
BetațWi. AMnistratianea, 
?i Tipozraila:

Brașov, piața mare Nr. 30.
8 aria ori nefrancate an se 

primeEo. — Moamsoripte nu se 
retrimot.

INSERATE se primesc la Adml- 
nletrațluns în Brașev și la ur- 
mătârele Birouri de anunolurl: 

în Viena: X Dukes, Heinrtch 
Bchalek, Rudolf Mossa, .4. Oppeliks 
Nachfolger; Atti&n Oppeltk, J. 
Daniwbcr, în Budapesta: 7.
Qoldbergerg, £ekstom Bemat: în 
BucureBoi: Agence Havas, 8uc- 
cursale de Boumanie; în Ham- 
burț,: Karolyi & Lisbmanu.

Prețul Inaerțlunllor: o seria 
garmond pe « colânâ 8 ct. și 
fiOor. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Ba clame pe pagina a 8-a o 
scria 10 cr. a6u 80 bani.
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„Saseta" iese îs fia-care ifi.
Abonamente jentiu Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese iun! 

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

Pentru Eomânia si străiiătais:
Pe un an 40 franci, pe șâae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineca 8 frsnol.

Se prenumără la tdte oficieie 
poștale din întru și din afară 

și la dcL oolecterl.
Ifiiamaitul petitiu Brasov 

administratiunea, piața viare, 
Târgul Inului Nr. 80 stagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe șăse 
luni fi fl., po trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl.j pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fl. Un esomplar 6 or. v. a. 
sân 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti Înainte.

Nr. 58. \ Brașov, Mercur!, 13 (25) Martie

Afacerea „subsidiului de stat”.
Seim toți, că încă de pe vre- 

mile ministeriului Schmerling, Ma- 
jestatea Sa monarchul a dispus se 
se dea preoțimei române de ambele 
confesiuni din Transilvania și Un
garia un ajutor de stat de 50,000 
florini.

Scopul era de a se ajuta preoții 
cei mai lipsiți și vrednici din cele 
doue Metropolii. Acest ajutor de 
stat s’a numit la noi „milă împeră- 
tâscă". El a fost întotdeuna împăr
țit de cătră Metropoliții și episcopii 
români, după cum aflau cu cale îm
preună cu sfetnicii lor.

Pe la 1884 răposatul ministru 
de culte Trefort sciu se aducă lu
crul acolo, încât se ia din mâna 
Metropolitului gr. or. din Sibiiu și 
a Consistoriului seu împărțirea aju
torului.

Pretextele de cari s’a folosit 
față cu Sibiiul nu le putea pune în 
practică însă și față cu Blașiul, și 
astfel ajutorul de stat a rămas pănă 
la finea anului trecut a-se împărți 
tot ca mai înainte prin ordinariatele 
dela Blașiu, Gherla și Lugoș. După 
cjece ani însă urmașul lui Trefort, 
Dr. Wlassics, a aflat cheia, prin 
care să facă să înceteze acestă stare. 
de lucruri și în ce privesc© biserica 
unită.

Unul dintre organele oficibse ale 
guvernului ridică acum un colț al 
perdelei, în dosul căreia se ascund 
planurile perverse ale ministrului 
Wlassics.

Pănă acum, cum am așa
numitul subsidiu de stat de 30,000 fl. 
îl încassau ordinariatele din Blașiu, 
Gherla și Lugoș dela perceptoratele 
de dare și tot ele îl împărțiau de 
sine stătător.

La începutul acestui an însă 
de-odată subsidiu! s’a sistat, fără ca 
guvernul se fi dat de scire ceva or- 
dinariatelor. Ele au aflat despre 
acesta numai când au trimis chi
tanțele la perceptorate ca să ridice 

banii, de unde li-s’a răspuns, că bani 
nu se mai dau și că subsidiul este 
sistat de cătră guvern încă din 22 
Maiu 1895.

Se înțelege, că soirea acesta a 
trebuit se producă indignare mare 
în sînul clerului român unit. Căci 
cine nu s’ar indigna, când vedem, 
că în budgetul fîă-cărui an se pre- 
liminăză și se voteză pentru sub
venționarea bisericelor unguresc! su
me de sute de mii, pe când biseri- 
cei românesc! unite, numai fîind-că 
e biseiică românescă, ’i se subtrage 
și acel neînsemnat subsidiu, ce Fa 
moștenit din timpuri vechi și care 
în raport cu marele ei trebuințe 
este ca și o picătură în mare?

Era de prevăzut, că acestă pro
cedură ocultă a guvernului avea 
se însemne o nouă uneltire în con
tra autonomiei bisericei românesc!. 
Prevederea acâsta se confirmă a<ji 
chiar printr’un organ oficios al gu
vernului, care comunică, că din su
mele votate pentru ajutorarea dife
ritelor biserici, cu finea anului tre
cut a rămas la disposiția ministrului 
de culte Wlassics o sumă mai mare, 
pe care generosul ministru e dispus 
s’o împartă între preoții mai lipsiți, 
car! se vor adresa cătră el cu ru- 
găii.

Aici era dăr ascuns secretul. 
Acum, după-ce prin introducerea că
sătoriei civile venitele clerului s’au 
redus în mod considerabil, ministrul 
găsesce binevenită ocasiunea pentru 
de-a începe venătbrea de suflete în 
sînul clerului, pe care, decă nu pbte 
altfel, crede a-1 face aternător de 
voința sa și a-1 pune în serviciul 
causei representate de el cel puțin 
prin corumpere cu ban!.

Se asigură, că în budgetul anu
lui 1896 este prevăcjută și pentru 
clerul român din provincia metropo
litană greco-catolică o sumă de 
10,000 fl. ca despăgubire pentru 
pierderile suferite prin Introducerea 
căsătoriei civile. Dâcă la acăstă 
sumă se vor mai adauge și cele 
30,000 fl., ce se dedeau pănă acum 

ca subsidiu, atunci ministrul păte 
păși la târg, căci are cu ce-șl în
cepe meseria de neguțător, numai 
de-ar afla marfă de cumpărat.

Nu mai încape nic! o îndoiăla, 
ca aci țintesce să ajungă ministrul 
Wlassics cu împedecarea prin nimic 
motivată a împărțirii „subsidiului". 
Planul e prea păcătos, decât să fi 
îndrăsnit dintr’odată a și-l da pe 
față. Va fi crecjut ministrul, că n’ar 
fi bine să mai alarmeze lumea prin- 
tr’o nouă pășire fățișă în contra au
tonomiei bisericei, ci mai întâii! să 
încerce pulsul cu darul danaic, de 
care vorbirăm mai sus, er dâcă 
acâsta va succede, atunci să mergă 
treptat și mai departe.

Din cuprinsul comunicatului ofi
cios, despre care am amintit, ar re- 
sulta, că episcopii catolici unguresc! 
au răspuns ministrului, că nu pot 
primi acel dar, pentru-că prejudecă 
independenței clerului față cu mi
nistrul etc. Ce vor fi răspuns la 
rândul lor archiereii bisericei ro
mâne unite nu seim, dăr trebue să 
credem, că nu vor fi rămas îndără
tul colegilor lor unguri, mai ales, 
că aici e vorba și de independența 
bisericei române unite și de drep
tul, onărea și va4a clerului român 
unit,

Situațiunea e îndoit de critică 
pentru biserica română unită, căci a 
ajuns între Scylla și Carybde. Cum 
și în ce mod se va sci ea apăra în 
contra noului atentat, fără ca să 
sufere scădere printr asta interesele 
ei de viăță: acesta este marea ces- 
tiune, ce trebue să preocupe în 
aceste momente nu numai pe fiii 
acestei biserici, der pe toți Românii 
de bine.

Falimentul parlamentarismului 
maghiar.

Am arătat ieri pe scurt, după 
însăși scrisele pressei maghiare — 
care este de fapt icăna statului mi
lenar.

Țipetele, vaetele și protestările 
contra stărilor desolate de pe întin
sul „glob unguresc" se țin lanț în 
pressa maghiară oposițională, care 
4’ de 4i continuă a trage vălul de 
pe rana, ce sângeră și ustură cor
pul „națiunei", grațiă unui regim 
nesocotit, care „aplică fără genă 
dreptul pumnului, calumniile și de- 
monstrațiunile sgomotbse în tote ale 
lui păcătăse acțiuni".

Der nu numai perturbațiunile 
din viața socială maghiară, nu nu
mai marile scăderi și degenerări în 
administrația și justițiă sunt cău
șele, cari îi îngrijesc adânc pe Un
guri, ci și decadența parlamentaris
mului îi mâhnesce și supără în grad 
mare.

Puterea parlamentarismului ma
ghiar — 4’00 de pildă „Budapesti 
Hirlap“ — este în agonia. Forța lui 
scade v©4end cu ochii, autoritatea 
îi este sdruncinată și nimic nu-1 mai 
susține a4i, decât speranța pusă în 
el în viitor și recunoscința față de 
marile sforțări din trecut.

Cu jale se plânge pressa oposi
țională maghiară, că parlamentaris
mul maghiar e în ajun de-a înceta 
să esiste, ca spriginitor al marilor 
„interese naționale". Nici o partidă 
din oposițiă nu pbte se ajungă la 
guvern, decât cu prețul renunțării 
la principiile de cari se conduce, 
ceea ce face, ca guvernul să nu 
mai fiă responsabil înaintea „na- 
țiunei".

Pe un câmp atât de liber — 
observă organul apponyist—domnii 
și slugile celor dela putere pot să 
precupețăscă negenați de nime, ajun
gând la acel grad al tiraniei, pănă 
la care n’a ajuns nicl-odată un gu
vern absolutistic.

Urmarea acestor aparițiuni bol- 
năviciăse în viața parlamentarismu
lui maghiar este, că în ședințele și 
desbaterile corpurilor legiuitor© un
guresc!, morala nu mai e la ordi
nea 4ilei, și „puterea fără de con- 
trolă strică și nimicesce chiar și pe 
cele mai solide caractere".

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Statua dela Iași
a lui

Stefan cel BBare
(Urinare).

Dâr o dragoste etnică atât de fier
binte ne obligă să ounoscem mai d’aprope 
pe generosul autor. Spre marea mea ne- 
mâDgăere însă, datele biografice îmi lip- 
seso. Tot oe am putut afla este, că d-1 
Jaques ac Biez e un bărbat de vr’o 40 de 
ani, că a fost critic de artă la mai multe 
cjiare parisiane, că e un scriitor inde
pendent, viguros și forte temut; că deși 
trăesce actualmente retras de sgomotul 
Parisului agitat în departamentul Vienne, 
lângă Poitiârs, continuă totuși a sta în le
gătură cu somitățile artistice și literare din 
Erancia intregă. Mai dilele trecute, pe la 
începutul lunci lui Martie, am găsit în o 
revistă literară Nr. 1 „Galerie contempo- 
raine de 1’ Ouest“, apărută la Poitiers, o 
biografia a celebrului archeolog Dela Croix, 

scrisă de d-1 de Biez. Articolul se termina 
astflel:

„Sinceritatea părintelui Dela Croix 
(densul e Jesuit) e arma sa de luptă; den
sul nu minte niol odată. Inamicii lui sunt 
aoeia, cari nu-i semănă".

Din aceste puține rânduri și din al
tele înoă, lectorul se va pute convinge, că 
combativitatea e coefioientul oaracterului 
d-lui Jaques de Biez. Acesta reese olar și 
din studiul făcut asupra statuei lui Stefan 
oel Mare, unde, prin asociațiune de idei, 
pana lui vigurosă trece pe nesimțite dela 
marele erou, la Moldova cu loouitorii de 
acjl. Era firesc, ca pentru un bărbat atât 
de franc, inamic de mârte al minciunii*)  
jidovii să-i inspire o greață morală invin
cibilă. âoă de ce densul e antisemit, așa 
cum reese și din broșura întitulată „Juifs 
et Antisemites en Europe11, de Jean de Lig- 
nean, cu trei portrete: Jaques de Biez, 
Stocker și Drumont. (Paris. Tulra, libr. 
edit. 112 bis rue des Rennes). Der d-1 de 
Biez consideră semitismul, ca o funoțiune 
în omenime; adevărat, oă funcțiunea acâs- 

*) Realitatea lovesce consciința, ca 
limba clopotul. Contactul cu realitatea re- 
velâză oalitățile și virtuțile acestui bronz, 
acestei cuirase, ce proteje interiorul ființei 
morele a omului. Când un om minte în 
relațiile sale, e o probă, că ouirasa sa mo
rală e d’un prost metal. E adevărat, că 
oâte odată contaotul cu realitatea e teri
bil. Dâr numai așa se cunosce valârea mo
rală a omului. Cel, care e diminuat prin 
realitatea lucrurilor, e un om moralicesce 
seu mișel, său netrebnic. In schimb, omul 
care scie profita de suferințele ce încercă, 
e pe calea mântuirei. (p. XII. J. de Biez).

ta e o funcțiune morbidă, ce indică o de- 
pravațiune morală pernioiâsă pentru viito
rul națiunilor. Spre a-se convinge de 
aoâsta, și spre a aduna date, densul a vi- 
sitat totă România dela Veroiorova și 
pănă la extrema frontieră de nord a Mol
dovei, trecând și opriudu-se rând pe râud 
prin Craiova, Bucuresol Iași, Dorohoiă, 
DărăbanI, Târgul frumos, Hărlău etc. La 
călătoria acesta face dânsul alusiune de 
atâtea ori în admirabilul său capitul despre 
Stefan cel Mare.

După oâte seim d-1 de Biez e sin
gurul antisemit francos, oare a visitat Țâra- 
românâsoă, er reîntorcându-se la Paris, 
dânsul a fost primul în Franoia, care a 
cerut revisuirea decretului de emancipare 
a Jidanilor, votat la 27 Septemvre 1791. 
în ultima ședință a Constituantei. E de 
notat, că antisemitismul d-lui Jaques de 
Biez e un antisemitism de principiu, de 
ethnogeuie și nu de fapte diverse, ca ace
la al d-lui Drumont dela „Libre Parole*.  
Dâr să închidem parentesa.

In două cjiwe parisiene asemenea am 
mai găsit ceva despre autorul nostru, re
lativ la opera lui artistică asupra lui E. 
Fremiet. Notițele aflate vor contribui, ca 
să ounâsoem pe autor și mai bine încă. 
Primul din aoeste două documente e „le 
Jour*  dela 13 Ianuarie 1896, care sub ru
brica bibliografică a publicat următorele: 
„Unul din oei mai interesanțl bărbați ai 
secolului, precum și unul din aceia, cari 
fac cel mai puțin sgomot în jurul lor, e 
D. Jaques de Biez. Isolarea în oare s’a 
retras, provine din consciința ce o are, oă
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„ Astfel pregătim noi marea ser
bare națională, viitbrele alegeri — 
esclamă „Budapesti Hirlap" — și 
ne amăgim cu credința, că suntem 
înțelepți, când declarăm, că n’avem 
nimic de a face cu ceea ce va să 
$ică opiniune publică".

Ear conclusiunea tuturor acestor 
constatări este, că parlamentarismul 
maghiar e în ajun de-a da un trist 
faliment!

Lucrul nu e nici decât surprin
zător ; nu mai ales pentru aceia, cari 
au urmărit cu atențiune fasele prin 
.cari a trecut politica guvernelor un
guresc! dela dualism încdce. Acăstă 
politică s’a basat și se baseză pe 
motive imorale, călcând în piciore 
suveranitatea vocei popdrelor, giu
giulind pe unii și persecutând pe 
alții, creând turbatul curent șovinis- 
tic maghiar, care în mersul seu ne
norocit tinde a sugruma orl-ce li
beră desvoltare a națiunilor nema
ghiare și caută tbte mijlbcele iertate 
și neiertate de a persecuta, violenta 
și tiranisa marea majoritate a locui
torilor țării.

In acăstă ignobilă tendință tbte 
partidele ungurescl au lucrat mână 
în mână. Guvern și oposițiă au emu
lat și emuleză în luarea de măsuri 
oprimatăre contra a tot ce nu este 
maghiar.

Ear decă oposiționalii unguri se 
plâng și se vaetă acum asupra de
cadenței generale pe tdte terenele 
vieții de stat — aibă și curagiul de 
a mărturisi, că vinovațl sunt și ei 
în tot aceeași măsură, ca „domnii" 
dela cârmă, contra cărora se plâng. 
La încolțirea și crescerea acestor 
„minunate" lructe de mileniu au 
contribuit și ei în mod puternic — 
și de aceea nu se sfiască a-și lua 
partea ce li-se cuvine, căci Zice 
Scriptura:

Vrednic este muncitorul de pla
ta sa!

Prigonirea pentru subscrierea 
Manifestului.

(Fine)
III. In sfîrșit, dâcă per inconcessum, 

disouția asupra substratului subiectiv și 
obieotiv din amintitele ordinațiunl ministe
riale s’ar decide ournva în defavorul ade
vărului, chiar și atunol oficiantul public, 
care esercită funcțiune de judeoător, are 
drept garantat prin lege și jurământul său, 
ca să aprețieze orl-oare ordinațiune din 
punctul de vedere al legalității și al con
stituțiunii.

De abia mai e de lipsă să acoentuăm 
punctul de vedere cunoscut deja, pe care 
partidul național român, ca un olub politic, 
ce representă totalitatea alegătorilor ro
mâni, l-a aooentuat de repețite-orl. In în

țelesul acestuia, fiind-oă ordinațiunea guver
nului, prin care opresoe organisarea și ac
tivitatea partidului național român, nu o 
află stând pe basa legii și a constituțiunii, 
nu-șl pote faoe pendentă activitatea sa de 
arbitriul aceluia.

Er, oă acest punct de vedere cores
punde pe deplin literii legii și spiritului 
constituțiunii, nu mai esistă nici o îudoială 
înaintea aceluia, care scie, că §-ul 104 din 
legea electorală și praxa constituțională 
cjilnică a scos de sub disposițiile guvernu
lui formarea liberă, organisarea și activita
tea pe cale legală și constituțională a par
tidelor.

Țâra acesta adecă, fiind ea provâd'ută 
in thesi cu constituțiune parlamentară, în 
urma principiului oardinal al constituțiunii, 
după-ce oonstituțiunea parlamentară se ba- 
sâză p9 schimbarea alternativă a partide
lor, e fără îndoială, că esistența partidelor 
e nu numai o cerință, ci direct o condițiune 
și încă fără considerație la partidul, care 
e în majoritate și la guvernul eșit din sînul 
aceluia.

Tocmai de aoeea posibilitatea formării 
organisării și lucrării partidelor și liberta
tea acelora e un principiu fundamental, un 
oe sine qua non al constituțiunii parlamen
tare, și astfel el eschide posibilitatea, ca 
orl-care guvern să aibă dreptul de a di- 
solva vre-un partid și de a-i opri activita
tea legală și constituțională, pentru-oă alt
fel după-ce e însa-șl firea puterii, de a-se 
faoe abus de ea, partidul din majoritate și 
guvernul eșit din sînul aceluia ar avâ ast
fel drept, ca orî-și-oând să oprâscă și să 
persecute asistența, organisația și activita
tea tuturor partidelor, cari contrariâză poli
tica sa, oeea-ce n’ar fi altoeva deoât: die 
Republik mit dem Grossherzog an der Spitze 
(republică cu vodă în cap).

Aoâsta ar transforma oonsitituțiunea 
parlamentară, adecă constituțiunea basată 
pe schimbarea alternativă a domniei de 
partid într’o instituțiune, în care domnia 
partidului dela putere ar fi stabilită odată 
pentru tot-dâuna prin oprirea cu forța bru
tală a tuturor oelorlalte partide.

Parlamentul însâ, ca organism legis- 
latoric trebue sS represente însa-șl națiunea 
în totă puterea și totalitatea ei, âră nu nu
mai un partid al aceleia, tocmai de aoeea 
(parlamentul) trebue sS fiă complet,, uni
versal și fidel.

Complet însă nu pote fi, decă esohide 
din representanță, orl-care parte, clasă seu 
partid al țârii, oeea-ce se întâmplă în momen
tul, când esistența, organisarea și aotivita- 
partidelor politice se faoe pendentă de ar
bitriul guvernului.

Fidel însă nu pdte fi, dâoă orl-care 
putere și factor sooial — âr între aoestea stă 
în primul rând organisația de partid — nu 
pote lua parte în legislatură, tocmai pen
tru-oă organisarea aoeluia și astfel posibi
litatea de a ajunge în oameră se faoe pen
dentă de arbitriul guvernului.

Din aoâsta e evident, oă partidele po- 

cială, o vastă lucrare, în care realitatea ar
tistică, — cum dice.la Libertâ", — observă, 
oontroleză de-aprope, compară și conohide

Opera d-lui de Biez a fost apreciată 
în cele mai înalte sfere literare și artistice 
încă de pe timpul, când apărea sub formă 
de oapitule separate în ^L'Artiste*  în de
cursul celor doi ani din urmă. (Capitulul 
cu Ștefan cel Mare a apărut în Noemvre 
1894). Probă despre acesta e, oă d 1 Lar- 
roumet, profesor la Sorbonne, a împru
mutat din cartea d-lui Biez câteva idei în 
două articule ale sale despre Frâmiet. A 
uitat însă a cita autorul, ale oărui idei 
sunt atât de personale. Noi nu vom imita 
în acesta pe ilustrul profesor dela faoultatea 
de litere din Paris, ci cu permisiunea d-lui 
de Biez, vom oferi în traducere, publi- 
oului român, admirabilele pagine, ce vor 
urma, mulțămind în aoelașl timp, auto
rului pentru nobilele sentimente filoromâne.

nu i-s’a potrivit ora venirii sale în lume. 
Cine soie, ori oă s’a înșelat ou șâpte se
cole, pentru data modernă; ori că e mai 
înainte ou douâ-cjecl de lustrii, ceea-ce e 
mai curând probabil. Trăesce retras în 
castelul său din împrejurimile vechiului 
Piotavium, urmărind fii ou (Ț evenimen
tele, _ pe când o fee veghiază asupra 
unicei sale fiioe, singura ființă iubită, oe-i 
ține companiă, de câud mama ei e in ce
ruri".

Al doilea document e „la Liberte* 
dela 24 Ianuarie a. c., care se esprimă 
astfel:

D. E. Frâmiet-, p6te suporta critică 
și laudă; nu seim însă, oa vr’un alt artist 
ore-oare sS fi întâlnit un biograf așa de 
minuțios și în același timp un critio atât 
de reputabil, ca d-1 Jaques de Biez“.

Apreciarea acesta se esplică, când vom 
considera, că d-1 de Biez a făcut un studiu, 
ce trece departe peste limitele ordinare ale 
unei oritioe de artă, pătrunzând în sensul 
intim al creațiunilor lui Frâmiet. Etă de 
oe cartea despre Frâmiet e o estetică so

(Va. urma.)
G. Ocășian. 

litioe nu sunt reuniuni formate în mod 
atîrnător dela bunul plac al guvernului, oi 
sunt factorii dinamici ai constituțiunii par
lamentare, oarl în tot-deuna stau de-asupra 
guvernului și independent de el spre reali- 
sarea ideilor politice și, ca atari, ființa lor 
nu se pote trage sub disposițiile de oprire 
ale guvernului, organisarea lor nu se pdte 
face pendentă de bunul plac al guver
nului.

De sub puterea acestor prinoipii fun
damentale nu pote fi subtras nici partidul 
național român, ori cât ar fi întunecat spi
ritele în aoâstă țâră teorema esclusivismu- 
lui de rassă, în favorul căruia sâ esploatâză 
teorema omnipotenței de stat, ca instru
ment pentru susținerea necontenită a dom
niei de partid, — și astfel esistența, orga
nizația și activitatea partidului nostru, ca 
a unui partid politio format pe basa pro
gramului deolarat la 1881 cu espresa do
rință de a fi realisat pe calea legală și 
constituțională, nu se pote sista nrd în 
prinoipiu prin ordinațiunl ministeriale, pen- 
tru-că guvernul n’are drept la aoâsta, nici 
de fapt, pentru-că partidul național român, 
oare cuprinde în sînul său pe cele trei mi- 
lidne de Români, e un organism viu, pe 
care nici un fel de ordinațiune ministerială 
nu-1 pdte șterge din lume, pănă când nu 
va fi perit încă din acest popor și cea din 
umră scântee a consciinței naționale. Er pe 
basele acestea, deoă supunem ordinațiunile 
ministeriale din cestiune unei considerări 
obiective, abia mai trebue se spunem, că 
ele representă numai curata negațiune a 
spiritului constituțiunii.

■ Dâr nu se pot ooncorda aoeste ordi
națiunl eu libertatea de a forma, organise 
partide, care este garantată în §-ul 104 al 
legii eleotorale, pentru-oă legea electorală 
nici pe departe nu motivâză în §-ul acela 
restrioțiunea, pe care guvernul o introduce 
în el printr’o interpretare sforțată cu scopul 
de a ne nimici partidul, că adecă partide 
s’ar putâ organisa numai pentru durata 
alegerilor, adecă numai pentru vr’o câte-va 
di le.

Ubi lex non disiinquit, nec nobis distin- 
quere licet. Legea nu cundsce o atare res- 
tricțiune și în contra ei protestâză simțul 
de drept al fiă-cărui om constituțional, dâr 
o desminte nu numai vieța practică din 
Europa în general, ci și cea din Ungaria 
în special, pentru-că și în aoâstă țâră se 
formâză și se organisâză neîmpedecat orl- 
și-oe partid, afară de partidul național ro
mân, și luoră necontenit atât înainte de ale
geri, oât și după alegeri pe aceleași base și 
cu aoeeașl organisațiă, pe care puterea gu
vernului ar dori s6 o detragă partidului 
național român.

Cum ?
Partidul, independist, partidul național, 

partidul guvernamental liberal, partidul po 
poral, s’au organisat ele numai pentru du
rata alegerilor; nu esistă ele și nu lucră 
necontenit cu o organisațiă stabilită și ou. 
esohiderea firâscă a orl-ce fel de amestec 
al guvernului?

Partidul săsesc, organisat pe base com
plet analoge cu ale partidului național ro
mân, nu trăesce el în „Gentral-Ausschuss*  
și *Bezirks-Ausscliuss*-xm\e  sale, nu funo- 
ționeză el și după alegeri, și nu ia el po- 
sițiă în tote căușele politioe, cari îl ating?

Logica faptelor din aoâstă praxă con
stituțională răstornă punctul de vedere al 
guvernului, prin carerâstrînge, acum odată, 
organisarea de partid și pe care și-1 vali- 
ditâză numai față de partidul național ro
mân; îl râstornă ou atât mai vârtos, pen
tru-oă partidul național român, începând 
dela 1869 și mai ales dela 1881 pănă în 
Iunie 1894, pe lâDgă tâtă schimbarea gu
vernelor, organisat și reounoscut a func
ționat necontenit, înaintea marei publicități, 
având in fruntea sa comitetul esecutiv, care 
a stat sub presidenția lui Nicolea Popea, 
episcop gr. or., apoi a lui Partenie Cosma, 
fost deputat, George Barițiu, Vincențiu 
Babeș și în sfîrșit a subscrisului, a func
ționat fără oa sS-i fi venit ouiva în minte 
a voi să sisteze esistența și organisația, 
orl-și-oât de rapidă a fost decăderea sim
țului față de libertatea constituțională în 
faotorii puterii.

Im urmarea teturor acestorsr ou înore- 
dere în iubirea de drept și constituțiune 
a d-lui vice-comite, mă rog,, ca nimicind 
sentența forului prim,, să binevoeaol a mă 
ăbsolva de acasă și de armările ei.-

T)r. Ioan Sațiu.

S O i KIL.. !E IIIL, El l a
— 12 (24-) Mas?6ie.

Grupul român șr cenferența inter
parlamentară; Foile din Budapesta publică 
următdrea telegramă, oe li-se trimite din 
Buouresol cu data de 23 Martie: „Membrii 
români ai congresului interparlamentar de 
paoe, după lungi desbaterl, au decis se-mm 

ia parte la congresul interparlamentar, ce- se 
va țină în decursul verii la Budapesta. Con
sultările s’au ținut în biroul Ligei sub pre
sidenția lui Urechiă, oare și-a pus totă in
fluența de-a zădărnici participarea mem
brilor români, provocându-se mai ales la 
cele întâmplate la Congresul din Bruxella, 
unde României i-s’a făcut moralioesce im
posibilă presentarea. Hotărîrea s’a luat cu 
majQritate de voturi".

— o—
Cursele lui Wlussics. ^PoUtikai Erte- 

sitU*  anunță, că din ajutorul destinat bise- 
ricelor, a rămas la disposițiunea ministe- 
riului de culte o sumă mai mare la finea 
anului trecut. In urma acâsta ministrul 
Wlassics a avisat pe episcopii diferitelor 
biserici, că din acâstă sumă e apleoat a> ajuta 
din cas îu cas pe preoții,, cari sunt lipsiți 
de mijlâce și cari, se vor ruga de el se-i 
ajute (!) Episcopii insă, având în vedere, 
că procedura acesta ar crea raporturi de 
dependență între preoți și ministru, apoi 
fimd-oă ea ar prejudeca regulării cougruei 
și autonomiei, — au răspuns, că nu pot 
primi astfel de oferte.

—o—
Pentru Maniitost. D-1. advocat Patriciu 

Barbu din Reghinul-săsesc,. condamnat pen
tru subscrierea Manifestului la 15 (țile în- 
cJaisore, a intrat cjilele acestea în, arestul 
din Reghin, ca sâ-șl facă peddpsa. D-1 
Barbu a înaintat recurs la vice-comitele 
contra sentinței,, dâr aoesta i-a respins re- 
oursul, er la ministru n’a mai voit sâ re
curgă. Nu i-a rămas așa-dâră decât se în
tre in arest..

— O —
„JIn judfi de cerc ea agitator român". 

Sub acest titlu comunioă foile ungurescl 
soirea, oă ministrul de justițiă a primit cj'*  
lele acestea o denunțare „sensațională" în 
oontra unui jude de oero, care după po- 
siția sa oficiosă ar fi chiămat de-a fi „o- 
sentinelă, a ideii de stat maghiar*.  Hârtia 
cătră. ministrul e subscrisă de 32 de no
tări, primari comunali și conducători de 
matricule, oarl pe judele de cerc din Bo- 
zovicl, Măhr Antal, îl aousă ou aoeea,, oă 
„agită în contra Maghiarimei și pacteză. 
ou agitatorii naționalităților". In aousațiu- 
nea cătră ministru se 4lee» c& în cercul 
Bozoviol din comitatul Caraș-Severinului 
„atât este de mare agitațiunea, înoât si
guranța vieții și averii Românilor eu senti
mente ungurescl în tot momentul e pericli
tată". Conducătorul agitatorilor este ju
dele de cerc Măhr Antal, sub a oăruia 
comandă lucreză o „bandă*  îutrâgă de 
„agitatori", din acestă „bandă" fac parte: 
Dumitru Bogovicl Dumitra Mileticl, care 
„ca agent al Ligei umblă prin provincia și 
organisâză cu oea mai mare energiă pe 
Români". Nicolae Novakovics, preot în 
Gerbovet; Vasilie Pooovicl, preot gr. or.; 
Nicolae Brineei și fiiul sâu loan ambi 
preoți gr. or.; loan S&rbu și Dionisie Șuta 
din Rudara; Petru Pișcă, Mihaiă Blidariu 
preot gr. or. în Prilipeț, loan Achim jurat 
comunal în BozovicI etc. La aceștia se 
mai adaug: Zaluska Izidor scriitor la jude
cătoria de oero, Busso Sândor diurnist tot 
acolo și Rettaria Mihâly păzitorul temni
ței din Bozoviol. Despre toți aceștia se 
<jice, că la îndemnul judelui Măhr fac 
cele mai grdznice agitațiuni și oă la unii 
dintre ei s’a găsit și dinamită etc. — Ce 
comedia va fi și asta, nu seim. Un jude 

i român cu numele Măhr Antal nici nu cre- 
1 dem sâ esiste. Totul caracterisâză în mo-
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dul cel mai fidel spiritul nfiserabil de ne- 
toleranță și de intrigă al șoviniștilor ji- 
dano-maghiarl, cari pentru a da probe de 
„patriotism" nu odată s’au obicinuit a re
curge la astfel de născociri ridioole.

— o —
Gestiunea limbei în dieta austriacă. 

In dieta din Viena aflându-se în desbatere 
budgetul ministrului de justițiă, ministrul 
de resort Gleispach a aflat de bine sâ de
dare, oă prinoipiul guvernului austriac 
este, oa fiă-cine să-și potă căuta dreptatea 
’naintea judecătoriilor in limba, sa maternă 
Recunosce oă pe unele locuri s’au nu
mit de judecători dmenl, cari nu pricep 
din destul limba poporului, dâr aceștia 
sunt putini; și altoum guvernul aluat dis- 
posițiunile necesare, oa astfel de denumiri 
sâ nu se mai întâmple, ei în posturile de 
judeoătorl și funcționari de justițiă sâ fiă 
aședațl numai omeni cu deplină cunoscință 
a limbilor usuate în acel cerc în oare au 
ei sâ funcționeze, pentru-că din punctul 
de vedere al ministrului „nu e corect ca ju
decătorul seu jurații unui juriu se comunice 
cu părțile prin ajutorul unui tălmaciu“. Cu 
acestea se slăbesce impresiunea directă, ce 
trebue sâ o facă asupra judecătorilor și 
asupra juriului fasiunile martorilor și ale 
aousatilor. — Când vor ajunge și Ungu
rii la recunosoerea acestui mare adevăr?

— o—
Bucuria naivilor. Mare buouriă pe 

șoviniștii unguri, că Șvabii din comuna 
Budaszek s’au adunat în (fiua de 15 Mar
tie la o cârciumă din sat, și acolo au ser
bat „marea 41U prin chefuri și vorbiri 
nemțescl, ce e drept, dâr în spirit „patrio
tic" rostite. Mai mult: representanța co
munei a hotărit unanim, ca un loo din ho
tarul comunei eâ-l boteze pe numele iui 
Kossuth Lajos. — Viitorul maghiarimei e 
deci asigurat!

tant al alegătorilor săi, și numai oa model 
de demnă imitațiune pote servi tuturor în- 
trâga lui activitate parlamentară. Nioî-odată 
dânsul nu a abusat de oredenționalul, oe 
i-s’a dat în adevăratul interes al aoelora, 
pe oarl i-a representat, a lucrat neoontenit 
atât cu vorba, cât și. cu fapta.

La anul 1879 a fost ales deputat pen
tru dieta imperială, unde a fost referent 
al budgetului minsteriului de agricultură. 
La alegerea din 1891, după ce a fost pusă 
la oale agitațiunea cea mai sistematioă con
tra lui, pe motiv, că ar fi „O sentinelă a 
românismului peste Prut" și oa atare un 
element periculos tendințelor de rutenisare, 
deși crema alegătorilor era pentru dânsul, 
a rămas în minoritate.

Prin un lung șir de ani president al 
sooietății politice „Conoordia“, a sciut sâ 
conducă aoâstă sooietate ou tactul și pri
ceperea recerută dela un cap, dela un con
ducător politic. Sub conducerea Dr-ului 
lancu cavaler de Zotta, societatea poli
tică „Concordia“ și-a câștigat și asigurat o 
influință impuuătore în conduoerea politică 
a Bucovinei.

filat la mormânt, plecând de tre-or! stin
dardul asupra 
Ferenoz, 
țumia la 
pălăriei.

La
oraș.

mormântului, âr Kossuth 
care stetea lângă mormânt, mul*  
fiă-oare ooasiune prin ridicarea

6 6re convoiul s’a reîntors în

*
Eolatante dove4l a venerațiunei și iu- 

birei, de care se bucura în viață mult re
gretatul nostru bărbat, sunt multele anun
țuri funebrale, edate în urma tristului in
cident. Colțurile stradelor din Cernăuți 
sunt îmbrăcate în negru de mulțimea tris
telor anunțuri. Publioul trecător se opresoe 
în loo, și pe fața fiesoe-căruia, fără deose
bire de naționalitate, poți observa trista 
impresiune cel stăpânesce cetind lugubrele 
a visuri...

Dr. lancu cavaler de Zotta.
„Gazeta Bucovinei11 publică urmă- 

tdrea schiță biografică din viața lui 
Dr. 1. cav. de Zotta, care a răposat 
în 7 (19) Martie și a cărui îrnor- 
mentare s’a făcut Duminecă în Chi
seleu : I

Dr. lancu cavaler de Zotta, proprietar 
mare, president al societății politioe „Con- 
oordia“, deputat dietal, membru fundator 
și onorar al mai multor sooietățl culturale 
și literale, fiul cavalerului Stefan de Zotta, 
s’a născut în anul 1840 la Chiseleu. După 
absolvarea studiilor sale gimnasiale în Cer
năuți, a mers la Viena, unde la anul 1863 
a obținut ou un sucoes forte bun diploma 
de doctor în sciințele juridioe. Reîntors 
acasă a intrat ca practicant în concept la 
guvernul o. r. al țârii din Bucovina. La 
anul 1864 s’a căsătorit ou baronesa Elena 
de Hormuzalci, fiica răposatului George 
baron de Hormuzaki și a Eufrosinei năs- 
oută de 
la anul 1867, a ab(jis de postul oe-1 oou- 
pase în serviciul statului, ca cu o rară 
energiă " ’’ -J

Expediția în Sudan.
In Anglia tâtă suflarea se ocupă ac}I 

cu expediția din Sudan. Cele douâ oamere 
legislative, personagiile politice distinse, oa 
și publicul de t6tă mâsura, îșl ridică gla
sul și îșl dau silința a arunca în cumpăna 
râsboiului câte-un sfat.

împrejurarea aoâsta dovedesce, oă 
Englesii și-au pus serios de gând a ocupa 
Afrioa-meridională, la aparență pentru Egip
teni, în realitate însă pentru ei îuși-șl. In- 
tr’atâta credința acâsta a prins rădâoinl, în
cât zadarnice sunt orl-oe silințe, oe îșl dau 
foile englese de a arăta, oă nu este vorba 
aici de vre-un râsboiO engles. Tote cir
cumstanțele arată, că oabinetul din Londra 
a inaugurat o politică agresivă în America, 
ceea-ce o dovedesoe aoum și în faptă prin 
expediția din Sudan.

Se 4ic0 dintr’o parte, că în Sudan vor 
sângera ostași din Egipt și că miJiânele 
necesare purtării râsboiului le-va da Che- 
divul — prin urmare nu Anglia operâză 
direct. Acâstă argumentare însă nu mai 
trage a4l nimio în cumpănă. Egiptul mai 
mult sâu mai puțin trebue considerat, oa o 
ooloniă englesă, și deol tot ceea-ce fac En
glesii pentru „siguranța posițiunei lui", nu 
este deoât o politică egoistă și de inte
rese.

De-ocamdată s’a trimis un avans de 
trupe constătător din 8000 de bmen!; la aceș
tia se vor mai adauge alte trupe de întă
rire, ba se speră, că la acâstă expediția se 
vor înrola și o mare mulțime de voluntari 
englesl.

Față de aoestl outezațl pași ai An
gliei Germania se portă cu simpatiă. Așa 
se pare, oă Germanilor le pare bine, că 
totuși oine-va sare în ajutorul Italiei, sal
vând „reputația" triplei alianțe știrbită în- 
cât-va prin desastrul Italienilor în Adua.

Flondor. După mârtea fratelui său,

de pe la 1600. f) O lucrare despre Zoro
astrism, sâu despre Buddhism, g) O luorare 
despre șoola Neo-Platonică. h) O lucrare 
despre unul din următorii representanti 
ai creștinismului: apostolul Paul, evange- 
listul Luoa, S-t Augustin, Origen, Syne- 
sius, Gregonu ed Ntzianz, Ion Damasoen 
i) 0 luorare despre Regina Elisabeta a 
Ențditerei, j) O lucrare despre Șarlota 
Corday. Orl-ce lucrare în direcțiunea pe
simistă, cu o tendință irreligiosă, adecă a- 
teistă sâu ooutră lui Christ, va fi respinsă ; 
prin irreligiositate însă nu se înțelege de 
loc oombaterea oierului și a decisiumior 
seu instituțiunilor bisericesc! postpauiiane

III. — Se va preferi indivisibilitatea 
premiului. Totuși Academia, după împre
jurări, va putâ să-l împărțâsoă în douâ, 
dând unei cărți un premiu de 2000 lei, și 
un accesit de 1000 lei unei alte cărți, 
asupia unui subiect diferit. Lucrarea oea 
premiabilă nu va fi mai mică de 150 pa
gine tipar oioero în 8 o, text, afară de 
dooumente seu piese justificative. Când 
lucrarea va fi considerată, ca genială, Aca
demia va pute să nu bage in samă nu
mărul paginelor.

IV. — La cas de a nu se pute de
cerne un premia din causa lipsei unei 
cărți de vaiâre, sâu din vr’o altă oausă, 
intrâga sumă neîntrebuinț.ată se va dis
tribui in ajutore bănecsl la ștudenți ro
mân! din Basarabia, înscriși la universi
tatea dm BuoureștI.

V. — Și eu și iubita mea soție Iulia, 
suntem bătrâul și suferim}1* Cât timp voia 
lui Dumnezeu ne va mai țină pe pământ, 
venitul total al donațiunei în suma de 
3000 lei, cu începere dela 1 Mai 1896, mi 
se va plăti mie de cătrâ Academia română 
în rate lunare de câte 250 lei, și aceste 
rate după mortea mea vor urma a fi plă
tite tot așa soției mele; âr după săvîrșirea 
nostră a amendorora, Academia va între
buința venitul anual din „Fondul Iulia 
Hasdeu" in sensusul donaiiunei de față.

B. P. Hasdeu.*
Cunună eternă. Conformându-se cu 

ideile înalte și simțămintele nobile ale ilus
trului defunof’ Dr. lanou oavaler de Zotta, 
societatea politică „Concordia" a deois, ca 
să-i eterniseze memoria, nu prin cununi tre- 
cătâre, ci prin înființarea unei fundațiunl 
culturale, care să-i porte numele.

Banii destinați de cătră sooietățl, amiol 
și consângeni pentru orl-oe fel de altă ou- 
nună, să binevoiască a-i pune la disposi- 
țiunea oomitetului societății „Concordia", 
pentru realisarea numitului scop.Pentru cununa aoâsta au contribuit Fondlll llllia HâSdSU.

pănă aouma următorii: d-i Modest oav. de Aoademia Română — după
Grigorcea 50 fl., Dr. I. oav. de Volcinschi arătat — a primit 4he^e acestea 
50 fl., D-na Victoria de Grigoroea 30 fl., mos dar, — donațiunea ilustrului acade-

P. Hasdeu de 50,000 lei, pe 
. | cari ’i-a depus în 100 obligațiuni rurale de 

stat de oâte 500 lei a 6 la sută, înoepând 
dela 1 Maiu 1896, sub titlul „Fondul Iulia 
Hasdeu*

Etă actul dedonațiune: Subscrisul B. 
P. Hasdeu, în memoria fiicei mele Iulia, 
fac Academiei Române donațiunea de 
50,000 lei, pe cari îi depun chiar aoum în 
100 obligațiuni rurale de stat de câte 500 
lei a 6 la sută, ou cupânele lor începând 
dela 1 Mai 1896, pentru a fonda „Fondul 
Iulia Hasdeu". Venitul anual disponibil al 
aoestei sume, scoțându-se de cătră Acade
mie, după statute, 15 la sută, adeoă 450 
lei, va fi de 2,550 lei, din cari:

------ . I. 550 lei anual vor fi meniți la în- 
i tinerimea universitară, treținerea Mausoleului Iulia Hasdeu din ’ 1 rt 1. T7_Jx / L>~u..\

d-1 Georgi cav. de Popovicl 25 fl., d-1 j mician B. 
baron Eugen Stîroea 20 fl., d-1 Mihaiu cav. 
de Grigorcea 20 fl., d-na Elena de Popo- 
viol 20 fl., d-1 Dr. Paschkis cu 
15 fl., d-1 Conte Logothetti 15 
dor
Dr.

și d-na Emilia Stefanelli 
Grigori Onoiul 15 fl.

d-na soțiă 
fl., d-1 Teo- 
15 fl., d-1

cum am 
un fru-

divekse.
Cât prețuesce pământul în Chicago 

(America)? Un om ou numele Makler Giles 
Williams din Wallstreet, cumpără demult o 
parțelă de pământ în orașul Chigago din 
America cu 120 funți sterlingl t.1320 fl) 
După 20 de ani tot aceea 
ment a vândut’o Williams 
sterlingl și cugeta, că a 
soump. Astăcjl o parțelă oa 
mai puțin ca 3,600,000 
(39,600,000 fl.)

parțelă de pă- 
ou 8000 funți 

vândut’o forte 
aoeea nu oostă 
funți sterling!

r â.
în Rusia și tes- 
Mare, este titlul 
soos la Bucurosul

U

_ ’ i și dor de muncă să se dedice ad- 
ministrărei bunurilor situate la Chiseleu, 
Babin și Stefanovca, ereejite dela frate, 
precum și la a oelor moștenite dela părinți. 
Dr-ul Zotta a fost unul dintre cei mai emi- 
nențl și raționali economi, și pentru îmbu
nătățirea stărei economice a bunurilor sale, 
nu s’a retras nici dela oele mai costisitâre 
întreprinderi; un pond deosebit a pus și 
pe prăsirea vitelor, și rassa de Berna a vi
telor eșite din prăsilele aflătore pe moșiile 
lui, sunt de un renume bun și forte cău
tate în întrâga țâră; nu mai puțin a luorat 
și pentru ridicarea orășelului Nouăsulița, 
ai cărui locuitori multe, forte, multe oom- 
forturl și bunătăți numai zelului și nobilei 
inimi a mult regretatului pot să le mul- 
țumâscă.

La anul 1876, cavalerul Dr. de Zotta 
a fost ales deputat pentru dieta țârii, că
reia de atunci înodc«, 
ani ca representant al 
în urmă oa al Suoevei, 
morte.

In acest lung șir
Zotta s’a dovedit de un adeverat represen

prin doi-spre-cjeoe 
Zastavnei, âr mai 
a aparținut până la

de ani, deputatul

Aniversarea morțiș lui Kossuth.
Dumineca trecută s’a serbat în Buda

pesta a doua aniversare a morții Ini Kos
suth Lajos. La 3 6re p. m. a plecat din 
oraș spre cimitir un mare convoiu, mer
gând în frunte mai mulț! honved! bătrâni 
din 1848, după ei mUOXAlUVU UU1 * U4 UU*  I — f----
apoi reuniunile cu stindardele lor. Dintre oimiterul Șerbau Vodă (Heliu), unde ac-

. . ■ tnalmente se plătesce pentru acest scopreuniuni insă luară parte aprope numai ki (18Q anual) UQui
reuniuni economice și industriale, oa de jat îngrijitor și câte 48 lei pe trimestru 
esemplu: reuniunea măsurilor, pălărierilor, (192 lei anual) pentru luminarea oelor 
cordonierilor eto. Autoritățile, aristocra- 2 candele, plus mici reparațiunl eventuale, 
țimea și personele oficidse peste tot u’au IL ~ Restul de 2000 lel anual 86 va
. „ . , , x r U x oapitalisa în fiă-care irei ani pană la sumaluat parte la acâstă oeiemoniă funebră, - dm apQ1 Jel fi
„mmeni, der absolut nimeni afară de popor ia disposițiuuea Academiei pentru misiuni 
n’a fost în cimiter la mormântul legenda- științifice alternative din partea celor trei 
rului bărbat" — epee „Magy. Hirl.“ secțiuni, în interesul filologiei romane, al

Ajunși îu cimiter, prima vorbire a istoriei remâne - âr ceil’alțl3000 lei, 
, ,, , ~ , x-j • vor forma un premiu trienal „Iulia Hasdeu*ținut’o Endrey Gyula in numele partidei q Jucrare româuesee și

„independente și dela 48“. Cât timp a vor- aparutâ îu cursul celor 3 ani precedențl, 
bit el, doi ștudenți universitari, îmbrăcațl îu sfera vre-unuia oin subiectele aci spe- 
în „diszmagyar“, luară posițiă înaintea ușei cificate: 
mormântului, ținând săbiile ridicate. En
drey îșl termina vorbirea cu următorul 
„credea*,  făout în numele partidei sale:

„Cred într’uu Dumnezeu, îu Dumne
zeul Maghiarilor. Cred în vccinicul adever 
al ideei tale, în triumful principiilor tale. 
Cred în nemurirea ta, căci tu n’ai murit, 
Kossuth 
veci!“

Au
cari și o

Lajos, și aici an vei muri îu

mai vorbit vre-o putru inși, între 
temeiă. Fiă-oare reuniune a de-

a) Istoria critică a uneia singure din urmă- 
torcle provincii romane: Basarabia — Ba
nat — Bucovina — Făgăraș — Hațeg — 
Oltenia — Maramureș — Moldova de sus, 
Moldova de jos — Muntenia propriu 41Bâ 
— regiunea Abrudului, b) Istoria ontică a 
unui singur oraș românesc sâu a unei lo
calități însemnate, o) Istoria ontică a unui 
singur domn român, af'ură de epooa Fana- 
rioplor. d) Istoria critică a unui smgur 
Mitropolit seu prelat român, e) Istoria 
oriuca a unei singure familii române bo- 
eresc), a căreia vechime sâ aateze cel puțin

Literat
Exiliul Românilor 

tamentul lui Petru cel 
unui volum de 160 pag.
de d-1 1. G. Valentmeanu. Sorierea aoâsta 
de netăgăduit interes traotâză despre „miș
carea dela 9—11 iuniu 1848“; — despre 
„guvernul deia 1848 și emigrauții"; — 
cuprinde poesii politice, sorisorl din timpul 
răsboiuloi franco-german ș. a. Prețul unui 
esemplar 2 franci. Tot d-1 I. G. Valenti- 
neanu a mai scos deja la 1890 un volum 
de 220 pagine ouprindând „Cugetări, Maxi
me, proverbe, Auecdate, cântări naționa
le și politice**  din tote provinciile române. 
Prețul unui esemplar 2 lei. Recomandăm 
publicului aceste publioații bine reușite.

*
A apărut Nr 18 din anul al doilea 

al revistei „ilustrate pentru familiă Vatra, 
având următorul sumar : Fata mamei 
(poesie) de G. Coșbuc; Note de călătorie (ur
mare) de Neoulai Iorga ; D’a baba ârba (poe
sie) H. Coșoi; Virtutea Luciei (urmare și 
efirșit) Dimcion; Moș Zaime (poesie). I. 
B-oe-Hâtrat; O sâră la Sorrento (piesă 
intr’un act. de I. Turghenieff)- Tr. de S. 
Cujbă; Din viață (poesie de Schiller), C. 
Heni; Putregaiul, Spiru S. Hasnaș; O ven
detă (de Guy de Maupassant). Tr. de B. 
Marian; Vânătorea de feare mari în Africa 
(după E. Manceau), Tr. de Nemrod; Fata 
împăratului și Păunașul oodrilor (poveste 
popurală), E. Sevast.-Hâtrat; La isvor 
(poesie de Schiller) C. Heni; Exilarea, ex» 
pulsarea și extrădarea, Floresou; Măgarul' 
lui Fra Racco. Tr. de Breb; Fel de fel. 
Ilustrațiile: Primul debut în bucătărie; 
Kreusa; In luncă; Vânătorea ou elefanți; 
Luptă intre Orangutan și Tigru.

Proprietar: Aurel Mure^iamu.
Redactor responsabil Gregoriu iffîaiur*
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PUBLICAȚIUNE.
Bunurile societăței fost grănițieri 

din Teiuș, prin sentenția judecătorescă

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Martie 1896.

Banonote rom. Cump. 9.50 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.40 Vând. 9.45
Napoleon-d’orl Cump. 9.53 Vend, 9.56
Galbeni Cump. 5.65 Vând. 5.70
Ruble rnsescl Cump. 1.27 Vend. 1.28
Mărol germane Cump. 58.50 Vend. 59.05
Lire turnesol Cump. 10.70 Vend. 10.90
Boris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

ajunsă în putere de drept sunt a se 
împărți între îndreptățiți — spre a se 
putea efeptui acesta împărțire. — Se 
caută cumpărători la 2 mori 
(ă 3 petri una) estimate cu 28,000 fl. 
ambele situate în comuna mare To- 
vis (Teiuș) precum și la 2 case es
timate cu 1500 fl.

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

Cursul Ba bursa din ^iena.
Din 23 Martie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.90
Renta de oordne ung. 4% . . . 98.90
ioipr. cftil. fer. ung. în aur 4,/2% . 123.75
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.10
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.70
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.50
[mprum. ung. ou premii .... 160.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 143.25 
Renta de hârtie a ustr.................... 100 90

Renta de argint austr..........................100.90
Renta de aur austr...............................122.40
LosurI din 860   147.25
A.oțîi de ale Bănoei austro-ungarâ. 983.—
â.oții de-ale Bănoei ung. de oredit. 411 —
Acții de-ale Băncei austr. de oredit. 413.25
NapoleondorI.................................. 9.57
Mărol imperiale germane . . . 58.92‘/2
London vista....................................120.50
Paris vista.................................. 47.77 */ 2
Rente de oordne austr. 4%. • • 101.35
Note italiene................................... 43.65

oj Z3 E ZD © "CZT T ZE. |o

ii 
H
|)
0
fl
fl

Am onbrea a aduce la cunoscința Onor, public, că 
cu începerea din 1 (13) Aprilie, se va pune in 

vendare în localitățile de restaurație a casei de concert 
(Redoute)

Bere de Sf. Ștefan
din berăria cetățenescă din Steinbruch.

Vinua-î escelente și curate, bucătăriă for
te bună. — Tot-odată fac cunoscut, că salonul cel mic 
(venăt) împreună cu odaia de lângă el stă la disposiție 
fără plată pentru nunți, adunări ale reuniunilor, co- 
merse etc. Cu tdtă stima:

E. LAOmTSCH,
943,1—3 Restaurateur.

fl 
fl 
d
0
d
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Mostre atrăgetdre
pentru mușterii privați gratis și franco. Caete CU IMOSlre, cum nu 

s’au mai vâdut până acum, pentru CS’flitori, nefrancate. I
Stofe pentru îmbrăcăminte. |

Peruvien și Dosklng pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele 
funcționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici; livree-uri, postavuri pen
tru biliarde (mese de joc), și trăsuri. - Asortiment forte boțțat de LOVE1H din 
Stina, Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, nu 
pot nici o concurență. — Asortiment de șaluri fine și durabile pentru dame in colori forte 
moderne. — Ștofe de spălat, pleduri de voiagiu dela 41—14 fl. Tote cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
6r nu sdrenț.e eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, s6 se adreseze la 

JOH. STIKAROFSKY în Briinn. postavuri'austriaco). I

Deposit permanent de postavuri peste ’/j milione florini.
o"5' Trimiterea numai cu ramburse. 'WB

fnnnnnrt cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub marca „Marfa lui Sti- 
nîil fi karcfsk “ oferă alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend 

IUI UlJUll sub nici 0 condiție marfă.
899,7—24.

ZMZ e r s xx 1 tr ©nurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din § 6895.
Budapesta — Predeal G Hi irișii — Turda

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

Tren 
deTrenă

mixt. pOre5n.

| Tren
( de 
rpersân.

Trenă 
mixtă

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8.00

9.07
9.37

10.37

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50

1 25:
1.43
1.52
2.18
240

Tron 
do 

person. mixt

3.55 11.
4 40 12.
5.10 1

12.00 8.;

Tren
accel.

8 05 215
5.45 9.15
9 02 11.12

11 33 12.48
1.48 2.12
2.06 2.20
3.03 2.50
3.45 3.26
4 06
4.53 4.17
5.32 4.50
6.24
6 59 5 55Tr. mix.
8.40 6.11
9.08 6.27

10 40 7.27
11.25 7.50
11 54
12.04
12.34 8.17
1.- 8.33
1.40 8.38
2.17
2.35 9.09:
3.14 i
3.34 9.421
3 49 9.441
4.11 9.59
4 48 10 22
5 27 10.51
6 10 11.12
7.50 12.26
8.30 12.58

- 9.03 1.15[
9.38 1.34’

10.25 2.09
2 19,

6 3.01
1 3 31
9 9.30

pl.

V
80S.) 
pl.

T 
sos. | 

pl-1

..

Tren
accel.

Tren 
accel.

Trenă
■ de 
Ipersân.

trenă 
de 

persân.

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
de 

persân.

trenă 
de 

persân.

trenă 
mixtu

trenă 
mixtă

trenă 
de 

persân.

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

Clușiu .

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

sos.

(pl. 
Isos.

sus

J pl-
Isos.
A

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

12.47
12.17

7.20
1.50 

11.44 
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

Copșa-mioă
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
HașfalSu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apeța . .
Feldiâra

SpM Brașov • 1

Ț Timiș . .
y Predeal 

sos. Bucuresol .

țpl.
(sos.
A

IA
pl.

03 O
<D xJ*  O 

E
a o o

a
V
4aB

25
“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

5.23

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

tr.mixt

”4.48
4.23
3—
2.20
2—
1.51
1.23

12.54

7 30

6 56 
6 54
6.41
6 20
5 53
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

l
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

T2Î
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

■I

Tren 
de 

persân. 

"9D8
8.28
8.01
3.15

7 33
7.53

11—
11.20

10.214.-
4-20 10.41

Ghiriș
A Turda

5.10
4.50

10.30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

<\»pșa-niicA — SâMiu — Avrigu — Fășă’ăE'aști
trenă 

de 
persân.

Tren 
mixt

trenă 
de 

persân.

trenă 
mixtu

trenă 
mixtă

Tren 
mixt

trenă 
do 

persân

trenă 
de 

persân.

pl. Copșa mică . sos. 
Ocna . . .

sos. 1 .. ( pl.pl. J Slbllu ' • • Isos.
Avrig . . .

sos. Făgăraș . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02

3.39
2 01
1 31 

in tbtă

g?
®

»-< •

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

4 45
6.35
7.01

în t6tu

2 ** 5X5P -co

11.34
1.03
1.25

7.10
8.50
9.15

4 »

1 * i 6.20
5.12
4.49

12.35
11.01
10.30
8.33
6.54

1.46
3.31
6.08 3.28 4.05

trenă 
mixtu

trenă 
mix tu

trenă 
mixtu

trenă 
mixtu

trenă 
mixtu

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

4.551

ști

4.25
4.48
5.23

4.50
4.34
4.10

trenă 
mixtu

10.28
10.46
11.12

Simeria .
Cerna. .
Hnnedora

B r
trenă 
mixtă

7.36
6.06

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenă
mixtă

trenă 
mixtu

1.29
12.05

iVH. ti r e ș - 84 «■ d $ • Bistrița

i

4.- 
5 03

? 9.10
|10.28

4.20
5.35 - Mureș-Ludoș ....

Z a u . . . . . . 6
6.46
5.49

7.21
6.24

2.
3 g § p 2 p

6 48 £■12 41 a! ** Țagn-Budatelică . . . 4.50 p,i E'
9.407 38 » 1.54 -

b S St. Mihaiu de câmpie . 3 44 8.46
8 33 | 3.02 3 Lecința........................ 2.48 7.439 07 1 341 Z e 5 Ș.-Măghiăruș .... ro

i 
al 2.01 6 52

9.59 “■ 4 55 Bistrița........................ 0 a 1.16 5.55
A r a d — T i iu i ș 6 r a

«Cucea’dea — Gșorheiu — SLegli.-săsesc,

Trenă 
mixtă

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
mixtă

i.25 8.10 3.11 8.59 1 pl. Cucerdea . . sos. £ 7.41 2.36 8.31 1.18
3 14 8.51 3.52 9.40 LudoșQ. . 1 7.03 1.58 7.43 12.32
4 07 9.37 4.37 10.23 Cipău . . • 6.24 1.19 6.55 11.43
5 07 10.27 5.26 11.11 S°S. I (pl. 5.30 12.25 5.50 10.35
5.40 10.42 5.36

*

pl. / Oșorheiu . • l sos. 9.20 5.04 10 —
7 19 12.21 7.19 sos. Regli.-ăăs.. . pl. 7.49 3.25 8:25!

Nota: Orele sunt a se oetiînsemnate în stânga stațiunilor 
însemneză. 6rele da nopte.

6.20
7.08
8.01
1.26

I

11.30 5. K19 Arad îi........................ 10.43 3.44
12.47 6.14 Vinga........................ 9.42 2.40

2.05 7.39 <« Timișora.................... 8.20 1.12
7 38 12.33 1

1
Segedin ......................... j « b 5—

S i B> â s ii — </ i s st si <i i e.
trenă 
mixtu

trenă
mixtă

trenă 
mixtu

tienă 
mixtă

trenă 
mix tu

5.30
5.43
6.06

1.36
1.49
2.12

pl. Sibiiu . sos. 
„ Seieniberk „ 
r Cisnădie pl I 

de sus în jos, cele însemnate în dropta de

7.10
6.57
6 36

9.20
VOT
8.46

Sigțhișora—®d©a’Saeiu-seeuesc..
trenă trenă trenă
mixtă mixiă mixtă

11.08 Sighișora . . . 9.51 5.32
11.48 Hașfaleu . . . 9.02 4.54
1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 3.-

mai negre

3 22
4.14
6.20

jos îu sus. — Nutaerii încuadrațl ou linii

J

I

î

/

i

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


