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Oposițîa și „partida poporală".
Ori cât de învrăjbiți s’ar păr 6 

că sunt între sine corifeii diferitelor 
partide unguresc! din parlament, ei 
totuși sciu se se unescă și să lu
creze în armonia cea mai deplină 
câpd e vorba de pielea lor.

Dovadă ni-au dat în privința 
acesta și discusiunile din pressă și 
parlament privitbre la cunoscutele 
abusuri și volnicii sevîrșite cu oca- 
siunea alegerei de deputat dietal dela 
Stomfa.

Seim, că volniciile sevîrșite la 
acbstă alegere s’au îndreptat în con
tra celei mai urgisite dintre actua
lele partide ale parlamentului ungu
resc, — în contra „partidei popo
rale44, oare este un ghimpe atât de ne
suferit în ochii șoviniștilor de tbte nu
anțele. Cu tbte acestea, când comi- 
siunea verificătore a dietei a adus cu
noscuta sentință, prin care a decla
rat ca verificată alegerea dela Stomfa, 
toți, totă pressa, tbte partidele opo- 
siționale ale dietei au început se 
țipe ca din gura șerpelui contra 
acestei sancționări a abusurilor și 
volniciilor electorale, declarându-o 
ca un atentat în contra constituției 
și' a libertății cetățenilor.

Este adevărat, că contingentul 
cel mai mare al alegătorilor dela 
Stomfa l’au dat Slovacii. Der ale
gătorii slovaci nu ca Slovaci s’au 
dus la urnă, ci ca soldați înrolați 
sub stindardul unei partide unguresc!.

De aci se esplică armonia con- 
lucrărei partidelor oposiționale.

Bine că nedreptatea s’a săvîrșit 
în contra unui candidat cu program 
neagreat de oposițiă, ca și de gu
vernamentali, dâr programul e to
tuși unguresc, sub umbra lui încă 
se ocrotesce „idea de stat maghiar41, 
er când sub stindardul unui aseme
nea program se înrolâză și fii ai 
unui popor nemaghiar, precum sunt 
Slovacii, pentru ce ore n’ar trebui 

se-și calce pe inimă și se sară în 
apărarea ei toți adversarii „partidei 
poporale44, care a început se tacă 
cuceriri atât de frumbse printre 
Slovaci?

Așa-și vor fi cugetat, de sigur, 
corifeii partidelor oposiționale, a 
căror voce, pănă aci atât de ascu
țită față cu „partida poporală44, de
odată a amuțit, pentru ca cu atât 
mai puternic se și-o ridice în par
lament în favorul ei.

Și în adever, hotărîrea, cu care 
membrii oposiției de tote nuanțele 
și-au ridicat glasul în parlament 
pentru apărarea „partidei poporale44 
față cu cele petrecute la Stomfa, 
iți fac impresia, că în fața intere
selor comune, — car! în acest cas 
nu pot fi altele, decât interesele 
„ideei de stat maghiar44, ce este 
inscrisă și ea în programul „parti
dei poporale44, deși cu litere cevași 
mai diferite de-ale celorlalte partide 
unguresc! — Ungurii sciu se-ș! stă- 
pânescă patimele și se lucreze în 
armoniă.

„Noi44, 4ise Ugron, „vrem se 
facem, ca în străinătate să înceteze 
acusațiunea, că în Ungaria nu toți 
cetățenii pot să-și esercieze de-o po
trivă drepturile lor. Și etă, din causa 
arbitriului, a abusului și a slugăr
niciei câtorva omeni suntem espuș! 
de-a fi presentaț! înaintea lumei în
tregi ca nisce omeni dur!, fără su
flet, ca nisce barbari! Căci agita
torii naționalităților vor interpreta 
aceste abusurî în sensul, că ele s’au 
săvârșit, nu în contra cetățenilor 
Ungariei, ci în contra Slovacilor, 
cari au fost espuș! timp de 36 ore 
gerului, frigului, fără mâncare, fără 
foc!“.

Cu alte cuvinte, Ugron se teme, 
că alegătorii dela Stomfa vor fi pre- 
sentați înaintea streinătății ca Slo
vaci, pe când el îi privesce numai 
ca simpli cetățeni ai Ungariei, car! 
merită să fiă luaț! în apărare nu
mai întru cât s’au presentat la urnă 

sub stindard unguresc. Mersul acesta 
de idei a fost aprobat, vec}! bine, 
de totă tabăra șoviniștilor oposițio- 
nall, căci cum s’ar și pute ore, ca 
ei să nu se bucure, când au de-a 
face cu nisce alegător! nemaghiari 
înrolați sub flamură ungurescă?

E ușor de înțeles dâr, pentru 
ce partidele oposiționale și-au căl
cat pe inimă și, mergând mână în 
mână, au luat în apărare plângerile 
„partidei poporale44 în cestiunea dela 
Stomfa. Prin acesta ele au dat cu o 
dovadă mai mult, că sciu să se ab- 
nege și să lucreze mână în mână 
când e vorba de un interes al ma
ghiarismului. Nu vor pute însă nici 
de cum să-și acopere printr’o astfel 
de procedere acusațiunile amintite 
de Ugron, că „în Ungaria nu toți 
cetățenii pot să-și esercieze de-o po
trivă drepturile lor44, căci aceste acu- 
sațiuni privesc raporturile dintre 
rassa domnitdre și popdrele nema
ghiare ale patriei și nu se pot 
șterge prin luarea în apărare a de- 
sertorilor de sub flamure streine de 
neamul lor.

CRONICA POLITICĂ.
— 7 (19) Martie.

O scire sensațională comunică „Po£. 
Ert.u, care mai ales în cercurile guverna
mentale din Budapesta a făcut o rea im- 
presiune. E vorba, că ministrul de honvecjl 
Br. Geza Fejervary va fi pensionat îndată 
după serbările milenare. Locul lui îl va 
ocupa generalul Zsoldos, referentul maghiar 
al ministeriului comun de răsboiu, seu looot. 
mareșal Pokay. In cercurile bine informate 
se vorbesce, că cei doi ofioerl de rang 
înalt au primit îndrumări dela locurile mai 
înalte, ca să studieze dreptul public ungar. 
— Soirea aoâsta o comunică și „Magyar- 
orszâg14 dela 18 Martie.

*
ț)iarele germane publică fără esoepție 

artioole despre scopul și resultatele mi
siunii contelui Goluliowski la Berlin. Mai 

i 
important e un articol ofioios al „Gazete 
de Colonia'1, în care se spune, că în con
vorbirile ministrului de esterne austriac cu 
conducătorii politicei germane, s’au disoutat 
tdte cestiunile la ordinea cțilei, și că asupra 
tuturor s’a ajuns la deplină înțelegere. Nu 
s’a luat anume hotărîrl, pentru-că nu era 
nevoe, dâr, ca și pănă acum, oooperarea 
în tote cestiunile pendinte e garantată. 
Cadrul în oare s’a mișcat schimbul de ve
deri, e natural, că a trebuit să fiă vorba 
și de relațiunile cu Italia, Anglia și Rusia. 
Deosebită importanță pun clarele germane 
pe esoelenta primire făcută coutelui Golu- 
chowski de împăratul Wilhelm. După prân
zul dela ambasada austro-ungară, împăra
tul Wilhelm a stat de vorbă ou contele 
Goluohowski o oră îutregă și oonvorbirea 
a fost cât se pote de veselă. Impreeiunea 
generală e, că legătura dintre Austria și 
Germania s’a întărit și mai mult și oă in
teresele triplei alianțe câștigă din călă
toria oontelui Goluohowski la Berlin.

La acăstă prigonire a omenilor, cari 
propagau frăție și iubire, și nu se dau la 
nici un act de violență, revoluționarii nu I 
răspundeau deoât cu ouviute de iubire și 
de resemnare față cu suferințele temniței, 
și față cu condamnările crude la ocne și la 
exil în Siberia,

Martirologul partidului revoluționar 
din imperiul rus a înscris deja pe paginile 
sale de doliu prooesul grupului Dolgușin, 
a căruia crimă a fost, oă ar fi propagat 
prin popor idei socialiste ; apoi au venit 
rând pe rând procesele ferarului Marc Ma- 
linowsky, a studenților Diakonoff și Sera- 
koff, condamnați la ocne pentru-că ar fi dis
tribuit nisce broșuri sooialiste printre sol
dați ; a lui Alexandru Osipofî, a fetei Bu- 
towsky, o copilă de 16 ani, condamnată la
4 aul de muncă silnică pentru-oă a dat 
unui luoiător câte-va numere din diarul 
„Robotn/k*; a lui Donetsky, care a fost 
arestat la graniță toomai pe când trans
porta broșura mea „Cătră revoluționarii 
Ruși'1 și a fost condamnat la șâse ani de 
muncă silnioă ; a advocatului Șemanowsky, 
pentru-oă a apărat pe socialiști etc. etc.

*
Soirile din urmă sosite din Serbia spun, 

că fostul regent Ristid s'a împăcat cu regele 
Alesandru. împrejurarea aoăsta neliniștesce 
f6rte mult pe partida progresivă, dâr mai 
ales pe oabinetul Novakovid. Ori cât și-a 
dat silințele, cabinetul-Novakovml n’a fost 
în stare să câștige încrederea Rusiei; la 
acesta se mai adauge și împrejurarea su- 
părătore pentru cabinet, că influența mai 
nouă a lui Ristiol a făcut, ca regele să se în
străineze de guvernul său. In urma acăsta 
se crede, că îndată-oe regele se va reîu- 
torce din Niș la Belgrad, guvernul îșl va 
da dimisia, er noul cabinet se va constitui 
deja înainte de sărbătorile Pasoilor.

„Pace se fîă“.
Sub titlul aoesta „Magyar Hirlap'1 dela 

18 Martie publică o telegramă din Bucu- 
rescl, oare ilustrâză programul companiei 
Slavicl-Brote pentru „apropiata soluțiune 
a cestiunei naționale14. Telegrama e de ur
mătorul cuprins:

Bucurescî, 17 Martie. In foile și cer
curile de aici se susține, că ministrul-pre-

FOILETONDL „GAZ. TRANS.“

Doctorul Nicolai Zubcu-Codreanu.
Reproducem acest . capitol din interesanta 

scriere In exil, de d-1 Z. O. Arbore.

La Geneva găsii mult de lucru. In 
anii 1875—76 activitatea partidului nihilist 
în Rusia luase deja un mare avânt, îm
brățișând cu organisațiunea sa federalistă 
pe grupuri aprope întrâga Rusie.

Acțiunea membrilor partidului pe a- 
cestă vreme în întregimea sa se concen
trase asupra propagandei prin scris și grai. 
Nihiliștii propagau atât în mijlocul socie- 
tăței culte, cât și în mijlooul popornlui de 
prin sate, fabrici și uzine, idei contrarii re
gimului absolutist, contrarii stărei actuale 
politice și sociale a statului rusesc.

Guvernul absolutist din partea sa îșl 
desfășura îutregă aotivitatea pentru a dis
truge acestă organisațiune; arestările cu 
sutele și cu miile în curând făcură să se 
umple de arestanțl tOte temnițele impe
riului.

Cu tote aoeste condamnări crude, par
tidului revoluționar din imperiul Țarilor ră
măsese neclintit în modul său de a lupta 
— adecă, fără a recurge la comploturi, 
fără a conspira, fără a atenta la viața des
potului, propaga iubire și /rație prin scris 
și graifi în mijlocul maselor ignorante ale 
poporului de jos!

Grupul socialiștilor din Mosova la 
rândul său organisâ după aceeași metodă o 
vastă propagandă socialistă. Aprâpe toți 
membrii săi: Prințul Sando Țițiani, un tî- 
năr din Caucas, ai căruia străbuni au fost 
Țari în Georgio, Sofia Bardina, Georgii 
Zdanoviol, Ioan Djabadari, Mihail Oekoidzi, 
Lidina Finger, Barbara Alexandroff, Olga 
LiubatovicI, Vera LiubatovicI, Eugenia și 
Nadejda Subatin, Caminskaia și mai mulțl 
alții în număr de 50—toți tineri ou carte, 
bine înzestrați de natură și plini de entu- 
siasm pentru ideile socialiste — au plecat 
in popor atât prin fabricele din guvernă
mântul Tuia, cât și în mijlocul poporului 
din Ivanovo-Vasnesenso și Moscova, pro
pagând prin scris și prin graifi ideile 
scumpe lor.

Ocupațiunile nouă ale lui ZdanovicI si- 
lindu-1 acum să rămână mereu la Moscova, 
grupul a hotărît de a însărcina ou granița 
dela Prut pe un alt om. Pentru a găsi un 
atare om grupul din Moscova s’a adresat 
cătră cei din Petersburg, și tovarășii lor 
din capitala Țarilor au recomandat pe doc
torandul în medioină, studentul Academiei 
medico-hirurgicale, d-1 Niculai PetrovicI 
Zubou-Codreanu.

Niculai Zubou-Codreanu e o figură 
senină din mișcarea revoluționară a tineri- 
mei nostre Basarabene, de aceea mă opresc 
aci, ca să fao ounosout cetitorului pe aoest 
înflăoărat patriot român, și om cinstit în 
întreg înțelesul cuvântului.

Niculai Zubou-Codreanu s’a născut la 
1850 în satul Nisporenl, județul Chișinău, 
în Basarabia. El a fost fiiul lui Petru Co- 
dreanu, diacon la biserioa din satul răzășeso 
Nisporenl. Afară de densul părinții săi mai 
aveau încă un fi u mai mare, și două seu 
trei fete.

O grădină ou o viișoră, o sforă de 
pământ și o casă proprie împreună cu ceea 
ce dedea biserica — etă întregul avut al 
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ședințe Sturdza a dat conducătorilor Români 
din Ardeal sfatul urgent, ca se se împace 
cu guvernul maghiar, spre oare scop, se 
renunțe la programul dela 1881 și să se 
mulțămescă cu reforma legii electorale. Sturdza 
e de convingerea, că, având în vedere si
tuația esterioră, Ungaria și România au lipsă 
de-o apropiere mai strinsă.

Rudini despre situația Italiei-
In ședința dela 17 Martie a camerei 

și senatului italian, noul ministru-președinte 
Rudini, a desfășurat planurile și intențiu- 
nile guvernului în cestiunea africană.

Cea mai supremă preooupare a nos- 
tră — dise Rudini — trebuie să se îndrep- 
teze asupra armatei din Africa, pe care ou 
tristeță, dâr plini de speranțe și încredere 
o salutăm. Evenimentele asupra cărora par
lamentul e chiămat a judeoa, au adus cu 
sine, ca să mârgă pe oâmpul de răsboiO, 
fără nici o pregătire, fiii și frații noștri. In 
astfel de împrejurări armata ori caret na
țiuni ar fi suferit învingere. In jertfa eroilor 
și a curagioșilor, ou oare au soris în isto
ria armatei italiene o nouă pagină ne pune 
ârășl în piciâre. Memoria soldaților căluți 
în răsboiul african ne va fi de esemplu, 
oum să apărăm onorea și interesele patriei. 
Dâoă s’au întâmplat greșeli în conducerea 
supremă, acestea se vor cerceta fi pedepsi. 
Națiunea însă datoresce reounoscință arma
tei italiano, oare și-a vărsat sângele în apă
rarea drapelului.

D-v6stră ounosoeți împrejurările grele 
între ceri actualul guvern a luat oonduce- 
rea afacerilor: adeoă catastrofa din Afrioa 
și mișcările din Italia. Avem însă datoria 
să ne gândim la viitor. Greutatea situațiu- 
nei zace în demersurile, pe cari le-a dat 
guvernul căcjut după lupta din 1 Martie. 
In 8 Martie i s’a dat lui Baldissera ordin, 
să încâpă tratări de pace pe lângă oele 
mai bune oondițiunl. Ordinul aoesta ade- 
veresce, că guvernul treout a simțit așa de 
mult urgența încheierii păoei, inoât a luat 
răspunderea deplină, fără de a mai aștepta 
formarea noului cabinet.
ggj^Rudini declară apoi, oă traotările de 
paoe începute de antecesorul său, le va 
oonduoe cu tact și consciențios și mai ales 
ou firma hotărîre de a respinge ori-oe pro
punere, oare n’ar fi oompatibilă cu demni
tatea Italiei. El apoi continua:

Cred, oă este ou mult mai bine a 
crea în Afrioa astfel de stări, oari să co- 
răspundă de fapt intereselor nostre, decât 
a încheia învoieli favorabile numai la apa
rență. Deocamdată vom continua răsboiul și 
or l-ce s'ar îutempla, noi nu vom întrerupe răs
boiul până când nu vom fi oreat stări, 
cari să ne faoă posibil de a țină pe deplin 
sămă de interesele coloniei și de sentimentele 
națiunei italiene.

Asigurez camera, oă ori oari ar fi suo- 
oesele armelor noătre, și ori oum s’ar trans
forma situația politică, noul guvern nu va 
nisui nicl-ooată la ocuparea provinciei Tigre.

In fine apeleză la virtuțile poporului 
italian, și la puterile lui. Numai cu idei 
mari — dice — putem merge înainte în 
răsbdie mari și numai ou ajutorul lui Dum- 
nedeu și ou virtuțile ndstre putem ajunge 
la gloriă.

SOIRILE DSLE1.
— 7 (19) Martie.

lubileul societății „România Jună" 
din Viena se va serba în cjil0!® de 8—10 
Aprilie. NumăroșI foști membri din Tran
silvania, Ungaria și mai ales din România, 
vor merge ou acâstă ooasiune la Viena, 
spre a serba împreună cu tinerimea română 
de aoolo aniversarea înființării de 25 ani 
a sooietăței „România Jună*. După oum se 
scrie din Viena, au anunțat participarea 
lor la serbările jubileului și numărose dame 
și domnișore din ținuturile locuite de Ro
mâni.

— o—
Un mare împrumut. Guvernul român 

a contractat la Berlin — cum spune „Epoca" 
— un împrumut de 50 miliâne, sub condi- 
țiune. Condițiunea este, oa budgetul, mai 
întâii! să se voteze, și deoă oonsorțul de 
bancheri îl va găsi bine eohilibrat, atunol 
va da oele 50 milione. Până atunci, guver
nul având nevoie de bani, a făcut un îm
prumut provisoriu de 10 milione la o oasă 
de bancă din Bucuresol, oare e oomandi- 
tată din străinătate. Aoâstă datoriă de 10 
milione trebue plătită la 15 Aprilie. Gu
vernul speră, oă budgetul va fi votat oât 
mai ourând și că va obține apoi îndată 
realisarea împrumutului, spre a’și pută ach’ta 
datoria de 10 milione.

—o—
Studenții antisemiți din Viena. O 

telegramă din Viena, ou data de 17 Mar
tie aduoe soirea, oă conducătorii studenților 
universitari antisemiți au mers la rectorul 
Hfenger, căruia i-au declarat, că de fapt s’a 
adus hotărîrea despre incapabilitatea stu
denților jidani de a da satisfacțiă ou arme. 
La întrebarea, că fost’a de față, când au 
luat acostă decisiune, și președintele sooie- 
tății, studenții au refusat a da răspuns. In 
urma aceBtei purtări, reotorul li-a făcut 
Ba chiar la cașul, oând Negus ni-ar oferi 
acâstă provinoie, noi am refusa aoest of'ert 
ca pe unul, care se opune intereselor nos
tre, fiind-oă aoel8, oare vede în posedarea 
provinciei Tigre corâna gloriei și a bogă
ției, nu ounosce însemnătatea Ethiopiei. 
Ethiopia mai ourând său mai târejiu ni-ar 
mistui totă puterea, fără de-a trage vre-un 
folos din ea.

Guvernul se va nisui în primul loo, 
de a restabili libertatea publică și a apăra 
contra ori cărui atac instituțiunile monar- 
ohioe.

In politica esterna guvernul va conti
nua direoția, care asigură Italiei amici și 
aliațl, și cărora ea va rămâne fidelă, 
observarea, oă prin acesta numai își spo- 

reso greșelile, deore-oe acum refusă chiar 
și supunerea. Studenții .antisemiți se tem, 
oă vor fi eschișl dela universitate.

—o—

Demonstrația anti-maghiară în Agrarn. 
In Agram s’a întâmplat de nou o demon
strația anti-maghiară. Poporațiunea orașu
lui a primit cu mari ovațiunl pe cei doi 
fii ai deputatului Frank, oari au eșit din 
înohisârea la care au fost condamnați în 
urma turburărilor din tomna treoută, oând 
ou „vătămarea" stâgului unguresc. La gară 
îi aștepta o imensă mulțime de popor acla- 
mându-i ou puternice „jivio". Mulțl din cei 
de față îmbrățișau și sărutau pe cei doi 
frați Frank, și mulțimea nu s’a împrăsoiat, 
deoât în urma întrevenirii tatălui celor doi 
studențl sărbătoriți.

—o—
Brașovul în secolul al 17-lea. Admi

nistratorii oomitatului nostru au îngrijit, 
prin așa rjisa „comieiune de esposițiune", 
oa să fiă representat și Brașovul ou ceva 
la espositia „milenară". In acest scop s’a 
luorat un tablou, oare representă Brașovul 
și întăriturile lui în secolul al 17-lea. Aoest 
tablou, la hotărîrea comisiunei de esposi- 
țiă, s’a espus pănă în 31 Martie, în atelie
rul d-lui Fr. Hermann, care a luorat ta
bloul, putându-1 vedâ ori oine pe lângă o 
taxă de 10 cr. In același loo mai sunt es- 
puse următorele tablouri destinate tot pen
tru esposiția din Budapesta: „Intăritura 
biserioei din Herman", „Citadela din Rîș- 
nov" și trei schițe ale biserioei catedrale 
ev. luth, din Brașov.

—o—
xlliieniul și funcționarii, țliarul „Hrvat- 

ski Branik* aduoe soirea, că amploiații și 
servitorii Nemaghiari dela calea ferată din 
Mitrovița, să fi căpătat o ordinațiune dela 
guvern, prin care li-se demandă, ca pănă 
la sărbările mileniului să-șl maghtariseze cu 
toții numele, căci la cas contrar vor fi des- 
tituițl din postul lor. Se cjicsi că mulțl au 
și răspuns, oi mai bucuros vor abejice de 
postul lor, deoât să-șl părăsâsoă numele 
strămoșesc.—Dâcă regimul maghiar cutâză 
a păși cu astfel de încercări de maghiari- 
sare în Croația, oare își are autonomia sa, 
atunci ce să d10em noi, oelelalte naționa
lități din Ungaria ?

familiei. Bani rar erau în casă, numai 
tâmna oând diaconul vindea în Chișinău 
vr’o două polobdoe de vin, eșiau ceva pa
rale ; dâr dâcă paralele lipseau, oel puțin 
mălaiă și vin din propria viă și din oănd 
în când câte o bucată de carne nu lipseau 
familiei.

Mama lui N. Codreanu a fost o fe
melă bună, oare își jertfise viața pentru 
copii. Surorile lui tote au murit.

Copilăria lui Codreanu a treout în 
mijlooul familiei, precum trece copilăria 
ori cărui băiat din sat. Amicul meu, Co
dreanu, pănă la mdrte păstrase ou sfințe
nie amintirile cele mai dulci din viața sa, 
în acești ani senini din oopilărie. Seri în
tregi, dânsul îmi povestea mereu-mereu 
despre satul seu natal NisporenI, despre 
poporul nostru român din Basarabia, des
pre viața plugarului nevoiaș, despre starea 
eoonomioă de altă-dată a răzășilor, precum 
și despre ruina lor și miseria din timpurile 
de acum.

O ură puternică ferbea în sufletul lui 
Codreanu în contra dușmanilor poporului 
român din Basarabia. Din nascere aparțiind

—o —
Statul, școlele și mileniul. Ieri am 

adus soirea, că din incidentul mileniului 
guvernul oere un oredit de 198,C00 fi. pen
tru înființarea a 400 de șoole poporale un- 
guresol, mai ales în ținuturile locuite de 
naționalități. „Alkotmăny*, organul partidei 
poporale înBă nu e mulțămită ou „jertfa" 
ce o aduoe statul pe acâstă oale pentru 
causa magliiarisărei, și oa să nu apară, oă 
s’a încuibat și în colinele ei șovinismul și 
netoleranța oultivată de celelalte foi „pa
triotice" — se mulțumesoe a 4>ce> că Pe 
oând statul și guvernul risipesc cu milio- 
nele pentru soopurl ca oele urmărite de 
„nebunul" Pulszky, pe atunol pentru săr

mana cultură patriotică se oere numai 
198,000.

— o—■
Partida poporală contra mileniului. 

In timpul din urmă s’a împărțit de cătră 
guvernul unguresc provocări cătră preo
țime, oa 8oâsta să îndemne pe popor a lua 
parte la serbările milenare. O astfel de pro
vocare a primit și preotul catolio Bagâry 
Joszef din Mârtonhely; el însă a retrimis’o 
fișpaDului, dela care o oăpătase, cu urmă- 
torea observare fârte nimerită: „Subsorisul 
își iubesce cu mult mai tare poporul ma
ghiar, deoât să se facă unâltă și să ducă 
poporul aoolo, unde nu p6te învăța nimic 
bun, deoât corupțiune grețosă. La o astfel de 
aoțiune corumpătore de popor, un preot, care 
își iubesce patria si credincioșii, nu pote să 
conluore; eu cel puțin nu!" — Foile „pa
triotice" turbă și scuipă foc oontra aoestui 
brav preot.

—o —
Delegațiunile. Foile din Budapesta 

aduc soirea, oă ministrul Bânffy va oălă- 
tori săptămâna acâsta la Viena, unde se 
va stabili timpul întrunirei delegațiunilor.

—o—
Scole confesionale în Germania. In 

pressa din Germania s’a început o mișoare 
îmbuourătore pentru urgitarea aducerei unei 
legi, în virtutea căreia să se înființeze șcâle 
confesionale catolice și protestante. Mai 
ales fliarul r, Kreuzzeitung" este, care se 
însuflețesoe fârte mult de aoâstă ideiă.

—o—
3 Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 

ocupațiunl sedentare sunt prafurile Seidlitz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuitei. O cutie 1 fi. 
se pote căpăta dilnic prin poște de cătră far
macistul A. Moli lifeiantul curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă să să 
cără preparatul lui Moli provăcj.ut cu marcă și 
subscriere.

Șâcsîîîări obraznice.

Comitatul Sătmar, Martie 1896.
Știm, d-le Redactor! Cetesc prin foile 

române și străine apropo în fîă-oare di, că 
s’a decretat mortea când a uneia, oând a 
alteia dintre șodlele nostre confesionale pe 
cuvânt, oă „mm corespunde legilor de instruc
țiune11. Motivul acesta este invocat prea 
de multe ori cu atâta obrăznicia și sfruntare 
a adevărului, încât trebue în adevăr să te 
revoltezl.

Esemplu în privința aoâsta ne este și 
cașul petrecut ou școla confesională ro
mână din Botizoșvarău, în comitatul Săt- 
marului. Comisiunea administrativă a aces
tui comitat a descoperit minunea, oă șoola 
română gr. cat. din comuna Botizoșvarău 
„nu corespunde nici inir'o privință* legei șoo- 
lare („semrni tekintetben sem megfelelo) și 
oă 107 elevi din acăstă comună rămân fără 
nici o instrucțiune. Pe basa acestei „cons
tatări" oomisiunea a făcut arătare la Con- 
sistorul nostru diecesan, âr aoesta, prin ofi-

clasei duhovnicescl, N. Codreanu disprețuia 
popimea; și causa acestui dispreț adâno au 
fost călugării-grecl, cari administrau pe 
timpul copilăriei sale moșiile închinate sf. 
Mormânt, dintre cari moșii unele își au 
hotarele lângă NisporenI. După călugării- 
greoi, cari sugeau sângele țăranilor români 
din NisporenI, mai erau și alțl esploatatorl 
și mai sălbatici: Rușii. Unul din acești venetici 
a isprăvit prin a aduce la sapă de lemn pe 
Răzașn din NisporenI, și acjl moșierele ră- 
zășeștl aparțin unui ore-care Seleanicoff.

La vârsta de 10 ani Niculai Zubou- 
Codreanu intră în clasa întâia la seminarul 
din Chișinău, ca estern. Părintele diacon 
închiria pentru fiiul său o odăiță la ma
hala, plătind in natură pentru întreținerea 
lui ceva mălaiii, sare, slănină eto. Loouința 
era posibilă pe vremea când proprietarul 
caselor nu începea a se da la băutură; dâr 
oând începea cheful, oare dura săptămâni 
întregi, provisiunile aduse pentru iârna în- 
trâgă treceau în deposit la cârciumă și 
bietul băiat era silit să postâsoă. Pentru a 
nu muri de fome nenorocitul elev semina- 
rial se vedea silit să recurgă la mila ve

cinilor, oari îi dau oâte o bucată de pâne. 
Pe timpul vacanțelor băiatul se întorcea 
aoasă, unde ajuta tatălui său la munca 
câmpului.

Tatăl doctorului Codreanu, aparținea 
încă aoelei generații vigurâse de diaoonl 
români, oare acum încetul ou înoetul dis
pare. Diaconul Petre Codreanu, după spu
sele Aiului său, a fost un Român ou minte 
sănătosă, oare se deosebea de enoriașii săi 
țărani numai și numai prin faptul, că cu- 
noscea psaltirea. Traiul său, portul și obi
ceiurile sale, erau aoeleașl pe cari le are 
țăranul român, și de aoeea interesele țără- 
nimei erau interesele sale proprii.

Greu a dus-o Niculai Codreanu în 
seminar; amară îi părea învățătura scolas- 
tioă a seminarului, amară era viața semi
naristului și plină de lipsuri.

Dâr și în zidurile seminarului din 
Chișinău a pătruns sârele; câțl-va profesori 
bătrâni au murit, și în locul lor au venit 
alții tineri. Sunetul palmelor, șueratul ver- 
gelor, plânsurile și suspinele copiilor mal
tratați au încetat, tote aceste metode pe

dagogi; e veohl ajungând la arohivă. îm
preună cu acâstă sohimbare radioală în 
viața internă a seminarului, pe iâugă re- 
torioă, poetică, omiletică și scolastioă în 
seminar pătrunseră și luminele unei soiințe 
mai vii. Alăturea ou teologia seminariștii 
înoepură a ceti opere de critică literară 
ale lui Belinsky, operile economice ale lui 
Cernischewsky, istețul comentator al lui 
Stuart Mill; operele lui Herbert Spencer, 
eto. Și printre tinerii, oari ceteau, era și 
Niculai Zubcu Codreanu.

Mult regretatul meu amio adese-orl 
îmi repete, oă datoresce desvoltarea sa in
telectuală mai ales unuia din profesorii 
dela seminarul din Chișinău : numele aoelui 
profesor ’l-am uitat. La Chișinău acel pro
fesor se bucura de o reputațiunea mare, 
mai cu sâmă îl iubea poporațiunea de jos 
română, și elevii săi. O mdrte prematură 
l-a răpit din sînul tinerimei, care forte mult 
a învățat dela dânsul.

(Va urina.) 
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ciul protopopesc, a provocat senatul școlar 
■eă se justifioe.

Răspunsul, oe l’a dat la acesta se
natul școlar e forte interesant. S’a con
vocat adunare bisericdscă și în procesul 
verbal al acestei adunări, ținute la 22 Sepr 
temvre 1895, s’a dat mai întâiu de tdte 
espresiune mirărei și indignărei, oă comi- 
siunea administrativă a comitatului Sătmar 
pdte să vină cu astfel de acusațiunl luate din 
vent, căol inspectorul școlar r. nu s'a ve$ut 
nici de 20 de ani în acestâ comună și prin 
urmare nici nu se pdte închipui, oum și 
pe ce cale o comiBiune administrativă a 
putut ajunge la o asemenea acusațiune ri- 
diculă.

In răspunsul dat Consistorului s’a con
statat, că în comuna acesta se află 90 elevi 
și pe-atâtea eleve române. Pentru băețl 
s’a cumpărat la anul 1873 un edificiu ou 
1030 fl. tot la porunca și învoirea autori- 
■tăților oivile, care edificiu s’a prefăcut în 
șcdlă și s’a provădut cu tdte oâte numai 
li-s’au poruncit. Este o șcdlă, cât se pdte 
de bună, frumdsă, corăspunZ^tdre tuturor 
prescriselor școlare și higienice, având 
trei despărțăminte: o sală spațidsă, bine 
luminată și sănătdsă pentru școlă și două 
odăi pentru învățător.

Pentru fetițe s’a instituit în 1892 în
vățător în localitate deosebită, așa că nici 
cea mai mică observare nu se pote face 
.nici în privința acesta.

La esamenele din anul trecut, presi- 
-date de protopopul tractului și direotorul 
.-șodlelor române, au depus esamenul 62 
băețl și 45 fetițe cu cel mai bun succbb. 
iȘodlele sunt frecuentate în aoâstă comună 
și înoă regulat de peste 70 băețl și 50 
fetițe.

Ca să se înțelâgă mai bine acesta 
voiu spune, că comuna acâsta numără 1568 
suflete. Dintre aceștia peste 100 familii nu 
au nici casă, niol măcar o palmă de pă
mânt, ci trăeso ca servitori, păzitori de 
păduri etc. și muncitori în tote dilele vieței 
în brazda stăpânului, în depărtare dela 
șcdlă de câte 1—4 dre. Aceste familii dau 
numărul aoelor băețl și fetițe, cari nu se 
împărtășeso în instrucțiune.

Dâr pe lângă tdte astea, nu esistă 
în comitatul Sătmarului o singură oornună 
maghiară, unde numărul elevilor, oarl cer- 
cetâză șcdlă, să fiă representat în procente 
snai favorabile; nu esistă șcdlă maghiară 
în aoest comitat, care să fiă mai regulată 
și mai în bună ordine în tdte privințele, ca 
șcdlă română din Botizoșvarău.

Etă cum soiu stăpânitorii noștri să 
oe șicaneze și persecute! Când îșl pun 
-de gând să toce o șcdlă românâscă, ei nu 
mai consideră nimic, recurg la minciunile 
oele mai horibile și fao din negru alb și 
■din alb negru.

Nu e deci nici o mirare, ddcă aucjim 
în ;fiă-oare c}i, că cutare inspector școlar a 
decretat perirea cutăror și cufăr or școle 
românescl, pe cuvânt, că nu „corăspunde 
legilor**. înaintea lor nu vor corăspunde 
.șodlele ndstre niol-odată, pe cât timp sunt 
românescl.

Un nume fără nume.

Esgsedâțâa din Sudan.
De câteva cjile firul telegrafic ne a- 

■aunță, oă Anglia a întreprins o espedițiune 
la Dongola. Ea are de scop supunerea Suda
nului, cucerirea Chartum — Omdurmanului 
și degajarea Kassalei. Anglia vrea să re- 
cucerâscă pentru Egipt Sudanul, care e in
dependent din anul 1885 și să aducă în 
-același timp un ajutor Italienilor din 
Erytrea.

Pentru espediția aoesta se vor între
buința 12 batalione egiptene sub comanda 
a o sută de oficerl englesl.

Cu prilegiul aoesta se reamintesce 
Angliei sortea ce a suferit espediția lui 
Uicks-pașa, în cJlua d® 8 Noemvre 1883, la 
Kașyil. întregul corp de 15.000 de omeni 
a fost mmioit și au rămas în vidță 150 de 
soldați. Baker pașa a avut o sorte ceva 
mai bună, oând a încercat să degajeze 
Ohartumul, dâr a fost bătut la 4 Februarie 
1884 de Osman Digma; mai târijiu a tre

buit să renunțe la întrâga espedițiă, deși 
raportase două succese trecetdre contra 
Mahdiștilor. Generalul Wolseley, învingă
torul dela Tel-El-Kebir, a venit prea târ
ziu spre a scăpa pe Gordon din fortărâța 
Chartum, pe oare Mahdiștii au luat’o cu 
asalt și au incendiat’o.

O espedițiă, cum e cea, pe care și-o 
propun acum Englesii contra orașelor Char
tum și Kassala, e una din întreprinderile 
militare celei mai grele. Depărtarea dela 
Wady-Halfa și Korosko, unde se află acum 
trupele englese-egiptene, e de 1000 kilo
metri. O parte a drumului, dela Korosko 
pănă la Abu-Hammed, 400 de kilometri, 
duce în mare parte prin dezertul Nubian, 
numit și Atmur b’lâ mâ (pustiu fără apă), 
în care se află o singură sursă de apă, 
Murâd.

Deoă Nilul ar fi pretutindeni navigabil, 
serviciul de nutrire a corpului espediționar 
s’ar putea face cu ajutorul unei flotile. Pe 
drumul dela Wady-Halfa la Berber Nilul 
nu este însă navigabil, pentru-că aci se află 
cataractul al treilea și al patrulea, cari nu 
pot fi întrebuințate decât vara, vre-o 15—20 
de dile, când apa e forte mare și chiar 
atunci numai cu luntre mici și ou mari pe
ricole.

Anglia e bogată și pdte întrebuința 
multe mijloce pentru espediția Bcesta; va 
putea ea însă, cu tdte mijlocele ei, să în
vingă pe un dușman vitez și pe o natură 
rebelă? Pentru a străbate oei 1000 de ki
lometri, cari despart Wady-Halfa și Ko
rosko de Chartum-Omdurman său Kassala, 
o armată organisată europenesoe, care tre- 
bue să înainteze în cea mai mare parte pe 
jos, va avea trebuință de trei luni.

In fața acestora se nasce întrebarea : 
întreprinde ore Anglia în serios espediția 
acesta ?

Ajutorul ce ar voi să se dea prin 
acesta Italienilor din Kassala ar veni prea 
târcjiu. A cuoeri apoi Sudanul au 12.000 de 
soldați, din oarl pdte jumătate ar ajunge 
pe scena operațiunilor, la acâsta nu se pdte 
gândi nimeni în mod serios în Anglia, oare 
are esperiența treoutului.

Decă se anunță deci din Londra și 
Cairo trimiterea aoestei espediții în Sudan, 
acesta se face pdte numai pentru ca vestea 
să ajungă în ureohile Khalifului și să-’l ho- 
torască a-’șl retrage trupele înainte spre 
Kassala.

NECROLOG. Pătrunși de adenoă du
rere vă însciințăm, oum-că mult iubita 
ndstră mamă, sdcră, soră, bunică și cum
nată, Domna Zoe văduvă Ludovig Horst
man năso. loanovici șl-a dat nobilul său 
suflet în manile Creatorului astădl la drele 
ll/2 noptea în etate de 70 ani, după lungi 
și grele suferințe, împărtășită fiind cu sfin
tele taine.

Rămășițele pământesoi ale preasoum- 
pei și mult regretatei defuncte se vor ri
dica din casele: Iordan I Munteanu, Șirul 
spitalului Nr. 11, și transporta la Feldidra, 
unde în 9 (21) 1. o. 4 dre p. m. se vor 
înmormânta în cripta familiară din oimite- 
rul bisericei gr. or. de acolo.

Brașov, 7 (19) Martie 1896.
Maria Iordan Munteanu năso. Horst

man, ca fiioă. Carolina G. Mureș, ca soră. 
George Mureș, ca cumnat. Iordan I. Mun
teanu, oa ginere. Zoe, Maria, Sofia, Iordă- 
nel și Elena, ca nepoți.

— Petrache lonescu (alias Munteanu) 
fost comerciant în Ploeștl, după o sufe
rință îndelungată a încetat din vidță as
tădl, în etate de 51 de ani. Rămășițele pă- 
mentescl ale defunotului se vor ridioa Vi
neri în 8 (20) Martie la drele 3 d. a. din 
locuința sa, strada Ecaterinei Nr. 22, și 
se vor așe^a spre eternă odihnă în cimi- 
terul român dela biserica Sf. Nicolae din 
Prund.

Brașov, 6 (18) Martie 1896.
Maria V. Munteanu, cumnată. Maria 

F. Zaiș n. V. Munteanu, Paraschiva G. 
Sava d. V. Munteanu și Ecaterina V. 
Munteanu, ca nepote. Francisc Zaiș, Gyula 
Szava, Petre V. Munteanu, ca nepoți.

Fiă-le țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată.

SCIRÎ ULTIME.
BucurescT, 18 Martie. Ministe- 

riul de resboiu a numit o comi- 
siune dintre ofițerii superiori, cari 
se stabilescă punctele, unde se se 
așetje bateriile spre frontiera Basa
rabiei.

BucurescT, 18 Martie. Astăcji se 
va ceti decretul de prelungire a se
siune! Corpurilor legiuitore pănă la 
20 Aprilie. Camerele vor lua va
canță dela 17 Martie până la 7 
Aprilie.

BucurescT, 18 Martie. „Epoca“ 
comunică următdrele: Aseră s’au 
întrunit aprope 40 de deputați la 
N. Fleva. După o dissuție animată 
s’a hotărît, ca toți amicii lui Fleva 
se fiă presențl la ședința de Vineri 
a camerei, când densul va propune 
un vot de blam în contra ministru- 
lui-președinte Sturdza personal, în ces- 
tiunea macedonenă.

Budapesta, 18 Martie. Secun
danții baronului Samuel Josika și ai 
contelui Klebelsberg Zdenko și-au în
cheiat astă-seră tratările. Ei au ho
tărît duelul cu sabia în cele mai grele 
condițiunî. Din causa acesta Samuel 
Josika, ministru pe lângă persbna 
Majestății Sale, va sosi afiî în Buda
pesta. Șansele pentru Klebersberg 
sunt aprbpe desperate, de6re-ce el e 
în grad mare miop.

Roma, 18 Martie. O massă uriașă 
de popor a tăcut a<țl manifesta- 
țiunl dinaintea caselor deputaților 
amnestiațl.

Roma, 18 Martie, Senatul a ho
tărît să trimită o adresă de mulță- 
mită parlamentului român, care și-a 
esprimat regrete față de Italia pen
tru înfrângerile suferite în Africa.

DSVERSE.
Care trăesce mai mult: bărbatul ori 

femeia? Statistioianii cei mari, cari pănă 
aoum atâtea luornrl au caloulat, acum vin 
și ne spun, că femeile trăesc o viâță mai 
lungă decât bărbații. Foia „Medical Record11 
dă o statistică, în care arată, că dintre 
1000 de copii de sex femeiesc în anul 
prim al etății mor 92-64 și tot din
tre atâția copii de sex bărbătesc în 
același an mor 113 80 ; în anul al 
doilea și al patrule al etății, copiii de 
sex fem. mor 31-88°/0, dr cei de sex bărb. 
SS’lSyo; dela 5 — 10 ani mor mai multe 
femei și anume 4*28%, 6r bărbați numai 
3,56°/0. Intre anii 10—40 deoesele între 
bărbați și femei sunt cam aceleași, dela 
40—60 de ani mor 3'37°/0 femei și 6*430/0 băr
bați ; dela 60 de ani în sus decesele drășl 
sunt egale, și numai la etatea de 70 de 
ani, bărbații au dre care avantagiu. Din 
oele arătate putem vedd, că femeile trăesc 
mai mult, decât bărbații.

„Abo“-(JenI suprem al Abesiuiei. ț>ia- 
ristul frances Ioan Richepin scrie în „Le 
Journal^ legenda Abessiniei într’un mod 
interesant, care este următorea: Abo — 
ca și Christos — cât ce s’a năsout în nop- 
tea Crăciunului la 12 dre, îndată a înce
put a-se ruga ou mare evlavia. După aceea 
l’a botezat, și Abo atunol a lăsat pe ma- 
mă-sa, fără ca se-1 fi nutrit, pentru-că era 
de părerea, oă nutrindu-se el cu lapte, pe 
mamă-sa o fură. Abo s’a deois firm, că 
nu va lua dela nimeni nimic și pe nimeni 
nu va păgubi. Luând acâstă decisiune Abo 
n’a mâncat nimic, ci trăia numai cu raZele 
sdrelui, cu aer și cu rugăciune. 11 iubiau 
tote creaturile, așa, că chiar și animalele 
sălbatice incă asoultau de el. Un leopard 
îl purta călare prin lumea întrdgă. Abo 
nu purta vestminte și totuși iârna nu-i era 
frig, er vara nu asuda, pentru-că chiar și 
anutimpurile încă îi erau prietine bune. 
Abo făcea și minuni: vindeca morboșl, 
învia pe cei morțl, vorbia cu animalele, ou 
plantele, ou ângerii, ba chiar și cu Dum

nezeu. Odată Dumnefieu a voit să pună 
pe Abo la probă, și demândâ spiritelor 
rele, ca să-l ispitdsoă. Abo atunol le răs
punse, că 7 ani s’a rugat în genunchi și 7 
ani stând în cap. Atunol Dumnezeu nrin- 
tr’un vultur îi soose lui Abo ochii, la care 
el răspunse lui D-cjeu: „Eu cu ochii su
fletului te văd tot-dduna, oh, D-fleul meu! 
Nimic nu va fi în stare să mă clătine în 
iubirea față de Tine**. Când Abo fu de 
500 de ani, Dumnefieu îi cjis®» că trebue 
să mdră. La acâsta Abo răspunse: „Domne, 
tu n’ai dreptul să mă judeci la morte. Eu 
nici oând n’am poftit bunul altuia, ba 
ohiar nici laptele mamei. Nu, eu n’am ser
vit pentru morte, pentru-oă eu n’am păcă
tuit; judece-mă întreg universul**. Și-a 
pus Dumnezeu de martori, Omeni, ani
male, ângerl, stele, plante și tote creatu
rile. „Da, ddr și eu am murit prin fiul 
meu**, Zise Dumnedeu. — „Christos a luat 
asupra sa tote păcatele lumei și de aceea 
a trebuit să mdră**, Zls® Abo. — „Bine 
Zise DumneZeu, „ddr aceia toți, cari te-au 
văZut când-va, oarl cunoso pe oine-va, 
oarl te reounoso pe tine, și toți aceia, 
cari au atins ou pioidrele locul aoela, pe 
unde a trecut umbra ta, și oarl numai din 
depărtare au văZut fumul caselor, înain
tea cărora tu te-ai rugat, odinioră și urma
șii tuturor acestor omeni pănă la a 50-a ge- 
nerațiune să-i mântuâscă mortea ta !** — 
După aeâsta Abo, pleoându-șl oapul, suri- 
Zând a murit.

Căile ferate din Europa. Germania e 
cea mai avută în căi ferate din întrâgă 
Europa. Estensiunea căilor ei ferate e de 
42,000 kilom. Franoia are 38,000, Anglia 
33,000, Rusia 29,000, Austria 15,000, Ita
lia 14,000, Ungaria 11,000, Belgia 6400, 
Elveția 35000, România 24,000 kilometri. 
Călători au fost în anul 1895 (număr apro
ximativ în milione) în Anglia 864, în Ger
mania 483, în Austria 85, în Italia 51, în 
Ungaria și Elveția 37, (deși în Elveția căi
le ferate numai a treia parte sunt ca în 
Ungaria.) Mai mulțl călători au fost în 
Anglia, aci tot pe 100 de loouitorl cade 
2282 de călători, seu fiă-oare locuitor a 
călătorit în anul 1895 de 22 de ori. In 
Belgia la 100 de locuitori se vin 1426, în 
Elveția la 100 se vin 1259,40 Germania 
978, în Franoia 786, în România 726, în 
Austria 355, în Ungaria 214 (adeoă fiă- 
care locuitor face 2 oăiătorii,) în Italia 
171, în Rusia 33 de oăletorii se vin pe 
100 de loouitorl.

Armatele din Europa, țliarul „Indep. 
Beige** publică următorele date interesante 
asupra armatelor din Europa : Rusia în 
timp de pace posedă o armadă de 850,000 
de ficiori; adeoă tot pe 1000 locuitori se 
vin 9 soldați. Germania posedă 580,000 de 
ficiori (13 la 1000). Franoia 512,000 (14 la 
1000). Austro-Ungaria 380,000 (10 la 1000). 
Anglia 230,000 (6 la 1000). Elveția 131,000 
(45 la 1000). Spania 100,000 (6 la 1000). 
Belgia 31,000 (80 la 1000). Rusia împreună 
cu Francia au în timp de pace o armată 
oonstătătbre din 1,400.000 de ficiori, er în 
timp de răsboiu una de 9,700.000 de fi
ciori. Armata triplei alianțe în timp de 
pace este de 1,192.000 de ficiori, er în 
timp de răsboiu de 7,700.000 ficiori. Ar
matele europene tote împreună spesăză pe 
an 2500 de milidne fl.

Literatură.
Au apărut din „Bibliotecapentru 

toți** nrii. 42—45, conținând frumose 
poesii „Doruri și amoruri** de Alexandru 
Deparațianu, partea I și II. Sub nr. 
42 și 43 se cuprinde o prețiosă carte înti
tulate „Elocuența română** de d-1 profesor 
G. Adamescu, cunoscut din mai multe 
scrieri ale d-sale în causa nostră ardeldnă 
In acestă carte se cuprind discursurile mai 
multor bărbați mari din istoria Românilor 
și costă 32 cr.

Proprietar: Dr. AupeB Hiure^ianu.

Redactor responsabil: KregaHu abiar.
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Cursul Sa bursa din Viena.
Din 18 Martie 1896.

Benta ung. de aur 4% .... 122.80
Renta de oordne ung. 4% • • • 98.80
Irnpr. oăil. fer. ung. în aur 472°/o • 124—
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2% 102—
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.65
Bonuri ruiala oroate-slavone. . . 97.—
Imprum. ung. ou premii .... 159.50
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 144.25
Renta de hârtie austr................... 101 —
Benta de argint austr.................... 101—
Renta de aur austr......................... 122.45
Losurl din 860 ......................... 148.—
Aoții de ale Bănoei austro-ungară. 983—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 413 50
Aoții de-ale Bănoei austr. de oredit. 376—
Napoleon dori.................................. 9.57
Mărci imperiale germane . . . 58.97‘/2
London vista............................. 120.60
Paris vista.................................. 47 85
Rente de cordne austr. 4°/o- ■ • 101.45
Note italiene.................................. 43.50

Franz Hauptvogel
VS aga z/ î de haine bărbătesc!. 

Succesorul A. KROPATSCH, 
99 BB&AȘOV, 99 

Strada Mihael Weiss. ““
Recomandă On. Public deposi- 

seu nou asortat cutul

stofe veritabile englezești 
pentru costume de primăvară și vară, 
pantaloni, pardisiurî, care le esecută 
după mesură, croială și fasonul cel 
mai nou, sub garanțiă.

Prin o încheiere favorabilă cu 
unul din cei mai renumițî fabricanți 
din Englitera sunt în stare a lucra 
cu prețuri de concurență per cassa.

Principiul afacerei mele : „Ser
viciu solid, dever mare, prețuri ieftine“.

939. 1—2 Cu deosebită stimă:
FRAVZ HAVPTVOGEL.

Se caută
un administrator pentru o moșie 
situată lângă Predeal în România, 
care se aibă întinsă cunoscință de 
agricultură. Să preferă un om 
cu școlă agronomică. Condiții fdrte 
avantagidse.

A se adresa la
„Briider Schiel,"
fabricanți în Brașov.

Anunciuri
(mserțiimi și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
administrat sună. In cașul pu
blicării unui anunciu mai muit 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orî.

Admioistr. „Gazeta Trans

Tren 
de 

persân.

Tren
accel.

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

Cursul pieței Brașov,
Din 19 Martie 1896.

Banonote rom. Camp, 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 rusescl Cump. 1.27 Vend. .128

Mărol germane Cump. 58.50 Vend. 59.05

Lire turoesol Cump. 10.70 Vend. 10.90'

Boris. fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

| Prafurile-Seidlitz aie m Moli 
Veritabile numai, decă fiăeare cutiă este proveițută eu marca de 

aperare a lui A. Moi! și cu subscrierea sa.
Șk. Prin efectul de lecuire durabilă al Prafuriior-Seidlitz de A. Moli în contra greu-
aC tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 

mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
SJK a celor mai diferite băle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, co 

cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I 11. v. a.
jâj Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

X
X

5 și sare a lui i&loBI.
VorifdlîSÎÎ nnmni decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu £ wClILaSJilU IlUIlidl, plumbul lui A. Moli.

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

c

c
ispa de a im

A (Pe basa de natron Acid-salicilicii)ț La întrebuințarea diinică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și
» adulțî, asigureză i>câstă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre- 
A tul sticlei provejiute cu marca de aperare a iui A. Moli 60 cr.5 Trimiterea principală prin 

Farmacistul A. HOLD,
c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, Mantou 9

Comande din provinciă se efectueză țiilnic prin rambursă poștală.
La deposite se se ceră anumit preparatele provttfute cu iscălitura și marca 

de apărare a lui A. MOLL.
S Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellomen și

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz W 
W Geisberger. 2—52

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Oetombs’e 1BS5
JBudapesta — Predeal

Tren 
de

TrenTranii
mixt' peTsân. aoooL

Tren 
de 

persân.

Trena
mixtu.

Tren
accel.

Tren
accel.

Trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

trenti 
mixtu.

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

fit h i r i s ii - Tu

[ Ghiriș
* Turda

a
trenu 

de 
persân.

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

'V

A

trenu 
de 

persân.

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
240

1

Tren 
de 

person.

Tren 
mixt

8.05
5.45
9.02'

11 33
I. 48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59 

Tr. mix. 
~840

9.08 
10 40
II. 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
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

pl.

I
sos.ț
pl. J

Trenu 
mixtu

2.25
3 14
4 07
5 07
5.40
7.19

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8 33
8.38

9 09

Y 
sos. | 
pl. I

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'

Y
sos. ț 
pl. f 

I
Y

80S. I 
pi- i

808. 1
pl. J

T
sus.

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

Clușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creoiunel 
Blașiu . 
Mioăsasa

sus

Copșa-mică
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora ■ 
Hașfalâu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apa ța . .
Feldiora
Brașov . .

Timiș . .
Predeal 
Bucurescl .

sos.
A

1
{pl.
Isos.

A

|pl.
|SO8.

(pi.
Isos.
A

) p’-
|sos.

cpl.
Isos.

I
pl.

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

1 55
7.25
5.23
3.46
2 26
2.19
1.52
1.26

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7 33
7.53

11—
11.20

4—
4-20

10.21
10.41 î 5.10

4.50
10 30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

©©pșa-mică — — Avrigu — Făgăraș!»

12.47
12.17

7.08
6.39

trenu 
de 

persân.

trenu 
doTren

mixt persân.
trenti
mixtu

trenu 
mixtu

Tren 
mixt

trenu 
de 

persân

trenu 
de 

persân.
T

4 45
6 35 1.03
701 1.25

4 36 înJ6‘ft

2.20
3.57
4.19

11.34

a3 
o' u,
O 
a

ÎO' 
o 

‘3 
s 
3 
o 
o

«j
sa

~7.01
6—
5.11

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

11.01
10 45

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

5.23 
tr.mixt

4.48
4.23
3—
2.20
2—
1.51
1.23

12.54

6 56
6 54
6.41
6 20
653
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

■i

6.16
8.42

51

CD 
P -73

7.10
8.50
9.15
1.46
3.31
6.08

pl. Copșa mică 
Oona . .

. 809.

90S. 1
Pl. J Sibiiu . . 1 P1- 

" Isos.
.Avrig . . •

sos. Făgăraș . p).

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

3.39
2 01
1 31 

în iotă
2 e

D3 -07

6.20
5.12
4.49

12.35
11.01
10.30
8 33
6.54
4.05

S i m e r i a (Pisii) - H u n e d 6 r a
trenu
mixtu

trenu
mixtu

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

8.35
10.28

11.35
11.54
12.20

trenu
mixtu

4,55
6.36

6® r

trenu 
mixtu

4.25
4.48
5.23

trenu 
mixtu

10.28
10.46
11.12

trenu 
mixtu

I

Brașov . . 
« ZerneștI. .

4.50
4.34
4.10

trenu 
mixtu

Simeria . 
Cern a.
Hunedora

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

î

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

i

ști
trenu 
mixtu

7.36
6.06

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

1.29
12.05

Tren 
de 

persân. 

T08
8 28
8.01
3.15

Ctacerdea — Osorlielu — BS.egh.-săsese
Trenu. 

de 
persân.

Trenu 
do 

persân.

Trenu 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
do 

peTsân.

Trenu 
mixtu

8.10 3.11 8.59 pl. Cucerdea . . sos. 7.41 2.36 8.31 1.18
8.51 3.52 9.40 Ludoșâ. . a 7.03 1.58 7.43 12.32
9.37 4.37 10.23 Cipău . . • 6.24 1.19 6.55 11.43

10.27 5.26 11.11 sos. ț
Oșorheiu . f pl- 5.30 12.25 5.50 10.35

10.42 5.36 pl. j • isos. 9.20 5.04 10 —
12.21 7.19 4 sos. Regh.-8ăs.. . pl. 7.49 3.2o 8:25

stațiunilor

Bistrița»n «R »» M

4—
5 03

= 9.10 
£10.28

4.2C
5.35 J Mureș-Ludoș ....

Z a U............................. si
6.46
5.49

7.21
6.24

N
 um

f 
V

iner 
circal

6 48 £12 41 * Țîig'-'-Budatelifjfi , . . A 35 4.50 gx CD- —
9 407 38 1.54 îe ’5 St. Mihaiu de câmpie 2- a 3 44 8 468 33 g 3.02 Leeința........................ “53 2.48 7.439 07 § 341 1 Ș.-Măghiărnș .... 2 aS 2.01 6 529.59 »• 4 55 Bistrița........................ O « 1.16 5.55

A r a. d — TS? i bag i ș « i- te.
6.20 11.30 5. w1 Aradn ........................ A 10.43 3.44 10.55
7.08 12.47 6.14 Vinga . . • . . . . 9.42 2.40 lO.lfi
8.01 2.05 7.39 1 Tirnișora.................... 8.20 1.12 8.15
1.26 7 38 ■ 2.33 Segediu ........................ 5— 5.59

®igfiais®s*a—Odoriieiu-seeuesc.
trenu 
mixiu

trenfi 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu
mixtii

trenu
mixtft

tienu 
mixtu

trenu 
mixtu

5.30
5.43
6.06

1.36
1.49
2.12

Nota: Orele însemnate in stânga 
însemneză drele de nopte.

sunt a se ceti de sus în jos, cele

pl. Sibiiu . sos, 
„ Selenibet’k „ 
„ Cisnădie pl 

însemnate în dripta de

1
7.10
6.57
6.36

9 20
907
8.46

I 3 22
4.14
6,20

11.08
11.48
1.59

jos în sus. — Numerii

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.-

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3—

Sighișora . . . 
Hașfaleu . . . 
Odorheiu-secuesc.
înouadrațl eu linii mai negre


