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Brașov, piața mare Nr. 30.
Scrisuri nefranaatw nu se 

primeau. — Manuscript® eu se 
ratrimet.

INSERATE sg primesc la Admi
nistrațiile în Brașov și 1» ur- 
mătârole Birouri do anunolurl: 

în Viena: -3/. B'j/kss, Heinrich 
Schalek. Rudolf Moss 6, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Danwbcr, în Budapesta: A, 7. 
Goidbergerg, Eckstein Bernat; în 
Bucureaoi: Agtnct Havas, Suo- 
cursaio do Roumanie; în Ham
burg: Karoit/i & Liebmann.

Prețul Inserțlunllor: o aeriâ 
garmond pe e coidnă 6 or. și 
SOcr. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
geriâ 10 or. GOu 30 bani.

„Gazeta" iese în flâ-care Ui.
Mcnanients jemn Ausiro-Uugana: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneoă 2 fi. pe an.

Pentru România si străinătait:
Pe un an 40 frano!, pe ș6oe 
luni 20 fr.. po trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din întru și din atarâ 

și la dd. Qoleotori.
llmratnl pentru Brașov 

administratiunoa, piața 'nure, 
Târgul Inului Nr. 80 etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe țâse 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul In casă: Po un an 
12 fi.. pe 8 luni 6 fi., pe troi luni 
3 fl. Un esemplar 6 or. v. a. 
oâu 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 57. Brașov, Lunl-Marțl, 12 (24) Martie 1896.

Probleme culturale.
Astăzi voim se ne Ocupăm la 

locul acesta erăși de-o cestiune cul
turală.

îndemn la acesta ne dă aduna
rea generală de eri a „Reuniunei 
române de gimnastică și de cântări 
din Brașov". După §-ul 1 din sta
tute, scopul acestei reuniuni este: 
„cultivarea și lățirea gimnasticii și 
a mu sicii între Român) “. In ce pri- 
vesce gimnastica, nu voim se vor
bim acum. Peste ea de-ocamdată 
a și tras dungă adunarea generală 
de eri, căci esperiența câtorva ani 
din urmă a dovedit, că în împreju
rările de afil nu se pote satisface și 
problemelor gimnasticei.

Am rămas dâr numai cu reu
niunea „pentru cultivarea și lățirea 
musicei între Români". Nimenea nu 
va fiice, că problema acesta a reu
niunei nostre n’ar merita atențiunea 
tuturor, căci dâră astâcfi e lucru 
sciut și recunoscut de tOtă lumea, 
că musica e una dintre condițiunile 
principale ale culturei unui popor.

Pentru noi mai ales, cestiunea 
cultivărei și lățirei musicei nostre 
naționale e de-o importantă deose
bită în împrejurările de afii, căci trăim 
între popâre, cari în privința acesta 
desvOltă o activitate mare și tind a 
ne lua terenul de sub piciOre.

Cetescă cineva dările de sâmă 
ale „Kulturegylet“-urilor unguresci 
și va vede, cu cât zel lucrâză ad
versarii noștri pentru lățirea musicei 
lor naționale în ținuturile locuite în 
preponderanță de Români. Ei sus
țin mulfime de coruri țerănesci și 
înfîințeză altele nouă în fiă care an, 
le provâd cu cele de lipsă pentru 
instrucțiune și le subvenționeză în 
fiă-care an.

Der noi ce facem ?
Cetescă orl-cine raportul de mai 

jos, privitor la decursul adunărei de 
ieri, și va vede ce facem. După o 
esistentă de un pătrar de veac, Reu
niunea de cântări a celor 11,000 de 
Români din orașul Brașovului a
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FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Statua dela Iași
a lui

Stefan cel ÎS a r ef
La începutul anului curent apăru lu 

Paris o carte remarcabilă întitulată: „Un 
artist imagiar: E. Frerniet, de Jaques de 
Biez*.  Primul e unul din cei mai mari sculp
tori din timpul modern. Intre altele, Fre- 
miet e autorul și al statuai lui Stefan cel 
Mure dela Ieși. Cel de al doilea e un sin
cer filoromân și adânc cunoscător al Țării 
româuesol, de visu. Opera volumnosă a 
d-lui Jiques de iiiez (426 mari pagina) a 
o lucrare de artă, er calitatea ouprinsului 
ei trece peste ceea-ce s’a convenit a-ee nu
mi ordinar o ontică de artă.

*) Un Maître Imagier, E. Frerniet, 
par Jaques de Biez. 1896. Aux Bureaux 
de 1’ Artiste Nr. 44. Quai des Orlevres 
44. Paris.

Autorul nostru vede, ca și statuarul, 

ajuns se-și țină adunarea cu 16 
membri 1 Mai pâte fi ore lipsă de 
comeutar ?

Se nu se ciedă însă, că astfel 
de lucruri se întâmplă numai la noi. 
Sprijinul slab, ce-1 întâmpină lucră
rile de artă ale puținilor noștri 'com
positor! musicall, sunt o dovadă des
tul de puternică, că indiferentismul 
față de cultivaroa și lățirea musicei 
nostre naționale este general între 
classa mai inteligentă a poporului 
român.

Nu tot astfel trebue să cjicem 
însă despre poporul nostru de rând. 
El are o neîntrecută atragere și iu
bire pentru musică și a dat cele mai 
neclintite dovefii, că ar pute să facă 
și ar voi să facă progrese minunate 
pe acest teren, numai decă ar fi 
cine să-l inițieze în lucru și să se 
intereseze de el.

Și aici ajungem apoi la consta
tarea durerOsă, că din partea celor 
întâii! chiămațl ai noștri se face pu
țin, dâr de tot prea puțin pentru 
cultivarea și lățirea musicei nostre 
naționale.

Lăudatele coruri de plugari, ce 
le avem în Banat și în prea puține 
comune din Ardeal, aprâpe pretu
tindeni s’au înființat, așa fiicând, din 
îndemnul propriu al poporului, nu
mai la stăruința câte unui preot, ori 
învățător zelos de pe la sate, cari 
au lucrat în mod isolat, fără vre-un 
sprijin anumit, fără vre-o încuragiare 
și din partea fruntașilor noștri de 
pe la orașe.

Ca în multe altele, așa și în 
priviuța musicei, uităm, că împreju
rările nâstre actuale reclamă cu ur
gență dela noi și o activitate care 
să străbată păturile poporului, avisat 
la sprijinul nostru.

Ce mai vreți, dăcă în Brașov, 
unde de un pătrar de secol esistă 
o reuniune română de cântări, nu 
s’a făcut nici măcar atât pentru 
„cultivarea și lățirea musicei între 
Români'1, ca să avem câte-un cor 
regulat la fiă-care dintre cele patru 
biserici rcmânesci din acest oraș? 
Cine să premergă cu esemplu și

în marmora statuii col&boratrioea ideii. Con
dus de visiunea acâsta transcendentală, spi
ritul oritic al d-lui Jaques de Bi'Z con
stată în o sculptură tot atâta intelectuali
tate, oâtă e seu pote fi într’o operă scrip- 
turală. întocmai cum în fotografia invizi
bilului razele lui Rontgen ne pun în evi
dență lucruri ascunse, așa și în descripția, 
ce ne-o face d-1 de Biez de operile sculp
turale ale lui Frerniet, o infinitate de ar
monii și de frumsețl ideale se degagează 
din câte-va linii și reliefuri simple. Și 
acesta e adevărat pentru tote oreațiumle 
admirabile, mici seu mari, ale lui Frerniet, 
începând c’o păsărică, ce bea grațios spă 
din o farfuriă, și mergând pănă la Credo, 
cavalerul cruciat, ce represents credința 
in acțiune, seu pănă la Jeanne d’Arc, idea
lul patriei integrale.

Dâr înainte d’a presents lectorilor 
„Gazetei*  pe distinsul autor al lucrării, ce 
ne preooupă, sâ ne oprim pentru un mo
ment, spre a face cunosoința măestrului 
statuar.

cine se mai ajutore apoi înființarea 
de coruri de plugari prin comunele 
nostre, decă și cele 2—3 reuniuni 
de cântări, câte le avem, se mulțu
mesc cu activitatea restrînsă a unui 
simplu cor, peste a căruia cerc de 
activitate nu se avântă chiar cu ni
mic? Ce deosebire mai e atunci în
tre reuniune și între cor?

Decă reuniunile nâstre de cân
tări ar căuta să-și estindă activita
tea și în mijlocul poporului de rând, 
luând în special sub ocrotirea lor 
cestiunea înființărei corurilor de plu
gari prin comunele nostre; decă ar 
căuta să formeze conducători de co
ruri pentru țăranii dela sate și dâcă 
măcar în parte ar căuta să provadă 
corurile acestora cu cele de lipsă 
pentru regulata lor funcționare: 
atunci nu credem, că reuniunile 
nâstre de cântări ar mai fi nevoite 
să-și țină adunările generale cu 
câte 16 membri, căci rodnica și 
binecuvântata lor activitate ar deș
tepta interesul tuturor și alttel ar 
fi sprijinite.

Icons statului milenar.
De câtă-va vreme încâce pressa 

maghiară oposițională dă alarmă în 
colonele ei, țipă și se vaetă, că în 
Ungaria lucrurile au ajuns la maxi
mul răului, că nici odată stări mai 
putrede și mai ticălâse, ca tocmai 
acum în prâjma mileniului, n’a ve- 
fiut acâstă nenorocită țâră.

Indignarea și nemulțămirea e 
la culme între Maghiari, și mai ales 
Bânffy și cu garda sa sunt punctele 
de înverșunate și îndreptățite învi
nuiri și atacuri din partea foilor opo- 
siționale.

E lucru de tâte cțilele ceea ce 
cetim în organele unguresci de pu
blicitate, al căror refren armonic 
culmineză în rușinâsa constatare, că 
în Ungaria, acjî mai mult ca oii și 
când, stăpânesce dreptul pumnului.

Revoluția reacțiuneiroșii, fiic aceste 
foi, domnesce fără cumpăt și hotar

Emanuel Frerniet s’a născut la Paris, 
în 1824. Nepot și elev mai mulțî ani al 
celebrului Rude (autorul „Marseilesei" de 
pe arcul de Triumf), întră mai târcțu în 
clinica șeâlei de medicină peutru mulajul 
de piese anatomioe destinate museului 
„Orfila". Genul acesta de ocupațiune deș
teptă în dânsul gustul de Studii zoologice 
și miologice, ce se pot vedâ expuse și acj.1 
în Grădina de plante, din Paris. In 1843, 
Frerniet a debutat o’o Gazelă, un studiu 
in gh’ps, destul de bine executat. Patru 
ani mai in urmă, expuse un Lromedar, și 
în 1890, la Luxemburg, Cânele rănit, ce e 
un capo d’operă recunoscut de t6tă lumea. 
Sentimentul de suferințe și privirea jalni
că a bietului animal rănit, nu s’au expri
mat nici odată pănă atunci ou atâta esac- 
titate. Nu e artist în lume, care n’ar fi 
mândru d’o astfel de luorare. Cu timpul 
E. Frerniet îșl lărgi sfera de activi
tate, dând marelui sâu talent o direcțiune 
nouă. Observator inteligent, anatomist de
licat, om de gust, dânsul escelâ de timpu- 

pe tote terenele vieții publice de 
stat: în parlament, în politica gu
vernului, în conventiculele majori
tății camerelor, ca și în administra
ră și justițiă de o potrivă,

Organul de frunte al partidei 
poporale merge și mai departe și 
constată cu multă indignare, că or
dinea de stat a încetat se esiste, că în 
Ungaria s’a ruinat și nimicit ori ce 
pornire bună și sănetâsă și că gu
vernul „liberal" aplică fără genă 
dreptul pumnului, calumniile și de- 
monstrațiunile sgomotâse în tâte ale 
lui păcătâse acțiuni.

Legea și dreptatea sunt călcate 
în pieiâre cu cea mai nepomenită 
sfruntare — fiice de pildă „Alkot- 
many*.  — Tot ce este abus, violare 
de drept, violare de lege și aplica
rea de forță brutală, se negă din 
partea celor dela cârma statului, 
căci nimic nu este iertat să iesă la 
ivelă.

Cine ar putâ se nege, — con
tinuă aceeași foia — la vederea 
acestor fapte, ce nu se pot acoperi, 
că la noi n’ar domni revoluția reac- 
țiunei roșii, care strivesce cu călcâiul 
ei ori, ce fel de drept ?

Ear „Budapesti Hirlap*  dela 20 
Martie, vorbind despre stările deso
late și despre duelele miniștrilor ma
ghiari, fiice: „Trăim timpuri teribile. 
Nu ne aducem aminte despre astfel 
de drame, despre astfel de atacuri 
între om și om, făcute cu atâta 
ură nemărginită. Tot astfel s’a sgu- 
duit pământul, când Vezuvul a îngro
pat Pompeji".

Din parte-ne nu mai adaugem 
nimic la aceste elocuente constatări.

CRONICA POLITICA.
— 11 (23) Martie.

De oâte-va fiile se continuă erăși în 
Viena pertractările pentru pact. Spre sco
pul acesta au călătorit în metropola aus- 
triaoă miniștri unguri BăDffy, Daniel, Lu- 
kâcs și Darânyi. O telegramă ou data de 
20 1. c. din Viena spune, că cu privire la 

riu în oreațiunea înfățișării equestre; er 
oa artist imagiar, e neîntrecut în expresiu- 
nea sentimentelor celor mai profunde ale 
sufletului omului. Statuele sale Velaquez, 
St. Lours, Jeanne d'Arc călare, Jeanne d’Arc 
în atitudine de rugăciune, St. Georges, St. 
Michel, Credo, Stefan cel Mare etc. etc. na 
arată, oă Frerniet e un savant, și în ace
lași timp un psicholog plastio, dâcă ne-am 
pute exprima astfel.

Creațtunile artistioe ale lui Frerniet 
sunt numârose. Ele umplu un catalog în
treg. Nu întră în măsura foiletonului „Ga
zetei*  enumârarea completă, și încă mai pu
țin aprecierea lor. însuși d. Jaques de 
Biez du s’a oprit în marele său uvraj, de
cât numai asupra unui grup de 12 capo 
d’opere, typ ale artistului parisian, descrise 
în XXXI de capitule. Intre aceste, capi- 
tulul despre Strfan cel mare ooupă un loc 
de onâre prin ilustrațiunea statuei și apre- 
ciările artistice, istorice și naționale, ce 
cuprinde. Pentru noi, firesce, obieotul prin
cipal e acest escelent capitul, ce lectorii
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punetele prinoipale s’a ajuDs la o înțelegere 
definitivă ou miniștri austriac!.

*
Cabinetul Badeni a dat de un nou 

buoluc. Desbaterile asupra reformei elec
torale nu se pot continua din oausa carac
teristică, că contele Badeni nu-șl află nici 
raportor, nici substitut, care ar representa 
în plen proieotul. — Lucrul naibei: Bănffy 
are ou grămada, Badeni niol unul.

*
In camera comunelor din Londra, Mor

ley a pronunțat un important discurs pri
vitor la politica Angliei față de Turcia și 
statele din Orient. Vorbind despre expedi
ția din Sudan, Morley c}iS6> că aoesta este 
un pas, oare va avâ urmări grave. La sfîr- 
șitul vorbirei, el protestă contra politicei 
ușuratioe a guvernului, politică lipsită de 
orl-oe basă sănâtosă. Seoretarul de stat 
Chamberlain rSspuncJend lui Morley 4iS0> 
oă situația din Egipt s’ar fi mai putut sus
țină cât-va timp, de cumva Italienii n’ar fi 
suferit o înfrângere atât de tristă în Abes- 
sinia. Desastrul aoesta a provooat o miș- 
oare revoluționară primejdidsă între Der
viși. Dăoă Kassala ajunge în mânile Dervi
șilor, atunci Egiptul ar suferi mari pagube. 
In politica acesta a nostră, oontinuâ Cham
berlain, ne sprijinesoe Germania, ne aprobă 
Austro- Ungaria, âr Italia ni-e recunoscâtore. 
Ce privesce Francia și Rusia, guvernul va 
aștepta demersurile acestor puteri. Harcourt 
crede, oă expediția englesă e periculosă și 
de un viitor nesigur. — Din Cairo se tele- 
grafiază, că Kedivul a dat o proolamațiă, 
în oare propovăduesoe răsboiul sfânt ood- 
tra necredinoioșilor și provooă pe toți băr
bații dela 18—60 ani să sa înroleze în 
armată. *

„Tribuna14 din Roma primesoe din 
Massauah o soire telegrafioă de pe câmpul 
de resboiu diu Africa. După „Tribuna14, 
Șoanii au 4is, 081 dâoă ®i n’ar fi primit 
ajutor dela Francesl în arme și munițiunl, 
li-ar fi fost imposibil de-a oontinuâ răsboiul. 
După atao, negus a făcut numai decât un 
raport lui Faure, presidentul Republioei 
francese, în oare se spune, oă Italienii au 
pierdut 8000 de morțl, 6r Șoanii 5600. 
Menelik doresoe acum pacea, deoreoe e în 
prospeot un crâncen răsboiti ou Dervișii.

*
O teribilă oampaniă a început pressa 

reacționară franoesă contra guvernului ra
dical din Francia. Se răspândeso în publio 
tot felul de soiri alarmatâre. Guvernului 
i-se atribue intenția de a pregăti o lovitură 
de stat. Se flioea, oă generalul Saussier va 
fi lipsit de comanda Parisului. Aoăstâ faimă 
însă nu s’a adeverit, deoreoe generalului 
i s’a dat oomanda Parisului înoă pe trei 
ani, ceea ce servesce de o strașnioă des- 
mințire a tuturor veștilor colportate de 
4iare, mai ales de cele germane, cu soop 
de a discredita pe Franoesi toomai aoum, 
când în Orientul depărtat se pregăteso lu
cruri meri, în fața cărora Francia nu pdte 
rămâne nepăsătore.

Gestiunea macedonenâ în Camera 
româna-

(Interpelarea d-lui N. Fleva în ședința dela 
8 Martie v.)

D. N. Fleva: Ași fi dorit, d-lor, ca să 
nu sa faoă din interpelarea mea o cestiune 
politică, o oestiune de guvern. Nu ; causa 
Românismului e mai presus de certurile 
nostre. Credeam, că preoum d-1 președinte 
al oonsiliului a renunțat la espulsarea celor 
2 Macedoneni, va renunța și la terenul pe 
oare-a pus cestia maoedonănă, speram, oă 
va oeda sfaturilor amioilor săi. Cu părere 
de rău văd, că d-1 prim-ministru nu a făcut 
aoăsta, de aceea sunt silit să o aduc a4l 
înaintea parlamentului.

„Nu ounosol oestiunea, — mi-a 4's 
d-1 Sturdza — numai eu am studiat’o, căol 
posed tăte dosarele!14 Forte bine, însă 
aoeste dosare vi le-am cerut și eu și mi le-ați 
refusat, nesoootindu-ml un drept, pe oare mi-1 
dă legea. Voifl vorbi și fără ele ; dăr rog pe 
d-1 Sturdza să ia act de cele ce voit! spune, 
căci nu voiO avansa decât fapte esaote.

Un amic îmi spunea: „dăr ore cestia 
macedonenâ e așa de vitală44 ?

Da, d-lor, fiind-oă ea face parte din 
marea cestiune națională, pe care actualul gu
vern acum căți-va ani o îmbrățișase cu căl
dură, er acțl o uită! (Aplause). Atitudinea 
guvernului a fost funestă oestiunei națio
nale, fiind-că avîrît dincolo de munți zizania 
și intrigile în sinul luptătorilor Români.

(D. Bianu bolborosesoe ceva, oare nu 
se aude, în semn de protestare) Oratorul 
treoe apoi la obiectul interpelărei sale:

Simțământul Românismului a devenit 
mai puternio la Românii MaoedonenI după 
răsboiul dela 1877. In tot vilaetul Monas- 
tirului nu-s deoât Români, cari au aceeași 
iimbă și obiceiuri ca noi.

De ce am arăta noi nepăsare făță de 
acești frați ai noștri? înțeleg să facem pe 
diplomații cu cestia Transilvănănă, acolo e 
vorba de o luptă de rasse; dăr în Mace
donia nu esistă nici o dificultate; fiind că 
Părta consideră pe Românii macedoneni, 
ca un element de ordine, nevătămător.

D-1 Fleva cetesoe nisoe pasaje din 
disoursurile lui Iăn Brătianu și M. Cogăl- 
nioeanu, cari înoă de pe atunol găseau ne
cesitatea de a’ntinde o mână de ajutor 
Macedonenilor, înființând sooll, în cari să 
capete o cultură românăscă.

Singurul mijloc, pe care-1 aveam noi, 
ca să sprijinim pe frații noștri, era urmă
torul : trimeteam de aici institutori și le 
dădeam fonduri să deschidă aoolo scoli, cu 
totul particulare, fără autorisația guvernu
lui otoman. Peste aceste scoli am numit 
un inspectori, pe Apostol Mărgărit; totă 
averea școlilor, vre-o 200,000 lei, am lă 
sat’o pe mâna lui. Acest inspector a fost 
un adevărat despot, un autocrat. Omnipo
tența acăsta a lui Mărgărit a durat dela 
78 până la 94, adecă 16 ani. Ce s’a în
tâmplat în acest interval de timp?

Cităză apoi o broșură a directorului 
liceului din Bitolia, 
rea scălelor române pănă la 1890/91. Din 
ea results, că numai 4 profesori predau la 
ecola românăsoă din Bitolia în limba ro

în care se spune sta-

mână ; restul erau profesori catoliol, cari 
țineau prelegeri în franțuzesce. Se trimese- 
seră lioențiațl din Bucuresol, der aceștia 
au fost înlăturați. Românii de aoolo erau 
nevoițl să plece din scâlele românescl și 
să se înBorie în scâlele Bulgarilor și Greoi
lor. Inspectorul Mărgărit a îndus în erore 
pe Ministeriul român, reoomandându-i ins- 
titutore, cari nu scieau nici o bâbă româ- 
ne8ce; afară de acăsta el a destituit său 
permutat pe totl profesorii cei buni.

D-1 Delavruncea. De ce nu l’ațl in
terpelat și pe ministru treout asupra fap
telor, pe cari le arătațl?

D-1 N. Fleva. Fiind-că d. Take lonescu a 
făcut mai mult pentru scolele române din 
Macedonia, deoât primul-ministru de astădl. 
(Aplause. Protestări pe băncile ooultiștilor).

D-1 Sakelarie. Ge-ai căutat atunol pe 
banca ministerială alături de d-1 Sturdza?

D-1 N. Fleva. Pentru-oă m’așteptam, 
oa d-sa se facă mai mult deoât d-1 Take 
lonescu, însă m’am înșelat. D-l Sturdza, 
naționalistul înfocat de odinidră, trimite as

tăzi pe Români la serbarea Mileniului un
guresc. (Aplause).

Interpelatorul continuă în urmă să 
espună situația școlelor din Macedonia.

D-1 Fleva citesce câteva părți dintr’un 
raport al Societății pentru oultura Macedo
nenilor, din oare se vede, că Mărgărit nu 
favorisa deschiderea de scoli românescl, ba 
aoăsta era împiedecată prin autoritarismul 
său. El persecuta pe profesori, pe unii îi 
depărta, ăr pe alții îi pîra la Părtă, oa 
agitatori.

Interpelatorul arată după aceea, că 
consulatul în Bitolia s’a înființat la 1894, 
după aceea au venit la rend eforiile. Apos
tol Mărgărit vădind însă, că puterea i-se 
mioșoreză prin eforii, a insinuat pe lângă 
Părtă, oă eforiile nu s’au făcut la oererea 
poporației române. D-1 Fleva cetesoe mo
nitorul ofioial din Monastir, prin oare se 
spune, că guvernul turoeso recunosoe efo
riile din Bitolia. Apostol Mărgărit a cău
tat apoi 9ă înființeze școli particulare ale 
sale. Purtarea lui despotică a causat nenu
mărate plângeri.

Venind la putere guvernul liberal, 
aoesta a tăiat subvenția acordată școlelor. 
Consulul din Bitolia a sfătuit pe Eforii, 
cari s’au dus la el să se plângă, să-și îm
prumute sumele necesare dela vr’un ban
cher, căci guvernul nu va întâr4ia să tri
mită bani; guvernul însă, n’a trimes. Con
sulul a cerut lămuriri dela ministrul de 
esterne, der acesta i-a dat ordin să vină 
cu arohiva consulatului cu tot la Buou- 
rescl. Macedonenii vă4end, că consulul 
nu se mai reîntârce, au trimes pe cei doi 
delegați, ca să oerceteze căușele acestei 
absențe ciudate și prelungite. Să sole, 
oe sorte au avut trimișii fraților Maoedo- 
nenl.

E timpul, 4ice d-1 Fleva, să se dis
trugă legendele și să se arate cine e Apos
tolul Mărgărit. D-sa spune, cum Mărgărit 
a denunțat la Pârtă pe doi profesori, cari 
au fost trimiși la Constantinopol, oa să 
stăruiăsoă, oa delegați români, pentru înfiin
țarea unui episcopat român în Macedonia. 
Când aceștia s’au întors dela Constantino
pol Apostol Mărgărit i-a destituit pentru 
absența dela servioiiî. Vedeți cine e acest 
Apostol; el spunea într’o sorisâre a sa, că 
servesoe „ou mai multă plăoere pe guver
nul otoman, deoât pe cel român, pe care 
îl servesce diu necesitate !“ (Aplause). Acest 
spion, acest trădător — pe când cei doi 
profesori români stăruiau la Constantino
pol — se ducea cu poliția turcesoă și fă
cea perchisiții, scotooea hârtiile lor, după 
oe îi denunțase, oa pe nisoe conspiratori 
(Aplause).

D-1 Fleva mai oetesoe o sorisore alui 
Apostol Mărgărit, adresată lui Tufekoieff, 
prin oare îi promitea oonoursul său și al 
Românilor în agitația Bulgarilor din Ma
cedonia. Scrisorea acesta mai are și un 
postscript, în care Mărgărit povățusce 
pe Tufekoieff, săfaoă tot posibilul ca să ni- 
micăsoă societatea românăsoă „Unirea44 din 
Sofia (Sgomot).

Incheiând d-1 D. N. Fleva întrăbă, 
pentru-oe ministrul-președinte de 4 luni 
ține pe consulul român din Bitolia în Bu
curesol, și cari sunt motivele, ce l’au în
demnat să suprime în noul budget al mi
nisterului de esterne, consulatul din Bi
tolia ? D sa nu vrâ să faoă oestiune mi
nisterială. Să retragă guvernul înorederea 
nemărginită și nejustifioată, ce a dat’o lui 
Apostol Mărgărit, să renunțe la măsurile 
antinaționale, pe oarl le-a luat, și pote să 
stea cât de mult pe banca ministerială. 
(Aplause.)

După d-1 Fleva ia ouventul:
D-1 N. Ceaur-Aslan: De 20 de ani, 

4ice, s’au cheltuit milione pentru Maoedo
nenI și nu avem dreptul să soim, ce s’a 
făcut cu aoeștl bani. Oestiunea maoedo- 
nână se învertesoe în jurul unei mistifioa- 
țiuul: scotețl pe Apostol Mărgărit din dis- 
ouțiune, și ea e resolvată!

Cum să pote, ca un om să fiă acusat 
de totă lumea, afară de ministrul respeo- 
tiv? La pasivul lui Mărgărit e un șir ne- 
sfîrșit de scandaluri. Din raporturi reese, 
oă Apostol Mărgărit primia dela ministe

rul român lefuri pentru1 profesori imaginari’ 
pă profesorale dela scolele de fete erau 
seduse de inspectorul școlar (murmure); 
dintr’un raport al ministrului Mitilineu se 
vede, că Mărgărit a furat o ladă cu hâr
tii oompromițătore dela ambasada tur- 
eescă etc.

Miniștrii sciau, oă Mărgărit e prote- 
giat de o personă augustă. Acăsta înaltă 
personă însă, a aoordat proteoțiuuea sa 
unui Apostol Mfrgărit, oare era demn de 
ea la început. Pentru-ce i-ațl tăinuit fap
tele lui ulteriore, pentru-oe i-ațl asouns 
dosarele ?

Ministrul-președinte Sturdza dioe, că 
a reohiămat pe consulul din Bitolia, fiind
că se amesteca în certurile și iutrigele 
locale. Apoi fiind-că a vă4ut, oă ohiar din 
Bucuresol continua relațiile ou agitatorii 
de aoolo, a suprimat consulatul (Ilaritate).

Faoe istoricul înființărei Eforiei șc6- 
lelor în Macedonia și spune, că aceste-școli 
nu pot să aibă nici oea mai mică afacere 
fără a consulta și a avă aprobarea statului 
turoeso. Aceste eforii nu au fost recunos
cute de cătră imperiul otomanj deoât în 
urma stăruințelor lui Apostol Mărgărit, 
acel bărbat de valâre pe care d-nii Fleva 
și Geaur-Aslan l’au arătat oa un monstru. 
Apără pe Mărgărit spunând, că a fost ca
lomniat în decursul a 20 de ani de nume
roșii săi inamici, cari erau în același timp 
și inamicii Românilor. Dovadă: cetiți dia 
rele din Sofia!

D. Sturdza dă cetire la vre-o două 
note diplomatice, din oarl resultă, că ins
pectorul Mărgărit a fost învinuit de găba 
de cătră rău-voitorl, în detrimentul școlelor 
române.

Tote câte s’au 4's pănă acum sunt 
neesaote. Ca să dovedescă aoestă afirmație, 
primul ministru oetesoe câteva adrese ofi
ciale. In urmă acusă pe Consulul român, 
că a avut intenția să bage discordia în șco
lile din Macedonia.

In cestia tăierei subvențiunei, d-1 
Sturdza 4'°®, oă consulul trebue să plătesoă 
întreținerea școlelor, fiind-oă el a dat ordin 
școlelor să funcționeze fără autorisațiunea 
guvernului.

In privința actelor pe cari le-a cetit 
d-1 Aslan, ele se vede, că i-au fost date 
său de d-1 Mitilineu. (D. N. Geaur-Aslan: 
Nu-i adevărat.) său de d-1 Sturdza, con
sulul din Constantinopol. (D. N. C. Aslan. 
Nu-i adevărat! Uvoce: Să-1 dăm în jude- 
oată pe d-1 Mitilineu! Rîsete!)

D-1 D. Sturdza oetesoe după aoeea o 
adresă, pe oare i-o. trimisese d-lui Mitilineu, 
imputându-i, oă nu-1 ține în otirent cu eve
nimentele d’aoolo și avertisându-1, că va fi 
rechemat (Aplause). De oând l’am reche
mat, d-sa continuă să țese intrigi bizantine. 
Etă omul, pe ale cărei afirmații pune atâta 
preț d-1 Aslan.

D-1 Sturdza oontestă apoi autentici
tatea scrisorilor fotografiate, pe oarl le-a 
cetit d-1 Fleva și spune, că ele vin dela 
un Bulgar, al cărui nume nu-1 pote spune, 
der care e un vrășmaș al lui Mărgărit și 
al neamului românesc. Mustră pe d-nii Fleva 
și Aslan, că ponegreso pe luptătorii româ
nismului, și spune, că un singur act ar putea 
fi comparat cu acesta: aotul de aousare al 
lui Brătianu (Aplause).

Vool: închiderea discuției.
D-1 Caton Leooa citesce o moțiune 

cu cuprinsul următor: Camera, mulțumită 
de esplicațiunile date de primul-ministru 
îu urma interpelărei d-lor Fleva și Aslan, 
treoe la ordinea 4il0b

Moțiunea se pune la vot ou bile, de
putății votâză după apelul nominal. Resul- 
tatul votului e următorul: VotanțI: 123. 
Bile albe pentru : 101. Bile negre oontra: 
22. Ședința se ridioă la 6ra 8.

Prigonirea pentru subscrierea 
Manifestului.

(Urmare.)

II. Ordinațiunile ministeriale, la cari 
se provdcă prima instanță, asemenea nu 
pot servi, ca basă luptei, oe se impută acu- 
satului. Dăr chiar de ar pută, este neîn
doios, că lipsesoe substratul atât subiectiv, 

^Gazetei* îl vor ceti în traducerea, ce ur- 
măză sub titlul: „Um mare țăran dela Du
năre'1, dat de autor însuși.

Vigorea stilului propriu d-lui Jaques de 
Biez, ooloritul multiplu al imaginilor de oarl 
se servesce densul și oare-1 servesoe atât de 
bine, pâte că nu vor avă — p’aicl și oolo — 
îu limba năstră literară oam nouă, în ra
port ou oea franoesă, tot farmecul, tâtă 
mlădirea și tot avântul din textul original. 
Dăr cu tâtă defeotuositatea aoăsta, hipo- 
tetică său reală, sperăm, oă cetitorii „Ga
zetei*, nu vor termina lectura oapitulului 
XXVII: „Un grand paysan du Danube*, 
fără un adeno sentiment de reounosoință 
pentru simpatia atât de nobilă și atât de 
sinoeră, ce d-1 Jaques de Biez arată Ro
mânilor de dinoolo și de dincoce de 
Garpațl. ,

(V a urma )
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oât și obiectiv și din punctul de vedere al 
ordinațiunilor, prin cari s’a suspendat în 
mod volnic libertatea organisației de par
tid, condiționată de |însășl constituțiunea 
parlamentară.

Anume, ordinațiunea ministerială de 
sub n-rul 321 — 1894 printr’o ficțiune de 
interpretare a legii, — interpretare ne mai 
pomenită în state constituționale, oe lo- 
vesce în § ul 104 din legea eleotorală: ca 
și când partidele s’ar putâ organisa numai 
pentru durata alegerilor, a cualificat par
tidul politic național român — care s’a or- 
ganisat la 1881 și de atunol neîmpedecat 
a funcționat publice pe lângă controla gu
vernului, ba pănă la repășirea cunoscută 
a generalului de eternă memorie Traian 
Doda a fost în parte reprcsentat și în par
lament prin deputațl — ae reuniune, și i-a 
oprit activitatea ca „reuniune1*,  der tot
odată deolară în rescriptul transmis mie 
prin comitele-suprem sub nr. 71—1894, că: 
„conducătorilor le stă în voie a continua 
activitatea reuniunii lor ou vre-un scop, 
care nu lovesce în lege**,  în cașul acesta 
însă ar trebui să subștârnă un proiect de 
statute, prin oare să indice scopul și mțj- 
locele.

Ministrul de interne însă, prin ordi 
națiunea sa, edată sub nr. 1488 din 1894, 
cu provocare la ordinațiunea numită mai 
sus, oprind de nou partidul național român, 
li stitue o nouă transgresiune unică în fe
lul său.

OrI-ce opinie ar avă cineva despre 
cuprinsul acestor ordinațiunl, presupunând, 
că nu a perit din el și cea din urmă ră
mășiță a simțului pentru libertate și ga- 
ranțele ei, atâta e sigur, că în acelea nu 
e și nu pote fi statorită nici urmărirea pro
ductelor de presă, nici posibilitatea, oa cu
rentele de idei cuprinse în aoelea să fiă 
pedepsite prin puterea esecutivă poliție- 
nâsoă.

Anume, din oprirea partidului național 
român, ca reuniune, nicl-deoum nu urmeză, 
că nu ar fi iertat să te dedări prin presă 
în spiritul partidului național român și al 
programului său, și că dâră o atj.re decla- 
rațiune ar oonBtitui transgresiune, tocmai 
peutru-că guvernul n’are drept a crea trans
gresiuni de presă și pentru-că nici n’a cu
tezat să o facă în ordiuațiunile din oestiune; 
din aoestea însă resultă de sine, că într’un 
articol de c^iar nu se pote descoperi trans
gresiunea oprirei activității partidului na
țional român.

Dăcă ar avă loc opiniunea contrară, 
atunci întrâgă presa română, „Tribuna*,  
„Gazeta Transilvaniei*,  „Dreptatea*  și cele
lalte foi, cari tbte declară de al său pro
gramul partidului național român și numai 
pentru declarațiunea acesta ar pută fi duși 
redactorii și editorii lor la poliție, pentru 
ouprinsul artioulilor, cari necontenit aocen- 
tuăză susținerea neștirbită a programului. 
Dâcă pănă acum acâsta nu s’a întâmplat 
și nici în viitor nu se păte întâmpla fără 
a-se declara starea de asediu și fără a-se 
despoia judecătoriile de cercul lor de corn 
petență printr’o lovitură de stat, — e o 
dovadă evidentă, că ordinațiunile ministe
riale din oestiune, niol prin litera nici prin 
spiritul lor nu se refer la ouprinsul pro- 
duotelor de presă. Dâr chiar și oând acestă 
interpretare ar pută fi ore-cum octroată 
disposiției guvernului, e neîndoios, că de- 
olarațiunea dată de cei șâpte condamnat! 
în procesul Memorandului, adeoă nu de 
toți condamnații și nu în numele partidu
lui național român, oare declarațiune în 
ultima sa analisă spune numai atâta, că 
•țin neolintițl la programul român dela 1881, 
pe oare delegații alegătorilor români do
resc să-l realiseze pe oale legală și consti
tuțională, — niol-deoum nu pbte fi cuali- 
fioată nici de activitate a partidului națio
nal român, niol de activitate a oomitetului 
central electoral ales de acesta.

Spre ilustrare e îndestulitor faptul, oă 
în Manifestul încriminat fao declarațiunl 
politioe șâpte dintre oei condamnați in pro
cesul Memorandului, er nu partidul națio
nal român și nu comitetul lui. Comitetul 
acesta are adeoă 25 de membri, âr sem
natarii nu vorbeso în numele comitetului, 
oăcl dâră nu toți membrii comitetului au 

fost condamnați în procesul Memorandului. 
Prin urmare faptul lor nu pote fi consi
derat ca fapt al comitetului, fiind-că oei 
șâpte semnatari nu se declară niol în nu
mele aceluia nici din încredințarea aceluia 
și astfel în declarațiunea aoâsta nu se pbte 
introduce prin niol un fel de interpretare: 
„eine Bethătigung der romănischen National- 
Partei*.  E numai un fapt esolusiv al oelor 
condamnați în procesul Memorandului, ba 
încă niol nu al tuturora, oi numai dintre 
aoeia, și astfel sofisma primei instanțe, că 
Manifestul aoesta ar însemna aotivitatea 
comitetului esecutiv, nu se pote susțină în 
fața critioei obiective.

Prin urmare e evidentă lipsa de sub- 
stract obiectiv, ohiar și din punctul de ve
dere al ordinațiunilor ministeriale, și too- 
mai de aceea disposițiunile acestora nu pot 
fi aplicate aici asupra făptuirii, nici asupra 
făptuitorilor din aousă.

Conclusiunea aoâsta rămâne în va- 
lore cu atât mai vârtos, pentru-oă și dâcă 
transgresiunea circumscrisă, per incmcessum, 
în ordinațiunea ministerială din oestiune, 
ar dori cineva să o întrebuințeze spre a 
urmări tipărirea întitulată ..Manifest**,  și 
dâoă în acele s’ar și pută descoperi o ac
țiune a comitetului esesutiv — și atunol e 
forte evident din însăși ordinațiunea, că 
nu a fost oprită aotivitatea comitetului, oi 
numai aceea a partidului, ca pretinsă reu
niune; mai mult, i-s’a susținut dreptul de 
a-șl oontinua activitatea, și anumit de a 
pregăti și subșterne statute, ceea ce ar fi 
curată absurditate, dâcă ar pută avâ loc 
opinia, oă comitetul ar sta și el sub pu
terea obligătbre a ordinațiunii, oare opresoe 
orl-ce fel de aotivitate.

Așa cred, oă pentru pricepătorii de 
drept, după cele espuse, lipsa de substrat 
a făptuirii din aousă este evidentă și nu 
mai are lipsă de esplioări.

(Va urma.)

SOIRILE DiLEI.
— 11 (23) Martie.

ț Dr. Iancu cav. de Zotta. Târcjiu 
după ce am fost espedat numărul din urmă, 
primirăm soirea durerosă despre mbrtea 
grabnioă a lui Ianou Zotta. In densul 
pierde Românimea din Buoovina pe unul 
din oei mai inteligențl, oei mai bravi și 
credincioși luptători pentru triumful causei 
române în Bucovina.

Dr. Zotta a fost conducătorul Româ
nilor naționaliști și, ca președinte al socie
tății politioe „Concordia1*,  ca deputat die- 
tal etc., a avut o mare înrîurire în viâță 
politică și culturală a Românilor bucovi
neni, — o înrîurire, care i-a asigurat o 
amintire plină de recunoscință din partea 
poporului român bucovinean. Adânc întris
tați, adresăm familiei decedatului nostru 
amic și fraților noștri bucovineni cele mai 
sincere condolențe!

—o—
Afacerea vandalismelor din Oradea, 

Ia Curia. Sunt treouțl doi ani de oând ce
tele înfuriate jidano-maghiare din Oradea- 
mare, au săvârșit ounosoutele vandalisme 
contra residenței episcopescl gr. cat. ro
mâne, contra Seminarului româneso și a 
loouințelor Românilor de acolo. Afaoerea 
s’a trăgănat mult timp, fiind-că s’au făout 
diferite escepțiunl în contra deoisului de 
punere sub aausă a păcătoșilor. Curia din 
Pesta însă a hotărît, la începutul aoestei 
luni, că procesul trebue să se țină. Sunt cu 
totul 31 de aousațl. Pertraotarea va urma 
cât de curând.

—o—
Întrevedere de monarch!. O soire te

legrafică din Bucuresol spune, oă păreohea 
regală română făoând o călătoria în străi
nătate — la Abazzia — regele Carol va 
avâ o întrevedere ou împăratul Wilhelm și 
ou regele Umberto, îu Veneția.

—o—
Strade milenare. Din Abrud i-se 

sorie lui „Kolozsvâr1*,  oă s’a pornit acolo 
o mișoare „seribsă1*,  oa din incidentul mi
leniului să ae schimbe numirea câtor va 
strade, dându-le numele oâtor-va „eroi ma
ghiari11. — Dâoă Ungurii din Abiud gân

desc, oă și Hatvani, — care a mâncat pă- 
pară în lupta cu cetele viteze ale lui Iancu 
— înoă e „erou**,  atunol n’ar trebui să-l 
uite din listă.

—o—
Lege despre milcuiu. Budapesti Hir- 

lap“ aduce soirea, că ministrul-președinte 
br. Banffy a oerut dela estates Sa în
voirea, ca să aștârnă c merei unguresol un 
proiect de lege despre -.ternisarea amintirii 
mileniului. Proiectul c ■ lege va veni în 
desbatere la sfîrșitul lui Aprilie

— o— r
încoronarea Țarului. Etă programul 

oficial resumat al serbărilor încoronării dela 
Moscva: Intr’una din primele fiile din Apri
lie se vor transporta îu mod solemn insig 
nele suveranității, în echipagii aurite dela 
palatul de iarnă la gară. Un tren speoial 
le va transporta la Mosova. La 19 Maid 
Majestățile Lor vor sosi la palatul Pe- 
trowsky, lângă Mosova, unde se va celebra 
diua nasoerei Țarului. La 22 Maid va avâ 
loc intrarea triumfală a Majestăților Lor la 
Moscva, unde vor visita catedralele Ar- 
ohengelsky și Blagowestohensky. La 23 și 
24 Suveranii vor primi în sala tronului pa
latului Kremlin pe ambasadorii străiul. Ce
remonia înooronărei se va faoe la 27 Maid. 
La 28, 29 și 30 Majestăile Lor vor primi 
felicitările, oe li-se vor presenta de diferi
tele corpuri ale Statului, misiunile străine, 
delegațiunile etc. Dela 27 la 29 iluminații 
mari în timpul plimbărilor Majestăților Lor 
pe stradă; la 29, adunare la palatul Krem
lin. La 30 și în filele următore spectacole 
de gală și serbări poporale pe câmpia Bo- 
dynsky. Baluri, prândurl, ooncerte, reviste. 
La 8 Iunie, pleoarea Majestăților Lor.

—o —
Pustiirea orașului Varna. O soire te

legrafică din Sofia spune, că peste orașul 
Varna a dat o mare nenorocire. Un foo 
puternic și primejdios a prefăcut în cenușă 
partea de oraș în care looueso Armenii. 
Flăcările au consumat biserioa, șobla și pa
latul episoopeso. Un preot armean, care se 
afla în palatul episoopeso, a ars de viu.

—o—
Catastrofă pe marea-Nâgră. Din Con- 

stantinopol se telegrafiâză, că o naiă tur- 
câscă, încărcată cu bucate, s’a isbit c’un 
vapor engles, și s’a cufundat numai deoât. 
întreg personalul de serviciu al năii tur- 
cesol, constătător din 27 persone, și-au 
aflat mbrtea în valuri. Tot transportul de 
bucate, 3500 măji, s’a pustiit.

Cuprinși de cea mai adâncă durere, 
aducem la conoscință mult deprimătbrea 
soire despre trecerea din viâță a ilustrului 
nostru bărbat și oonducător

Dr. Iancu cavaler de Zotta, 
proprietar mare, president al societății po
litice „Concordia1*,  deputat dietal, membru 
fundator și onorar al msi multor societăți 

culturale, eto.
care după un morb scurt, dâr plin de su
ferințe, în etate de 56 ani șl-a dat erl la 
7/19 Martie nobilul suflet în manile Crea
torului.

Ceremonia funebraiă va fi celebrată 
Sâmbătă, în 9/21 Martie, la 10 bre a. m. 
în Nouăsuiițe, âr îmormentarea va fi Du- 
mineoă în 10/22 Martie, la 10 bre a. m. 
la moșia Chiselău, unde osămintele scum
pului defunot vor fi așecjate spre odihnă 
eternă în oripta de-acolo.

Cernăuți, în 8/20 Martie 1896,

Societatea politică „Concordia".
•

Un asemenea anunț funebru primim 
și din partea familiei, constătătbre din: 
Dr. Emanuil de Flondor, ca ginere; Modesta 
de Vasilco, ca soră; Eufrosina Br. Hormu- 
zaki, ca socră; Leon de Vasilco, Eudoxiu 
Br. Hormuzaki, oa cumnațl; Octavian de 
Zotta, Sever de Zotta, ca fii; Elena de 
Flondor, fiică.

Adunarea Reuniunei române de cântărî.
„Reuniunea, română de gimnas

tică și de cântări din Brașov*  șLa 
ținut erl adunarea generală în sala de de
semn a scoleler române din loc.

Seim, că acâstă adunare a fost con- 
vooată încă cu o săptămână înainte, dâr 
fiind-oă membri nu s’au adunat în număr 
sufioient, a trebuit să se amâne pănă erl, 
oând comitetul, în sensul statutelor, avea 
dreptul de-a țină adunarea cu orl-câțl mem
bri ar fi de față.

La adunarea de erl am fost de față 
16 inși, în oare cifră sunt cuprinși și cei 
8 membri ai comitetului.

Adunarea nu s’a putut desohide toc
mai la timp, căol a trebuit se așteptăm după 
un membru din comitet mai bine de-o jumă
tate de dră. Din „norocire*,  o pierdere 
mare de timp n’am avut de-a suferi 
printr’asta, căci eram puțini, — eram la 
început numai vre-o 14 inși, oarl pier- 
dend fiă-oare oâte */ 2 oră, face ou to
tul numai 7 bre de timp am pierdut, ce 
avem să datorim nepunotualității unuia 
dintre cei chiămațl a atrage și însufleți pu
blicul pentru causa reuniunei. Mult mai 
rău au fost însă păcăliți membrii adunărei 
generale a Asociațiunei meseriașilor români, 
oe s’a ținut erl a treout săptămâna. Atunol 
a trebuit să așteptăm după un membru 
din comitet trei pătrare de oră', și eram cu 
mult mai mulțl de 16 inși oei oe așteptam.

Nu sunt însă pentru comitetele seoie- 
tăților nostre tocmai de folos asemeni „pă
călituri*,  oăcl publioul s’a obicinuit a-le 
considera, ca o lipsă de însuflețire pentru 
causă, ceea oe nu pbte servi spre onbre 
niol unui comitet.

Dâr să trecem la trebile nostre de 
erl. Adunarea, cum am cj's, s’a ținut ou 
câți membri erau de față. D-l președinte 
G. Chelariu a ținut o vorbire de deschidere 
în tbtă forma, esprimându-șl satisfacțiunea, 
oă în oursul anului espirat, reuniunea în 
privința oântărilor a dat semne îmbucură- 

il tbre de viâță, oeea ce este a se mulțumi 
stăruințelor d-lui Pant. Dima, conducătorul 
cântărilor, căruia adunarea i-a și esprimat 
mulțămită printr’o strigare de „să trăâscă1*.  
Ce privesoe secțiunea pentru gimnastioă 
însă, d-l președinte oonstatâ, oă aoâsta stă 
rău și oă n’a putut funcționa.

S’a cetit prin d-l I, Murăroiu rapor
tul oomitetului despre activitatea ea, din 
care am aflat, că reuniunea a avut anul 
treout 130 membri, dintre oarl 3 onorarr, 
1 fundator, 60 protegiatorl, er oeilalțl 
membri activi la seoția de cântări. S’au 
arangiat în cursul anului administrativ 2 
covenirl colegiale și 1 ooncert.

Din raportul cassei, oetit tot prin d-l 
Murăroiu, am aflat, că averea totală a 
Reuniunei cu fiiua de 15 Februarie 1896 
era de: 2737 ft. 21 cr. Budgetul cheltueii- 
lor și venitelor e astfel întocmit, oa tot oe 
se încasseză, să se și speseze. Anume, la 
venite sunt preliminați 420 fi. din taxe de 
membri și 92 fl. interese după oapitalul 
esistent. Total 512 fl. Cheltuelile fac tot 
atât. — Comisia însăroinată cu revederea 
socotelilor a raportat, prin d-l profesor 
Panțu, că socotelile sunt în ordine.

Din partea oomitetului s’au făout trei 
propuneri, anume: a) secția de gimnastică sS 
se sisteze de-ocamdată', b) Salarul servitoru
lui să se fixeze cu 40 fl. la an ; o) D-l Gr. 
Dima, profesor de musioă în Sibiiu, să fiă 
proolamat oa membru onorar al Reuniunei.

Tbte aoesle propuneri s’au primit 
unanim din partea adunărei. De-asemenea 
s’a primit și propunerea d-lui director 
gimnas. V. Onițiu, de-a se vota mulțămită 
comitetului.

Amintim, în fine, că după statute, co
mitetul reuniunei este a-se alege în fiă- 
eare an. Astfel pentru viitorul an adminis
trativ s’a reales tot comitetul de mai îna
inte ou adausul, că în looul a doi membri 
dimisionațl, au fost aleși acum ou aolama- 
țiune: d-l profes. Nic. Bogdan oa oonda- 
cător al convenirilor și d-l Iosif Moldovan, 
funcționar de bancă, oa cassar.

Proprietar; Or. Aurel ffiurețianu. 

Redactor responsabil Gregorau Maior.
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Cursul Ea bursa din Viena.
Din 21 Martie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.90
Renta de oordne ung. 4% . . . 98.90
Itnpr. căii. fer. ung. în aur 4,/2°/0 . 123.75
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 101.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.65
Bonuri rurale croate-slavone. . . 96.50
Imprum. ung. cu premii .... 160.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 143.50
Renta de hârtie austr................... 100 90
Renta de argint austr.......................... 100.85
Renta de aur austr............................... 122.45
Dosuri din 860 ......................... 178.—
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 981.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 413.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 375.—
Napoleondori.................................. 9.56
Mărci imperiale germane . . . 58.90
London vista....................................120.50
Paris vista.................................. 47.75
Rente de oordne austr. 4%. . . 100.95
Note italiene. ....... 43.70

CursuS jjăeîes Kpașow.

Din 23 Martie 1896.
Bancnote rom. Câmp. 9.50 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orl CuOTp. 9.53 Vend. 9.56
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70

Ruble rusesci Cump. 1.27 Vend. 128 
Mărci germane Dump. 58.50 Vând. 59 05 
Lire turcesoi Cump. 10.70 Vend. 10.90 
Boris, fonc. Albina 5u/0 100.75 Vend. 101.75

Nrul 4245-1896.

Publicațiune!
Conspectele asupra evaluărei și 

prescrierei chiriei de apă pro 1896 se 
află în biroul administrațiunei apa- 
ductului orășenesc din 26 Martie a. 
c. pănă la 3 Aprilie 1896 dela 8—11 
ore înainte de prâncț-

Reclamațiunile în contra acestei 
evaluări și prescrieri au de a-se aș
terne libere de timbru acestui ma

0 î 0 o0 
O0 

gistrat în decurs de 8 tple, începând 
cu cjiua în care s'a îmanuat libelul 
pentru solvirea chiriei de casă.

Reclamațiunile mai târcțiu așter
nute nu se primesc.

După espirarea terminului de re- 
clamațiune are de-a se solvi chiria 
apei pentru 1 și al 2-lea quartal 1896 
în decurs de 8 «țile, dedrece în cas 
contrar încassarea ei se va dispuue 
pe cale de esecuțiune.

Brașov, 19 Martie 1896.
942,1—3 Magistratul orășenesc.

KF Numere singuratice 
ă 5 cr. se potu cumpera în

Anunciur:
(inser(iuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
adntinîs^raiiunl. In cașul pu- 
bSicârii unui anunciu mai muEt 
de odată se face scădemeni, 
care cresc© cu cât publicarea 
se face mai de muite-orL

Admioistr. „Gazeta Trans 

din „ Gazeta Transilvaniei “ 
librăria Nicola© Ciur cu.

XdZers-u.1 trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din S Ociomb^e §8^5

44 81 i s- i

Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

Tren 
de

TrenTrenă
mixt, persdn. aocel-

Tron 
de 

persdn.

Trend
mixtâ

Tren
accel.

Trenu 
de

Tren
accel. pergdn.

trenii 
de 

persdn.

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

person.

ii — T sa

trenu 
de 

persdn.

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

10-
8.30

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
12.25
12.52

1.06
1.37
1.52
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5 34

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

2 15

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

8 05
o.45 9.15
9 02 11.12

l .i 33112.48
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 69

Tr. mix..

2.12
2.20
2.50
3.26

417
4.50

pi.

Y 
80S. 1 
pl. I

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

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

6 12
6.41
7.16
8.—

Tren 
de 

parson.

Tren 
mixt

3.55 11.—
4 40 12.26
5.10 111

12.00 8 30

J»

8 40
9.08

10.40
11.25
11 54
12 04
12.34
1.—
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
6 27
6 10
7.50
830
9.03
9.38

10.25

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17

9 09

BO8.

Pl-

V
sos.)
pl. /

I
Y

SC 8.

Ap ahi da 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

I pl.
Isos.

A

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalâu . 
Homorod . 
Agoștoufalva 
Apa ța . .
Eeldiora
Brașov .

Timiș .
Predeal
BucurescI

rpl. 

ISOS.
A
1

Pl-

1.55
7.-
3.27
1.19

11.04
10.44
1007
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

12.47
12.17

aS
O k. 
to 
a

4 
s n

25

o
'29 
e o o

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

6 56
6 54
6.41
6 20
533
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

ducesele» — ©șorlseiu — ISegllB.-săsese.

Nota: Orele 
însemneză 6rele de nopte.

Trenu 
mixtu.

Trenu 
de 

persdn.

Tronu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

person

2.25 8.10 3.11 8.59 « 9 pl.
3 14 8.51 3.52 9.40
4 07 9.37 4.37 10.23
5 07 10.27 5.26 11.11 SOS. |

5.40 10.42 5.36 pl. /
7.19 12.21 7.19 Y SOS. . pl.

Oșorheiu .
Regh.-săs..

Cucerden
LudoșO . 
Ci pău .

7.411
7.031
6.24
5.30

însemnate în stânga stațiunilor

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

6.25
8.10
4.43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
[8.37
7.37
7.-
6.45
6.27

11 -7 33
7.53111.20

4.-
4-20

10.21
10.41

Gliiriș
Tnrda

5.10
4.50

10 30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

trenu 
de 

person.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

<Dog»șa.-mică. — Sîfoâiu — Ava-igu — JFăgăimșîi
trenu 

deTren 
mixt person.

4 45 11.34
6 35 1.03 8.50
7 01 1.25 

în tdtrt.

3 00
•*  "B

?!■

Sibiiu .
A vrie .

trenU 
mixtu

Copșa mică
Ocna

■ms. |
pl. 1

9.15
L46
3.31
6.08

7.10

trenu 
mixtu

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

Tren 
mixt
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trenu 
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5.12
4.49
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~9?08
8 28
8.01
3.15

-- - -

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

Trenu
de __

persdn. persdn. persdn.

Trenu 
de

2.36
1.58
‘1.19

12.25
9.20
7.49
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11.35
11.54
12 20

trenft
mixtu

7.36
6.06

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

3.10
2.54
2.30

6.15
6.38
7.13

4.25
4.48
5.23

4.50
4.34
4.10

8.34
8.J4
7.45
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mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

10.28
10.46
11.12

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă
mixtu

trenu 
mixtil

1.29
12.05

10.25
10.05
9.38

* t

T i
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trenu 
mixtu

trenu
mixtu

6.46
5.49
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3.44
2.40
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mixtă
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mix tu

8.35
10 28
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6.36

T Brașov
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4.— ? 9.10 4.20 r
5 03 §10.28 5.35

1 6 48 £12 41 as «
7 38 * 1.54 - s8 33
9 07

| 3.02 
f 341

9.59 ?• 4 55 <4 O Y

Mureș-Ludoș
Z a. u , . .
Țagn-Bndatelic-ti 
St. Mihaiu de câmpie 
Leci> ța .
Ș.-Măghiărcș 
Bistrița . .

6.20 11.30 5. Ț Armin
7.08 12.47 6.14 Vinga
8.01 2.05 7.39

J k I Timișora
1.26 7 38------- 12.33 Segedin .

8.31
7.43
6.55
5.50
5.04 io _
3.25 8:25

1.18
12.32
11.43
10.35

i V» a i ai — C i s ti â «E â e.
treini
mixtu

trenii 
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ti enu 
mixtu

5.30 1.36 pl. Sibiiu . SO-’. 7.10 9 20
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8.46
7.43
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5.55

11.08
11.48

62U| 1.59
jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

Sighișora . . . 
Haștaleu . . . 
(Morheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.—
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


