privesce 
România, s’a esprimat în cuvintele 
memorabile,’ ce le-a adresat minis- 
trul-președinte Brătianu cetățenilor 
din Bucuresci, cari veniseră să-l sa
lute la gara de nord: „Domnilor! vă 
aduc pacea!“

„Cu tâte că întâlnirea dela Gas
tein n’a adus nici o schimbare în 
raporturile amicabile ale României 
cu Rusia, totuși acâstă întâlnire, 
precum și lucrările pentru fortifica- 
țiunoa țărei, ce s’au început îndată 
după aceea, au atins fârte neplăcut 
cercurile guvernului rusesc. Deși ra
porturile oficiale între Rusia și Ro
mânia se aflau în vechile văgașe, 
totuși ambasadorul rusesc, d-1 Hi- 
trovo, se silia și mai mult de-a trage 
în cercul intereselor sale pe condu
cătorii oposiției în contra guvernului 
Brătianu. Dâr, cu tăte că aceștia din 
urmă combăteau ridicarea fortifica
țiilor din considerațiunl financiare și 
susțineau, că sunt o provocațiune a 
Rusiei, și cu tote că apropiărei Ro
mâniei la politica triplei alianțe, care 
încă nu se pronunțase formal, îi pu
neau față în față postulatul unei po
litice a mânei libere, totuși Hitrovo 
s’a înșelat în speranța sa, că după gu
vernul Brătianu-Sturdza va urma un 
ministeriu mai accesibil intențiuni- 
lor Rusiei. După retragerea cabine
tului Brătianu la finea lui Martie 
1888... a fost chiămat la cârmă 
ministeriul junimist Rosetti-Carp. 
Junimiștii însă, cu mult înainte 
de 1883, luaseră în programul lor 
alăturarea României la puterile cen
trale, și mai ales noul ministru de 
esterne P. Carp era privit ca un 

bărbat de stat, care avea destulă 
energiă și perseveranță spre a vali- 
dita acest punct al programului ju
nimist în tâte consecențele lui. Carp 
a și fost acela, care în 1888 s’a pro
nunțat prima-6ră în cameră clar și 
fără încungiur“.

„Românîa, — dise el — e con
damnată prin situația ei geografică 
de-a fi la un eventual carambol al 
Orientului cu Apusul civilisat tea
trul decisiunilor răsboinice. In cașul 
acesta nu pâte fi vorbă de-o neu
tralitate, care să deștepte în ambele 
părți neîncredere, ci este din contră 
o datoriă de propriă conservare a 
statului, ca România încă de pe 
acuma se se dea pe partea acelor 
state ale apusului, cari se silesc a 
susținâ pacea Europei, și cari prin 
acâsta, precum și prin raporturile 
lor culturale cu România ar oferi 
cele mai bune garanții pentru des- 
voltarea viitâre priinciâsă a țării. 
Ori cât de lămurită a fost acâstă 
declarare, ea totuși n’a întimpinat 
în parlament o oposițiune remarca
bilă, de ârece se mai accentua în- 
tr’ânsa, că dorința guvernului este 
a susținâ bune raporturi cu tâte 
statele".

„In Aprilie 1889, ministeriul Ro
setti a fost înlocuit cu cabinetul con
servator Catargiu, în care a luat mi
nisteriul de esterne Al. Lahovary....

„Deore-ce și acest guvern s’a de
clarat pentru susținerea politicei es
terne de păn’acum, au crezut aderenții 
politicei de mână liberă, cari au fost 
reduși la o mică câtă, precum și 
contrarii ministeriului în genere, că-i 
vor crea dificultăți, dâcă vor atrage 
atențiunea asupra contracjicerei între 
purtarea lui Al. Lahovary ca con
ducător al oposiției și între politica 
sa esteriâră ca ministru. Lahovary 
răspunse, că cestiunile politice es- 
teriâre apar în altă lumină minis
trului care cunâsce tâte detailurile 
decât omului din oposițiune, care e 
avisat la simple presupuneri, și că 
pentru cașul, când mai înainte ar fi 

făcut în adevăr aserțiuni contra tri
plei alianțe, el acum trebue să le 
desmintă în totă forma".

„Acuma dâr s’au fost pronunțat 
pentru alăturarea la tripla alianță 
unii după alții bărbațiii responsabili 
dela cârmă național-liberall, juni
miști și conservatori va se c|ică tote 
grupurile de partid, capabile de gu- 
vernament. Respectivele majorități 
parlamentare au consimțit, așa că 
în privința acâsta se putea constata 
o deplină înțelegere a celor trei fac
tori ai puterei legiuitore (corâna, 
guvernul și parlamentul.)

„Dâr raporturile României cu tripla 
alianță se basau numai pe tractări ale 
guvernului, cari, ce-i drept, erau 
sancționate prin autoritatea coronei, 
der cărora totuși le lipsia o basă de 
tractat independentă de tote schim
bările personale și de guvern. Când 
așa-dâră, după mai multe încercări 
neieușite, de-a forma un cabinet cu
rat conservator, pe la finea anului, 
1891, s’au inițiat tractări cu condu
cătorul junimist P. Carp pentru in
trarea sa în al doilea cabinet Ca
targiu, Carp a pretins, ca prima 
condițiune pentru participarea sa 
activă la guvern, recunâscerea prin- 
cipiară a necesității unei regulări 
prin tractat a raporturilor României 
cu tripla alianță.

Dâcă, cu tâtă primirea acestei 
condițiuni din partea d-lui Catargiu, 
au trecut mai mult de trei ani, îna
inte de-a se fi procedat la încheierea 
unui tractat internațional între Ro
mânia și tripla alianță, causa acestei 
întârzieri pote fi numai, că lucrările 
pentru fortificațiunea țărei, începute 
curând după prima apropiare a Ro
mâniei la tripla alianță, în 1883, 
numai (țilele trecute s’au putut ter
mina. Cel puțin multe semne vor
besc pentru aceea, că apărarea pro
priă a României în contra pericu- 
lului unei neașteptate năvăliri ini
mice în țeră a fost una din condi- 
țiunile, sub cari tripla alianță a ga
rantat regatului român inviolabili-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Lirismul în balada poporală română.
(F i n e>

Direct se mai esprimă elementul lirio 
în baladele nostre poporale și prin unele 
gingașe diminutive, pe cari le formâză poe
tul poporal din numele personelor din ba
ladă, cu cari simpatisâză mai mult.

Acesta o putem vede d. e. în balada 
„Codrânul" (Colecț. Alexandri). Poetul po
poral, ajungând ia povestirea rănirei iubi
tului Codren, esolamă: „Pe Codrenaș mi-1 
rănia!“, dovedind plastic prin diminutivul 
Codrenaș marea iubire, oe o simte față de 
eroul Codrânu, din baladă.

Tot ast-fel în balada, „Velcan" Colecț. 
Teodorescu poetul poporal, istorisind, că 
pe când Turcii căutau să prindă pe cum
plitul lor dușman pe Românul Velcan, acesta 
tocmai dormia dus, nesciind de groznicul 
pericol, ce-1 amenința, dice:

„Velcănaș nici nu visa, 
Velcănaș adânc dormia" 

dovedind prin acesta, că față cu întâmpla

rea din baladă, nu este obiectiv, ci forte 
subiectiv, simpatisând cu Velcan. Esemple 
de felul aoesta se află o mulțime în bala
dele nostre poporale?

Se mai manifestâză elementul lirio direct 
în balada poporală română și prin aceea, 
că poetul poporal, în viua sa subiectivitate, 
adreseză vre-unei persâne, eu oare simpa
tisâză, sâu pe care o urSsce, câte-o apos
trofare, care isbucnesce chiar din internul 
său sufletesc, agitat de cele oe se petrec, și 
oare absolut de loo nu stă în legătură cu 
aoțiunea din baladă.

Așa d. e. în balada „Iordachi a Lupu
lui" (Clecț. Alexandri) poetul poporal, amin
tind de Grecul, trimis anume de domniă, 
ca să primjă. pe Iordachi, plin de ură îl 
apostrofâză în următorul mod surprinzător 
de subiectiv:

„Et’un Grec, unul Zoilă, 
Om de vrajbă și de silă, 
Un trimis dela Domniă, 
Negre filele se ’i fiăl*

Din contră, același poet se adreseză 
cătră eroul Iordachi cu următârele cuvinte 
duiose și simpatioe:

„lordachele te ferește, 
Cursă rea ți-se gătește! 
Cei oe vin călări la tine, 
Nu vin oa sS se închine, 
Ci vin, cu porunci domnescl 
Și ou gânduri dușmănescl!"

Tot ast-fel în balada „Codrânul" poe
tul poporal, vorbind despre arnăutul, care 
răni în sfîrșit pe voinicul Codren, efice în
furiat :

„l£r Leonti Arnăutul, 
Inghiți-l'ar pământul, 
încercă o șușanea, 
Pe Codrenaș mi-1 rănia".

Er mai încolo, vorbind de mult ur
gisita poteră, care prinsese pe Codrân, es- 
clamă:

„Și potera mi-l prindea, 
Lega-s’ar mortea de ea!u

Prin atribute, pe cari poetul poporal 
le alătură ca „epitete ornante*  acelei per- 
s6ne din baladă, pe care mai mult o iu- 
be8ce sâu urâsce, încă se esprimă direct 
elementul liric în baladele nostre poporale.

Acesta o putem vede forte limpede 
d. e. tot în balada „Codren", despre care 
poetul poporal, descriindu-șl eroica lupta 
cu potera, esclamă dureros:

„Dâr Codrânul tot slăbia, 
Pe genunchi bietul cădea 1“

De-asemenea și în balada „Marcu și 
Turcu" (Colecț. M. Pompiliu) între altele 
se dice:

Și bea Marcu seracu 
Și cu Turcu păgâna*,  

arătându-se prin acâsta, că poetul poporal 
ou Marcu simpatisâză fârte mult, oompăti- 
mindu-1, âr pe Turc îl urăsce grozav, bat
jocorii} du-1.

Tot direct se arată elementul liric în 
balada poporală română și prin aceea, că 
poetul poporal adauge pe lângă persona, 
cu care simpatisâză, câte-un pronume pose
siv, dovedindu-șl și în aoest mod subiecti
vitatea sa. In balada „Mihu Copilul" (Co- 
leoț. Aldxandri) se Zice d. e. despre Mihu: 

„Merge tot mereu 
Voinicelul meu, 
Din frunZe pocnind" etc.

In sfîrșit elementul liric se mai ma
nifestă în balada poporală română și prin 
unele esclamărl, pe cari însu-șl poetul po
poral le rostesce și cari nu stau în nici o 
legătură cu acțiunea din baladă, ci din con- 

| tră, într’un mod surprindător de lămurit, 
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tatea teritoriului său și a intereselor 
sale de stat".

Terminând, „Neue Fr. Presse" 
presentă lucrul ca sigur, că acum 
România a încheiat un tractat cu 
tripla alianță și vre să înfățișeze 
acesta ca ceva de sine înțeles, ca o 
urmare a politicei inaugurate la 
1883, la care au conlucrat tăte trei 
partidele, ce au fost și sunt la câr
mă. Ișî mai esprimă speranța, că 
opiniunea publică a României n are, 
deci, nici o causă de-a fi cu neîn
credere față cu acest tractat, al că
rui cuprins de-ocamdată rămâne se
cret. Soirea despre el nici n’ar fi 
făcut atâta sensațiă în România, ca 
în streinătate.

Suntem curioși se vedem, decă 
opiniunea publică din România în- 
tr’adevăr se va împăca așa de ușor 
cu un tractat, ca cel despre care e 
vorba, când ar esista în adevăr ?

Voci despre congresul naționa
lităților.

ț)iarul german „Presse* * publică din 
incidentul congresului naționalităților un 
articol, în care se află cel puțin unele părți, 
cari se deosibesc de atacurile brutale ale 
pressei budapestane corupte și a soței sale 
din Viena. Cu tote că și „Presse" susține 
încă multe prejudițî vechi, totuși nu întră în 
concertul sălbaticelor „Neue Fr. Presse*  și 
„Pest. Lloyd*.

ne dovedesc strînsa subiectivitate a poetu
lui poporal în baladele nostre.

Așa d. e. în frumosa baladă „Inelul 
și Năframa11 (Colecț. Alexandri), poetul po
poral, adânc impresionat de jalnica sârte 
a celor doi amanțl, isbucnesce la sfîrșitul 
baladei în următârea esclamațiune de mâniă:

„Tună Domne și trăsnesce, 
Tună ’n cine despărțesce 
Dulcea dragoste ’nfocată 
De-un fecior și de o fată !“

Er esemple de felul acesta, precum 
și de felul tuturor manifestărilor lirice es- 
puse mai ’nainte, se află negrăit de multe 
în. bogata nostră literatură poporală.

*
Cred, că prin acest mic și modest 

studiu mi-a succes a arăta că în balada nostră 
poporală elementul liric se esprimă într’un 
mod variat, distinct, atrăgător și neîntre
cut. Er acest fapt este și el o puternică 
dovadă despre aoeea, că Românul acolo e 
poet mai măestru, mai genial, unde vorba 
este despre cele mai intime sentimente 
ale sale, unde dec! pote fi cu drept cuvânt 
subiectiv.

Brașov, Iulie 1895.
Dornic.

„Presse" dice, că cea mai mare parte 
din programul de acțiune comun conține 
pretensiuni nerealisabile. „O®1, totuși tre- 
bue să mărturisim cu 6re care mulțămire" 
continuă numitul cjiar, „că congresul națio
nalităților și-a esprimat în mod sinoer lea
litatea s’a față cu Majestatea Sa, și că cel 
d’întâiu punct al programului vorbesce 
despre „păstrarea intregității țărilor de sub 
corona sfântului Ștefan*  Acâsta este o basă 
leală și sănătosă pentru acțiunea viitore, și 
acum le va veni mai greu Maghiarilor șo- 
viniști, de-a timbra pe fiă-oare Slovao cu 
numirea de „panslavist", pe fiă-care Ro
mân cu numirea de „dacoromân"4, deoă 
acesta cu o ooasiune seu alta va da curs 
mai liber simțământului său național.*

„Presse*  caracterizâsă arondarea co
mitatelor după limite de limbă, ca pe o 
fantasteriă archaistică, și apoi încheiă ast
fel : „ Cestiunea naționalităților deci in reali
tate esistă in Ungaria și nu pote fi nădușită 
cu atât mai puțin resolvată. Soviniștii pot 
c|ioe orî-ce. cifrele și datele însă vorbesc 
mult mai lămurit, decât ca politician! es- 
perți să-șl închidă ochii înaintea lor."

*

ț)iarul morav „Moravskâ Orlițe*  scrie 
un articol forte favorabil despre Congres, 

în care (fie® între altele: „Precum națiu
nea maghiară a purtat o luptă justificată 
în contra germanismului, cu tot atâta în
dreptățire se aștepta dela densa, că se va 
călăuzi de principiile esprimate de poetul 
nostru Kollar: „Numai acela este vrednic 
de libertate, oare scie să respecteze liber
tatea altuia14. Se aștepta dela Maghiar!, că 
nu vor călca în piciâre dreptul egal al 
fraților lor, al oelor-lalte popdre. Insă opi
nia publică maghiară a lucrat așa, încât 
în loc de dragoste frățesoă și de egală în
dreptățire, ea a făcut în Ungaria pentru 
naționalitățile nemaghiare numai juguri 
caudine de sclăvie și umilire ; er acțiunea 
de apărare a națiunilor nemaghiare este 
îndreptată numai contra acestei procedări, 
și nici deoum în contra drepturilor juste 
ale națiunei maghiare14.

„ Vaterland*  (cjiar clerical din Viena) 
scrie între altele: „Congresul naționalită
ților a trecut, nu însă și acțiunea, care se 
va lega de el. E deci lucru ridicol a vor
bi de pe aoum de „fiasco", precum o face 
acesta ou mare zel pressa ovreâscă din 
Budapesta... Naționalitățile cer un ministru 
al lor. Aoâsta nici deoum nu-i de rîs. Nu 
are Galiția ministrul său cu tâtă unitatea 
imperiului? Insă acestea sunt visuri. Un
garia ar fi consolidată, decă s’ar observa 
strict și onest legea de naționalitate (??). 
Decă s’ar ■ face acâsta, atunci întreg pro
gramul ar fi mai fără prospecte, ca astă dl, 
când ai cel puțin prospectul să aduci la 
reson pe șoviniștii, cari întortochiază legile 
după plac. In acâsta zace însămnătatea și 
eventualul folos al adunării, care ea însăși 
este un succes"...

„Pești Naplo*  (foie eminamente jido- 
vâscă) scrie urm ătorele: „Gratulăm lui Fer
dinand Zichy pentru acest surprinclAtor 
succes... Sunt așadâră la un loc aeeia, cari 
urăsc liberalismul maghiar, cu feeia, cari 
urăsc ființa statului maghiar. Vasilie Man- 
gra cade pe sînul lui Ferdinand Zichy, 
Emil Gavrila apasă o sărutare frățâscă pe 
obrajii lui Filip Steiner (episcop catolic); 
âr Ugron Gâbor pote să se aștepte, că 
Paul Mudron îi va oăde în brațe c’un su
ria dulce. Da, revoluția naționalităților de 
ad! a deolarat, că întră în hueegul parti
dei poporale. Intră, și ar fi nebună, decă 
n’ar întră"...

„Nemzet*  scrie de asemenea un arti
col de talia celui din „Pești Naplo", în 
care cpce între altele : „Nu putem totuși 
trece la ordinea c|9ei, fără de a nu arăta 
asupra deosebitei înrudiri spirituale, oe se 
află între „programul comun de acțiune" 
și între reacțiunea clericală a partidei po
porale acum în nascere... Cu reacțiunea 
acâsta ascunsă sub atâtea măscl ne-am lup
tat noi și până acum, și ne vom lupta și 
de aici înainte"...

CRONICA POLITICA.
— 4 (16) August.

țliarul german „Vossische Zeitung*  pri- 
mesce dela un corespondent bucurescean 
împărtășiri interesante asupra întrevederei 
dela Ischl și asupra raportului Rusiei față 
cu tripla alianță. „însămnătatea conven- 
țiunilor încheiate între România și tripla 
alianță" <hee corespondentul „este a-se 
căuta în faptul, că relațiunile de pănă acum 
între regat și tripla alianță, au primit o 
ehezășiă convențională pentru esistența lor 
viitâre, neaternătâre de schimbul guverne
lor, seu al domnitorilor. Nu este vorba des
pre o intrare formală a României în tripla 
alianță, ci numai de-o statorire convențio
nală a condițiunilor, sub cari România pote 
conta la apărarea și sprijinul triplei alianțe, 
în cașul unui atac dușmănos asupra teri- 
torului său, său asupra intereselor sale 
de stat".

*
Fâia oficială publică mai multe nu

miri de canonici în diecesa croată. înainte 
cu cât-va timp și acum din nou acoentuâză 
cjiarul german „Kolnische Zeitung*,  că din 
causa acestor numiri s’a născut divergințe 
seriose între Banul Croației și guvernul 
ungsfr. Foile guvernamentale, în frunte cu 

„Pest. Lld.*,  caută să refrângă în tot chi
pul aceste aserținnî ale lui „Koln. Zeit.*,  
însă nu le prea succede, și astfel se pâte 
prevedâ, că între Khuen Hădervâry și între 
Banffy, esistând un conflict ascuns, în cu
rând el pote să iasă în mod cu mult rr. ai 
acut la lumină.

La cestiunea alianței ruso-francese.
Numai de curând publică cjiarul 

trances „Figaro" un articul, care fu 
reprodus aprbpe de întrega pressa 
europenă, și care conținea, cum se 
credea, date forte de mare însemnă
tate relativ la alianța ruso-francesă. 
Acum cțiaru.1 german „Miinchener 
Allgemeine Zeitung" primesce dela 
corespondentul seu din Paris o scri- 
sore, în care acesta face multe co
recturi în comunicatul lui „Figaro". 
In acea scrisore se c|ic între altele 
următbrele :

O „alianță" scrisă și subsemnată de 
o parte de Țarul, er de altă parte de pre
ședintele republicei francese, care alianță 
să lege acțiunea „politică" a Franciei și 
Rusiei în dre-care privință sâu în ore-care 
direcțiune: o astfel de alianță nu esistă. 
Esistă însă convențiunl militare pentru even
tualități, adecă în cașul unui mare răsboiu eu- 
ropen, seu decă Germania ar păși deodată 
contra Rusiei și Franciei; astfel de con
vențiunl esistă de ani de dile și pe cale 
diplomatică se statoresc chiar și planuri 
comune de resboiu.

Sunt apoi două lucruri în cari Fran- 
cesii se încred forte mult, și adecă: unul, 
că Rusia va privi întotdâuna în atacarea 
Franciei din partea Germaniei o violare a 
intereselor rusesc!; erai doilea, politicianii 
francesl văd în persona împerătesei-văduve 
rusescl o patronă atotputernică, care în
tr’un moment decisiv ar fi gata să le ajute 
Francesilor, ca aceștia să deslege cestiunea 
alsațo-lotaringică, în legătură cu cestiunea 
nordschleswigă respective danesă, în în
țeles favorabil pentru Francia.

Oonvențiunea militară pentru even
tualitate, încheiată în 1891 și care și as- 
tădl sigur esistă, la timpul său nu s’a sub
semnat de cătră Obrutsclvff și Miribel, ci 
de cătră Obrutscheff și Boisdeffre de o 
parte, er de altă parte, de Wannowski și 
Freycinet, miniștri de resbel de pe atunci. 
Asupra convențiunilor diplomatice său po
litice dintre Rusia și Francia însă n’a avut 
convențiunea militară dela 1891 nici o 
influință.

Rlușii șo Bulgară.
Despre raporturile mai noue din

tre Ruși și Bulgari, dau o viuă 
iconă telegramele ce le reproducem 
aici:

Sofia, 14 August.
„Agenția Balcanică*  spune, că Mitro- 

litul Tirnoviei, Clement, a cerut audiență 
pentru sine și pentru membrii deputațiunei, 
în scris, imediat după intrarea princi
pelui în Bulgaria.

Mitropolitul fu primit ieri și a stat 
singur în audiență o jumătate de oră, după 
care a introdus și pe ceilalți membrii ai 
deputațiunei la principe. Ferdinand a es
primat deputațiunei mulțămită atât îu nu
mele său cât și în numele poporului pentru- 
că deputațiunea șl-a îndeplinit misiunea cu 
atâta prudență și tactică in Rusia. Respun- 
4end, Mitropolitul a dis, că: ei și-au făcut 
datorința de Bulgari iubitori de patriă și de 
supuși credincioși și că acest lucru este de a 
se mulțămi inițiativei principelui. Decă acestă 
deputațiune va fi urmată de succes, acest 
succes este a-se atribui, încrederei ce prin
cipele, guvernul și poporul a pus într’ensa 
și ărășl bună voinței Țarului Nicolau al II, 
precum și iubirei națiunei rus'scl.

Sofia, 14 August.
Raportorul lui „Fremdenblatt" spune 

clar condițiunile aduse din Rusia de Cle
mente pentru principele și totodată și despre 
sfaturile, ce i-a dat îu decursul audienței.

Clemente s’a reîntors din Rusia cu 
convingerea, eâ recunoscerea din partea Ru
siei este posibilă. Condițiunile pe lângă cari 

ar fi Rusia gata să recunoscă pe principe, 
s’ar reduce la un singur cuvânt, anume, că 
Ferdinand trebue să fiă Bulgar. Acest cu
vânt însă cuprinde în sine o seriă de pre
tensiuni, dintre cari cea dintâiu este resti
tuirea constituțiunei din Tirnova. Acâsta va 
să dică., că decă nu Ferdinand, atunci cel 
puțin prințul Boris să fiă ortodox. Preten- 
siunea a doua este, ca principele să țină 
strîns la constituțiune; el pote să se con
sidere, ca domnitor neresponsabil și invio
labil, care eu tote acestea să nu facă po
litică autocrată, și care să-șl conformeze 
mersul politicei interne și esterne cu do
rințele poporului. Sub acâsta se înțelege 
deplină libertate în alegerile representan- 
ților poporali, precum și crearea guvernelor 
parlamentare. Condițiunea a treia ar fi : 
cererea unui representant rus la curtea din 
Sofia, și în modul acesta restabilirea bu
nelor relații între Rusia și Bulgaria.

Metropolitul Clement este firm con
vins, că Rusia nu se va mesteca nici mai 
târziu în afacerile interne ale Bulgariei sub 
niol un pretext. Rusofilii de aici însă sunt 
du părere, ca politica esternă a Bulgariei 
să mârgă mână în mână cu politioa esternă 
a Rusiei, căol după cum cred ei, idea unei 
Bulgarii-marI, conform păcii dela San. Ste
fano, numai așa se pote închipui. Aoâstă 
Bulgariă-mare ar cuprinde în sine Mace
donia, Adrianopolul, Tulcea, Nișul și Ale
xin aț-ul. Prin ducerea la îndeplinire a a- 
cestor lucruri prinoipele va deveni Bulgar, 
și rusofilii insistă a crede, că principele va 
și face aceste lucruri.

Petersburg 14 August.
„Journal de St. Petersburg" aduce ur- 

mătorea deolarațiă: „După-ce pressa streină 
încă nu a înoetat de a-se ocupa cu comu
nicatul presupus al guvernului rus, referitor 
la afacerile bulgare, comunicat apărut în 
foile din Viena în formă de depeșă, declă- 
răm, că: guvernul rusesc nu a dat nici un 
fel de comunicat de atare cuprins.*

Londra, 14 August.
Corespondentul lui „Daily Telegraph" 

din Sofia spune din isvor sigur, că sem
nele de bună-voință, pe cari le-a arătat 
Rusia față de Bulgaria, se vor desvăli în 
curend. Ori oă va veni la Sofia un agent 
diplomatic rus, ori că principele va fi recuoos- 
cut in mod oficios.

La tot cașul în politica Bulgariei se 
pregătesc lucruri mari. Prim-articolul din 
„Fremdenblatt" este interpretat în sensul, 
că Ferdinand este însciințat prin Austria 
despre o apropiată recunosoere a lui din 
partea Rusiei.

SC8RILE OILEL
4 (16) August.

Părintele Lucaciu din nou condamnat. 
Soim, că prima-6ră în procesul intentat pă
rintelui Lucaciu „pentru calumniă" de că
tră fisolgăbirăul Schmidt, densul a fost con
damnat la 6 luni închisore ordinară. Aou- 
satul apelând contra sentinței acesteia aduse 
de tribunalul din Sătmar, și aducând, ca 
motiv temeinic, că ’i-s’a interejis folosirea 
limbei române și astfel nu s’a putut apăra, 
tabla (curtea de apel) din Dobrițin a anulat 
sentința și a ordonat a doua pertraotare. 
Soim mai departe, oă la aoâstă a doua per
tractare părintele Luoaciu a fost achitat de 
tribunal. Procurorul însă a apelat la tabla 
din Dobrițin, care acum de curând a con
damnat pe părintele Lucaciu la 6 luni tem
niță ordinară. Foile ungurescl spun, că pă
rintele Luoaciu fiind dus înaintea tribuna
lului din Seghedin, oa să ’i-se oitâsoă sen
tința, a declarat, oă va apela contra ei la 
Curia regâsoă (curtea de cassațiă).

—o—
Scandal fără părechiă. Din Pdnciova 

’i-se sorie „Dreptății* : Protopretorul Ja- 
blonszki din Panciova, despre care se sorie 
prin fițuicele guvernamentale, oă e forte 
înțelept și drept, înainte de congres, ou 
două dile, a chiămat la sine mai pe toți 
primarii și notarii său ajutorii aoestora din 
oomunele cercului său. Ce le va fi spus, nu 
seim, der locuitorii sârbi, români și slovac! 
din aceste comune încă noptea au fost ci
tați la câte-un soriitoraș, să subsorie o de- 
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clarațiune pentru cumpărarea dreptului de 
regalii. Unor âmenl li-s’a spus, că craiul ro
mânesc nu-i îndestulit cu țâra ce are, ci 
vrâ să ia și pe a nâstră, altora li-s’a pus, 
că merge o deputațiune la Pesta, să se 
roge pentru popor, altora li-s’a spus, că cu
tare vrâ să fiă notar și îi trebue iscăli
turi și a. m. Prin astfel de apucături 
amăgitore au înduplecat pe unii țărani să 
le subscrie o împuternicire, respective de- 
clarațiune, că se află fericiți in aoâstă 
•țâră și că protestâză contra congresului 
naționalităților. Provă4uțî cu acestă seri- 
sore, nisce lingăi slabi de ânger de prin 
comune au fost trimiși la Budapesta, cu 
scop de a zădărnioi ținerea congresului. 
Țăranii, oarl au iscălit, aucjend ce conține 
sorisorea iscălită de ei prin amăgire, au 
început a protesta cu larmă și au subscris 
declarațiunl, prin cari cer hotărît ținerea 
congresului și protestâză contra apucături
lor mârșave, prin cari puternicii au abusaț 
de numele și încrederea lor.

—o—
Esamenele notarilor. Ministrul ung. 

de interne a adresat tuturor autorităților 
administrative următorul ordin în causa 
esamenului notarilor comunali: Ca întregire 
la instrucțiunea dată de ministrul de in
terne în 5 Noemvre 1894 sub nr. 58.285 
(foia 1777. R. T.) prin acâsta statoresc, că 
începând cu 1 Octomvre a. o. vor servi ca 
întregire la esamenul notarial și articulii de 
lege XXXI, din 1894 despre dreptul ma
trimonial; art. XXXII, din 1894 despre 
religiunea copiilor și art. XXXIII din 1894 
despre conducerea matriculelor de stat, 
precum și tăte îndrumările date și ce se 
vor da referitor la aoeștl articull vor for
ma obiectul esamenului notarial; mai de
parte, că dela amintitul termin (1 Octom
vre) inspectorul matricular va trebui să 
asiste în oomisiunea esaminătore a candi- 
datilor de notari în tote acele comitate, 
peste cari ’i-se estinde dreptul de inspec- 
țiune.

—o—
Circulara lui Schlauch. Foile ungu

resc! aduc soirea, că pastorala cardinalului 
episcop Schlauoh este deja sub pressă și 
că are să iâsă în curând. Mai spun, că ea, 
ce-i drept, nu-i ca a lui Samassa, deja pu
blicată, dâr nici nu-i chiar tocmai în spi
ritul ostil, în care Schlauch s’a fost pro
nunțat ou ocasiunea conferenței episcopesoî. 
Cardinalul, spun foile maghiare, a soiut 
face deosebire între lupta susținută contra 
unor proiecte, și între ținuta ce trebue să 
o observeze față de o lege sancționată prin 
Majestatea Sa. Pastorala încolo este un 
elaborat scientific și oonstă din mai multe 
părți. Partea primă se ocupă cu reformele 
•mai mult numai în general; celelalte părți 
ale circularei se ooupă mai în detail cu 
agendele, pe oarl vor ave să le observe 
preoții diecesei catolice Oradane față cu 
mouăle legi.

— o —
Aniversaren a 65 a nasoerii Majes- 

-tății Sale Francisc Iosif va fi în 18 August. 
Bânffy va da în calitatea de ministru-pre- 
.ședinte un prând de gală, invitările sunt 
deja împărțite.

— o—
Purtători de matricule, după cum 

spun foile ungurescl, sunt numiți din partea 
ministrului ungureso de interne și omeni 
de aoeia, cari nu vor pute ocupa în curend 
acest post. Așa este numit, de esemplu, un 
Kovâos Dezso, care va fi reținut dela oou- 
parea la timp a noului său post prin sim
plul fapt, că — este mort! Mai norocos a 
fost ministrul în alegerea lui Ivanovits lsi- 
dor, căci acesta, deși nu-șl va pută ocupa 
postul său toomai la 1 Octomvre, amăsu- 
rat poruncei ministeriale, der cel puțin este 
scusabil prin faptul, oă — se afla în temniță, 
de unde e împiedecat a ocupa la timp 
onorificul post, ou care ministrul l’a distins.

— o—
Din Odessa se depeșâză, că aoolo s’au 

făcut multe dețineri socialiste. In una din 
nopțile trecute au fost arestați 70 de indi
vizi. Peste tot au fost deținute 700 per- 
sone. Restauratorul Medevedev, în ale că
rui localități îșl țineau socialiștii adunările, 
.s’a spân durat. Cei deținuți sunt în cea mai 

mare parte muncitori și studențl, se află 
însă între ei și câte-va femei și 4 marinari. 
In oraș domnesce mare agitațiă.

—o —
O catastrofă Ia Kiel. O telegramă din 

Kiel aduce vestea, că în portul de acolo 
staționa vaporul „Germania". Lucrătorii de 
pe el voiau să iâsă la uscat după terminarea 
lucrărilor, d’odată însă s’a rupt podul cu! dânșii 
căZend mai mulțl de-o sută de inși în apă 
sub aparatele cele grele de fier ale po
dului. S’au scos mai mult de 10 cadavre 
și mulțl răniți.

— o—
Iumormentarea unui <Jiar. Un Z’&r 

din Berlin a fost silit să apună din lipsa 
de abonențl. Proprietarul lui a cugetat să-i 
dâe ondrea ultimă în modul următor: El 
a cumpărat un cosciug frumos, în care bă
gând ultimul număr al Ziarului a scris tot
odată pe cosciug: „Aici repausâză 13,000 
de taleri".

—o —
Musica la promenadă. Din incidentul ani

versării de nasoerii Majestății Sale va cânta 
musica orășenescă la promenadă Duminecă 
în 18 o. la 11 6re a. m., și nu Lunia. Tot 
musica orășenâscă va da Duminecă săra 
un concert în otelul „central Nr 1".

—o —
0 încercare de omor în teatru. Din 

Constantinopol se scrie: In noptea de 3 
August n. c. se desfășură în teatrul portu
lui Scutari, care zace pe partea asiatică a 
Bosforului, o scenă sensațională, care pro
voca între spectatori o mare panică. Pe la 
2 ore din nâpte, pe când representațiunea 
se sfîrșise și publicul începuse a se de
părta, de-odată se auZiră fără de ve
ste două focuri de revolver, cari ur
mară repede unul după altul. In cu
rând eșiila ivelă, oă doi dintre privitori ou 
numele Alexan Effendi Manprâ și Edib 
Bey, erau greu răniți de glonțe de revol
ver. Alexan Effendi e un armean, care 
mai înainte a fost preot (turceso) și de 
câți va ani înoooe e polițist secret turcesc. 
Se crede, că vorba este de un atentat po
litic, care a fost săvîrșit din partea ar
mână. Edib Bey, un funcționar al oficiu
lui vamal dela Galata, care în momentul 
atentatului se afla în apropierea lui Ale
xan Effendi, se pare, că numai din întâm
plare a fost lovit de glonț. Starea amân
durora, mai ales a celui din urmă, insuflă 
îngrijiri. Atentatorul scăpa și deși se făoură 
imediat numărose arestări, totuși nu ’i-s’a 
dat îuoă de urmă.

Coresp. „Gaz. Trans.“
Șermaș (lângă Giurgeu), Iulie 1895.
Onorată Redacțiune! In 21 Iulie n. 

c. se arangiase o petrecere de vară în Șer- 
maș, în favorul șoolei și bisericei. Nu soiu 
din ce motive, petrecerea a fost destul de 
slab cercetată. De nu era oonvooată tot 
pe aceeași Zi ședința senatului scolastic 
protopopesc, petrecerea de sigur, că n’ar 
fi reușit de loc.

Dintre membrii acestui senat, încă 
absentară forte mulțl, deși convocarea con
ținea un program bogat și forte interesant, 
care pretindea discuții seriose, fiind puse 
la ordinea Zilei niai ales cestiunl scolastice 
de mare importanță. E bătător la ochi, 
că au lipsit tot cam de aceia cari, când 
e vorba de tocană papricată și traifl bun, 
sunt cei mai activi și mai zeloși.

Ședința a decurs în ordine esemplară, 
presidată de d-1 protop. al Giurgeului Ar- 
temiu Codarcea. Decisiunile ședinței nu 
vi-le pot comunica de-ooamdată, nefiind 
membru, de-o parte, âr de alta, în urma 
unor împrejurări neprevăZute, am putut as
culta numai ultimul punct al programului. 
Se ținea adecă prelegerea practică din stu- 
părit, oare a fost de tot interesantă și in
structivă, predată fiind cu multă obiectivi
tate și bunăvoință de cătră eminentul stu- 
par Eliă Câmpeanu, parochul Varvizului, 
oare precum în ale preoției, așa și în tăte 
ramurile eoonomice pote fi model preoților 
noștri din Giurgeu și jur. O, cât de mult 
ar pute progresa și Românii din acest ți
nut, isolat de marea lume românesoă, decă 

am avă și noi măcar câțl-va conduoătorl 
bravi și dâcă.s’ar astruca în negura uitării 
indiferentismul și egoismul, care predomi- 
nâză în partea cea mai mare inteligența 
nâstră!...

Ca încheiare mai adaug și visita neaș
teptată, ce o făcu solgăbirăul Giurgeului 
parochului din Șermaș, Dr. Iacob Radu. 
A venit adecă d-1 fisolgăbirău, ca să se 
convingă personal, dâcă nu cumva cei ce 
au luat parte la ședință și la petrecere ar 
fi periculoși pentru „idep de stat maghiar". 
După ce însă se convinse, oă între cei de 
față nu se află âmenl periculoși, se de
părta, lăsând în urma sa 3 gendarml, cari 
tâtă noptea petrecură în odăile laterali ale 
scdlei, ba pe timpul pausei an avut neruși
narea de a intra în sala de dans, nnde 
stetnră cu manile pe baionete aprope 2 
ore, apoi dispărură.

Observ, că de vre-o 3 ani încoce abia 
a fost petrecere românescă, la care să nu fi 
luat parte și dspețî neinvitați, vrău să fiic 
haiduci ungurești; de așa ceva eram siguri 
și acum, dâr ca însu-șl „Măria Sa" solgă
birăul să ne „onoreze" cu presența, nu 
ni-am adus aminte. Se vede, că se apropie 
mileniul...

uva.

Sălagiu, August 1895.
Petrecerea de vară, împreunată cu 

concert, arangiată de tinerimea română din 
Sălagiu și Chior la 11 August n. o. în 
Șimleul Silvaniei, a reușit splendid.

Mai înainte de tote voiu spune ceva 
despre concert, care a întrunit atâtea pu
teri musicale din ai noștri, încât ar fi pu
tut sta față în ori-care oraș, care figurâză 
ca oentru cultural al unei provincii. Sântă cți 
de libertate, Serenada, Marșul cântăreților 
au fost esecutate cu o preoisiune surprin- 
Zătore din partea corului tinerimei, diri- 
geat de d-1 Vasile Oros, așa că publicul 
ascultător a rămas uimit de frumseța aces
tor cântări.

In „ț>iua Bună", oântată de d-1 Vasi
le Oros, acompaniat pe pian de d-ra Cor
nelia Maniu, d-1 Oros a dovedit, că posede 
un ton curat, tenor puternic, având și 
scâlă; de-asemenea d-ra Cornelia Maniu a 
dovedit o deosebită desteritate în manua- 
rea pianului, „ Viorica*  a fost cântată solo 
de d-na Viotoria Carșai, care cu tonul său 
plăcut, curat și sunător, ca și argintul, ni-a 
cucerit inimele. — Declamațiunea de d-ra 
Elena Mico și declamațiunea oomioă predată 
de d-1 A. Bogdan au fost esecutate corect, 
ou simțul și mimica recerută, cum a pre
tins spiritul pieselor declamate.

Culmea producțiunei a atins’o însă 
d-na Laura Bofbola, care a fost ca și uu 
fenomen înaintea publicului nostru în arta 
manuărei pianului. Technica sa admirabilă 
a învins greutățile cu o ușurință surprin- 
Zătore, așa că între Românele nostre eu 
n’am auZit una asemenea. Internul oântării 
ne-a surprins când am auZit pledarea plas
tică cooperând fantasia dimpreună cu me
moria deosebită (pentru că tote piesele le-a 
esecutat fâră întrebuințarea notelor). In 
piesa „Concert etude*  a lui Rubinstein, ata
catele sigure, curate, unde se pretind lovi
turi de oțel și nuansele diverse la trecerile 
cu mâna stângă, era interpretat forte fidel 
nemuritorul autor. In „Jocul cțînelor (de 
Haiman) era-i fermecat, improvisând prin 
tonurile cristal curate icona cum eșiseră 
Zînele din pescere, resfățându-se nevinovate 
în jooul lor, mai cătră fine plesnind apa, 
jocul lor a dispărut pe încetul în pianissi
mo. In acâsta piesă a învins cu cea mai 
mare ușurătate, greutățile, ce culminau în 
prestissimo. „Caprice și fantasie*,  de Men
delsohn, eu acordurile disonante, a dat o 
frumseță, ce te făcea să fii sclavul simțiri
lor. Fantasie română (de Vilmers), esecutată 
cu o specială melanooliă, ce caraoterisâză 
piesele române în genere, era o cunună de 
mărgele prestate din tonurile cristal curate. 
Doinele din Transilvania, Ungaria și Bănat 
îți străbăteau pănă la inimă, fiind tot atâ
tea giuvaere în programă. Publicul, atât 
cel priecepător de artă, cât și cei laio, 
adus în estas, a dat plăcerii sale espresiune 
prin aplause frenetice cerând repețirea pie
selor, la cari cereri amabila artistă a satis

făcut, surprinZend publicul tot ou alte doi
ne românescl din părțile loouite de Ro
mâni.

Inchiăm cu aoeea, oă în persona d-nei 
Laura Borbola, ni-a dat provedința o ar
tistă, care fiind deja în pragul virtuosității 
sale, suntem în drept de-a spera în scurt 
timp, oă se va buoura de un renume frumos, 
deore-ce, pe cât sciu, d-sa voiesoe a-șl des- 
volta mai departe arta în oonservatoriile 
de musică din Viena, cum și din Germa
nia. Credem, oă cei chiămațl vor grăbi a-i 
da sprijinul material, încât ar pofti d-sa, 
căci ar fi mare perdere de-a nu sprijini 
asemenea talente.

După concert a urmat jocul, cu 
„Ardeleana", „Sârba", „Romana" și „Bă
tuta" ; deore-ce s’a început la 11 6re, a 
durat pănă la 6 ore diminâța în cea mai 
mare veseliă. La jocurile de coloDă erau 
cam 120 păreohl.

Sincer.

Sciri telegrafice.
Bruxella, 16 August. (Scire ofi- 

ci6să ungurescă). Contele Apponyi s’a 
pronunțat țață cu representanții pres- 
sei respunejând la manifestul lui Ure- 
chiă. El a declarat, că Ungaria nici 
nu va discuta pretensiunile Româ
nilor, pe câtă vreme aceștia apelâză 
la ajutorul străinătății. Agitatorii 
Români nu nisuesc, decât simpla
in ente la ruperea Transilvaniei de 
Ungaria. Conducetorii de partid români 
condamnați nu sunt martiri, ci trădători 
de patria. Numai parlamentul maghiar 
este locul potrivit, unde se se aducă 
gravamineleRomânilor. Ungaria nici
odată nu va suferi, ca să se înfiin
țeze un stat român între marginile 
țerei corănei sfântului Ștefan.

Șotia 16 August. Aniversarea 
suitei pe tron a principelui Ferdinand 
de Coburg se serbătoresce în mod 
strălucit pretutindeni.

Viena, 16 August. După o scire 
telegrafică sosita din Sofia, o mare 
mulțime de locuitori s’au dus la mor
mântul lui Slambulow cu mare alai. 
Massele fanatisate au rupt crucea 
de pe morment în bucăți și au sfer- 
ticat cununile, ce erau depuse pe 
el. Dup’aceea, au voit se deschidă 
grbpa spre a scote cadavrul. Intr’a- 
ceea sosind poliția a împrăștiat în 
cimiter mulțimea.

DIVERSE.
încă o reformă. Luoru de sine înțe

les, că și aici avem de-a face cu America, 
țâra nostimadelor. Spiritul practic ameri
can șî-a împlântat ciooul și în trebile gin
gașe ale immei. Amerioanii nu se prea 
unesc cu cugetul, că și timpul piardut ar 
aduoe câte-odată âre-care profit. A face 
curte la o damă însâmnă a pierde timp, 
pe care Americanii au creZut să-l pună 
între anumite margini. Astfel părinții „Jan- 
kee“-i au fixat un termin de 6 luni, aupă 
care curtisanul trebue să se declare, dâcă 
face curtea cu intențiunl seriâse, ori — la 
cas contrar — să ’i-se dea drumul. De si
gur, coconițele nu se vor prea opune 
acestei legi, măcar-că e atât de rigurâsă.

Țâră pestriță India răsăritână este 
cea mai pestriță țâră în privința confesiu
nilor. Aprope trei din patru părți a locui
torilor (208 miliâne) sunt de credința brah
mană ; 57 miliâne [20%] sunt mohamedanl; 
7 miliâne budhiștl. Credința brahmană se 
împarte însă în mai multe confesiuni. Mai 
sunt 10 mii. de credința lui Zoroastru și 
17 mii Jidani. Numărul creștinilor este cam 
2,285.000, dintre cari sunt catolici cam ju
mătate. Numai 168,000 sunt Europeni de 
nascere (dintre creștini) ceilalți sunt indi
geni, sâu de sânge mestecat. De-altmin- 
trelea, dâcă e vorba de țâră pistriță, n’a- 
vem lipsă de-a ne duoe pănă la India, căci 
cam aceleași raporturi le găsim și în mo- 
narchia nâstră.

Proprietar : Or, Aurel Mlureșianu. 
Redactor responsabil: Gregorîu S^aior,
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Cursul la bursa din Viena.
Din 15 August 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.20
Renta de cordne ung. 4% . . . 99.90
Impr. căii. fer. ung. în aur . 124.75
Impr. căii. fer. ung. în argint4y2% 102.75
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 144.50
Renta de hârtie austr................... 100 90
Renta de argint austr................... 101 15
Renta de aur austr.............................. 123.20
LosurI din 1860   155.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1070.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 487.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 399.60 
Napoleondori................... 9.63
Mărci imperiale germane . . . 59.35
London vista....................121.45
Paris vista.................................. 48.07 J/2
Rente de corâne austr. 4%. . . 101.15
Note italiene. . . . .... 45.75

Cur*sui pistei Brașov.
Din 16 August 1895.

Bancnota rom. Camp. 9.58 Vend. 9.60
Argint român. Cump. 9.52 Vend. 9.56
Napoleon-d’ori Cump. 9.60 Vând. 9.62
Galbeni Cump. 5.64 Vend. 5.68
Mărci germane Cump. 59.— Vând.
Ruble rusesc! Cump. 129.— Vend. ~• ——
Lire turcesol Cump. 10.82 Vend. ■ • "
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Ânociuri
(mserțiuni și reclame) 

Suntâ a se adresa subscrise, 
administratiuni. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădemănt, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

Administrațiunea 
„Gazeta Transilvaniei.“

G i ro-C onto 
la banca 

Austr o-Ungară.

â~~~| ]f-zzg[
Casa de bancă
Telefon 
Vr. *8.

Cec-Conto lal= 
postă nr. 969.l_ G iro-Conto 

la banca 
imp. germană.

v>
<x>V)

v>

’E
a co o

IACOB L. ADLER,
EIRM 8$ fc 1 Sibiiu.

vinde monede, hârtii de vaiere, devise după
cel mai mare — respective cel mai mic;
fără nici o detragere tot felini de

"v i s!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potti face și reînoi 

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

nou.
s6 binevoiască a scrie adresa

Admînistraț. „Gaz. Trans.“

ca espedarea ae li-ae facă după stilul 
Domnii, ce se aboneză din nou, 

lămurit și s6 arate și posta ultimă.

Brașov.
cnmperă și 

cursul d'lei 
răscninperă 

Clip orie;
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă;
efectueză încassări de polițe, asignațiî, recipise, pe tote 

piețele Europei, cum și transoceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pănă 

la 90% ;
predă asignații pentru ori și care piață comercială internă 

și externă fbrte ieftin , asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de bancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fondare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% al0 „Albinei14, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcfl aduc 53/4 interese; 

asigură forte ieftin ori și ce losuri la sorțirl cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

649,15 50.

Tren 
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Tren
aceel.
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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
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6.41
7.16
8.-
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i
O
P
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0
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Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei “ â 5 cr. se potă cumpăra în librăria Nicolae Ciurcu.

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

Bodagjesfit-ff’redeal ® la i r i s ia — T u r d a
Trenă 
român 
expr.

Tren
de 

persân. acce^

Tren Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persân.

Tren 
român 
expr.

Trenă 
de 

persân.

trenă 
de 

persân.

trenă 
mixtă

trenă 
de

trenă
mixtă pBrain.

trenă 
de 

persân.

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
de 

person.

8.05
2.15
4 23
5.55
7B8
7.15
7.43
8.18

8 05
1 55
3.56

9.07
9.37

10 37

U.4(
11.55

i
I

1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14
5 59

8.05
5.45
9 27'

11 53
1.48
2.16
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
8 40'
9.08

10 40
11.25
11 54
12.04
12.34
1.-
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10

T50
8.30
9.03
9.38

10.25

2 15
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3.26

pl.

T1
sos. ț 
pl. J

417
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8 33
8.38

¥
80S. 
pl.

• t

pl.

11.-
12.26

1 11~629
830 11.25

Mezo Telegd 
Rev . .
Bratoa .
Ciucia .
B -Huiedin
Ghârbău

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud

Oopșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora 
Hașfalâu 
Homorod 
Agoștonfalva 
Apsța . 
Feldiora

Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

Timiș
Predeal
Bucuresol

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare

Brașov .

3.—
5.45
2.29

12.05

1 55
7.25
5Â3
3.46
2 26
2.19
1.52
1.26

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

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

12.47
12.17

11.01
10 45

1.55
7.-
3 50
1.21

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.31
7.53
6.53
6 14

7.20
1.50'

11.44' 
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7.08
6.39

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

6 56
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

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

12.54

10.26
9.39
9.12
5.35

6.25
8.10
4.43
2.171

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

—
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

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20 10.39

10.19 Ghiriș
Turda

5.10
4.50

3.30
3.10

9.12
8.52

©®g»șa-micii — Sîbliw — Avrigft — JFâgărașă
trenă 

de 
persân.

trenă 
de 

persân.

trenă 
mixtă

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

7.10
8.59
9.15

S 1 ni e r i & (P i s k î) — H « n e d ® r a

pl. Copșa mică 
Ocna . .

. so«.

■IOS. I 
pl. J Sibiiu . . • {pl’

l sos
■Avrig . .

sos. Făgăraș . pl.

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
do 

persân persân.

trenă 
de

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

8.35
10 28

4.55
6.36

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

6.20
5.12
4 49

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

1 i

7.36
6.06

trenă 
mixtă

10.25
10.05
9.38

1.29
12.05

3.10
2.54
2.30

trenă 
mixtă

10.29
10.46
11.12

trenă 
mixtă

trenii 
mixtă

8.34
8.14
7.45

8.31
7.20

9.15
10.35

Siineria .
Cerna .
Hunedora

4.50
4.34
4.10

JB r

Brașov 
ZerneștI

Cucerdea — Oșorhdu — tScsii.-ș.isesc

Nota: Orele

Trenă 
mixtă

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
mixtă

2.25 8.10 3.11 8.59 pi. Cucerdea . . sos. 7.41 2.36 8.31 1.18
3 14 8.51 3.52 9.40 Ludoșil. . • 7.03 1.58 7.43 12.32
5.07 10.27 5.26 11.11 sos. ț Oșorheiu . ( pl- 5.30 12.25 5.50 10.35
5.40 10.42 5.36 pl. J • Isos. 5.18 9.25 5.04 10 —
7.19 12.21 7.19 sos. Regh.-să8.. . pl. 3.50 7.49 3.25 8:25

însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti 
insemneză ârele de nopte.

Carefi-mari — Se8ă,w

9.10
1.01
4 55

4.20 Mureș-Ludoș ....
Țagu-Budatelicd . . .
Bistrița........................

6.464.- 7.21
7 07
9.59

4.15
1.16

A r a d — T i m 1 s o r a«i

6.20
7.08
8.01

11.30
12.47
2.05

5.
6.14
7.39

Aradn ........................
Vinga........................
Timișora....................

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15

SSghâșora—OddM’beiu-sfecwesc.
trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

tienă
mixtă

trenă
mixiă

(

5.30
10.17

4.15
9.18

Careii-marî . 
Zelău . .

9.06
4.20

7.-
3.01

I

3.22
6.20

11.08
1.59

Sighișora . . .
Odorheiu-secnesc.

9.51
7.15

5.32
3.-

de sus în jos, cele îns-mnate în drâpta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


