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En căutați și vedeți...!
Brașov, 6 Martie v.

In timpul din urmă câteva fiiare 
române de dincoce și de dincolo au 
observat cu 6re-care surprindere, 
că unele loi germane, cari mai îna
inte treceau de coșcogeamite apărS- 
tbie ale cestiunei naționale române 
și-au schimbat afiî cu totul tactica

Aceste foi nu numai, că au în
cetat acum de a scrie favorabil des
pre noi, der dau chiar dreptate Ungu
rilor".

Cei ce se miră de acestă „schim
bare la față", pote neașteptată, nu-șl 
dau s6mă despre adevărata stare a 
lucrului și nu și-au dat nici-odată 
ostenăla de a cumpăni bine cele ce 
s’au scris în amintitele foi germane 
odinidră despre cestiunea națională 
română. Mai mult însă, ei ignoreză 
și căușele și efectele și uită, că re- 
sultatul real al politicei „memoran- 
diste" preconisată de purtătorii „ches
tiei naționale" moderne, contribue 
numai a servi de mijloc tuturor ce
lor, cari văd în causa națională 
română numai un isvor de neliniște 
și de viitore încurcături, pentru a 
constata, că este aprbpe momentul 
oa acestă supărăcibsă cestiune să fiă 
resolvată.

Vorba lui E. Brote, transmisă 
nouă de cătră Aurel C. PopovicI: 
„Situațiunea se caracterisăză printr’o 
apropiată soluțiune a cestiunei na
ționale" !

fin căutați prin foile germane 
din anii trecuți, aprbpe fără de nici 
o deosebire, și veți vede, că în ar- 
ticulii lor, mult lăudațl ca favorabili 
causei nbstre, nu veți afla — afară 
de plângerea generală, că Maghiarii 
prea o iau tătăresce cu maghiarisa- 
rea și că n’au nici un respect nici 
chiar față de purtătorii culturei ger
mane din regatul ungar — nici 
măcar schînteia unei idei despre un 

mod de soluțiune al conflictului ro- 
mâno-maghiar.

Ba totuși veți mai afla câte ceva, 
ce par’ că ar vre se aibă aerul unei 
„soluțiunl". De pildă : administrația 
maghiară se se mai civiliseze; se 
fiă mai prevenitdre față cu poporul, 
se nu-1 lov6scă în cap la tdte oca- 
siunile; se nu fiă siliți toți tinerii 
români studiați a trece peste gra
niță ; se li-se dea, pe cât se p6te, 
funcțiuni. In fine mai este una, ce 
se presentă ca o capitală calamitate 
în t6te contemplațiunile politice ale 
foilor germane: legea electorală, care 
ar trebui se fiă una și aceeași în 
Transilvania, ca și în Ungaria, și 
care ar trebui se facă cu putință, 
ca și Românii se aibă câți va repre- 
sentanțl în dieta din Pesta, ca se 
nu se mai jăluescă, că n’au modru 
de-a afla ascultare înaintea dietei și 
a guvernului.

Eată „soluțiunea"!
Ea era dată de 28 de ani, de 

când s’a înființat dualismul. D6r 
Românii erau pe atunci prea „în- 
căpățînați“ și după multe pățanii 
rele au devenit pe la 1881 și mai 
„încăpățînațr1.

A trebuit se vină der un timp, 
când se se pbtă fiice în Ț6ra nem- 
țâscă, că Românii s’au mai îmuiat 
(sind miirbe gemacht worden), pen- 
tru-ca se se crâdă sosit momentul 
înaugurărei erei de împăcăciune, 
care se împreune și pe Români cu 
Sașii Ardeleni, sub aripile ocrotitbre 
ale guvernului Bânffy.

EarășI vorba lui Brote și Sla
vici: „Cei de acasă sunt obosiți 1“ 
și: „nu mai încape îndoială, că Ma
ghiarii vor căuta se ne siluâscă, și 
trebue se ne dăm sâma, decă mai 
avem ori nu destulă putere, ca se 
ne împotrivim ?“

Ce se și facă, săracii de ei, 
după ce au pățit’o, cum seim că au 
pățit’o, cu vestita campaniă a Me
morandului? !

Așa întrâbă afil toți aceia, cari 
deopotrivă cu Slavici și cu discipu- 
lul seu în ale înaltei „diplomații41, 
n’au în vedere interesele de esis- 
tență ale poporului român, ci nu
mai și numai interesul „de a-se vede 
odată resolvate conflictele, ce slă
besc statul ungar și prin acesta mo- 
narchia habsburgică, și prin acesta 
tripla alianță."

Și tot ve mai mirați încă, că 
foile germane dau dreptate Unguri
lor, când ele nici-odată n’au făcut 
altfel și nici-odată n’au pledat, de
cât pentru-ca în statul dualist stă
pânit de Maghiari se fiă „liniște și 
ordine"!

CRONICA POLITICA.
— 6 (18) Martie.

In 2/14 Martie s’a fâcut la Sofia în
vestitura prințului Bulgariei. Șeful misiu- 
nei turcesol Zihni-pașa, încunjurat d9 cei
lalți membri ai misiunei și de personalul 
comisariatului turoesc, a predat prințului 
Ferdinand cele două firmane ale Sultanului 
dintre cari unul îl confirmă de prinț al Bul
gariei pe basa tractatelor internaționale 
esistente, er prin celalalt îi înoredințâză 
guvernământul Rumeliei-orientale. Ferdi
nand a răspuns mulțămind Sultanului pen
tru marea încredere, oe a dovedit poporu
lui bulgar și deolarend, că va avă în tot- 
dăuna în vedere prosperitatea Bulgariei, pe 
care Sultanul a favorisat’o ou înalta sa 
bunăvoință. La prâufiul de gală, prințul 
Ferdinand a ridicat un toast în sănătatea 
Sultanului, în limba turcâscă; Zihni-pașa a 
răspuns în limba bulgară, golind pentru 
prinoipele. Ferdinand a mulțămit telegrafic 
Sultanului pentru firmanele ce i-a trimis, 
fiicend, că-i vor da puterea de a domni 
asupra principatului dependent de Părtă 
după dorințele Sultanului.

«

O telegramă din Petersburg cu data 
de 16 Martie, aduoe o scire interesantă 
despre atitudinea Rusiei față cu răsboiul 

din Orient. Se fiice, că ULenelik ar fi rugat 
pe guvernul ruseso, să [ia rolul de inter
mediator între el și Egipt. Deși oercurile 
oonducătore rusesol îșl dau silința a nega 
esaotitatea aoestei soiri, totuși se susține, 
că Rusia a trimis deja la Menelik pe br. 
Meyendorff, consilier la ambasada din Roma. 
Se mai adauge, că Meyendorff duce lui 
Negus ordinul St. George.

*
Despre sortea Italienilor în Africa 

„Italia AliUtare* fiice, oă a sosit la guver
nul din Roma o soire telegrafioă spunând, 
că generalii Dabormida și Arimondi au 
murit mârte eroică în fruntea batalionelor. 
— O depeșă din Roma fiice, oă ministrul- 
președinte Rudini va oeti afil în oameră o 
depeșă a generalului Baldissera, în care 
se afirmă, oă e imposibil a mai continua rts- 
boiul din punct de vedere militar, și astfel e 
nevoie de o pace urgentă. Opinia publioă 
din Italia e fdrte agitată și se așâptă o 
nouă crisă ministerială.

Cestiunea națională în România.

Sub titlul de mai sus gazeta 
germană din Munchen „M. Allg. 
Ztg.u, publică un articol din Bucu- 
resci cu data 11 Martie în care se 
(fiice:

„Cestiunea națională, întru cât se 
tractăză de ajutorarea conaționalilor locui
tori în afară de România, a fost nusă în
dată după încetarea vasalității față ou 
P6rta. Aoâsta ajutorare s’a îndreptat întâia 
asupra Maoedoniei, apoi asupra Ungariei, 
dâr față ou Rusia a stat pe loc ou sfiâlă. 
In Macedonia e vorba de a se feri Româ
nii de acolo de greoisare, căci Grecii rău- 
șiseră a grecisa bisericele și șoolele Româ
nilor maoedonenl... S’a format în Buou- 
rescl o societate maoedo-română ou soopul 
de a înființa școli naționale în Maoedonia 
și de a scbte limba grecâsoă din biseriol. 
Guvernul român o sprijinea. In urma si
lințelor ultimului guvern oonservator s’a 
înființat și un consulat român în Bitolia și 
aoel guvern voia să înființeze acolo și o 
episcopia română, cum le-a fost sucoes Bul-
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Mania de-a scrie.
De A. Lowenstein.

(Fine)

După meseria lor, autorii moderni 
sunt — imitatori; da, este numai un pas 
dela autor pănă la oulegător-tipograf.

Puțin s’a gândit, puțin s’a scremut 
Și osrtea s’a făout.

Iute gândit, iute scris, iute cules, iute 
tipărit, iute cetit și iute maculat. De aci a 
venit vorba: Afil hârtia cea albă e mult 
mai scumpă, decât oea scrisă.

Nu fără drept s’au numit venfiătorii 
de cărți samsarii bursei literare. Ei, pe 
lângă o provisiune conveniabilă, sunt mij
locitorii între cumpărători și venfiătorl; ei 
sunt cari, peste tot, duc în târg și în curs 
hârtiile spirituale. Pote pentru aceea nu 
merge logioa etimologică prea departe de 
a primi relațiunl de afinitate între samsari 
și maculaturi.

„Arta merge după pane" — a fiis 
Lessing. Pe acâstă cale merge și profesiu

nea de autor. Fiă-care autor ne asigurâză, 
că vrea a ajuta prin opul său unei tre
buințe urgente. Și aoâstă trebuință urgentă 
în adevăr esistă, ea se află mai adânc de 
cât ne gândim în — stomaoul autoricesc. 
Nu numai visurile vin din stomac, ci și 
odele și elegiile, novelele și dramele, cari 
sunt îngropate în sicriul creerilor, sărbăto
resc fiiua învierii din grbpa stomacului. 
Vorbele autorului sunt numai ciorăirea și 
murmurarea părții de jos a trupului neîn- 
destulit.

Autorul, pe lângă totă modestia înăs- 
cută, nu e nici decât neprimitor de pro- 
duoțiuni măestro-industriale fierte ori fripte. 
Din contră, el produce spre a consuma 
bine, și el măgulesce gustul publicului spre 
a da de lucru la al său însuși. Nemurirea îi 
face mai puțină spargere de cap decât 
murirea, și el ar dori bucuros a treoe încă 
aci, la o viâță mai bună. Atât de teribil 
cercetător de natură este el, încât soie, că 
de sigur sufletul e dependent dela oarne 
și pâne. Gânduri adânci și lâncede zao în 
lăgănului olei cu oarne ; e carnea grasă — 
spiritul e adâno; e carnea slabă, și spiritul 
e mâhnit.

Așa stând luorul, scrierea e mai pu
țin un testimoniu de maturitate, ca de pau
pertate.

Soriitorul întinge până în cernelă, 
fiind-că el însuși se află în mare înouroă- 
tură. El sorie din profesiune, fiind-că pro
fesiunea cu profitul stau în legătură strînsă. 
Nu se îndestulesce cu laurii din pomul ou- 
noscinții, altuesce din acesta o crângă în 
pomul vieții, și preferă interesele bune și 
sunătore din oărțile de rentă a geniului 
dividendelor renumite și a cuponului ne
muritor, care numai după treoerea de ani 
este solvibil.

Lumea e practică, dela un cap păn’ 
la celalalt. Nu la acela, a căruia inimă e 
plină, ci la aoela, al cărui stomac e gol îi 
lasă gura apă și călimarul cernălă. In 
acrâla stomacului se clocesc multe ouă lite
rare, de aceea și ese cu un mare suoces— 
oțetul. Autorul, care lucră ca fiiler în viia 
Domnului, nu pote lăsa acâsta în grija 
sorelui, dâoă-i place să jooe ouptoriul 
de clooit. El trebue să sorie iute și mult, 
pentru - oă el are apetit și familia lui 
e flămândă, er prețurile buoatelor sunt 
enorme.

Da, observatorul serios nu a putut 
soăpa din vedere, oă oantitatea produoțiu- 
nilor literare stă în proporția drâptă ou 
prețurile bucatelor și a oărnei. „Cu cât 
pânea e mai ușoră, cu atât e mai ușbră și 
marfa literară" — acăsta-i o dogmă veohe 
a esperienței.

Din ce s’ar pută fiice în oâte-va vorbe, 
trebue se fad cole întregi, căci afil e de- 
visa: „Non multum, sed multa". De ce oon- 
sumă o famiiiă mai mult, cu atât mai mult 
trebue să producă tatăl familiei; oresoerea 
familiei se pote constata din laboratoriul 
tipografiei și se pâte ceti din hârtiile îne- 
grite; îngrijatul tată trimite buouros oopi- 
lului natural așteptat — unul spiritual îna
inte spre a corăspunde etatului casei și spre 
a preveni deficitul.

Fructivitatea autorilor timpului nostru 
este e și a&normă. Multe zăreso lumina lu- 
nei, oe Apollo nu pote jusjustifioa. Nu fără 
sucoes s’a pus Cerberul oritioei la porțile 
Valhalei, ou activitatea sa mușoătore și lă- 
trătbre, și totuși oei mai mulțl autori re
nunță dela multe, se îndestuleso și nu
mai ou adeverința interimală de nemurire 
oreată de ei înșiși, și nu văd în muse alt- 
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gărilor cu învoirea Portei. Lupta în Ma
cedonia însâ n’a luat nicl-odată acel aspru 
colorit, oum s’a manifestat în lupta contra 
maghiarisării.

încă nu s’a aplanat certa, ce a isbuo- 
nit din câoe și din oolo în mod atât de 
contracficStor și neașteptat între Români 
înși-și, din oausa „cestiunei naționa'e*1 în 
Ungaria, și âtă că într’un mod și mai ne
așteptat isbucni o nouă certă între par
tidele române din România, din causa 
oestiunei macedonene, care pănă acuma 
mergea așa de neted. îndată după venirea 
la cârmă a noului guvern, consulul român 
din Bitolia a fost rechiămat, spuindu-se 
să aducă cu sine tâtă archiva oonsulatului. 
Subvențiunile date mai înainte de guver
nul rumân pentru școlele macedonene au 
fost suprimate și n’au mai fost însorise în 
buget. Pentru a nu întrerupe învățămân
tul și a pută plăti dascălii Eforia școlelor 
române macedonene a făcut un împrumut 
de 26,000 Lei.

După aoâsta foia germană vorbesce 
despre călătoria oelor doi Efori la Bucu- 
rescl, ca să redobendâscă dela guvernul 
român subvențiunea pentru școlele române 
macedonene, și despre pățaniile lor, oum 
n’au fost primit de ministru-președinte și 
apoi au fost amenințați cu espulsare. Cum 
le-a sărit apoi N. Fleva în ajutor și afa
cerea a fost adusă înaintea camerei și 
cum ministrului-președinte, care făcu ces- 
tiune de cabinet, i-s’a votat încredere cu 
mare majoritate.

Din faptul însă că în cameră au vo
tat contra moțiunei de încredere 21 de 
deputațl „M. Allg. Ztg.** deduce, că deși 
alegerile pentru cameră au dat un resul- 
tat apropo unanim în favârea candidaților 
liberali, totuși în sourt timp s’a format în 
oameră o partidă oposițională...

Școlele române din Macedonia.
— Interpelarea d-lui N. Fleva. —

Etă interpelarea, ce a adresat’o 
d-1 N. Fleva în ședința de Luni a 
camerei române miniștrilor de jus- 
tițiă și esterne în ceatiunea acdlelor 
române din Macedonia:

„Am onore a interpela pe d-1 preșe
dinte al consiliului și ministru de esterne 
„cât și pe d-1 ministru de instrucțiune și 
„culte, asupra stărei critice și anormale 
„în cari se găsesc școlele nâstre din Ma
cedonia și representarea țărei la Bitolia:

a) „Cari sunt căușele cari au făcut 
„ca să se ordone consulului român din Bi- 
„tolia a pleca în 24 de 6re cu archivă cu 
„tot și ca să fiă reținut aci de 4 luni în 
„dauna intereselor ce avea să protejeze 
„acolo ?

ceva, decât adevărată instituțiune de asi
gurarea vieții. Așa rămâne stomacul tot 
într’una impulsul condeiului mai pacient, 
ca ori când, și împrejurarea, că contimpo
ranii noștri aruncă în apă pe copiii slabi 
de spirit — precum făceau Spartanii cu 
cei slabi de corp — stă în contrazicere 
bătătâre la ochi cu principieie filosofici 
nostre speculative. Așa cresce apa litera- 
turei încet pe încetul păuă devine diluviu, 
că rea e verifioarea rimată și traotatul ne
rimat al omenimei pasionate de a scrie, și 
înspăimântați vom privi după barca lui 
Noe, dâoă vom fi osândiți a ne arunoa ce
tind în marea cernelei.

O grevă de cetit voluntară va ave de 
resultat o grevă de scris silită.

Atunci va începe o reacțiune puter
nică, editorul se va honora nu după oblă, 
ci după preț, nu după lungime, ei după 
scurțime. In adevăr atunci va primi și me
dicul un honorar cu atât mai mare, ou cât 
va oura mai târziu. Se va plăti mai bine 
prelungirei curei, decât prelungirea vieții. 
Aoâsta însă este o prevedere bolnăviciâsă 
și mania de-a-scrie încă-i un — morb.

Trad. lib. de
1. P. Reteganui.

b) „Cari sunt căușele cari au făcut 
„pe d-1 ministru de esterne să propue su
primarea representațiunei nâstre la Bitolia 
„prin desființarea consulatului?

c) „Cari sunt căușele cari au făcut 
„pe guvern să schimbe starea de lucruri 
„creată la 1895 în privința șcâlelor din 
„Macedonia și să lase unei singure persone 
„tbtă acțiunea nostră culturală și manipu
larea fondului destinat pentru aoâsta.

„In fața tuturor acestora întreb:
„Ce măsuri a luat său crede a lua 

„guvernul pentru a remedia la nenorocita 
„stare de lucruri care esistă astăZl**.

La acostă interpelare s’a aso
ciat și d-1 deputat N. Ceaur-Aslan. 
Ea va fi pusă la ordinea c|ileî, con
form regulamentului, peste 3 
adecă Joi.

„Societate stricată**.
E generală plângerea în pressa un- 

gurescă, că s’a stricat societatea maghiără, 
că moravurile bune de odinioră sunt înlo
cuite cu o decadență rușinosă și că tocmai 
aoum în ajunul sărbăriior milenare ^Unga
ria a devenit teatrul scandatelor europene1.

In Zilele din urmă am înregistrat și 
noi câte-va voci din pressa maghiară de 
acest fel, âr acum facem un mic estras din- 
tr’un artioul al lui „Alkotmdny1 întitulat 
„Societate stricată*4 :

„Indignațiunea e generală — Zioe or
ganul partidei poporale. — Nu credem se 
fiă în Ungaria om, care să nu fiă soan- 
dalisat. F curată murdăria tot ce iese din 
sala de desbaterl a parlamentului, a minis- 
teriilor și din cercurile de elită ale socie
tății... Acum înțelegem, oeea-ce pănă acum 
n’am fi înțeles, că de ce a trebuit să se 
aducă căsătoria civilă. Pe cum e societatea 
și statul, așa ii sunt și legile, oarl corăs- 
pund lumei de aZl, imoralității, ireligiosi- 
tății, ruinii, ourățeniei familiare. Aceste 
stări le-a desvoltat sistemul dominant, căci 
ce ar fi putut produce altceva?... Libera
lismul a avut acest efeot**...

Vorbind apoi despre Bânffy și sate
liții săi, Zice:

„Pe oum e conducătorul, așa e și 
garda; nime în țâră nu pote ave mai multă 
minte, de cum are ministrul-președinte, fiind
că aoesta croesce direcția și el porunoesce. 
Dâcă vor continua astfel, atunci o pot 
duce chiar departe. Intrdgă Ungaria va de
veni o Stomfă, îutreg parlamentul o comi- 
siune censurătore, tot judecătorul un Zsit- 
vay des... Numai atât mai lipsesce învin- 
gerei perfecte a liberalismulmului, — și 
acesta este la ceea-oe țintesce guvernul lui 
br. Bânffy în anul milenar.

„Să ne [rugăm astfel în fiă-care Zi: 
„Nu ne duce în ispită, ți ne mântuesoe de 
cei rău !**

Pe tonul acesta glăsuesce fâia ungu- 
râscă, îngrozindu-se de urmările, ce vor 
ave aoeste stări putrede de sus pănă jos 
din „Ungaria milenară**.

SOIRILE OBLEI.
— a (18) Martie.

Conferență bisericescă sârbbseă. Câ
teva Zile înainte s’a răspândit soirea, oă 
oăpeteniile bisericei sârbesol și singuratici 
ârnenl politici vor ține în Budapesta o con
ferență în palatul ministrului-președinte. 
Aoâ6tă conferență la care ar fi să ia parte 
și banul Khuen-Hedervâry, se va ocupa 
cu afaoerl bisericesc!. De fapt însă aZl nu 
se mai vorbesce nimic despre acest con
gres. E forte probabil, că guvernului nu-i 
prea vine la socotâlă autonomia biserioei 
sârbesol, cousiderând’o drept o mare pe 
decă oontra tendințelor de contopire a 
elementului sârbeso în maghiarism. In lege 
se spune espres, că în afacerile bisericei 
sârbesol drept de dispunere are numai mo- 
narchul. Aoest drept vre acum guvernul 
să și-l revmdice șie-șl și spre scopul aoesta 
ar dori să se întrunesoă conferență, care 
va fi compusă din membri cu vederi abso
lut identioe ou ale guvernului; asta se 
vede mai ales din împrejurarea, oă la con
ferență tste invitat și banul croat.

„Suvenir (le mileniu*. Episcopul din 
Vaț Dr. Constantin Schuster a întemeiat o 
fundațiune de 100,000 fl. pentru săracii și 
bolnavii din Vaț fără considerare de confe
siune. Acesta fundațiune el a numit’o „su
venir de mileniu*1. In sămn de reounoscință 
pentru darurile, ce episcopul Sohuster le-a 
făcut orașului Vaț și cari daruri ating cifra 
de 300,000 fi., representanța orașului a ho- 
tărît, oa piâța principală să se numâscă 
pentru tot-dâuna „Piăța Constantin1 (Con- 
stantin-târ). Se va înființa apoi un spital și 
un asii pentru bătrâni, cari vor purta ase
menea numele „Constantin**. S’a hotărit 
tot-odată, ca din budgetul orașului să se 
pună în fiă-oare an la o parte câte 2000 
fi., din oarl cu timpul să se ridice în pieța 
Vațului o statua pentru a perpetua amin
tirea generosului episcop.

—o —
In mâna justiției. Autorul atentatu

lui cu dinamită săvîrșită contra monumen
tului Hentzi din Budapesta, Sseless Ador- 
jan, refugiat în Erancia, la cererea auto
rităților unguresol a fost predat în mâna 
acestora. El este actualmente pe drum, 
fiind adus cu escortă.

—o —
In contra jocului de cărți. Alaltăerl 

s’a întrunit la o ședință comitetul „Casi- 
nei regnicolare** din Budapesta, în care s’a 
hotărit să se oonvoce cât mai ourând o 
adunare generală extra-ordinară în causa jo
curilor de hazard. In acea adunare comite
tul va face propunerea, oa să se eschidă 
din sinul casinei toți acei membri, cari vor 
juca jocuri hazardate de cărți-, de-asemenea 
să fiă imediat dimisionați din serviciul ca- 
sinei toți acei servitori, cari vor da ooa- 
siune la jocuri hazardate. Hot&rîrea acâsta 
s’a adus în urma cunoscutului cas petrecut 
cu Daniel Jozsef, nepotul ministrului de 
oomerciu.

— O—

In atențiunea contribuabililor. In sen
sul artio. de lege XXXIII din 1874 toți 
aoei contribuabili, cari și-au plătit deplin 
darea de pe anul trecut, au drept să câră 
a fi înscriși în lista alegăterilor dietall, la 
oas că plăteeo oensul presoris de lege. 
Atragem dâr atențiunea omenllor noștri cu 
drept electoral, ca pănă în 15 Aprilie a. c. 
să-și plătâsoă restanța de pe anul trecut, 
căci la oas contrar nu vor fi introduși în 
lista alegătorilor.

—o—
Cronica scandalelor se continuă. Abia 

a treout o Zi dela scandalul întâmplat în 
„Casina regnicolară** din Budapesta și âtă 
că în cercurile aristoorațimei unguresol se 
vorbesce acum de un nou scandal. E vorba 
de un conflict iscat încă înainte cu doi ani 
îutre contele Klebelsberg Zdenko și contele 
Telelei Domokos. Afacerea ajunsese atunci 
la tribunal, care a hotărît în favorul lui 
Teleki. Atunol baronul Josika, care pe 
atunol era secretar de stat în ministeriul 
de interne, a propus să se eschidă contele 
Klebelsberg din „ Casina națională*1 din 
Clușiu, ceea oe s’a și făout. Klebelsberg, 
năoăjit, a publioat asupra acestei cestiunl 
un articul de Ziftr întitulat „Panamă ma
ghiară1, pentru care articul însă a fost tras 
la răspundere și condamnat la 6 luni în- 
chisâre, dintre oarl partea cea mai mare 
le-a și suferit, dela o parte a pedepsei însă 
a fost grațiat. Acum, la câteva luni după 
liberare, Klebelsberg din nou și-a făcut de 
lucru, adresând ministrului br. Josika o 
epistolă plină de înjurături și vătemărl. Jo
sika și-a și ales doi martori, pe conții Teod. 
Andrâssy și Stef. Keglevioh, cărora li-a în
credințat resolvarea afacerei. Cum o vor 
resolva se va vedâ cât de curând.

—o—
Invențiune sensațională. Un inginer 

din Berlin cu numele Paul Brandl a făout 
mai Zilele trecute o pușcă cu gaz, unică 
în feliul său. Noua pușcă nu e provăZută 
cu mol un aparat de aprins. Desoărcarea 
se întâmplă în urma dilatărei gazului com- 
pimat. Pușca acâsta este avantagiosă, pen- 
tru-oă țâva se înoălZesce cu mare greutate, 
nu produce fum și în țâvă nu rămâne fu
ningine. Mai este avantagiâsă și pentru 
aceea, oă cartușele sunt peste măsură 

ușore. Pușoa e provăZută ou un reservor, 
unde se oomprimă gazul și oât încape o- 
dată în reservor e destul pentru 2500 des- 
cărcăturl. Celeritatea glonțului e ou un v/io 
percente mai mare decât a glonțului, oare 
de present se folosesce. Pușoa e astfel în
tocmită, înoât 50 de desoărcăturl se pote 
face una după alta, fără a-o lua jos dela 
ocbiQ. E întrebarea, că 6re sistemul acesta 
de pusei este acomodat pentru răsboifi?

—o—
Societatea geografică din BncurescI 

a ținut o ședință publică, în sala Senatu
lui. Asista Regele, principele Ferdinand, 
mai toți foștii și actualii miniștrii și un 
public numeros. După d-1 Gion, care a 
desvoltat planul operei la care lucrâză asu
pra Bucuresoilor în trecut și present, a 
luat cuvântul d-1 inginer Alimăneșteanu, 
care a vorbit despre sondagiile făoute pănă 
la 700 m. adâncime pe Bărăgan pentru a 
găsi ape artisiane. D-1 Alimăneșteanu, după 
ce a arătat cât hazardate și cât de puțin în
temeiate pe soiință au fost părerile acelora, 
oarl se opuneau la aceste sondagii pe motiv 
că în Român.a pot esista ape artesiene, 
după-oe a arătat oât de ridicule și cât de 
copilărose sunt opiniunile em’se în acâstă 
privință de biroul geologic de sub condu
cerea d-lui G-rigore Ștefănescu, a treout la 
espunerea sondagiilor, oe s’a făcut în Bă
răgan și a resultatelor, ce ele au dat. D-1 
Alimăneșteanu e oonvins, oă continuând 
aceste sondsgii, ar trebui sâ se găsâseă 
ape artesiene, oarl sâ se ridice pănă la 1 
metru seu 2 d’asupra pământului. Termi
nând, d-sa a arătat importanța mare seiin- 
țifică și eoonomică pentru România de a 
se continua aoeste sondagii pe mai multe 
puncte și a esprimat speranța, că Socie
tatea geogrefică, în frunte ou Regele, con
vinși de utilitatea lor, va stărui să se rea- 
liseze. Conferențiarul a fost frenetic aplau
dat, și Regele i-a făgăduit, că va stărui, oa 
aoeste lucrări atât de importante pentru 
țâră sâ se continue.

—o—
In Italia soirile oele mai contradic

torii ciroulă în fiă-oare Z’- Lumea este tot 
alarmată. Mulțime de familii sunt în doliu 
și altele multe nu sciu nimio încă despre 
sorta rudelor, ce au în armata din Africa. 
Se fac manifestațiunl monstre în oontra 
politicei afrioane și e un curent eetra-or- 
dinar de mare pentru rechiămarea armate
lor. Orgoliul a făcut loc temerii. Totă lu
mea e îngrijată de viâța soldaților, cari 
au scăpat din teribilul desaetru dela Adua. 
Și ou tot desastrul, în oare a cufundat 
Italia din causa politicei sale nesocotite, ou 
totă ura pe oare a deslănțuit’o în oontra 
sa, prin atrocitățile, pe care le-a oomis în 
ultimii ani, bătrânul Crispi speră, că va 
reveni fârte curând la putere. ț)iarele lui 
atacă cu o estremă violență noul minister și 
fao apel la membrii marei majorități, care 
a susținut cabinetul Crispi, să se grupeze 
din nou și sâ combată guvernul.

E in Bucovina.
Cernăuți, 12 Martie n. 1896.

Grele timpuri au venit pentru popo
rul român. Și ou cât mai grele sunt tim
purile, cu atât mai mult trebue să ne strin- 
gem șirurile și sâ ne grupăm împrejurul 
bărbaților, oarl prin fapte dau doveZl, că 
merită încrederea nostră și dela cari pu
tem spera, oă ne vor conduce pe calea 
mântuirei naționale.

Ast&Zl a râmas biserica sâ ne fiă 
sout și apărare în contra multor uneltiri 
primejdiose, ce ne vin din tote părțile ou 
8oop de-a ne șterge de pe fața pământului 
din acestă țerișoră, îngrășată cu sânge și 
trupuri de-ale moșilor noștri. Dâr de-orece 
timpurile grele fac bărbați mari, nutrim 
viua speranță, că și nou numitul Metro- 
polit Aroadie Ciupercovicl și vicarul gene
ral al Archidiecesei Vlademir de Bepta, 
luând cârja păstoriei, vor merge pe calea, 
oe națiunea română o doresce și pe oare 
au indigetat’o și unele deputațiuni din țâră 
ou ocasiunea, când li-au adus felicitările. Ei 
stau aZl în fruntea nostră și rugăm pe 
DumneZeu sâ le îndrepte pașii cu tăriă spre 
a putâ lucra pentru binele țârii, națiunii 
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și al legei nâstre strămoșesc! în aoestft țâră 
scutită de Dumnefieu. Urmând pe acestă 
cale, noi îi vom slăvi și numele lor se va 
însorie în cartea nemuririi !

Ni-a sosit și nouă o di de buourie, 
o <Ji de mar! speranțe, căci Dumnedeu nu 
ne-a lăsat fără de ajutor, oi ni-a trimis pe 
un bărbat, care are inimă pentru lege și 
națiune, și ’i-a încredințat lui vâslele bise- 
ricei nostre strămoșescl în acâstă țeră, ca 
s’o conducă la limanul dorit.

Der oe să vorbeso vorbe, oe să strio 
hărtiă, — telegramele, epistolele și depu- 
tațiunile, ce curg șiroie în tâte c}fl®l® ®Pr® 
a depune la piciârele lui Arcadie și Vla- 
demir felicitările și omagiile de devotament, 
sunt proba cea mai eclatantă, cât îi iu- 
■besce lumea și ce mult spereză dela ei.

Și nu mă înșel, — Silvestru, oât era, nu 
primise atâtea telegrame, scrisori și depu- 
tațiunl, câte a primit Aroadie pănă acuma. 
Ț)ic pănă acuma, căci încă nu s’au sfîrșit 
tâte și chiar astădl a sosit o deputațiune 
mare de preoți din protopresviteria Șire
tului. Am audit multe vorbindu-se despre 
acâstă protopresviteriă, tote însă bune, dâr 
desciplina, ce a arătat’o astădl, a pus tot 
orașul Cernăuți în mișoare.

La orele 11 ’/2 a. m. un convoiu, un 
șir lung de trăsuri, a perours strada Ma
gistratului, Ring-nlui, strada Templului și a 
Residenței, având în frunte pe protopopul 
dela BaloăuțI ou o barbă albă pănă mai 
jos de brâu, âr în celelalte trăsuri erau tot 
doi câte do’. Steteau âmenii, admirau și 
se întrebau: „de unde sunt preoții aoeștia 
în potcape și rese, toți ouratl îmbrăcațl, ca 
sooșl din outiă?“ — „Din Șiret!“ răspun
deau unii din districtul Șiretului, „din Și
ret, unde-i calicia mai mare, dâr când 
este vorba de-a representa vada preoțimei, 
aceștia o sciu daU Așa se vorbia adl tâtă 
diua prin oraș.

Diminâța au putut felicita numai pe 
metropolitul Arcadie, după masă la ârele 
1 !/2 Pe arohimandritul Vlademir. Un șir 
de diariștl umblau după deputațiunea acâsta, 
doră ar afla, cum a primit’o Arcadie și cum 
Vlademir. Din câte am putut afla, proto
popul Hoștiuo ținu o cuvântare entusiastă, 
arătând iubirea ce o are preoțimea cătră 
Arcadie, bărbatul doririlor, cum l’a înti
tulat, și bucuria, ce o simte, c’a devenit 
metropolit, rugându-’l tot-odată să bine- 
voâsoă a nu uita nici de marele op al îm- 
bunătățirei salarului preoțesc, la care too- 
mai acâstă protopresviteriă a dat ansă.

Metropolitul Arcadie, adânc mișcat, cu 
o elocință rară, ’i-a răspuns cam așa: Mulțl 
m’au gratulat, dâr încă din nici o parte 
n’am primit o gratulare așa de intimă, așa 
de drăgostosă, ca aoâsta, și dela o deputa
țiune așa de mare, care s’a silit în oiuda 
tempestății, — dâr pote și a oontrarilor, 
dio eu — de a-’șl manifesta dragostea că
tră șeful său. Vă promit, fraților, a lucra, 
aid la președintele țării, ba și la Viena 
pentru ameliorarea sorții clerului buoovi- 
nân, căci mă dâre inima, vădendu-’l ser- 
man c’un fond bogat, și nutresc viua spe
ranță, că voiu reuși să am un oier mate- 
rialicesce bine situat, ca astfel să fiă oglinda 
întregei ortodoxii din lumea largă“.

In tot decursul răspunsului era forte 
des întrerupt cu strigăte de „să trăâscă“, 
așa că pe fața bătrânului, der frumosului, 
— căci metropolitul Arcadie este cel mai 
frumos la față decât toți ceilalți metropo
lis câți i-atn avut, — se vedea bucuria și 
o lacrimă se furișa printre genele lui.

La ârele 1 l/2 p. m. a fost aoâstă de- 
putațiuue și la arohimandritul Vlademir 
Repta. Și el era emoționat văcjend atâta 
preoțime înaintea sa si-o asigură, că va lu
cra după puterile sale pentru binele bi- 
serieei.

Am vorbit despre deputațiunea acâsta 
cevașl mai pe larg, dâr nici decum de 
ajuns, ca să arăt, că din celelalte proto- 
presviterate au venit seu protopopul sin
gur, ca un pașă, seu și-a luat pote vre-un 
asistent, pe când în deputațiunea Șiretului 
din 18 erau 14 presențl și toți cu inima 
plină de iubire s’au apropiat de treptele 
tronului archiepiscopeso, aducând prin pro
topopul lor adânoile omagii de reverinlă și 
de iubire, urându-i nu din buze, ci clin inimă, 

o vieță lungă, sănătosă și bogată în fapte 
mari și binefăcătore, ca numele lui să ră
mână înscris ou litere neperitore în cartea 
istoriei nâstre naționale.

Așa tâte sunt bune, numai totuși ar 
fi de dorit, ca metropolitul Arcadie să aibă 
încredere mai multă în arohimandritul Vla
demir. 0 dio aoâsta, pentru-că gurele rele 
cjio, că se înorede prea mult în Strașnei, 
ba ohiar se vorbesce, că la 7 (19) Aprilie, 
oând are să fiă sânțit de oătră episcopii 
Dr. Gerasim PetranovicI și Dr. Nicodim 
Milaș din Dalmația la Viena, Strașnei are 
să fiă furnisor la tote. La ce acâstă codiță 
acjl, când națiunea privesce ou înoredere, 
cu iubire, cu mândriă și entusiasm spre 
metropolitul său? Asta pune pe mulțl pe 
gânduri și sciindu-i treoutul se tem, oa nu 
cumva nedreptatea favorită de cătră Strașnei 
să se furișeze erășl în Consistor. O nouă 
eră pare a răsări cu numirea aoestor doi 
dignatarl bisericesol, dâr totodată și satana 
îșl trimite interpretul său să bage codița 
zizaniei, ca astfel clerul, care are vre-o 
dorință, să n’o potă ajunge.

Fao atent pe toți și — de este drept 
ceea oe am cjis, oă se vorbesce, der eu nu 
o cred — atunci mai bine e aouma de-a 
se lăpăda codița și atunci totă Bucovina 
va cunâsce înțelepciunea, devotamentul și 
energia lui Arcadie și toți îi vor sta în 
ajutor, 6r dușmanii se vor rușina.

Căi Storesen.

0 serbare la Predeal.
Valea Prahovei, 3 (15) Mart. 1896.

In urma unei însemnate remanieri fă
cute în cjfl0!0 din urmă în personalul su
perior al vămilor române, d-1 G. Bunescu, 
șeful dela Predeal, bine ounoscut și prin 
părțile D.-Vostră, a fost avansat și transfe
rat la Constanța.

Cunosoute fiind simpatiile, de cari se 
bucură acest integru funcționar în vastul său 
oero de prietini și cunoscuțl, la inițiativa 
unui comitet presidat de d-1 Bersan, s’a 
dat în sera cjilei de 2 (14) 1. o., în restau
rantul gărei, in onârea d-lui Bunescu, un 
mare banchet de adio, la care au partioi- 
pat toți funcționarii români și ungari dela 
frontieră, capii bisericei, șcâlei și comunei 
Predeal, representanții marilor întreprinderi 
industriale din plaiul Peleșului, și un însem
nat număr de prietini și cunoscuțl, cu 'totul 
peste 100 persâne.

Păr. Archimandrit Dionisic dela Buș
teni, aclamat de președinte al banchetului, 
deschide seria toastelor cu o vorbire esoe- 
lentă de salut și dă apoi pe rând cuvântul 
d-lui Babeș, proouristul fabricei de postav, și 
d-lui Găvănescu, sub-șef de gară, cari, fiă- 
care din punct de vedere deosebit, fac ca
racteristica acestei serbări, arătând in aplau- 
sele nesfirșite ale asistenților meritele și 
calitățile d-lui Bunescu, ca prietin, oa om 
de societate, ca funcționar și ea patriot, în 
legătură cu însemnătatea punctelor Predeal 
și Constanța.

Vorbesc apoi în termeni oalcll și p® 
teme bogate în variațiune d-nii taxatori 
Nioulesou și Dimitriu, revisorul Rallet, vice
președintele Ligei Igiroșanu, primarul Frân
au, Loootenentul Ștefănesou; 6r din partea 
amploiaților ungari vorbesc in limba ger
mană (după Convenție, limba oficială de 
relațiunl între autoritățile române și un
gare dela Predeal): fisolgăbirăul Dr. Herrel 
și amploiatul vamal Eugen de Wagner, 
lăudând unul pe d. Bunescu, celalalt pe d. 
Bârsan, șeful gărei.

D-1 Bersan într’o ouvântare mai lungă 
vorbesce cu mult spirit în sensul legiuiri-, 
lor vamale și de drum de fer, ridică sen
timentele de camaraderie și iubire între 
amploiațl; er sărbătoritul, d. Bunescu, stă
pânit de o viuă emoțiune, mulțumesce în 
termeni prea oălduroși tuturor oelor ce ’i 
aduc aceste doveci pipăite de dragoste și 
simpatie.

Intrega societate rămâne la olaltă 
pănă în revărsatul zorilor, plină de bună 
disposițiă, alimentată în continuu prin nu- 
mărose telegrame oe soseau din tâte păr
țile la adresa d-lui Bunescu, și prin vibra- 
țiunile arcușelor trupei lui Galușcă din 
Brașov.

Caracteristic este, că acâsta a fost 
prima manifestație de acest fel oe s’au adus 
pănă acum vr’unui funcționar superior, care 
a fost transferat dela Predeal.

Urările nâstre de bina d-lui Bunesou 
în noul său post!

— y —

NECROLOG. Subscrișii eu inima 
frântă de durere aducem la cunosoință tu
turor rudeniilor, amicilor și cunoscuților 
încetarea din viâță a iubitului și neuitatu
lui nostru soț, frate, tată și moș fticolau 
Barbu advocat, care după scurte suferințe, 
împărtășit cu sfintele taine, și-a dat nobilul 
său suflet în manile Creatorului en în 16 
Martie n. la P/2 ore d. a. în al 62-lea an 
al etății și al 35-lea an al fericitei sale 
căsătorii.

Rămășițele pămentesol ale scumpului 
nostru defunct se vor așecla spre odihna 
eternă MiecurI în 18 Martie c. la 2 ore 
d. a. în cimiterui gr. cat. din loc — Lipo
veni.

Fiă-i țărâna ușâră și memoria bine
cuvântată !

Alba-lulia, 17 Martie n. 1896.
Cristina n. Berghiau ca soție; Patrioiu 
Barbu, advocat și soția Elena n. Grecu, 
Paraschiva Bretoi și soțul. Barbara Jaosia 
și soțul ca frate și surori. George Berghian, 
ca cumuat; Sever și soția, Eugenia n. Mol
dovan ; Aurel și soția. Minerva n. Balint, 
Enea, Flaviu, Luoian, Rom și Rem oa 

fii. Aurora, Horea și Eugenia oa nepoți.

SCIRI ULTIME.
BucurescV, 17 Martie. Ionel Gră- 

dișteanu va interpela guvernul în cur 
sul septemânei acesteia cu privire 
la fosa în care, a intrat cestiunea națio
nală. La acesta interpelare se vor 
asocia mai mulțl deputațl.

Budapesta, 17 Martie. In ședința 
de ac|I a dietei, ministrul-președinte 
Banffy a presentat proiectul de lege, 
prin care cere 4,850,000 fl. pentru ri
dicarea monumentelor în amintirea mile
niului. Anume: un monument în 
Budapesta îu amintirea trecutului 
istoric al națiunei maghiare 802,640 
fi., 7 monumente în 7 puncte dife
rite ale țârei (dintre cari unul pe 
Tâmpa la Brașov) 350,000 fi., un 
monument al S-lui Stefan în Buda
pesta 300,000 fi., înființarea unui 
museu de belle-arte 3,200.000 fi., 
pentru 400 de școle poporale noue, 
ce sunt a se ridica treptat, se mai 
cere un credit de 198,000 fl. (alte 
275.000 fl. în acest scop s’au votat 
mai nainte.)

Budapesta, 17 Martie. Curia a 
respins recursul de nulitate al lui 
Isidor Ziak, care pentru articulai 
publicat contra tendințelor de ma- 
ghiarisare în „Narodnie Noviny“ a 
fost condamnat la 2 luni închisdre 
de stat și 50 fl. amendă.

Trîest, 17 Martie. Ziarului „Pic- 
colo“ ’i se anunță din Roma, că gu
vernul italian va presenta camerei 
un proiect pentru contractarea unui 
împrumut de 140 milidne fl. Guvernul 
va comunica parlamentului wwomZe 
privităre la incheiarea armistițiului și va 
cere tot odată împuternicirea pentru 
înheiarea păcei.

Soiri telegrafice.
Roma, 18 Martie. Declarațiile 

ministrului-președinte Rudini au fost 
întâmpinate cu recelă din partea ca
merei. Pasagiul privitor la conti
nuarea pertractărilor de pace și la 
pregătirile de resboiu au fost întâm
pinate cu strigăte ironice.

După redeschiderea ședinței lin
ii riani a vorbit contra triplei alianțe, 
propunând, ca ministerial Grispi să 
fiă pus în stare de acusațiune.

DIVERSE.
Urmașii lui Solomon. împăratul So

lomon a avut un băiat cu soția sa Saba, 
pe oare l’a botezat Menelilc. Solomon întru 
atâta sămăna cu fiul său, înoât supușii lui 
de multe-orl nu sciau deosebi pe Solomon 
de fiul său Menelik. înțeleptul împărat, ca 
să delăture acâstă confusiune a supușilor săi 
și ca să depărteze pe Menelik dela el, l’a 
pus ca rege în Abessinia. Când Menelik 
s’a dus din Ierusalim, a luat cu sine barca 
cea sfântă și doi Arhangheli de aur, cu 
nisce aripi forte mari, cu cari apărau barca. 
Caravana într’o cji de Sâmbătă a ajuns la 
țermurii unui rîu. Menelik și cu o parte 
dintre Jidani au trecut rîul și în urma atin- 
gerei lor cu spumele toți s’au făcut „Creș
tini14 — cu câțl-va secuii înainte de nas- 
cerea lui Isus. Domnitorii și Creștinii de 
aijl ai Abessiniei îșl trag originea dela 
acești Jidani. Așader Solomon este părin
tele Abessinienilor, a acelui popor răsboi- 
nic, care a bătut pe Italieni lângă Adua. 
Abessinienii încă și astădl mai țin barca, 
pe care a adus’o Menelik din Ierusalim. 
Barca acesta o păstrâză asounsă în bise» 
rioa din sântul oraș Aksum. Orașul Aksum, 
după cum se crede, e întemeiat de primul 
negus, fiul împăratului Solomon, și e la o 
depărtare oam de 20 chilometri de locul 
de învingere de lângă Adua. Orașele Aksum 
cu Adua sunt împreunate printr’un drum 
de țeră. Aksum este capitala Abessiniei, 
dâr nu are înfățișarea unei capitale. Gră
dini, case micuțe, lived! și pământuri ară- 
târe se află în acest oraș sânt, oare mai 
mult sâmănă cu un sat, deoât cu o oapi- 
tală. In partea nordică a orașului se află 
mai multe obelisourl încă in stare bună 
și în mărimea lor de mai nainte. In Aksum 
acum numai biserica, despre care a fost 
amintire, mai este interesantă. Se susține, 

i că Abessinia ore-oând a fost inundată, 
când Mântuitorul Christos a âmblat pe 
acolo, se dice, că a ridicat un munte mare 
dintre valurile apei. Acolo, unde Christos 
a călcat pe acest munte i-a.rămas pe stânoă 
urma și în looul aoela mai târejiu au ri
dicat o biserioă, în care se păstrâză și acjt 
barca adusă dela împăratul Solomon din 
Ierusalim. Barca aoâsta nu o pote nimeni 
vede, și de aceea afară de un preot supe
rior nimeni nu sciă unde e asounsă. Dâr 
fiă-oare Abessinian crede, că barca și aoum 
esistă.

Liter atu ră.

Fromont & Risler, de Alphonse Dau- 
det, roman de moravuri parisiene, opera 
încoronată de Academia francesă, tradusă 
de Marius, 1 vol. 8° de peste 360 pag. 
Lei 1,50. Aoesta este titlul primului volum 
apărut din Biblioteca romanelor celebre, a 
cărei publicare a întreprins-o cunoscuta 
firmă editâre Samitoa din Craiova. Scopul 
aoestei Biblioteci este de a face ounoscut 
publioului, într’o românescă curată, prinoi- 
palele producțiunl ale romanului modern. 
Fromont & Risler, ou care înoepe prima 
serie dedioată romanului francos, este o 
descriere admirabilă, o analisă profundă 
și adevărată, delioată și fină, a unei căsă
torii inooherente; de o parte inoarnația 
perversității și a inoonsecinței, de altă 
parte personifioația bunătății și a sinceri
tății oelei mai duiâse. Cu un talent desă
vârșit soriitorul studiâză sub oohii noștri 
și în tâte amănuntele ei acestă problemă 
a vieței nostre sociale, ne expune faptele 
și gândurile, oarl sbuoiumă personajele și 
ne descrie nisce moravuri parisiene, oarl 
în realitate sunt de domeniul lumei întregi, 
așa de bine a soiut să le cristaliseze și să 
le dea sub haina lor francesă un caracter 
de universalitate. Aoest roman de o frum- 
sețe rară, mai oonține și oâte-va episode 
de o emoțiune puternioă, cum e mârtea 
Desireoi și este scris într’un stil elegant, 
dâr simplu și oonois.

Proprietar: Ats8°e!

Redactor responsaMl: Gregoriu SSaior.
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Cursul la bursa Viena.
Din 17 Martie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.15
Renta de oordne ung. 4% . . . 98.15
Impr. căii. fer. ung. în aur 472% . 124.—
Impr. căii. fer. ung. în argint4y2% 102.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.65
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.—
Imprum. ung. cu premii .... 160.25
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 145.—
Renta de hârtie austr.......... 101.—
Renta de argint austr...........101.—
Renta de aur austr............... 122.45
LosurI din 860   148.50
Acții de ale Bănoei austro ungară. 987— 
Acții de-ale Băncei ung. de oredit. 415 50 
Acții de-ale Băncei austr. de oredit. 377.50 
NapoleondorI.................................. 9.57
Mărol imperiale germane . . . 58.9772
London vista....................................120.65
Paris vista.................................. 47.87’/2

Hr. 178/1896.

Rente de oorone austr. 4%- • • 101.40
Note italiene. . . . 43.75

Cursul piet<ei așov.
Din 18 Martie 18!96.

Bancnote rom. Cump. 9.50 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.53 Vend. 9.56
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusesc! Cump. 1.27 Vend. 128
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. 59 05
Lire turcesol Cump. 10.70 Vend. 10.90
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

PUBLICAȚIUNE
Oficiul orianal orășenesc aduce 

la cunoscința publică că în 28 Mar
tie a c. la 9 ore se va vsnde era 
licitația în localul oficiului orfa- 
nal iioâdele ale curentatului Georg 
Schneider și anume:

Holda din câmpul săcelelor brazda 
a 5-a N. Top. 10908 în mărime de 

1250D0, holda din câmpul de mijloc 
brazda a l-a N. Top. 13195 în mă
rime de 1150D0. holda din câmpul 
de mijloc brazda a 5 a N. Top. 14451 
mărimea 1425LZJ0, holdele din câm
pul Christianului la capul brazdei 
II N. Top. 20272, 20273, 20274 mă
rimea de un jugăr 149D0, holda din 
câmpul Christianului brazda I N. 
Top. 24593 mărimea 1237D0, holda 
tot acolo N. Top. 24597 mărimea 
1237EJ0. Condițiile se pot vedea la 
oficiul orfanal orășenesc.

Brașov 4 Martie 1896.
850,1—3 Oficiul orfanal orășenesc.

„VICTOKIA“întemeiată
la 1887, 5-

YYYYWYYYY^.

Institut de credit și economii, societate pe acții.
Sediul: ARAD, casa proprie, calea Archiducelui losif Nr. 2.

Capital de acții 03. 300.000. Fond de reservă ffl. OO.OOO.
Depuneri O. OOO.OOO. Circulația anuală fl. 12,000.000.

Primesce depuneri spre fructificare, după care sol
ves ce 5% interese fără privire la terminul de abeficere.

Dare de venit după interese încă o solvesce insti
tutul separat.

După starea cassei, depuneri pănă la fl. 1000 se res- 
tituesc îndată la preseutarea libelului fără abflicere.

Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc mo
mentan după sosirea comandei.

912,2-* Direcțiunea institutului.

PUBLICAWE.
Bunurile societăței fost, grănițien 

din Teiuș, prin sentențiajudecătorescă 
ajunsă în putere de drept sunt a se 
împărți între îndreptățiți — spre a se 
putea efeptui acesta împărțire. — 
caută cumperători 0a & mori 
(â 3 petri una) estimate cu 28,000 fi. 
ambele situate în comuna mare To- 
vis (Teiuș) precum și la ® case es
timate cu 1500 fl.

Amatorii se caută a întră la în
voială cu comitetul fost, grănițeri 
din Teiuș, comit. Albei-Infenore spre 
ale putea obținea. 934,3—5

întemeiată £ 
la 1887. £

ZyYYYYYYYYYK

/ ATarea Descoperire a Veacului \ 
EUXmUL GODWEAU este singurul leac] 

(fărănici o primejdie) în contra Neputinței . Vindecarea anemicilor, a Sleitilor, ele. j 
ÎNTINERIREA SI PRELUNGIREA VIETEIJ 9________

Administrația ELIXIRULUI GrOXJXINrE!AU Ia PARIS, 7, r. Saint-Lazare. 
BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

\f< gdiegte ELIXIRUL GODINEAU fi la BUCUREȘTI, la Hie ZR.nXFZBESCU, droghut; /
la JAȘl, la D.D. Frați KONTA, farmacii ti. f

la Galați: STALSK), farmacist; la Ploieștii la D-nil J. & T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulU D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la ,.MINERVA.“

Mersul trenurilor
p© liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Ociombre 8895

8» i r i ș ii — T u «• <1 a
Tren 
de 

p ersân.

Tren
accel.

Tren 
de

TrenTrenă
mixt, persân. a00el-

Trend
mixtă

Tren
accel.

Tren 
accel.

Trenu 
de 

persdn.

trenu 
de 

persân.

trenă
mixtu

trenu 
mixtu

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

10 — 
"TOi 
11.21

1.33
3.42
3.58
4.38
5 20
5.43
6.32
7.16 
8.07 
8 34
8.49 ‘
9.06

10.12
10.42
11.01
11.09
11.31
11.48
12.26
12.52

1.06
1.37
1.52
2.13
2.32
3 04
3.40 
4.03 
5 34
6.12
6.41
7.16
8.-

5.10
8.00

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50

1 25
1.43
1.52
2.18
2 40

Tren 
de 

person.

Tren 
mixt

8.05
5.45
9.02

11 33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59 

Tr. mix.
8.40
9.08

10 40
11.25
11.54
12.04
12.34
1—
1.40
2.17
2.35
3.14 

j 3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10
7.50
8.30
9.03
9.38

10.25

2 15
9.15

11.12
12.48
2.12
2.20
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6ĂI
6.27
7.27
7.50

8.17
8 33
8.38

9.09

3.55,11—
4.40,12.26
5,10 1 11

12.00 8 30

9.42
9.44
9.59

10 22
10.51
11.12
12.26'
12.58

1.15
1.34
2.09
2 19
3.01
3.31
9.30,

Mezo Telegd 
Rev .
Bratca .
Ciucia .
B -Huiediu
Ghârbău

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Ui o ara .
Vințul de 
Aiud

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora • 
HașfalSu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apa ța . 
Feldiora

pL } Brașov . 

Timiș . 
Predeal 
BucurescI

l
sos.

Clușiu .

Tren 
de 

persân.

Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

Viena .
Budapesta 
Szoluok 
P. Ladâny.
Oradea-mare

i

7.01
6—
5.11

1.55
7—
3.27
1.19

11.04
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

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
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

1 55
7.25
5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

7 30

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.mixt

4.48
4.23 _
3—
2.20
2—
1.51
1.23

12.54
-----------1

6.56
6.54
6.41
6 20
5"53
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Tren 
de 

persân. 

“9D8'
8.28
8 01
3.15

6.25
8.10 

“L43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
,8.37
7.37
7—
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43

7 33
7.53

11—
11.20

4—
4-20

10.21 Ț
10.41 1

Ghiriș
Turda

©BRcerdea — Oșorlieiu — SSeșBi.-săsesc.

stațiunilor

Trenă 
mixtă

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
do 

persân.

Trenă 
de 

persân

Trenă 
de 

person.

Trenu 
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 LudoșQ. . 7.03 1.58 7.43 12.32
4 07 9.37 4.37 10.23 C;pău . . • 6.24 1.19 6.55 11.43
5.07 10.27 5.26 11.11 SOS. 1

Oșorheiu . fpl. 5.30 12.25 5.50 10.35
5.40 10.42 5.36 pl. j - Isos. 9.20 5.04 10 —
7.19 12.21 7.19 i SOS. Regh.-săs.. . pl. 7.49 3.25 8:25

însemnate în stângaNota: Orele 
însemnezi Orele de nopte.

trenu 
de 

persân.

Tren 
mixt

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

4 45
6 35
7.01

în tdtă
i5*00-et-

3 80<p

10.30A

j 4.50 10-10 3.10 8.52

Copșa-niică — £Ib8jbbw — Avrfigii —
trenu 

de 
persân.

trenu
mixtu

i,

11.34
1.03
1.25

7.10
8.50
9.15
Tîiî
3.31
6.08

Tpl. Copșa mică .
Ocna . . .

SO9.

90S. 1
pl. / Sibiiu . . . {pl-

I 80S.

Avrig . . .
SOS. Făgăraș . . pk

5.10 3.30 9.12

trenu
mixtu

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

Tren 
mixt

trenu 
de 

person

trenu 
de 

persân.

3.39
2 01
131 

în totă,

O -rT 
*

6.20
5.12
4.49

12.35
11.01
10.30
8.33
6.54
4.05

t i

i

8.35
10.28

trenu 
mixtă

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

6.46
5.49

7.36
6.06

8.34
8.14
7.45

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtă

trenu 
mixtă

1.29
12.05

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

Simeria . .
Cerna . 
Hunedora .

3.10
2.54
2.30

10.25
10.05
9.38

4.55
6.36

«£ 8

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

tienii
mixtu

6.20
7.08 
8.01
1.26

trenu
mixtu

4.20
5.35

10.55J
10.U| 
8.15|
5.o9j

Brașov 
Zernești

4—
5 03
6 48
7 38
8.33
9 07
9.59

5.30
5.43
6.06

g 9.10 
Ș10.28 
£12 41 
» 1.54 
| 3.02
S 3.41

4 55

Mureș-Ludoș . . . 
Z a u........................
Țagn-Budatelicd , ,
St. Mihaiu de câmpie 
Lecința .
Ș.-Măghiărtiș . 
Bistrița

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48
2,01
1.16

g 2 S FS. e.
9.40
8.46
7.43
6 52

Arad a
Vinga
Timișora
Segedin .

11.30 5.
12.47 6.14
2.05 7.39
7 38 12.33 V

6 10.43 3.44

Xb

9.42
8.20
5—

2.40
1.12

Sighișoim—Odorheiu-secuesc»
trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixiă

trenu 
mixtu

1.36
1.49
2.12

pl. Sibiiu . sos. 
„ Selemberk „ 
p Cisnădie pl.

7.10
6.57
6.36

9.20
9~07
8.46

11.081 Sighișora .
11.48 Hașfaieu .

1.59 Oderheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3—

sunt a se oeti de sus în jos, cele însemnate în drepta de

3 22
4.14
6.20

jos iu aus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

T

I

I

J

i

3 a
X o

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


