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Tactica celor cu musca pe căciulă.
Brașov, 25 August v. 1895

Folosindu-se de un articol al 
„Românului" din Bucuresci, în care 
se accentueză, că diferendul dintre 
Români și Unguri trebue căutat a 
se resolva pe cale paclnică, foile 
unguresci, în frunte cu „Pester 
Lloyd", au publicat articuli, ce au 
tendința de-a presenta lucrul astfel, 
ca și când pressa română s’ar afla 
în retragere față cu maghiarismul 
violent.

Nu voim să intrăm acjî în me
ritul acestor articuli, din cari răsuflă 
erăși tactica vulpină ungurăscă, der 
vom stărui numai asupra unui mo
ment, pe care-1 esploateză cu atâta 
plăcere numitele foi pentru spriji
nirea tacticei lor.

Este adecă cunoscuta afacere a 
așa disei conjurațiuni irredentiste 
bulgare, descoperită în Constanța, 
care dă din nou prilegiu în deo
sebi lui „P.Lloyd" de-a susține, ca 
frații noștri de dincolo s’ar fi spă- 
riat așa de mult de acestă desco
perire, — care i-ar fi convins, că o 
parte a României e subminată de 
uneltirile rusesc!, — încât pressa a 

't' aflat cu cale a schimba atitudinea 
ei de pănă acum față cu Ungaria 
și a sufla în cornul împăciuirei.

Organul nostru nu de mult a 
răspuns la un articul, în care „P. 
Lloyd" pentru prima-dră a debutat 
cu „irredenta bulgară". Atunci însă 
n’aveam încă date despre cele ce 
s’au petrecut în Dobrogea. In nu
mărul nostru de Marți înse am fost 
în posițiă de-a pută publica, după 
„Timpul" din Bucuresci, date au
tentice despre descoperirea din Con
stanța, din cari resultă clar și lim
pede, că acolo nu numai că n’a fost 
vorba de-o mișcare irredentistă do
brogeană, der de fapt nici nu s’a 
tractat de Dobrogea, ci numai de 
Macedonia și de tendința unor bul

gari macedoneni, supuși otomani, 
de-a conlucra la revoluționarea aces
tei provincii otomane.

S’a format adecă în Constanța 
un comitet revoluționar macedonean 
secret, căruia i-a și succes a trimite 
o mică bandă de voluntari pentru 
revoluționarea Macedoniei. Acest co
mitet a fost descoperit de cătră au
toritățile române din Dobrogea și 
complotul a fost suprimat, er cei ce 
l’au pus la cale au fost trași înain
tea justiției.

La acăsta se reduce dăr, pre
cum constată organul ministeriului 
de esterne român, „conjurațiunea 
irredentistă bulgară", cu care foile 
unguresci fac atâta tapagiu, esploa.- 
tându-o în folosul politicei lor.

A conchide, din descoperirea 
uneltirilor secrete ale unor Mace
doneni supuși turcescl din Dobrogea, 
la o completă schimbare de front 
a pressei din România în cestiunea 
română, este ridicul și absurd. De 
așa ceva sunt capabili numai cei ce 
se sciu cu musca pe căciulă și n’au 
consciința curată.

Alta este cestiunea, ce în or
dinea raporturilor internaționale p6te 
iodica României alăturarea la tri
pla alianță, și alta este diferendul în
tre Români și Unguri, care a esistat 
sute de ani înainte de tripla alianță 
și va esista și după-ce nu va mai 
fi vorba de acăstă, decă nu se vor 
delătura căușele lui pe cale firescă 
și în mod radical, 6r nu numai pe 
hârtiă, cu tot felul de hocus-pocus.

„P.-Lloyd“ își face socotălatără 
birtaș și uită, că în cestiunea, ce ne 
privesce direct pe noi, Românii de 
dincdce, noi avem se decidem mai 
întâiu.

Dăr despre acăsta și despre 
modul ciudat de împăciuire, ce-1 re
comandă foile unguresc! fraților noș
tri de dincolo, vom vorbi cu altă 
ocasiune mai pe larg.

Guvernul și Vaticanul.

In Cronica năstră de ieri am 
amintit în ce chip fdia vienesă 
„Neue Freie Presseu a „resolvat" afa
cerea Agliardi-Banffy. „Pester L’.oydfl 
înse, scriind despre antecedențele 
conferenței episcopilor catolici și 
despre pastorala comună, c|uGe ur_ 
mătdrele:

Față cu publicația lui „Newe Freue 
Pressef care vorbesce despre influința Va
ticanului asupra hotărîrilor conferenței epis- 
oopilor, primim din parte bine informată 
soirea, că met Curia romană, nici nunciul 
n’au esercitat nici un fel de influență asupra 
cuprinsului pastoralei stabilite în conferența 
episcopilor. Deja primul proieot, pe care 
l’a redactat primatele fidel devisei sale, 
era pătruns de acel spirit patriotic, care se 
manifestă în pastorala primită definitiv. 
Secretarul de stat Rampolla — după-ce Curia 
tot mai mult se reține a-se amesteoa în 
afacerile interne ale Ungariei — a retri
mis proiectul circularei numai pe lângă 
adaugerea câtor-va observări atenuante de 
oaracter dogmatic, fără însă de-a fi atins 
partea politică a afacerei. Conferența epis
copilor șl-â apropriat mersul de idei al 
proiectului, care a fost întregit prin do
rințele făcute în scris ale singuraticilor 
capi bisericescl. Desbaterea în plen a atins 
mai ales cestiunile stilistice ale textului 
catolio, deore-ce episcopii erau de-o sin
gură părere în meritul cestiunei.

Aceste le constată așa-dără 
„Pester Lloydfl. In fața acestor con
statări se impune întrebarea, că ce 
scop a avut pressa guvernamentală 
ungurăscă, care luni de-arendul a 
calomniat și a suspiționat (Curia și 
pe Rampolla? De sigur, că acăstă 
atitudine s’a urmat numai cu sco
pul de-a turbura și zăpăci opinia 
publică și de-a terorisa pe aceia, 
cari nu erau de-o părere cu coconul 
Banffy în cestiunile bisericesc! po
litice.

CRONICA POLITICĂ.
— 25 August.

O mare agitare au produs în Germa
nia cuvintele împăratului Wilhelm din 
toastul său ținut cu oeasiunea sărbărei Se- 
danului, îndreptate contra social-deiuocra- 
ților. Temperamentul neastîmpărat și ve
hement al lui Wilhelm se manifestă în mo
dul cel mai eclatant în acest toast. El 
Bbiciui în modul cel mai aspru pe social- 
democrațl pentru opisițiunea lor contra 
sărbărei Sedanului și provoca întreg po
porul german a respinge aceste „ataourl 
ne mai audits". Toastul culmina în ame
nințarea, că decă poporul nu va respinge 
atacurile social-democraților, atunol împă
ratul va provoca armata, ca acăsta să nimi- 
căsoă câta trădătore de patriă. „Nordă 
Ally. Zeit*.  vede din cuvintele acestea anun
țarea unei nouă acțiuni legislative contra 
social-democraților. „ Vorwdts'J‘ <jioe, prea
mărirea Sedanului este o dovadă eminentă 
despre fățărnicia culturei moderne, care 
sărbătoresoe învingerile singerose a 6meni- 
lor și creștinilor asupra deapropelui lor. 
„Hamburger Nachrichten11, organul lui Bis
marck, nu-șl pote ascunde nemulțămirea 
față ou politica germană de astăzi. Ger~ 
maniau este indignată asupra vrajbei ce-o 
însoenară social-democrații chiar atunol 
„când imperiul îșl sârbă unitatea reoâșți- 
gată."

*
Din Petersburg se anunță, că în săptă

mâna viitore se vor țină marile manevre 
ale flotei rusesc! de pe marea năgră, cu 
care ocasiune de prima dată se vor face 
operațiuni cu trupe de debarcare. Trupele 
vor debarca la Kimburu, pentru de-a sta 
față cu trei brigade de infanteria, ce se 
vor apropia din Cherson. — Țarul a pri
mit propunerea ministrului de resbel, ca 
pentru anul 1895 să se înroleze 277.400 
recruți.

„Ungaria pe calea absolutismului".
Acesta este titlul unei scrieri volante, 

ce a apărut tjilele aoestea și al cărei autor 
se crede a fi un luptător catolic fruntaș.

B'OILETONUL „GAZ. TRANS."

Mănăstirea de Argeș.
Ruladă poporală întocmită de V. Alesandri 

Musica de lacob Mureșianu.
(Fin e.)

Partea a treia
După furtunele, tânguirile și 

țipetele cutreerătore din partea a 
doua, ce ne-au emoționat pănă la 
lacrimi, este o adevărată recreare 
de a audi accentele veselului și 
energicului cor, ce introduce partea 
a treia.

Vine Negru-Vodă se se închine
La cea Mănăstire
Falnică zidire,

Mănăstire ’naltă
Cum n’a mai fost altă.

Corul începe cu-o fugă. întâiu 
altistele, cântând melodia, în patru 
tacte ; apoi sopranul, basul și teno
rul, er în urmă se întrunesc tdte 
vocile la textul: „Mănăstire ’naltă, 
cum n’a mai fost altă."

Remarcabil în partea acesta

plină de armoniă, este mai departe 
corul zidarilor, cor bărbătesc a ca- 
pella, cu-o melodia prea frumăsă și 
înveselitdre.

Corul de dame: „Domnu-i as
culta și pe gânduri sta" nu e așa 
succes, mai ales în ce privesce ins
trumentarea. După priceperea ndstră 
instrumentațiunea este prea simplă 
și ar recere mai multă variațiune.

Cu atât mai reușită este însă 
instrumentarea pârtiei naratorului- 
unde musica, prin schimbarea de a- 
cordurl atât de variate interpreteză 
textul în adevăratul seu înțeles. Na
ratorul descrie aici tragicul sfîrșit 
al meșterilor condamnați de Vodă 
de a putreȚi

Colo pe grindiș 
Sus pe coperiș.

Partea a treia, care este cea 
mai scurtă, se termină cu poves
tirea catastrofei lui Manole. Acesta 
muncit de consciința păcatului, ce 
Fa severșit, aude glasul mult iubit 
al soției sale din zid, se ’nfioră, 
amețesce și cade mort „de pe giin- 
diș, de pe coperiș."

Aici mai avem o observare 
critică.

La textul, unde Manole aude 
glasul nădușit al Anei, ce eșiea din 
zid, compositorul —pote spre a da o 
espresiune mai viuă acestui moment 
tragic-mistic — a crecjut se unăscă cu 
vocea Anei și vocea lui Manole, și 
a intercalat, ca răspuns din partea 
acestuia, strigarea lui „Viu Ano!" 
Acăsta este singura abatere dela 
text, ce-o face compositorul; ni-se 
pare însă, că în forma și în legă
tura, în care a făcut’o, ea nu este 
tocmai succesă. Intercalarea strigă
tului viu și direct a lui Manole nu 
este numai o abatere dela text, pen
tru care putea se ’și ia licență com
positorul ca să ’șl rotuncjescă și com
pleteze structura operei sale musicale, 
der este totodată și o abatere dela sis
temul narator al părții ultime. Stri
gătul lui Manole ar pretinde, după 
noi, să fiă urmat de un ecou puter
nic din partea corului și a orches
trei, care se înfățișeze luptele sale 
grozave sufletesc! și să resume în 
accente și acorduri variate tdte su

ferințele lui. Acesta însă lipsesce, 
urmând imediat naratorul după răs
punsul lui Manole, care astfel ră
mâne cu totul isolat în ordinea po- 
vestirei.

Ce-i drept, în espunerea nara
torului, acompaniarea instrumentală, 
idrte frumăsă, oglindăză viu și cu 
accente tot mai tari îngrozirea și 
amețăla mortală, ce a cuprins pe 
Manole, când a auȚit din zid glasul 
mult iubit, dându-se totodată espre
siune și momentului dramatic în ge
neral prin acțiunea întregei orches
tre, dăr tdte acestea nu se pot pune 
nici-decum în legătură directă cu 
strigătul intercalat al lui Manole.

Credem, că compositorul apreți- 
ând aceste observări va pută ușor 
să complecteze aici mancul.

Ca încheiere vine ărăși corul, 
care în ritmii unui marș funebru in
dică istoricul loc, unde a căc|ut mort 
Manole și unde s’a făcut

O fântână, lină
Cu apa puțina, 

Cu apă sărată 
Cu lacrimi udată!
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După-oe autorul spune, oă introdu
cerea metrioulelor de stat este un paș spre 
omnipotența statului, el 4ioe între altele :

La noi a deo&4ut a?a mu^ P0^' 
litioa liberală., încât prin mijlâoe anticons
tituționale mână acostă națiune în brațele 
absolutismului. In alt mod liberalismul mei 
nu-șl pite susține domnia. In lipsa lui de 
consoiență, liberalismul nu cundsoe alt in
teres, deoât prolungirea vieții sale, ca do
minant. Chiar din acostă causă el nu-șz 
alege mijldeele. Etă, că acum vrâ sS ne 
oalce în pioiore și libertatea pressei. Noul 
proiect despre procedura criminală, pe care 
Erdâlyi l’a presentat parlamentului, asigură 
guvernului drept nelimitat de confiscare pre
ventivă. Cu aoâstă putere în mână guvernul 
pote sdrobi ori când îi place libertatea 
pressei. Decă acest proiect va deveni lege, 
libertatea pressei rusescl va fi in multe pri
vințe superidră celei a nostze.

„In contra acestei politice trebue por
nit răsboiu. Acest râsboiu nu pote avâ altă 
devisă, decât revizuirea! Numai prin o re- 
visuire se p6te ucide spiritul, a cărei operă 
destructivă o vedem 4dnio apa^nd în di
ferite forme.

Decă nu va succede, oa în acest răs- 
boiu sS râsturnăin cu mijldce legale poli
tica bisericâscă, formată prin oorupțiunea 
omnipotenței, și sub ruinele ei se dispară 
acea dominațiune fără suflet, car9 a creat o, 
— atunci societatea creștină din Ungaria se 
va descompune.... Năvălim nebuni în brațele 
absolutismului1* *.

Aici compositorul a avut ni
merita idea de-a reaminti totodată 
istoria clădirii Mănăstirii de Argeș, 
făcend ca orchestra, în acompania- 
rea corului, să esecute prima temă 
dela început: „Pe Argeș în jos, pe 
un mal frumos** ..*

In cele premerse am arătat cum 
a înțeles și pătruns balada în t6te 
părțile ei compositorul. Acum ră
mâne să mai vorbim de prestațiunea 
corului d-lui Mureșianu și a orches
trei la concertul din Blașiu.

Corul.
Corul în total a fost compus de 

50 de persone, bărbați și dame. Nu 
este un cor mixt stabil, ci a fost 
compus anume pentru esecutaiea 
baladei, din puterile de cari putea 
să dispună dirigentul. Avend în ve
dere greutatea înstruirei unui ast
fel de cor ocasional, precum și di
ficultățile, ce le oferea piesa musi- 
cală însă-șl, nu putem decât să adu
cem elogiuri d-lui Mureșianu pentru 
succesul neașteptat și strălucit, ce 
l’a dobendit cu acest cor, care a

Conferența episcopiilor catolici,
Presssa streina încă se ocupă 

cu atitudinea clerului înalt catolic 
în fata punerei în vigor© a legilor 
bisericesc!. Reproducem ac|I celea 
ce le scrie foia germană „Frankfurter 
Zeitung".

In sfirșit episcopii din Ungaria—dice 
f6ia germană, — au luat posițiă ofioiosa 
față cu legile biserioescl politice. După cum 
ni-se scrie nouă, episcopii au turnat fc ;e 
multă apă în vinul oposiționalilor. Au aflat 
un modus vivendi și au enuneiat princi
piul : tolerări posse. Nici nu se putea alt
fel, după-oe prinoipele bisericei matropo- 
litul Agriei, a sfătuit plecarea capului îna
intea acestor legi, printr’o circulară. Așa 
numitul partid poporal nu se va prea bu- 
oura de aoâstă ținută a episcopilor ; el a 
așteptat răsboiu seu cel puțin resietwță 
passivă, âr acuma i-s’a luat tăiușul oposi- 
țional, din motiv, că clerul înalt nu vrâ să 
continue lupta. Ba partidul poporal dona 
să fiă sprijinit moralminte din afară. Ziohy 
și Eszterhâzy, doi conducători, umblaseră 
la adunarea catolică din Muuohen, oa să-și 
spună păsurile.

Aoolo au jucat un rol forte comic. 
Căci ore nu este rol comic, oa aoeștl domni, 
neounoscend afară de globul maghiar nici 

un alt glob, cercă ajutorul olericalilor din 
Germania, pe când aceștia s’au împăoat de 
mult cu căsătoria oivilă? Nu-i mai puțin 
comio și faptul, că acest ajutor li-s’a și 
promis. Său doră e lucru serios și avem 
să ne așteptăm, oa ultramontanii germani 
să înoâpă și ei răsboiul oontra căsătoriei 
oivile ? Nu-i chiar imposibilitate. De alt 
cum acăst.a nu-i singura dificultate desco
perită de conții maghiari la Munohen. Adu
narea catolică a pășit din nou pe față cu 
pretensiunea ultramontanilor germani de a 
se restitui domnia lumâscă a papei. Baro
nul Hartling, cel care a făcut acesta mo
țiune, a fost destul de cuminte a nu oeroa 
luorul acesta prin răsboiă, ci prin voința 
liberă a Italienilor.

Nu avem nimic contra acestui lucru. 
Dâcă Italienii vreu să restitue domnia lu
mâscă a papei, e treba lor, dâr pănă atunci 
trebue să aștepte ultramontanii fărte mult.

Interesant e, că ultramontanii ma
ghiari nu se prea încăl4eso la idea resta- 
bilirei domniei papei, și aoesta din motive 
ușor de priceput. Din punct de vedere ma? 
ghiar, trebue să aprobe tripla alianță 
prin urmare și alianța cu Italia, și apoi 
oa dmenl, cari țin cont de grația regelui 
încoronat, nu ar voi să-i încrucișeze po
litica esternă. Aici ei tac. Ultramontanii 
germani cred, că pot merge mai departe. 
Aceste le cunosc forte bine și episcopii 
maghiari, tocmai așa ca și Ziohy și Esz
terhâzy, numai cât cei dintâiă merg ou 
un pas mai departe. Esaminând terenul, 
s’au convins, că predicarea răsboiului^ 
pentru dânșii nu numai că nu ar fi de 
folos, dâr ohiar păgubitor. Forte bine și au 
cunoscut așa-dâră terenul, pentru oă statul 
maghiar în luptă cu clericalismul încă nu 
și-a gătat iârba de pușcă1*.

Fără îndoială, că scrisele foii 
germane sunt inspirate de vre-un 
jidănaș din Budapesta.

0 scrisore a împăratului german.
F6ia francesă „Echo de Paris'1 

publică o scris6re.ee a adresat’o îm
păratul german Wilhelm II dece
datului moștenitor de tron habsbur- 
gic Rudolf, în vâra anului 1888. Co
pia acestei scrisori a câștigat’o1, ofi
ciul de esterne trances pe calea 
„cabinetului negru ** al diplomației. 
Ea e de următorul cuprins:

Iubite și nobile amice !
De bună sâmă că încă nu țl-ai uitat 

de promisiunile reciproce făcute ore când
va, oă adecă, dâcă ne va chiăma Dumne- 
deu latinpul său la oel mai înalt oficiu, 
U5 vom împărtăși vederile ou inimă des
chisă și ou înoredere deplină unul altuia. 
De câte-orl nu am repetat acostă promi
siune între noi, de când a murit prea iu
bitul men tată, împăratul! Adl înainte de 

pleoarea mea la Kiel, vrâu să dau espre- 
siune simțămintelor mele interne, și vrâu 
să repet acea deolarațiune, pe care a fă- 
out’o guvernul meu celui al D-tale.

Mă duc la Petersburg, oa să fao pe 
voia moșului și a tatălui meu, cari amân
doi s’au purtat față de Germania cu aoe- 
eașl predilecțiune, ca și față de Austria, 
aliata ndstră căldurosă.

Dâcă ar pută, ei și-ar da totă învo
irea la aoâstă călătoriă a mea, mie, care 
din unele acte comise sunt privit, oa ini
mic al Rusiei, și tot-dâuna se 4’°e>căsunt 
un moștenitor de tron cu simțăminte duș- 
mănose Rusiei.

Iți mărturiseso cu totă francheța, oă 
ml-am propus un soop întreit, și spre ajun
gerea acestui scop void luora pe lângă Țar. 
Ași dori să pot resolva acele cestiunl eco
nomice și financiare, oarl sunt în desbatere 
între Rusia și Germania. Ași dori mai de
parte să pot pune la cale o înțelegere intre 
Austria și Rusia privitor la cestiunea bul
gară, și a pune capăt greutăților referitore 
la confiniile vâsțre orientale. M’așI țină 
fericit, oând călătoria mea s’ar sfîrși ou 
astfel de succese mari.

D-ta scii, că ideile esprimate de înal
tul meu tată în Viena referitor la acest 
obiect, stau forte aprope de acelea, pe cari 
guvernul împăratului Austriei le-a primit. 
Trebue să arătăm acâstă prooedură înțe- 
leptă ou deosebire la Petersburg, după 
cum pretind pe viitor interesele aoestor 
trei state. Trebue să nimicesc tot-odată și 
ultimele rămășițe de întrigl francase la Pe
tersburg, la cari de când cu urcarea mea 
pe tron se mai adaug și intrigi englese, 
despre cari însă am cunoscință deja dela 
început.

De periculose le țin mai mult pe cele 
din urmă, fiind-că întăresc pe cele dintâiu.

Iți împărtășesc, iubite și nobile amice, 
ou totă sinceritatea, aoeste idei, pe care le 
ounâsce cel mai credincios consilier al meu. 
Starea mea personală pretinde, ca aoâstă 

ivisită a mea în Rusia să fiă cea dintâiu.
Prima călătoriă pe care o voiu face 

spre me4ă'4’> va servi, oa să arăt Ma- 
jestății Sale împăratului și tatălui D-tale 
acel devotament, cu csre îi datoresc, și 
ca să 8trîngem mai bine legăturile acelei 
amiciții, ce ne legă de frnmosa și puternica 
Austria și de D-ta, iubitul și nobilul meu 
amio.

Wilhelm.

Situațiunsa în Bulgaria.
Un corespondent al 4iarului 

„Neue Freie Presseu a avut de curend 
o convorbire cu șeful oposiției es- 
treme bulgare, Zankow, asupra stărilor 
din Bulgaria. Zankow Țiseî corespon
dentului:

Nu vă lăsațl induși în erore de li
niștea aparentă 1 Orientul nu ounosce r?- 

voluțiunl brutale, oi. numai morale. Când 
Battenberg s’a întors din răsboiul ou Ser
bia, l’au întâmpinat aolamațiunl și buouriă. 
„Acum prințul este sigurtt, ml-a spus d. 
Biegeleben. — „Bucuria nu dovedesce ni
mic la noia, ’i-am răspuns, „Alexandru va 
oăde, pentru-că guvernul său trăesoe din 
intrigi4*.  Astă4l e același lucru! Ori-ce vi- 
s'ar spune, ve declar, că poporul nostru, ca 
și întregul Baloan, e partisanul Rusiei. Nu
mai nisce proști pot orede, oă România, 
Serbia, Grecia se pot alia ou tripla alianță; 
se pote făgădui ori-ce, se pot încheia tra
tate ; când va isbucni răsboiul, tote statele 
balcanice vor fi pe partea Rusiei. Ea este o 
putere elementară, oare va atrage pe toți.

— Dâr și d-v. ați luptat contra Ru
siei ! 4>se gazetarul.

— Acâsta mi-se reproșeză tot-dâuna, 
ca și cuvintele mele: „Nu voim mierea 
Rusiei și niol acul albinei**.  Și prințul Fer
dinand ’ml-a reamintit cuvintele acestea. 
Nu neg, că le-am spus ! Le-am spus însă 
cu gândul, că aparține Țarului, ce e al 
Țarului, și lui D-4eu, ce e al lui D-4eu. Fiă- 
care din ei are dreptul să se apere, oând 
sfera sa de acțiune este atinsă. Rusia are 
dreptul să câră eseoutarea tratatului din 
Berlin; mai mult încă, răsboiul ei de libe
rare impune Europei datoria de a i acor
da primul cuvânt în tote cestiunile Bul
gariei.

— Și oe trebue să se facă pentru a 
împăca pe Rusia ?

— Acestă îi trebare mi a pus-o și 
prințul. „Sire - i-am răspuns— trebue să ți
neți sâmă de tratate, după oarl nu sun
teți un domnitor legal, pănă oând oestiu- 
nea recunosoerei nu va fi deslegată. Tre
bue să devenițl înainte de tote Bulgar1*.  
— „Ore na sunt?**  întreba prințul. — „In 
mod esterior da, dâr pentru a fi Bulgar, 
trebue să dispară cestiunea religiosă. Ni
meni nu cere, oa Alteța Vostră să schimbe 
credința, dâr pentru-oă aveți fericirea de 
a poseda un moștenitor, creșteți-1 în cre
dința nostră. Și acesta e o consecință 
a tratatelor. Acesta este primul punct; al 
doilea, oel mai important, este ca Alteța 
Vostră să dobândâscă, ca Bulgar și în con
formitate cu sentimentele poporului nostru, 
împăoarea ou Rusia. Politica nostră nu 
pote diferi de a ei. Al treilea punct este 
respectarea esactă a Constituției ndstre. 
Când se vor face tâte acestea, Rusia vă 
va recunâsce**.

•— In timpul aoesta a intervenit și 
deputăția, deci încă un pas spre scopurile 
d vostră.

— Să nu oredețl aoesta. Rusia Va 
continua să aștepte. Ea nu a pus nici o 
oondițiune și rămâne pe tărîmul declara- 
țiunllor din 1889 eto. Și cât privesce pe 
prințul, e ceva ciudat. La Constantinopole 
esistă târguri de robi, unde se pot cumpăra 
femei frumose. Turcul, care cumpără- uua, 
trăesoe cu ea cât-va timp, o gonesce, dâcă

trebuit să’l recompenseze pentru 
t6te fatigiile sale îndelungate. Nu 
puțin a contribuit la acest succes 
și însuflețirea coriștilor, produsă în 
mare parte de frumuseța și puterea 
inherentă operei musicale, ce aveau 
să-o esecute.

Corul mixt a fost dela început 
și pănă la sfîrșit prompt și precis 
în prestațiunile lui. El a întrat în 
tact tot-dăuna cu cea mai mare 
esactitate, observând bine mai ales 
crescendo și decrescendo. Nu mai tre
bue să spunem, că pentru mărirea 
efectului întregei balade corul ar 
trebui să fiă mai număros și astfel 
mai puternic.

Corul de bărbați asemenea și-a 
resolvat problema mulțumitor. S’au 
observat însă întrînsul unele voci 
prea tinere, cari n’au corespuns pe 
deplin, de pildă în corul meșterilor, 
cari erau toți omeni în verstă, cân
tarea lor, reclamând prin urmare 
mai multă putere bărbătăscă. Teno
rul în genere putea să fiă mai 
tare.

Corul de dame a cântat mult mai 

bine. El întrunesce voci forte bune, 
pline de vigdre, de sopran și de alt.

Solii
Nu mai încape îndoiălă, că so

liștii au avut partea cea mai grea 
în cântare și tot odată cea mai 
mulțămitore. Solurile au fost împăr
țite așa după ordinea, în care vin 
în piesă: Naratorul (d-1 Gh. S. Vas- 
siliu) Negru-Vodă, (d-1 Traian Mure
șianu) Ciobanul, (d-1 Dr. V. Smigel- 
szki) Manole, (d-1 G. Purecel) Ana 
(d-na Victoria Karșai).

D-1 Gh. S. Vassiliu, tenorul „operei 
române**  dela teatrul din BucuresCI, 
are o voce de un timbru plăcut me
talic, der frumosul său tenoi*  liric 
nu i-a ajutat de-a corăspunde pe de
plin rolului ca narator, care recere 
un tenor dramatic. S’a mai adaus 
la acăsta, că pronunțarea n’a fost 
pretutindeni destul de clară și puter
nică.

D-1 Traian Mureșianu, cunoscutul 
baritonist, și-a resolvat problema, în 
solurile lui Negru-Vodă, după tote 
cerințele artei, cu perfectă siguranță, 
cu multă pătrundere și cu elect. Cu 

deosebire solo: „Etă zidul meu, aici 
aleg eu“ a fost sublim. Aici s’a 
valorat pe deplin frumosul și pu
ternicul bariton al d-lui Mureșianu. 
Totuși trebue să notăm, că pâr
tia lui Negru-Vodă, e scrisă mai 
mult pentru bas, decât pentru bari
ton, ceea ce s’a și observat, nepu- 
tend d-1 Mureșianu să-și desvâlte 
t6tă puterea pe tonurile cele de jos.

Dr. V. Smigelszki a cântat partia 
Ciobanului, dovedind mult zel, scolă 
și pricepere, dăr vocea sa mică nu 
l’a ajutat de a scăte efectul așteptat.

DIG. Pzirecel (Manole) ar ave 
o voce de tenor frum6să și puter
nică, der nu-i destul de stăpân pe 
ea. N’are destulă siguranță în into
nare, ba icl-colo chiar detoneză. Și-a 
dat însă multă silință și astfel a tre
cut cu noroc peste părțile mai grele 
ale pârtiei lui Manole. Romanza cea 
dintâiu a cântat’o mai bine.

D-na Victoria Karșai, soția profe
sorului român Karșai din Blașiu, a 
întrecut în solurile Anei t6te aștep
tările. Ea are o voce metalică de 
un timbru argințiu, o voce frumosă,

scris6re.ee
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na se pite împăca ou densa, o reține, dâcă 
se potrivesc. După primul timp al acestei 
conviețuiri nelegitime, urmeză o căsătorie 
seriosă, greu de desfăout. Vedeți, Germa
nia, Austria sunt târgurile nistre de 
domnitori; de opt ani suntem acum uniți 
cu prințul Ferdinand. Un timp forte lung. 
Decă vrea oa legătura să se strîngă pen
tru tot-dăuna, n’are decât să devie Bulgar
— Bulgar în sensul ce am indioat,

— Și nu așteptați nici un succes în 
urma ultimelor demersuri ale guvernului ?

— Cum pote avă succes comedia 
aoăsta? Rusia nu se va înșela, ea scie că 
domnii de aci au făcut tăte pentru a spune, 
că au făcut ceva. Dâr intriga acâsta va 
pricinui pagube. Nu sunt un prooroc rău. 
Acum câțl-va ani Stambulow a căutat să 
se înțelegă ou mine. „Să mergem uniți44, 
îmi tjise el, — „Pentru-oe ?“ — „îmi tre- 
bue puteri nouă, suntem în ajunul unor 
evenimente mari14. — „Ce?“ — „Un răs- 
boiu universal14. — „Pe ce vă întemeiațl?u
— „Pe Bismnrck. El crede, că vom avă 
un răsboiu european14. — „Și chiar de ar 
crede-o, soiu, că nu vom avă răsboiu, 
Rusia nu vrea răsboiu14. Tratările dintre 
noi nu au isbutit. Stambulow șl-a conti
nuat drumul autoritar și a căcjut. Miniștrii 
de astăcjl nu vor avea o sortă mai bună.

OILE!»
9

— 2fi August.

Morte la poruncă. Nu numai comuna Ko- 
lodjanka, oi întreg comitatul Arva s’a cu
tremurat de o ne mai audită crimă severșită 
în mijlocul locuitorilor de aoolo. Un 
anumit Szawelcsuk avea patru feoiori, din
tre oarl pe oei de al treilea îl înrolară la 
milițiă, fiind însurat. Ducându-se el la ăste, 
soția lui rămase acasă, unde înoepu rela- 
țiunl pecătose cu socrul ei, bătrânul Sza- 
velosuk, oare ca să nu fiă oonturbat în 
aoestă crimă alunga pe ambii săi fi mai 
mari, dela casă, ținendu-șl numai pe cel 
mai mio, un băiat de 13 ani, ou numele Ivan. 
Ficiorul înrolat nu a primit nici o veste 
-de acasă în deours de 3 ani. La reîntor- 
oere afla familia cu 2 copii înmulțită. Au- 

■flend despre soârbosa relațiune a tatălui 
său porni proces în contra lui, dăr bătrâ
nul nu cuteza a aștepta sentința, puse deci 
în mâna fiului său celui mai mio arma omo- 
TÎtăre, ca să-l împusoe în somn. Acesta și 
împlini porunca tatălui său într’o diminăță, 
sfredelindu-1 o’un glonț prin cap. S’a pornit 
ceroetare.

— o —
Un act de cnragiu. In cjiua de 20 Au

gust v., pe când vaporul „OnewZ44 se de
părta dela ponton, la Brăila, un lucrător 
grec, oare îutârcțiase, pentru a nu perde 
cursa, găsesce de cuviință să sară de pe 
ponton în vapor, der percjend echilibru a 
cădut în Dunăre. Controlorul vaporului, d. 

Savu, găsindu-se in apropiere, se plecă pe 
balustradă și întincjend mâna apuoă pe oel 
căcjut și în admirația lumei îl ridioâ pe va
por. Publicul asistent a felioitat pe oura- 
giosul controlor.

—o—
De ale armatei. Colonelul George 

Tomicitâ, oomandantul regimentului de hon
vezi Nr. 24 din Brașov, este transferat la 
armata comună și numit comandant al re
gimentului de infanteria Nr. 8. — Servi
torul de oficer Vasile Sandul dela regimen
tul de dragonl Nr. 9 a fost decorat ou 
crucea de argint pentru merite, ca reou- 
nosoință, pentru-că ou perioolul vieții a 
mântuit pe un om dela mdrtea înecărei.

—o —
Un accident al regelui Italiei. Din 

Aquila se scrie cu data de 3 Septemvre, 
oă regele, urmat de statul său major, a 
treout diminăță în revistă cele două oor- 
purl de armată, aarl au luat parte la ma
nevre. Atât Regele cât și Regina, cari erau 
de față, au fost viu aolamațl. Intorcendu-se 
în oraș după revistă, Regele a dat pinteni 
calului, oare zăpăcit de marea căldură su
ferită, a căcțut pe flanc. Regele, după oe s’a 
degagiat repede, a înoăleoat din nou ace
lași oal. Mulțl din spectatori nu au obser
vat incidentul.

—o —
Confiscarea unui (par social-demo

crat. Alaltăieri au fost confisoațl în Berlin 
numerii 191 și 204 ai clarului social-demo
crat „ Vorwdrts11, de-6rece ar oonținâ laesa 
majestate. Redaotorul responsabil al nu
mitei foi, cu numele Pfung, a fost arestat. 
Se 4100) oă împăratul Wilhelm lăsa să i-se 
cetescă în dilele din urmă regulat numitul 
diar, care necontenit publica articoll agita- 
toriol contra monumentului împăratului 
Wilhelm I, a sărbătorii Sedanului și contra 
biserioei „împăratul-Wilhelm I 44.

MecLitațiunl din diecesa Gherlei.
— August 1895.

Stările din diecesa Gherlei îșl au ca
racteristica lor, față cu oare publicul nos
tru cetitor nu pote fi indiferent.

Cele întâmplate în preparandia con
fesională gr. cat. română din Gherla ne 
sunt înoă în prâspătă memoriă tuturor. 
Tractarea neoorectă și p6te și lipsa unui 
metod mai practic și mai modern a unuia 
dintre profesori, a adus ou sine punerea în 
grevă și la urmă părăsirea preparandiei din 
partea elevilor din cursul al treilea, cari 
trecură la preparandii uriguresel de ale 
statului.

Precum auflim, acei tineri, la urma 
urmelor s’au reîntors aprope toți la pre
parandia Gherlei, pe care o părăsiseră, și 
ast-fel măcar în parte s’a reparat răul. Ur
mele acestui pas regretabil însă au rămas 
afund săpate în prestigiul preparandiei 
năstre.

N’am pute niol de cum să luăm în 
apărare pe acei tineri, oarl în asemenea 
mod neertat s’au făcut vinovațl de neob- 
servarea legilor școlare și nerecunoscerea 
subordinărei și a obedienței. Dăr scandalul 
s’ar fi putut înoungiura ușor. Năcazul tine
rilor respectivi a atins culmea mai ales prin 
faptul, că Prea Sânția Sa episcopul Gher
lei n’a aflat cu cale a-i primi în audiență 
nici după două rugărl. Nu era ore mai bine, 
decă i-ar fi primit și dăeă prin câte-va cu
vinte părintescl i-ar fi domolit și ar fi în- 
cungiurat scandalul ?

Alumnii preparandiall din Gherla n’au 
fost norocoși de-a fi primiți în audiență la 
Prea Sânția Sa, în schimb însă orl-ce mal- 
contențî din popor, cari din răutate, ură, 
ori răsbunare se răsvrătesc în contra cu- 
tărei preot ori învățător harnic, sunt pri
miți și ascultați, ba nu odată Prea Sânția 
Sa corăspundâză cu ei chiar și prin tele
grame. Acestei menagiărl deosebite este 
a-se mulțumi, că nu odată preoți dintre 
cei mai vrednici, cari au încărunțit ser
vind la altarul Domnului, trebue să sufere 
cele mai întristătâre jigniri în buna lor re- 
putațiune, în timp ce malcontenții necon- 
sciențioșl saltă și se veselesc de batjocura 
pusă pe preot ori învățător, cărora le în- 
puținăză beneficiile (stolele), ba une-orl 
nici nu vor să-i sufere în parochiă, ori dâcă 
da, îi sufere numai condiționat, pe lângă 
contract și ncomințiuu în regulă, ca și cum 
ar fi nisce simpli servitori! Câți preoți, 
protopopi, profesori trebuiră în urma aces
tei prooederl a-se depărta dela posturile 
lor, — chiar mulțl dintre ei fără păcate și 
vină canonică, fără cercetări ordinare pres
crise canonice, fără de-a fi putut întră în 
audiență la P. S. S. măoar pentru un ul
tim adio!

Nu flicem, ca poporul să nu fiă as- 
oultat în justele sale plângeri. La noi însă 
se pare, că din partea guvernului diecesan 
s’ar fi pornit o prigonire sistematică în 
contra credincioșilor inteligențl, atât din 
cler, cât și dintre mireni.

C* La conferirea parochielor prea adese
ori preoți bine-meritațl sunt desconsiderați 
în mod anti-canonic și injurios, dându-se 
preferință rudenielor celor dela centru; 
mulțl preoți bătrâni și vrednici, protopopi, 
doctori și profesori binemeritați vegeteză 
prin nisce parochii din cele mai slăbuțe, 
fiind lăsațl la arbitriul poporului, care dis
pune după capriciul său asupra bieților 
preoți.

Numai dintr’o aversiune extra-ordi- 
nară față cu membrii inteligențl ai credin
cioșilor ne putem esplica și faptul, că Prea 
Sânția Sa nu găsesce de cuviință a decora 
și distinge cu onoruri bisericescl pe oei 
vrednici din diecesa sa, cum fao toți ceia- 
lalțl archierei gr. cat., măcar că clerul aces
tei diecese emulăză întru tote cu oierul 
dieeeselor surori. Chiar stalurile oanonicale 
numai după ani le completâză, după ce 

mai întâifi și-a luat informațiunl chiar și 
dela „solgăbirăi44 asupra persânelor respec
tive. La noi un notar consistorial trage la 
ruda carului diecesei peste 36 ani fără de-a 
fi promovat, pe oâud oonscolarii și coe- 
tanii săi au ajuns de mult oanoniol, arohi- 
diaconl și vice-protopopl în alte dieoese. 
Preoții stau câte 20 ani și mai bine tot 
aa preoți interimall dispuși, numai pentru 
ca să se potă juca cu ei ca mâța cu șd- 
recii, putând a-i amova mai ușor și fără 
forul metropolitan al Blașiului; ba oe e și 
mai bizar, unii preoți, cari de preoedenții 
archierei a fost numiți paroohî, a4l sunt 
degradați la rangul de administratori pa- 
rochiall.

Apoi unde s’a mai pomenit, ca un ar- 
chiereu voinic și bine făcut, ca P. S. S. 
Szabo, în timp de 15 ani ai păstorirei sale 
să nu-șl visiteze niol măoar cele mai apro
piate fracturi proropopescî, oa pe oredin- 
oioșl să-i întărescă în credință, ținendu-le 
predici și vorbiri după prescrisele s.-lor 
canone, căol S. Apostol Pavel așa 4ioe: 
„Cum vor crede aceluia, pe oare nu l’au 
audit, și cum vor au4i fără predicator!14

Dăcă P. S. S. ar eși la câte-o visita- 
țiune prin protopopiatele sale, ar avă oca- 
siunea de a se convinge în personă, că lu
crurile nu merg bine. Unii protopopi fa- 
vorițl administreză câte două fracturi și 
niol un merit altul nu și-au câștigat, decât 
oă sunt înrudiți cu cutare secretar episco- 
pesc, pe când preoți tractuall bine meri
tați, oarl au edifioat biserici și scole de 
model și și-au câștigat merite și pe alte 
terene, sunt părăsiți cu totul. Printr’o vi- 
sitațiune canonică s’ar convinge P. S. Sa 
și despre starea preoților aoelora, cari nu 
mai pot administra oâte 2—4 parochii și 
că ar fi timpul suprem a se face și la noi 
o nouă arondare a traotelor protopopesol, 
căci în câte tracturl sediul protopopului 
se află într’alt tract, âr parochiile sunt îm
părțite prin alte cercuri politice!...

Cu un cuvânt, reîntorcendu-se la ma- 
sa-i verde presidială, între consiliarii săi, 
li-ar mai da oredăment și acestora, ca unora, 
cari sunt mai practiol și cu alte ounoscințe 
reale; s’ar mai oruța de-atâtea torturi mulțl 
preoți, căci ar cunăsce ambe părțile în 
fond, atât pe popor, cât și pe cler, și i-ar 
mai crede și acestuia, nu tot aceluia.
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40 cr.

Proprietar: Dfs Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Gregoriu ftSaioF.

gingașă, dulce și totodată puternică, 
un sopran superb, putendu-șl păstra 
tăte însușirile sale și în posițiunile 
cele mai înalte cu egală putere. 
Lămna Karșai a scos în finalul părții 
a Il-a curat și clar pe C cel de sus 
de opt ori una după alta, în mici 
intervale, și la sfârșit l’a ținut două 
tacte, producând astfel efectul de
plin al momentului celui mai cul
minant dramatic din baladă. D-sa 
are o șcălă bună, cântă cu siguranță 
mare și e stăpână pe vocea ei. De 
dorit ar mai fi numai ca pronun
țarea cuvintelor din text ici colo 
se se audă mai bine.

Orchestra.
Musica orășenâscă din Sibiiu și-a 

îndeplinit chiămarea în mod mulțu
mitor, der s’a observat îndată, că 
pentru acompaniare cu putere a „Mă
năstirii de Argeș“ a fost necompletă. 
Așa de pildă orchestra nu dispunea 
decât numai de trei violine, pe când 
trebuia se fiă cel puțin de 4 ori pe 
atâtea, având violinele mai de mul- 
te-orl un rol principal în instrumen

tarea piesei. Cello era numai unul, 
pe când trebuia se fiă cel puțin doue, 
din care causă cello nu și-a putut 
marca melodia uneori destul de bine. 
Cello are adecă să conducă mai de 
multe-ori melodia, așa încât în unele 
locuri pentru întărirea lui composi- 
torul a trebuit se-și ia refugiu la fa
got, efectul fiind astfel alterat. Cor
nul al 3-lea a lipsit cu totul. Tim
panele (tobele) sunt vechi și sună cam 
gol și descordat, au intrat de mul- 
te-orl cu prea puțină viuoiciune și 
întârcjiat, ca și instrumentele de 
alamă.

Orchestrarea.
Cât pentru orchestrarea baladei 

în genere nu putem avă decât laude. 
Colorare perfectă, imitare sublimă a 
naturei. Se vede, că d-11. Mureșianu 
scie se întrebuințeze bine diferitele 
instrumente pentru efectele ce voesce 
se le producă. Și s’au și vecfut aceste 
efecte cu tote scăderile ce le-am ob
servat în compunerea orchestrei.

*
Să mai vorbim de impresiunea, 

ce a produs’o opera musicală asu
pra numerosului și inteligentului pu
blic din sala cea mare de gimnas
tică a Blașiului?

Acâsta a fost deja aprețiată 
în celelalte foi române și rămâne 
numai a se constata, că esecutarea 
„Mănăstirii de Argeș44 a fost con
siderată de întreg publicul auditor, 
ca un eveniment estra^ ordinar în 
viața năstră musicală, er valărea 
operei a fost taxată după efectul 
adânc, ce l’a produs asupră-i în tăte 
părțile sale, stârnind admirațiune și 
lacrimi.

Compositorul I. Mureșianu a 
fost viu și sgomotos aplaudat, de 
când s’a urcat pe locul lui de diri- 
gent pănă în fine, când a fost feli
citat călduros din tăte părțile, înce
pând dela înalt Prea Sânția Sa 
Metropolitul Mihalyi, care a asistat 
pănă la sfârșit la concert.

La finele părții prime i s’a ofe
rit compositorului între aplause în
delungate o frumăsă cunună de lauri.

„Mănăstirea de Argeș44 este, 
după părerea năstră, prima operă 
dramatică musicală la noi Românii, 
care, în haina unei balade, se pre- 
sentă ca o lucrare, ce întrunesce 
tăte esigențele musicei classice mo
derne și se păte pune și ca musică 
vocală și ca musică instrumentală 
alături cu composițiile de acest feliu 
ale națiunilor culte apusene.

Accentele melodielor poporale 
române răsună din tătă lucrarea și 
trec printr’însa ca un fir roșu, așa 
că nici un moment nu ne simțim 
streini, ci mereu numai între cei ce 
simt cu noi, vorbesc limba năstră 
și esprimă sentimentele, superstițiile, 
cugetele, credințele, fala și gloiia 
neamului românesc.

O ast fel de lucrare trebuesce 
încuragiată și sperăm, că ea va și 
fi încuragiată după cum merită. 
Acăsta este urarea, ce-o adresăm 
bravului compositor.

X.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 4 Septemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 122.55
Renta de cordne ung. 4% . . • 99.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 124.25
Impr. căii. fer. ung. în argint 4%% 103.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.25 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 147.75 
Renta de hârtie austr.......................... 101.20
Renta de argint austr..........................101.55
Renta de aur austr...............................122.65
LosurI din 1860 . . . • . . 155.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 1068.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 488.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 409.25
NapoleondorI.................................. 9.58
Mărci imperiale germane . . . 59.05
London vista....................................120.75
Paris vista.................................. 47.77
Rente de corone austr. 4%. . . 101.45
Note italiene.................................. 45.60

Cursul pieței Brasov.
Din 6 Septemvre 1895.

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vând. 101.75

Onmp.

Bancnote rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni
Ruble rusesc! Cump. 
Lire turoesoi Cump. 
Mărci germane Cump. 
Scris, fono. Albina 5%

9.56
9.50
9.58
5.63

128.%
10.83
59.-

100.75

9.58
9.55
9.61
5.68

Sz. 25S 8—1895.

Ărverezesi hirdetmeny.
Alattirt elâljârbsâg reszârâl kOz- 

herre tetetik. hogy a Hosszufalu. 
kozseg tulajdanât kepezO D. vederdO 
fizemosztâly 1894 es 1895. evi 6669 
to mor kobmeterre beceult biikk tiizi- 
fa hozama 1895 ev Szeptember ho 
21-en delelott 10 orakor Hosszufalu 
kozseg hazâDâl megtartandb irâsbeli 
ajănlattal oaszekotott szobeli ărvere- 
sen a legtobbet ig6r6nek elfog 
adatni.

Kikiâlităsi âr 2667 frt. 50 kr., 
melynek 10°/0-a, az ârverezbs meg- 
kezdese eldtt bânatpenzkep a kOz- 
segi elOljârosâgnâl leteendO.

Irâsbeli ajânlatok, melyek szin- 
ten 10% bânatpenzzel szerelendOk 
fel, csakis a szbbeli ârverezes meg- 
kezdeseig fogadtatnak el.

Egyebb ărverezeai es kibasznâ- 
lâsi feltetelek a kbzsegi irodâban 
betekinthetdk.

Hosszufalu, 1895 Aug. 30-ân
Islik Andrâs, Lnkiics Kdroly.

fobiro. jegvzo.
770,1-1

Numere singuratice 
â 5 cr. se potii cumpera în 
din „ Gazeta Transilvanieiu 
librăria Nicolae Ciurcu.

hi
H 
O

JACO B ‘ .. ADI ER, 

Brașov. Rața maie Hi. i. Sibiiu. 
cumpera și vinde monede, hârtii de valore, devise după 

cursul cailei cel mai mare — respectiv© cel mai mic; 
a’escwnîjieră fără nici o detragere tot felini de 

cupone;
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă;
efectueză încassări de polițe, asignațil, recipise, pe fote 

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

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

și externă fbrte ieftin , asignatiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără apese;

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

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei“, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcji aduc 5% interese; 

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

649,18 50.
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u <1 « i» e h ta — S? r e de a 1

Tren 
de 

p ersân.

Tren
accel.

Trenu 
român 
expr.

Tren 
de 

persân. accel.

Tren Tren 
de 

persân..

Tren 
de

Tren 
acoel. persân.

Tren 
român 
oxpr.

Trenu 
de 

persân.

T
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
TOS
7.15
7.43
8.18

8 05
1 55
3.56

9.07
9.37

10.37

11.4C
11.55

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'

1J 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.-
1.40
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10

"V50
8.30
9.03
9.38

10.25

2 15
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3 26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8 33
8.38

J

Y
SOS.

pi-

9 09:

9.42
9.44
9.59

1022
10.51
11.12'
12.26
12.58

1.151
1.34'
2.09.
2 19
3.01
331
9.30

Viena .
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciuoia . .
B -Huiedin
Ghârbău .

Clușiu .

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Viețui de 
Aiud
Teiuș
Creoiunel 
Blașiv . 
Micăsasa

sus

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sigbișora 
HașfalSu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiora

8p]S; } Brașov .

Ț Timiș 
y Predea 

sos. Bucuresol

sos. 
A

{pi.
'•SOS.

A

I pl
sos.
A

Jpl. 
lsO8.
A

rpl. 
(809.

1

pl.

3.-
5.45
2.29

12.05

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

1 55
7.25
5.23
3.46
2 26
2.19
1.52
1.26

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
1 42
1.12
8.35

Cucerdea — Osorlieiu — E8.cgi».“săsesc.

Trenu 
mixtu

"r
2.25
3 14
5.07
5.40
7.19

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

3.11
3.52
5.26
5.36
7.19

8.59
9.40

11.11

Trenă 
de 

persân

stațiunilor

Trenă 
de 

persân.

Cucerdea . 
Ludoșă. . 

pT'} Oșoi’heiu . 

sos. Regh.-săs. 
însemnate în stânga

8.10
8.51

10.27
10.42
12.21

Nota: Orele 
insemneză orele de nopte.

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

12.54

10.26

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

9.39
9.12
5.35

7J
6.
5.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
mixtu ©areâi-mari — SEeEfou

G li i r â ș â — T ti r d «
trenu 

de 
person.

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
de 

person.

trenu 
de 

persân.

trenă 
mixtă

trenă 
mixtu

trenă 
de 

persân.

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

Ghiriș........................
Tnrda ........................

10.30
10.10

3.30
3.10

10.19
10.39

5.10
4.50

9.12
8.52

s Copșa-Miică. — ®5S>55ii — Avrigii — Făg'ăa-așîs

3 trenu
1 de
H persân.

trenă 
de 

persân.

trenu 
mixtu 1 trenu 

mixtu

trenă 
de 

persân

trenă 
de 

persân.

pi. Copșa mică . sos.
Oona . . .

pi')Sibiiu • • • {so’;.

Avrig . . .
sos. Făgăraș . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02

| 2.20
1 3.57

4.19
4 36

11.34
1.03
1.25
1.46

7.10
8.59
9.15

6.20 12.35
11.01
10.36
8.33
6.54

5.12
4.49

6.16
8.42

3.31
6.08 3.28 4.05

8 i m e i*  i a (P i S1 i) — ■■ u n e <B 6 r a

trenu. 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtu

trenă 
mixtă

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

j 6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

4.25
4.48
5.23

Simeria........................
Ceru a.............................
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

JSBrasov — Cernești

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

8.35
10.28

4.55 9.15
10.35

Brașov ........................
Zernești........................

7.36
6.06

1.29
12.05

8.31
7.206.36

VR a r e ș - ins <1 « ș Bistrița

9.10
1.01
4 55

4.20 Mureș-Ludoș ....
Țagu-Budatelich . . .
Bistrița........................

6.464.- 7.21
7 07
9.59

4.15
1.16

Arad — T 1 mk 1 ș 6 r a

6.20 11.30
12.47
2.05

5. Aradu ........................
Vinga ........................
Timișora....................

1 10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

I
110.55
10.11

8.15
7.08

. 8.01
6.14
7.39

Sîglaiș®a*a—OdoirSiem-sfecatesc

trenă
mixtu

trenu
mix tu

trenu 
mixtă

trenu
mixtu

trenu
mixtu

trenu
mixtu

trenu
mixiu

trenă
mixtu

T
7.41 2.36 8.31 1.18
7.03 1.58 7.43 12.32
5.30 12.25 5.50 10.35
5.18 9.25 5.04 10 —
3.50 7.49 3.25 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.-

sunt a se oeti de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încuadraț! cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


