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Nr. 59. Brașov, Joi, 14 (26) Martie 1396.

împăciuitorii Ungurilor.
Brașov, 13 Martie v.

Clișeul învechit al împăcării cu 
Ungurii l’ați vecjut cât e de tocit, 
și decă nu rătăceau Slavicî-Brote prin 
BucurescT, el n’ar fi meritat se-l mai 
punem încă-odată sub teasc.

Ei, ca vai de capul cel mărgi
nit al lor, credeau că vin cu o ideiă 
nouă, fiicând, că decă baronul Banffy 
ar da o lege electorală „europe- 
nescăa Transilvănenilor, Românii din 
Ungaria, Bănat și Transilvania, n’ar 
mai privi nici la Bucuresci, nici la 
Viena; ei s’ar aduna cu toții la 
Pesta, unde ar trăi ca în sînul lui 
Avram.

Dela sublim pănă la ridicul e 
numai un pas, și acești meșteri măr
giniți au treent și peste acest pas.

Decă acăsta prostiă ar fi numai 
o simplă prostiă și n’a isvori în esența 
ei din rea credință, am închide dosa
rul și am cțice: la dracu cu Slavicî- 
Brote, cari se pretind bmenî în- 
vețați!

Miopii „Tribuniști“, când au eșit 
pe piață cu marfa lor prbstă, erau 
siguri că sunt șarlatani, înse cre
deau că toți cumpărătorii vor fi ca 
popa Gligore Sima a lui Iuon din 
Giomal și că publicul român s’ar 
compune numai din gură-cască, care 
orî-ce i-ai pune înainte ar mânca. 
Acești sublimi desechilibrațl la „că- 
pățină“ în îngâmfarea lor de „că- 
păținl“ își mai închipuiau, că lumea 
îi va crede pe cuvent, că istoria po- 
litică-națională și literară a Româ
nilor ar data numai dela pogorîrea 
lui Slavici din Vilâgos-Șiria în Ar
deal spre a se întrupa în Brote; și 
botezându-se amendoi în apa Cibi- 
nului, datuli-s’a lor numele de „Tri- 
buniști" întru a amăgi poporul ro
mânesc.

Inzădar li-a fost botezul; ei tot 
de credința și confesiunea lui Pro- 

chaska au rămas, că Românul e tâm
pit, leneș și viclean și că puțin i-ar 
păsa de suferința fratelui său, numai 
lui să-i mergă bine.

Ba nu cjeu! Asta e adevărata 
credință a șarlatanilor „Tribuniști", 
cărora puțin le pasă de badea Gfligor 
și de badea Tbder din Hopârta; nu
mai lor să la mergă bine, apoi piâră 
Ardealul, pieră și Ardelenii: Vivat 
Peșta! Vivat Măgurele!

Acești miopi politici, dăcă n’ar 
orbeca, ar fi văcjut, că în acâstă țâră 
au fost și alți bmenî, și încă cu 
mult mai superiori decât ei, bmenl 
cari cu bună credință în diferite 
rânduri și la diferite ocasiuni au în
cercat a stabili o „pace în condițiunî 
onorabile" cu Ungurii.

Nu e locul potrivit aci se facem 
un curs de istoriă; ajunge să vor
bim în resumat.

Când episcopul Lemenyi vorbea 
cu duhul blăndeței la 1848 în Dieta 
feudală dela Clușiu, Ungurii nu voiau 
se audă de numele „Român" fiă 
chiar și cu numirea de „Olăh" și îi 
răspundeau: Unib vagy halâl! Egy 
nemzet, egy âllam 1 (= Unire său 
morte! O națiune, un stat).

Când nobilii tineri români se 
înfrățiau la 15 Martie 1848 cu ne
meșii unguri în Pesta, Florian 
Micheș și alți Români ardeleni ză
ceau în temnițele unguresc!, er badea 
Gligor cu badea Toder din Hopârta 
îș! ascuțau lăncile, fiind-că scieau din 
pățania, că dela Peșta n’are să le 
vină pe cap decât comasăn, segrăgări, 
limitări și deposedări; cestiunl agrare 
provocate ad hoc, în tavbrea pluto- 
aristocrației jidano-maghiare.

Când fruntașii Românilor ela
borau „Memorandul41 dela Blașiu 
(1872), Ungurii le răspundeau prin 
sdrobirea autonomiei bisericeilor și 
introducerea limbei maghiare în co
respondența episcopatelor române 

| cu autoritățile maghiare.

Când cei dela „Viitorul" (1884) 
propuneau o „împăciuire onorabilă," 
Ungurii le răspundeau cu perfecta 
maghiarisare a magistraturei și a 
administrațiunei ținuturilor româ
nesc!

Când Generalul Trajan Doda 
a vorbit la inima alegătorilor săi 
grănițeri bănățeni, Ungurii i-au răs
puns cu jurații maghiari din Arad, 
și decă n’a murit pe câmpiile de 
răsboiu udate cu sânge românesc 
pentru patriă și împărat, era cât 
p’aci să-și găsâsca mărtea în mo
cirlele Seghedinului!

Când Ciocan cu ortacul seu 
Nicovală din Năsăud se umiliau la 
tote poruncile din Pesta, baronul 
Banffy le răspundea prin a depo
seda pe grănițeri de averile lor gră- 
nițerescl și prin a maghiarisa șco- 
lele lor românesc!!

Când boerul din Voila, Nicolae 
Șerban, stă intins la masa verde în 
Pesta, căpitănatul țării Făgărașului, 
în ceea-ce privesce administrațiunea, 
e maghiarisat, școlele grănițeresci 
comunalisale, adecă asemenea maghia- 
risate, âr vitejii grănițeri de odini- 
ără au ajuns să facă șilbok (senti
nelă) la ușa Sasului Bausznern.

Bănățenii, Crișenii și Maramu
reșenii au ocupat în permanență 
scaune în parlamentul din Peșta 
încă de pe la anul 1861 pănă 
aprbpe de anul 1887 și cu tote 
acestea, Românii din acele ținuturi 
românesc! n’au fost nici cu un gram 
mai bine tractați decât Ardelenii 
rămași acasă. Representanții acelor 
bravi Români au eșit de acolo nu
mai atunci, când s’au convins pe 
deplin, că Românii nu mai au ce 
căuta la Peșta.

In fața acestor fapte, „legea 
eloctoralăeuropenescă" a lui Slavicî- 
Brote e mai mult ca absurditate, e 
o adevărată stupiditate, pe care n’ar 

fi cutezat s’o debiteze nici chiar un 
Moldovan Gerghely, fiind-că s’ar fi 
temut, că chiar și stăpânii lui îl 
vor crede smintit.

Conferință serbâscă la ministrul- 
preșeâinte-

Sub titlul acesta „Ălkotmany" dela 
24 Martie scrie următărele :

Am amintit, oă ministrul-președinte 
Bănffy a convooat pe 26 Martie o oonfe- 
rență în palatul său, la care a invitat pe 
mai multi fruntași sârbi, ou soop de a 
disouta asupra afacerilor autonomiei bise- 
rioesol.

Despre adevăratul soop al acestei oon- 
ferențe, n’au ounosoință nici ohiar Serbii. 
E fapt însă, că foile lor disoută viu acâstă 
oeetiune. Din parte bine informată ni-se co
munică următorele:

Nu se pote sci încă, ce fel de cause 
și cestiunl se vor desbate acolo (la oonfe- 
rență, și dâoă se vor lua în discuțiune nu
mai afacerile, oarl aparțin oeroului de auto
nomia al bisericei sârbescl gr. or., ori se 
vor atinge și cestiunl, [cari ating interesele 
noționalității serbescl. Br. Bânffy n’a oomu- 
nicat scopul adevărat al oonferenței nici 
celor mai apropiațl ai sei, el în privința 
aoâsta e forte tainio. Dâr atâta totuși e si
gur, că ținerea conferenței a pornit din însăși 
voința liotărită a Majestăți-i Sale, er nu din 
concepțiunea ministrulzii-președinte.

La aoestă conferență, pentru care in
vitările s’au împărțit personelor numite „de 
încredere11, au fost invitați următorii: 1. 
Toți deputății sârbi ai parlamentului ma
ghiar, înțelegând și pe membrii sârbi ai 
delegaților din Croația. 2. Patriarchul. 3. 
Banul (Khuen-Hedervâry). 4. Br. loan Zsiv- 
komts fostul șef al guvernului intern croat 
și Daniil Stankovicl aotualul șef. Eugeniu 
Dumcsa, primarul orășeneso din St. An- 
dreiO; actualii președinți lumenl ai Con
gresului bisericei serbescl: Dr. Ilie Vucse- 
tics advocat în Neoplanta, Dr. Nic. Maksi-

FOILETONUL „(IAZ. TRANS. “

Statua dela Iași
a lui

Stefan cel S3 a r e
(3) (Urmare).

Un mare țeran dela Dunăre.

Era în Septemvre 1886, când am so
sit pe piața Iașilor, în Moldova, unde se 
înalță grațios și mândru statua equestră a 
lui Ștefan cel Mare. Statua acesta fusese 
espusă câțl-va ani mai înainte la salonul 
de pe Champs-Elysees. Am ajuns la Iași 
pe drumuri, ce eu le cuprind cu Calea 
Cruciatelor, cale oe străbate Europa dela 
Paris la Constantinopol. Lectorul mă va 
crede, oând ’i voiu afirma, că nu mă pre- 
umblam ca un simplu turist pe drumurile 
aoele lungi și îndepărtate, unde atât sânge 
al părinților noștri s’a prefăcut în voibură 
de praf gălbuih la suflarea vântului. Călă
toria mea nu era de loc un voiagiu de 
plăcere și nici vre-o distracția deșartă. i\u 
eram un călător neînvitat seu indiferent 
pentru âmenit, cari mă vedeau trecând și 
dintre cari unii mă însoțiau pănă unde 
puteau și cât mai departe puteau. Veniam 

fiind chiămat de omeni, cari aveau tre
buință de mine, spre împlinirea unei datorii 
dictate de-o ideiă comună. Datoria acâsta 
era cu totul diferită de aceea a unui actor 
ambulant. Misiunea mea se mărginea de-a 
lucra, ca creștin amenințat în sufletul său 
și în Patria sa, în mijlooul altor creștini 
asemenea amenințați în sufletele și Patria 
lor, de nisce omeni jefuitori, cari luorâză 
din răsputeri la ruinarea facultăților nâstre 
morale, închicjendu-ne cerul speranțelor 
nostre, ca cu atât mai bine să-și potă des
chide băncile lor de desolațiune.

Aceia, cari mă însoțeau, erau Români 
de inimă ; și țăranii dela Dunăre, cari ve- 
niau să ne vacjă, ne vorbeau de oeea ce 
le zace mai mult, decât orî-ce la suflet: 
adecă de moșia strămoșescă, de pământul 
naționalele cărui cereale se asimilâză în noi, 
prefăcându-se în sângele nostru. împreună 
ceroetam motivele, ce dau unui popor drep
tul de-a se crede la el aoasă, în țâra al 
cărui nume îl portă de secoll și pentru 
care șl-a vărsat sângele de atâtea ori.

Nu puteam admira d’ajuns ființa ro
bustă a acestor țărani dela Dunăre, cari 
conoentreză în sufletele lor sublimul mister 
al pământului devenit om. Fisicesce țăranii 
țărmului spălat de Dunăre sunt su

bme făouțl; au bustul drept, umerii fru
moși, capul nobil, fisionomia energică, 
privirea limpede și nasul bine plantat. Por
tretul lui Marcu Aureliu a rămas adevărat 
păDă afli, cu tot așa disul progres, ou totă 
oivilisațiunea moleșitore. Sufletul țăranului 
dela Dunăre (le payson du Danube) din 
fabulă e tot atât de mare și tot atât de 
independent, ca odinioră. Țăranul dela Du
năre e tot vechiul luptător și elocintele 
apărător, oare scie vorbi cu inimă pentru 
pământul său, pentru munca sa. El e și 
acjl un suflet mare, o ființă de bun simț 
și vorbăreț, cum m’l presentă Lafontaine. 
Vooea lui, când vorbesoe de Patriă, se 
înalță oa vooea vântului. Acest oolos, în
cins ou oingătorea lui de pele și cu toga 
pe spate, brodată oa un stindard, e fiul 
spațiului. Trăesoe pe înălțimi, în plin aer, 
păzind orisontul Patriei sale. Părul său 
lung, ou plete ca Ludowig XIII, s’agită la 
discursul său, ca frunzele stejarului în vi
jelia furtunii. Silueta acestui țăran face 
parte din întinderea plaiurilor fertile, a 
holdelor mănose. Plugarul român are un 
suflet de erou. Devotamentul pentru 
moșia sa e hotarul existenții sale de om. 
Preocupațiunile sale personale nu vor 

decât ideia perbl, merge nici-odată mai departe,

de pământul său. Tote eforturile inteli
genței sale n’au alt soop, decât cinstea 
și mărirea Țării. Lumea întrâgă a văcjut 
pe timpul răsboiului din 1877—78 (în urma 
căruia trebuia să răsară libertatea Româ
niei) cum tdte opintelele acestor țărani se 
întruniau într’un singur focar, întoomai 
cum se topesc bucățile de oțel într’o masă 
lichidă spre a turna tunuri din ea. Acești 
eroi înfruntau ardorea cuptorului de foc al 
răsboiului sfânt, spre a soote din el capo 
d’opera independenții lor. Nici un sacri
ficiu nu li-s’a părut irealisabil, când a fost 
vorba d’a da Țării sămnătura lor per
sonală; nimic nu li-s’a părut imposibil 
spre a fi demni de răspunderea ce urma 
din intrarea lor în sooietatea Statelor eu
ropene neatîrnate. Pentru menținerea aces
tei situațiunl, țăranul dela Dunăre va 
consimți tot-d’auna la orî-ce saorifioii ce
rute de bunul renume al Patriei.

Astfel e țăranul român. Un astfel 
de bărbat, oare astfel pricepe legăturile, oe 
unesc omul de pământul din care a ores- 
out: este o ființă oroită în plin’ lirism, în 
o vastă atmosferă. E un erou, oe aparține 
epopeii. E mai presus de mediocritate. In 
jurul personei sale radiose e un cearcăn 
de raze, o aureolă de poesiă propriă d’a 
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movies și Dr. George VuJcicsevics advooat 
tot din Neoplanta și Dr. Mihail Polii.

Episcopii n’au fost invitați, ceea ce e 
destul de bătător la ochi, toomai când 9 
vorba de a-se disouta cestiunl bisericesc!.

*
„Brunii^ din Neoplanta oondamnă 

eliminarea episoopilor dela oonferență, și 
nu e de loc mulțămit, că interesele clerului 
le representă numai patriarohul. De ase
menea „Branili^ vestejesce procederea gu
vernului, că n’a invitat la oonferență pe 
nici unul dintre corifeii partidei radicale 
serbescl.

Etă oe tȘioe foia sârbâscă:
„Dâcă guvernul are intenția de a se 

informa în tote privințele despre stările 
nâstre — la așa ceva nu s’ar pute faoe 
imputări. Noi totdâuna ne-am plâns de gu
vern, oât de rău este informat. Din causa 
aoâsta de repețite-orl am pornit deputațiunl 
oătră ministrul, spre a’l informa despre si
tuație. Dâr, precum am mai d’s’° odată, 
cu greu ne vine a orede, că intențiunile 
guvernului sunt sincere. In orl-ce cas, gu
vernul trebuia să indice scopul conferenței, 
pentru-ca omenii, cari se duo la oonferență, 
să soie de mai înainte cum stau; de ase
menea era de lipsă să se scie, oine e invi
tat, ca respectivii să se potă înțelege ei 
între ei cum au să procedă. Și din par
tea oposiției trebuiau să fiă chemați mai 
mulțl.

„Despre soopul conferenței se spun 
diferite luorurl. Astfel am audit, oă guver
nul are intenția, să înouviințeze ținerea 
oongresului național-bisericesc, ăst-an, der 
in Budapesta. Pote-oă Bânffy va întreba 
pe Serbii, oe vor fi de față, cum s’ar pute 
întocmi aoâstă trâbă? La orl-ce întâmplare 
ar fi bine, oa cei chemați să-i spună verde 
lui Bânffy opiniunea națiunii. Dâcă se pre- 
gătesce vre-un rău, se pote împedeca, seu 
cel puțin datoria cătră națiune impune flă
căruia, să se nisuiâscă a împedeca răul. La 
orl-ce oas ar trebui să spună lui Bânffy și 
aoeea, oă el n’are drept să se amestece în 
afacerile nâstre bisericescl-naționale, astfel 
oă nu el trebuia să oonvooe o asemenea 
oonferență. Aoâsta cade în sarcina patriar- 
chului nostru, âr nu a lui.

„Vremile sunt deol forte seriose. In 
acest moment nimeni nu soie, unde gu
vernul are intenția să se oprescă pornit 
pe aoestă oale. Trebue să fim ou mare luare 
aminte".

*
Ieri după amecjl s’a ținut o confe- 

rență preliminară în palatul ministrului- 
președinte.

La totă întâmplarea lumea e 
curiâsă a sci, ce pregătesce Bânffy 
cu Serbii, tocmai acum în ajunul 
mileniului. Vom vedâ.

Congregațiunea din Deva.
Ery, după înoheierea foii, primirăm 

următorea soire din Deva:
In congregațiunea de astăzi (24 Martie 

st. n.) oomisiunea permanentă a propus, 
ca să se țină, în luna lui Maifl, o ședință 
festivă.

Față cu aoestă propunere, membrul 
Francisc Hossu Longin, basat pe mai multe 
motive, face oontra-propunerea, oa propu
nerea comisiunei permanente relativă la 
ținerea ședinței festive să se ia dela or
dinea dilfti J tot-odată declară sus și tare, 
oă el, și după părerea sa, toți membri ro
mâni vor sta departe de aoea ședință 
festivă.

Aoâstă contra-propunere a stârnit 
mare resens la membrii maghiari, oarl au 
erupt în îndatinatele lor esolamărl insultă- 
tore, âr membrii români au aprobat cu 
viue aclamațiunl pe oontra-propunător.

Majoritatea a primit propunerea co
misiunei permanente. Ședința continuă.

*
Lăsăm să urmeze acum și oontra- 

propunerea d-lui F. H. Longin, din cuvânt 
în ouvânt:

Contra propunere.
Față de propunerea comisiunei per

manente, (punot. 10 din ord. de 40 sub
scrisul, fao următârea oontra-propunere:

Având în vedere, că așa numitele fes
tivități milenare, ce se vor arangia în anul 
acesta la Budapesta, eu nu le țin de ser
bări ale țării, ca unele ce ar isvori din do
rința și însuflețirea adeverată a popirelor, 
oarl constitueso acest stat totdâuna po
liglot :

având în vedere, că absoluta majori
tate a loouitorilor acestui comitat, o fao 
Românii, cari nu au nici un motiv, ca să 
participe la festivitățile numite milenare;

având în vedere, că niol Maghiarii 
de aici și din alte părți ale țării, nu toți 
se însuflețesc de acele festivități ;

având în vedere, oă este un fapt afară 
de totă îndoiala, că serbările milenare nu 
sunt deoât insoenărl maghiare, de oarl noi 
Românii din forte multe motive, nu ne 
putem însufleți ;

având în vedere, că ședința festivă, 
ce se proieotâză a-se țină, pe noi Românii 
absolut nu ne încăl4esce, ci din contră o 
privim și o considerăm, ca o formală de- 
monstrațiune contra simțului național al 
majorității comitatului:

Congregațiunea să ia dela ordinea 
dilei propunerea comisiunei permanente.

Totodată deolar sus și tare, oă la oas, 
dâcă s’ar primi propunerea comisiunei per
manente și s’ar țină ședința festivă, eu 
din parte-mi și cred, că toți membri ro
mâni, vor sta departe dela acea ședință 
festivă.

Deva, 24 Martie 1896.
Francisc Hossu Longin, 

membru al congregațiunei.

Românii Macedoneni.
„Timpul1,1 din BucurescI a înce

put a publica o seriă de articuli 
asupra Românilor din Macedonia. 
Estragem următorea parte din pri
mul articul dela 12 (24) Martie:

Crescuți de dascălii de peste CarpațI 
n suvenirile Daoiei-Traiane, puțini, fdrte 
puțini erau aceia dintre noi, oarl se gân
deau la Românii din drâpta Dunărei. Și ou 
tote aoestea ei nu sunt de desprețuit.

Deosebit de Dobrogea, pe oare mul
țumită vitejiei nostre, am reluat’o, deși nu 
întrâgă, după veourt de despărțire, nâmul 
nostru este fârte răspândit în drâpta Du
nărei.

In Serbia Românii formâză un colț 
compact răzimat pe Dunăre, și dâcă statis
ticele cfîciale îijînsumâză 150,000, trebue să 
fim siguri, că sunt mai mulțl.

In Bulgaria, Românii ocupă mai tot 
malul Dunărei. CompacțI împrejurul Vidi- 
nului, număroșl în SilÎBtra și în Turtucaia, 
ei sunt răspândiți într’o mulțime de looali- 
tățl, și mai ales d’alungul rîurilor, cari se 
varsă în Dunăre.

Mult însemnați sunt Românii din Ma
cedonia, Epir și Albania.

Numărul lor este una din enigmele 
etnografiei. Unii îl soobdră până la 300,000, 
alții îl urcă peste un milion. Ori unde ar 
fi adevărul între oifrele acestea, nu este de 
tăgăduit că, între Arohipelag și Adriatwa, 
în munții Pindului și în câmpiile Macedo
niei trăesce un năm româneso, un nâm 
însătat de cultură românâscă și pentru oare 
deja Buouresoii sunt oeea ce pentru Oreș- 
tiul este Ierusalimul și pentru Musulmani 
Mecca.

Der nu numai prin număr se stator- 
nioesce importanța relativă a nâmurilor. 
Chiar aoolo, unde Arâmânii sunt în minori
tate, nu înoape îndoială, că ei aloătueso 
păturile diriguitore, că ei înfățișâză averea, 
oă al lor este oomeroiul și industria, că ale 
lor sunt orașele.

Dâcă este adevărat, oă conseiința lor 
limpede despre naționalitatea românâscă 
este de dată recentă, nu este mai puțin 
adevărat, că niol odată nu s’a rupt comu
nicația între ei și noi...

Arâmânii sunt pentru noi o clientelă 
firâsoă în Peninsula-balcanioă.

Și nu este lucru de nimic d’a avea 
oineva o olientelă peste granițele țărei sale.

De sigur, oă nu este vorba pentru 
noi nici de cuoerirl, niol de anexări. Dâr 
să ai și aiurea o populațiă românâscă, 
O8re să cugete, ca tine, și să trăiască din 
viața ta sufletâscă, este de un neprețuit 
folos.

Importanța Arâmânilor pentru noi nu 
este numai culturală, dâr și politică. Cul
turală nu mai înoape vorbă. Suntem prea 
puțini noi Românii pe suprafața pămân

tului, ca să putem voioși perde dela cul
tura românâscă măcar o jumătate de mi
lion de omeni.

Importanța politică este și mai mare. 
Grațiă esistenței Arâmânilor, se transformă 
pentru noi în datoriă ceea ce alt-fel ar fi 
numai un drept.

Istoria ne-a făout între popârele oreș- 
tine din Peninsula-balcanioă primi inter 
pares. Singuri noi am rămas în pioidre în 
fața cucerirei otomane. La noi numai a 
rămas o sooietate, un guvern, o asistență 
de stat.

De aoeea vâourl s’au adăpostit la. 
noi creștinii din Peninsula-balcanică fără 
deosebire de neam. Aiol, sub ocrotirea să
biei nostre, au găsit ei o mângăere pen
tru patria perdută, aici au visat renascerea 
neamurilor lor sdrobite.

Când în vecul nostru popârele din 
BaloanI au ore4ut, că a sosit câsul de a 
înoeroa o înviere a trecutului lor istoric, 
tot la noi, tot pe pământul primitor al 
României s’au făout întâiele încercări. 
Eteria grecâscă și bandele bulgare,, din 
stânga Dunărei au pornit.

Cousciența tradițională a rolului nos
tru istoric, ne-a împins în resbelul din 
urmă, în oare ne-am vărsat sângele și 
cheltuit comorile, ca să- se înființeze un 
principat bulgar și să se sporâscă stăpâ
nirile Serbiei și ale Greciei. Er în anii din 
urmă tot acâstă oonsciență ne-a făcut să 
dăm necondiționat sprijinul așa de folosi
tor, pe care l’am dat Bulgariei în fîresoile 
ei nisuințe d’a sta neatârnată.

Avem dâr de sigur dreptul netăgă
duit d’a ne spune ouvântul nostru în tot 
oe se petreee, în tot oe s’ar putea petrece 
de-a drâpta Dunărei.

Viâța ndstră istorică a fost și este 
legată ou oele de aoolo. De sorta celor 
din Peninsula-balcanică nu se pâte hotărî 
fără noi și în potriva ndstră.

SOIBILE ^ILEL
— 13 (25) Martie.

Curtea și mileniul. O telegramă din 
Budapesta comunică, oă la Viena se fao 
cele mai mari pregătiri pentru-oa Curtea 
să fiă representată la mileniu cu oea mai 
mare pompă posibilă. Pentru Majestățile 
Lor s’au ales două dintre oele mai scumpe 
echipagii de gală, împodobite în mod extra
ordinar. Fiă-care dintre echipagii va fi tras 
de câte 8 oai, âr archiduoii și arohiduoe- 
sele vor avâ echipagii ou oâte patru cai. 
Un înoredințat al oficiului Curții a sosit la 
Budapesta spre a închiria pentru arohi- 
duol și arohiduoese primele etagii ale oțe
lelor „Hungaria", „Bristo" și „Continental".

— o—
Paserea mîîlaiu viseză. „Alkotmâny*, 

organul partidei poporale, publioă următâ-

inspira poeme de treizeci de mii de ver
suri. E o lume întrâgă el singur, o istoriă, 
un trecut, un viitor. .Plugarul aoesta, oare 
nu pierde niol odată din vederefrumsețapoesii 
cu tâtă truda ce-șl dă ou munca oâmpului, 
mi-s’a părut o ființă escepțională, de elită, 
gardian predestinat spre a ne proba oe e 
eternei și ineluctabil în sfântul mister al 
Patriei, cu tâtă strioăoiunea secolului. 
Aaest muncitor, care într’o cji încălecâ pe 
calul său de oâmp, spre a-șl ouceri ia 
Plevna independența, e un poet estraordi- 
nar, un poet în aoțiune și ale cărui ges
turi devin tot atâtea cânturi de biru
ință. Poesia lui se inspiră din ritmul 
puternio al destinului; ea ’i vine din pă
mântul ce-1 apără ou prețul vieții sale; el 
o datoresoe modului cum înțelege defensi
va solului natal. In poesia Românului se reflec
tă oerul transparent al Țării, ceriu, ce-1 arată 
ou degetul, oând vorbesoe. Gura acestui An- 
teu dela Dunăre, cântă ca o liră, când istori~ 
sesce sacrificiile trecute și cele ce e gata încă 
a-le face pentru moșiora lui mult iubită. El 
vorbesce de Patria sa, ca d’un patrimoniu 
real fi care nimeni nu l’ar înstrăina, fără 
d’o luptă crâncenă. Moșia e averea, pămen- 
tul, binele, vieța sa.

Dâr Românul mai are și moșia stră- 
moșâsoă, oe e patrimoniul său moral, obi- 
eotul cultului său național. Țăranul nostru 
are gestul de apostol, vocea unui misio
nar, oând vrâ să se esplioe asupra aoestui 
oult și să-și expue ou convingere idealul1 
puternio, ce-1 însuflețesce. Vă4ându-1 cine
va ar 4ioe, că e o statuă d’o epopeă vi
vantă, creată pentru a-ne proba, că omul, 
care a primit dela Dumne4eu un pământ 
de stăpânit, trebue să-l stăpânâsoă, și că 
e menit se mențină comunicațiunea între 
seva pământului și electrioitățile eonso- 
lante ale firmamentului.

Pentru acești fii ai solului român, 
Țâra e totul, sâu mai lămurit, pământul e 
totul. In limba lor ei îșl numesc pământul 
Țem-românescă. Patria residă în pământ. 
Un plugar, acolo nu se numesce plugar. 
El se numesoe țăran, oa și pământul său 
natal, Țâră. El e Român. Aoest țăran e 
Român chiar și în Austria, unde sunt as- 
tăcjl Români pe porțiunea de pământ, ce 
politioa a dat’o Coronei austriace. Româ
nul din Austria nu abdică la calitatea sa 
de Român. El e Român din Transilvania, 
din Bănat, din Maramureș etc. eto. Pă
mântul a conservat pentru acești Daoo-Ro- [ 

mâni (cari au și sânge oeltio în dânșii) 
oaracterul ou care i-a înzestrat providența. 
Relațiile sfinte, stabilite între om și terito- 
rul al cărui nume-1 pdrtă (și al cărui lut 
oonstitue trama mușohilor săi), au păstrat 
la Români tote virtuțile providențiale. 
Pentru dânșii pământul e leagăn, mamă, 
templu, obiect de adorațiă și de sacrifioiu. 
Pământul inobilâză și sanctifică devotamen
tul celui ce-1 venerâză. Țăranul dela Du
năre persistă a vedâ în cultul plaiurilor și 
văilor sale înoeputul tuturor drepturilor 
sale la viâță. N’am putut constata, dâcă 
oestiunea proprietății individuale, oa atare, 
ar fi întru cât-va în joo în ce privesce 
amorul de Patriă. Din oontră, identifica
rea ou solul natal merge pănă aoolo, că 
pământul ' Țârii e semnul etnic al indivi
dualității sale. E o Româuiă, cum e un 
Român. Dâr Român nu e atât un nume, 
cât un titlu. întrebați pe-un țăran, ooupat 
ou munca petecului sâu de pământ, rodi
tor ca un dar oereso. Dâcă nu-i soițl nu
mele, dioe-ți-’i numai simplu „Românei* Ime
diat va înțelege, că lui voițl sâ vâ adre
sați și vâ va răspundă cu blândeță și po
liteță. AoeștI țărani, cari sunt perpetuii 
soldați ai ideii de Patriă, sunt blând! și

omenoșî. Românul se va îndrepta deci 
spre D-Vostră, după oe mai ’nainte vâ va 
fi salutat, ou pasul măsurat al unui om, 
oare se soie acasă la sine, pe pământul 
său românesc, mândru de titlul, oe i-l’ațl 
dat adresându-i-vă. Va veni așa^dâră spre 
D-vostră cu aerul unui duce pe apanajul 
lui, necontenit încântat de titlul de Ro
mân, oare e numele său ooleotiv, titlul 
rassei sale.

Acești omeni soiau, că nu eram din 
țâra lor, oă eram de pe pământul Fran- 
ciei. 'Ml diceau prin urmare; Francesul, 
pur și simplu. Și era d’sjuns atât, mai 
ales, oă ne înțelegeam fârte bine asupra 
ideii, ce ne uuia: idaia, că un popor are 
dreptul și datoria de-a-șl apăra, în contra 
apetiturilor celor fără de patriă, pământul 
din oare e oarnea de pe el, pământul în 
a cărui pază l’a însăroinat bunul Dumne- 
4eu, «de 6re-ce pământul acela e taberna- 
oulul vieții umane. Ei se strînăeră în ju
rul meu, căci vedeau, oă simțiam oa și ei, pri
cepeam oa și ei dragostea de moșie strămo- 
șesoă, opusă la aoeea ce J. J. Wein, în- 
tr’un moment de luciditate, numise infil- 
trațiunea rasei jidovești. împreună avurăm 
apoi a înfrunta multe primejdii pentru 
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rele: „După oum se telegre.fiâză din Sibiiu, 
Românii din Ardeal au hotărît, să țină acolo 
în Septembre o conferența de alegători. E 
probabil, oă conferența va declara părăsirea 
pasivității, și astfel Românii vor lua parte de 
fapt la nouăle alegeri în Ardeal". — Nu-i 
vorbă, asta ar dori-o căpeteniile partidei 
poporale. Dela dorință pănă la raelisare 
însă e un mare pas.

—o —
Socialiștii creștini germani. Așa nu

mita fracțiune-Stocker a socialiștilor creștini 
germani a împărțit dilele aceste programul, 
în care accentuâză deplina independență a 
bisericei față cu statul; cere susținerea 
scdlelor confesionale; restrîngerea acuirării 
de averi prea mari; reforma bursei; asigu
rarea generală a muncei; prooedură ener
gică contra impedeoării usurărei din partea 

'danilor și scoterea funcționarilor jidani din 
iile mai înalte precum și dela catedrele 

ri'versitate.
—o —

ocietatea academică social literară 
îia Jună" din Viena ș’a constituit 
il pe semestrul II în următorul 
"eședinte: stud, techn. Teofil Po- 

’ice-președinte : Drd. med. Victor 
Secretar I: stud. med. Titu 
cretar II: stud, techn. Cornel 
isar: stud. med. Mariu Sturza ; 
stud, teohn. Cornel Comanesou; 

jar: stud, teohn. Eugen Munteanu ; 
nom : stud, forest. George Serbu. Pen

tru comitet: Președinte : Teofil Popovicl; Se- 
oretar: Titu Pertia.

—o—
Incapabili de a da satisfacția. Am 

fost arătat deja, ca studenții universitari 
din Viena au declarat de incapabili pe 
colegii lor jidani de a satisfacția cu arma. 
In afacerea aoesta s’a făcut și o interpe
lare în parlamentul austriao. Ministrul de 
instrucțiune Gautsch a declarat drept răs
puns, că Rectorul și Senatul universității 
din Viena au pornit cercetare, al cărei re- 
sultat pănă acum e, că pe-un student, 
care a presidat la respeotiva ședință a uni
versitarilor, l’au eschis pe o jumătate an 
dela universitate, er mai mulțl au fost do
jeniți aspru, dându-le și consilium abeundi.

— o—
Întâmpinare. D-l I. Popa, redactorul 

foiei umorostioe „Calicul11 din Sibiiu, ne 
trimite o întâmpinare, în care se apără în 
contra învinuirei, oe ’i s’a făcut în cold- 
nele „Tribunei11, că adecă administrațiunea 
„Calicului11, după încetarea aoestei foi, n’ar 
fi. voit să înapoieze prețul de abonament 
celor ce l’au plătit înainte. „Vreu se se soie" 
dice d-l Popa, „că administrațiunea „Calicu
lui" n’a denegat nimănui replătirea plusului 
de abonament; că despre cei ce prin „Tri
buna11 ișl reolamâză plusul de abonament, 
administrațiunea „Calicului11 n’are cunos- 
cință". eto. Celelalte părți ale întimpinărei, 

causa nostră, primejdii de acelea cărora e 
expus cine-va, oând luptă în primele rân
duri pe pământul românesc, atât timp pe 
câmp de bătaiă în contra invasiuuilor din 
■Orientul asiatic. Mie ’ml vibreză încă în aud 
vooea mulțimii imposante, ca un cântec 
de vitejiă, când sosirăm pe piața din Iași, 
înaintea statuei lui Fremiet. „E Frances 
cel care ni-a făout statua acesta 1 Ea e 
făoută pentru noi", d’oea lumea adunată 
în jurul meu. Cu ce; bucuria vedită ’ml 
presentau acești bravi monumentul de 
care tâtă Țâra e mândră. „Ștefan cel 
Mare, e Stefan cel Mare al nostru" îmi 
spuneau dânșii „și e cel mai mare Român 
împreună cu Mihai Viteazul". Și cu ochii 
plini de entusiasm ’mi arătau statua 
marelui soldat, al cărui nume e aureola 
patriei. Aoest Stefan fu aprăpe un con
temporan al Jeannei d’Aro. Eroina nostră 
îșl propusese d’a regula într’o (fi socotâla 
cu Mohamedanii. Stefan cel Mare luâ asu- 
pră-șl misiunea acâsta.

(Va urma.) 

nefiind destul de obiective, nu le putem 
publica.

—o—
Erăși nenorocire cu gaz. ErI sără, 

între orele 9—10, s’a întâmplat o mare ne- 
norooire în locuința rabinului Weohsel Al
bert din strada nouă, în loo. Pe când ser- 
vitdrea curățea papucii în buoătăriă, de-o- 
dată lampa de lâugă ea explodă și stro- 
pindu-o, se aprinseră hainele de pe biâta 
fată. Servitdrea, așa fncunjurată de flăcări, 
cum era, începu să țipe și să fugă dintr’o 
odaiă într’alta. In odaia a treia durmia fa
milia rabinului. Când fata întră aci, mem
brii familiei săriră țipând din așternuturi și 
în marea lor spaimă nu sciau pe ce sâ 
pună mâna, căci se aprinseseră acum și 
perdelele ușelor, pe unde trecuse nenoro
cita fată: ardea în bucătără, ardeau la 
ușele odăilor și ardeau hainele de pe ser- 
vitdre. In fine a suooes totuși a localisa și 
stînge fooul, servitdrea fu acoperită cu o 
plapomă și așa se stinseră și flăcările hai
nelor ei, a râmas însă arsă tare, așa că ’i 
cade pielea de pe corp. La 12 ore din 
nopte ea a fost transportată la spital.

— o —
Trenuri de lux. In Ungaria cu 1 

Maiă începând vor circula pe căile ferate 
principale mai multe trenuri nouâ de lux, 
ou o celeritate de 80—90 chilometri pe 
6ră. Aceste trenuri sunt de construoția cea 
mai nouâ și au cupee numai de clasa I. 
bine arangiate, încât cu drept cuvânt 
se pot numi trenuri de lux. Trenurile 
aceste vor parcurge distanța între Viena și 
Pesta tour și retour în timp de 3 și l/2 ore. 
Trenurile vor pleca din aceste douâ capi
tale sera la 5 ore și 50 minute. Din Buda
pesta spre Cașovia va pleoa la 10 ore 40 
minute, 6r diminâța la 6 ore 52 minute 
sosesce în Poprâd-Felkan. Dela Arad plâcă 
la 1 6ră 55 minute d. a. și a doua (fi trece 
prin Predel și la 11 ore 25 minute sosesce 
în Buouresol. Intre Pesta și Fiume încă va 
circula un astfel de tren, care în timp 
de 12 ore va percurge calea între Pesta și 
Fiume. Trenul va pleca din Pesta dimineța 
la 7 6re 15 minute, din Fiume însâ la 8 
ore 30 minute a. m.

Reforma esamenelor de maturitate.
Soim, că ministrul instrucțiunei pu- 

blioe Wlassios are de gând sâ reformeze 
esamenele de maturitate. In scopul acesta 
a convocat o conferneță de specialiști, ce 
s’a ținut Lunia treoută sub presidiul minis
trului. Conferența s’a ocupat mai ales ou 
următorele două întrebări: 1) Fire-ar âre 
consult din punct de vedere pedagogic, 
oa pe lângă anumite condițiunl să se p6tă 
dispensa tinerii dela depunerea esamenului 
de maturitate și mai ales dela esamenul 
verbal? 2) Oum s’ar mai pută ore simpli
fica partea formală a esamenelor de ma
turitate ?

Discuția asupra acestor întrebări a dat 
ooasiune la schimbarea multor idei între 
membrii conferenței. Deși partea cea mai 
mare dintre ei s’au declarat în principiu în 
contra admiterei unei dispensări, de teme
rea oa sâ nu decadă nivelul esamenelor de 
maturitate, s’au arătat totuși dispuși de-a 
admite dispensarea dela esamenul oral pen
tru acele obiecte, din oarl se fao și esamen 
scripturistio. Escepțiune, ored membrii con
ferenței, să se facă numai cu limba și litera
tura maghiară, „din care esamenul sorip- 
turistic <i oral este obligator pentru fiă- 
care școlar și în ori-ce împrejurări."

A fost vorba și despre scripturistice din 
limba latină, față ou cari aprdpe toți mem
bri conferenței au fost de părere, oă ar 
trebui să se scdtă din us, „respective se 
se înloouâscă cu traduceri din latinesce în 
ungutiesce".

In decursul discuțiunilor ministrul 
Wlassios a aocentuat, că el are în vedere es- 
clusiv numai cousid-rațiunl pedagogice și 
oă la dispensarea dela esamen nu vre să 
țină semi nici de o considerațiune admi
nistrativă. De altă parte a accentuat, că 
dorința lui este de-a se fao9 tot posibilul, 
pentru-ca esamenul de maturitate să co 
răspundă adevăratului său scop.

Tote ca tote, der prinoipalul lucru 
este și aici limba maghiară. O reformă 
proieotată de Wlassios nici oă s’ar pută să 
nu tindă în primul loo la maghiarisare.

Africa.
Intre cabinetele din Londra și Paris 

se face un viu schimb de note diplomatice 
în afaoerea expeditiunei englese la Sudan. 
O parte a pressei f'rancese îșl dă silința a 
pune pedecl espediției prin amenințări.

In același timp însă Englesii din 
Egipet au înoeput deja mișoările răsboinice. 
O brigadă din 1300 omeni a înaintat pănă 
la Hannik. Se orede, oă în timpul cel mai 
scurt vor fi pornite la drum trupe mai 
numerose.

•
Ce privesce tratările de pace cu ne

gus, ele înaintâză fdrte ou greu. Menelik 
pretinde o despăgubire de 30 milione tranoi, 
sumă pe care Italienii vor da-o numai fârte 
anevoiă.

De altfel Baldissera, în ultimul său 
raport dă espresiune speranței, că-i va suc
cede a înlătura greutățile și aînoheia o paoe 
onorabilă.

*
Cabinetul Rudini — pe care de alt

fel regele Umberto l’a autorisat cu disol- 
varea camerelor la cas de necesitate — 
se pregătesoe a prooeda forte energic față 
cu pricinuitorii flascului. Contra genera
lului Baratieri tribunalul militar a și înain
tat deja acusă, și e forte probabil, oă sortea 
lui o va ajunge și fostul ministru-preșe- 
dinte Crispi.

*
„Agenția Ștefani" anunță din Mas- 

sauah, oă situația continuă a rămâne ne
schimbată. Negus staționâză lângă Ada- 
gamus. Fortăreța Adigrat, pe care o pă
zesc într’un oero larg, e provăcjută din 
belșug ou alimente și are tâte condițiile 
necesare pentru a resista cu succes.

SOIRI ULTIME.
Bucuresci, 24 Martie. Direcțiu

nea căilor ferate române se cjice, 
că nu este înclinată de-a primi pro
punerea direcțiunei căilor ferate 
unguresc!, ca se se organiseze tre
nuri de plăcere în România cu oca- 
siunea serbărilor mileniului. Un func
ționar înalt dela direcția din Buda
pesta a drumurilor de fier se află 
acum aici în afacerea acesta, și pen
tru a urgita facerea juncțiunei prin 
Turnu-Roșu a liniilor ferate ungare 
și române.

Paris, 24 Martie. Din Petersburg 
se anunță, că Turcia este hotărîtă a 
lua posițiă contra planurilor Angliei 
în Sudan. Turcia nu va ave se per
mită, ca Anglia se se atingă de 
Egipt. Sultanul va adresa tuturor 
puterilor o notă de protestare.

„Novoje Wremjau declară, că Ru
sia nu va lăsa la nici o întâmplare 
ge Francia singură, ci va opera ală
turi cu ea. Lumea pâte se se aștepte 
la evenimentele cele mai seriâse, 
deore-ce Francia a pășit acum pe 
terenul faptei „ Viedomostiu, cțice, că 
situația este fdrte critică.

DiVtRSE.
Epistola Ini Jienelik. Regele Menelik, 

cunoscutul învingător dela Adua, a scris 
o epistolă interesantă misionarului engles 
Clarke, epistolă plină de „sciințe" meta- 
fisioe, teologice și filosofice care eate urmă- 
torea :

„Pace și mântuire în numele Domnu
lui! D-ta greșesci, decă crecj.1, că eu sunt 
nesimțitor față de rugăciunile d-tale. Eu 
stimez tote rugăciunile credincioșilor, chiar 
și decă s’ar deriva dela vr’uu băiat din 
Europa. Nu toți omenii din regatul meu 
sunt atăcători, nu toți comit nedreptatea 
de a-se arunoa asupra acelora, oarl sunt 
mai slabi, decât ei. Nu toți au îngenunchiat 
înaintea lui BAI, c|enl resboiului. Mulțl — 
acesta o sciu sigur — să rogă lui Dunine- 

deul răstignit pe cruce, oare e Dumnedeul 
dreptăți și al păcii. Cu aceste sunt pe 
deplin de-o credință și mă simt fericit, 
deoă pot să mă rog pentru mine și po
porul meu. Eu ași dori, ca dreptatea să 
se încuibe în cele sfinte, și în locul evan- 
geliei oelei modificate, oare justifică ne
credința poporelor din Europa, să se în- 
torcă la evangelia drâptă, care s’a folosit 
odată cu crearea lumei. Cu ce drept scot 
ei afară partea, oare anticipeză nasoerea 
Ini Isus Christos, și pentru-oe mutilâză 
aceea, ce Dumnezeu a lăsat pentru veoie. 
Christos nici oând nu și-a negat carac
terul rassei sale, după-oe mamă-sa a 8-a 
<fi după nasoere l’a tăiat împrejur. A opri
ma ceea-oe Dumnefleu a statorit din „e- 
pocă în epocă" și din „veci în veol" în- 
sâmnă clătinarea credinței și provocarea 
unei aparițiunl cum o fao acum Europenii. Voi
nicesc pe Jidani nu numai în străinătate, 
ci chiar și în patria lor, deși ei încă sunt su
flete oreștine și avem să le mulțămim pe 
Mântuitorul nostru. In regatul meu sunt 
mai mult oa 300,000 de locuitorii și apro- 
pe <Șis toți gustă independența, totuși 
sunt omeni forte leali și muncitori. Nu 
fao nici oând conspirațiunl, plătesc dările 
și onoreză pe c]eul Abbi al nostru, oa și 
Creștinii pe al lor. Dâcă în Europa, Ji
danii sunt mai răi, nu dovedesoe alt-oeva 
deoât, oă și Creștinii sunt mai răi. Domnul 
nostru Isus Christos pe lemnul cruoei le-a 
iertat lor (Jidanilor), atunci pentru-ce îi 
mai peseoută? Pe d-vostră oel puțin nu vă 
persecută. De-ar face și cele-lalte poporă 
europene asemeuea! Int6rceți-vă ârășl la 
Dumnedeul nostru, onorațl-i poruncile, nu. 
faoețl deosibire între profetul Moise și 
Apostoli, său între sfântul Petru ii sf. 
Paul. Care voesce să servâscă lui Dumne
zeu, să nu fiăîmpedecst. D-ta scii aoâstea, 
trimis al lui Dumnezeu. Inveta acesta în 
Europa și Asia. In Africa voifl învăța eu. 
Indurarea lui Isus Christos se plutâscă 
asupra D-tale ! — Menelik.

Cât costa un canar? Precum se soia 
Germania este patria pasărilor-oanar. Ne
guțătorii din Harz creso peste an cel pu
țin 100,000 de pasări și le vând în tote 
părțile lumei. Prețul unei pasărl-oanar 
este 4 mărci, er al celor, cari cântă mai 
frumos este 40, 50 și ohiar și 100 de 
mărol. Pasările aceste mai bine sunt plă
tite în America. Nu demult o domnișâră, 
ou numele Gould, a cumpărat o pasăre 
canar frumosă cu 1000 d9 dolari (4000 
mărol). Neguțătorii din Harz fac un câș
tig anual cu pasările-canar de 250,000 de 
mărci.

Literatură.

A apărut Nr. 26 din Biblioteca pentru 
toți: Br. Urechiă-, Dușmanii noștri. Cine-i 
ucigașul? Acâstă operă este inedită și are 
mai multe fotografii ai „dușmanilor", însă 
fără isoăliturile lor.

«

Primăvara, revistă enciclopedică lu
nară, organul societății de agricultură, „Pri
măvara" jud Prahova. Director loan 
Gr. Sorescu și George Cernat. Apare în 
Ploeștl odată pe lună și costă pe an 4 lei 
pentru România și 5 lei pentru străinătate. 
Anul I nr. 3 pentru Martie a apărut cu 
următorul sumar bogat și bine ales: Cro
nica agricolă: Ion Gr. Soresou. Proeotul 
de lege p. sindic, agric.: George Cernat. 
Biserica: Dem. Mindricelul. Chestiunea 
sgrioulturei : I. E. Mihăescu. Industria na
țională: G. Negoesou. Din suferințele în- 
vețăt. (Poesie): Remus N. Beguescu. Copii: 
Gr. Voiculescu. Luoerna: N. Floresou. 
Eroi și Bar<ji: I. Drăgănesou. Practioa 
pedagogică: loan Nichitescu. Moda și șco- 
la: N. Gideiu. Din obs. staț. udometrice: 
Dem. Mindricelul. De ce... (poesie): Teodor 
Iordan. Dejurna la C. F. R. Delablidare. 
Epigrame : (Arhiva). Ghioituri: N. Prușanu 
Bibliografii; * * * Poșta lunară: „Primă
vara."

, Proprietar: Or. Aurei fttarețianu.

Redactor responsabil Gregcrîu
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Foulard-Seide 60 kr.
bis fi. 3.35 p. ZHet. — japanefifcfye, d)ine* 
fîfcfye etc. in ben neueften Deffiins unb ^ar« 
ben, fomic fd/marje, roetfje unb farbige 
Menneberg-Seide »on 35 fr. bis 
fi. ț^.65 p. 2Ret. — glatt, geffreift, farriert, 
gemuflert, Daniafte etc. (ca 246 rerfcfy. <5>ual. 
unb 2000 rerfdjib. ^arben, Defftns etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — Zîîuftcr 
umgebenb. Doppeites Briefporto nad? ber 
Sdjtueij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg
2 (k. u. k. Hofl.), Zurich.

Cursul ta bursa din Wîena.
Din 24 Martie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.70
.Banta de cordne ung. 4% • • • 93.35
.Itnpr, oâil. fer. ung. în aur 4’/,% • 123.75
fmpr. oăil. fer. ung. în argint 101.—
Oblig, o&il. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
.Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.60
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.50
imprum. ung. cu premii .... 160.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 142.50 
Renta de hârtie austr................... 100 80
Renta de argint austr......................... 100.85
Renta de aur austr. ..... 122.45
LosurI din 860   147.25
Acții de ale Băncei austru-ungară. 983.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 410.25
Acții de-ale Băncei austr. de oredit. 312.50
NapoleondorI.................................. 9.56
Mărci imperiale germane . . , 58.90
London vista....................................120.55
Paris vista.................................. 47 80
Rente de corone austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.................................. 43.60

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potti face și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ea espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Administrat. „Gaz. Trans.44

Cursul pieței Brasov.
Din 25 Martie 1896.

Banonote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Q-albenl Camp.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turoescl Cump. 
Boris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

9.50 Vend. 9.53
9.40 Vând. 9.45
9.53 Vend. 9.56
5.65 Vend. 5.70
1.27 Vend. 128

58.50 Vend. 59.05
10.70 Vend. 10 90

Nr. 178/1896.

PUBLICAȚIUNE
Oficiul orfanal orășenesc aduce 

la cunoscință publică că în 28 Mar
tie a. c. la 9 ore se va vinde cu 
licitația în localul oficiului orfa- 
nal holdele ale curentatului Georg 
Schneider și anume:

Holda din câmpul săcelelor brazda 
a 5-a N. Top. 10908 în mărime de 
1250D0, holda din câmpul de mijloc 
brazda a l-a N. Top. 13195 în mă
rime de 115CCT, holda din câmpul 
de mijloc brazda a 5-a N. Top. 14451 
mărimea 1425LZJ0, holdele din câm
pul Christianului la capul brazdei 
II N. Top. 20272, 20273, 20274 mă
rimea de un jugăr 149EZJ0, holda din 
câmpul Christianului brazda I N. 
Top. 24593 mărimea 1237D0, holda 
tot acolo N. Top. 24597 mărimea 
1237Q0. Condițiile se pot vedea la 
oficiul orfanal orășenesc.

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

Nrul 4 2 45-1896.

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 
6re înainte de prâncț.

Reclamațiunile în contra acestei 
evaluări și prescrieri au de a-se aș
terne libere de timbru acestui ma
gistrat în decurs de 8 cfile, începând 
cu 4>ua în care sJa îmanuat libelul 
pentru solvirea chiriei de casă.

Reclamațiunile mai târcjiu așter
nute nu se primesc.

După espirarea terminului de re-

!
ta

ta 
ii 
to 

Seson de primăvară și vară.
Avem ondrea a recomanda Onor, public 

Producțiile nfistre din lână, curată, 
9SF* zi-u.zxia.1 "WS

FABRICAȚIE PROPRIE
de postavuri și mărfuri de modă.

Atragem atențiunea On. public asupra Stofelor de par- 
desiuri și uniforme, pleduri pentru bărbați, pJa
ponie de vară etc.

Nu mai puțin recomandăm și fabricatul nostru, ce l’am 
întrodus ca specialitate:

LODEN ARDELENESC, 
Touriștilor, amatorilor de sport, economilor și țeranilor. Fabri
catul nostru în privința durabilității și solidității este de pre
ferat așa numitelor Loden de Stiria Și Tirol, de aceea este forte 
potrivit pentru costume de venat, Havelocks și man
tale.

Ne rugăm de o cercetare cât mai numârdsă.

WILHELM SCHERG & G-ie.
to

940,2- 8

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

Brașov, 19 Martie 1896.
942,2—3 Magistratul orășenesc.

Anuncîun
(inserțiuni și reclame)

Suntâ a se adresa subscrise, 
admiiiBStratiunî. In cașul pu- 
blocării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

Admînistr. „Gazeta Tranr
<•*7

t s© te
s Si1
r?J

1

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 1 Octombfe

BSandaiBCSta, gara de vest—Siwșava—Vercerova®a d a p e s t a—A rad ii—TT e i b» ș ii

Trenu
mixtu

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu
accel.

Trenu 1 
de 

person.!

Trenu 
de 

person.

Trend 
accel.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu
mixtu

10.- 8 05 2.15 pl. Viena . . . SOS. 6.02 7.20 3.—
8.05 1.55 10.- 1 Budapesta. . 7.35 1.20 6.30

3.10 4.24 11.10 4.- 1.37 Solnocii. . . J 4.31 11.22 3.- 9.30 11.35
9.10 8.42 3 55 6.05 6.10 SOS. 1 f pl. 11.30 8.20 9.45 5.18 3.56
2.30 7.25 4.30 7.05 6.30 pl. J ^sos. 11.- 8.10 8.55 7.—
2.44 7.42 4.42 6.40 Glogovații. w 10.48 8.44 6.47
3.15 8.20 5.03 7.07 Gryorok . . 10.25 8.20 6.18
3.32 8.39 5.14 7.18 Paulișa. . , 10.11 8.08 6.02
3.58 8.58 5 32 7.50 7.35 Radtia Lipova 9.58 7.29 7.56 5.47
4.30 5.50 7.58 ConopU. , . 9.25 7.24 5.09
4.50 6.12 8.14 Berzava. . . 9.09 7.07 4.50
5.40 7.- 8.51 8.56,1 Soborșinu . . 8.21 6.33 6.26 4.—

7.28 9.10 9.24 Znm .... 7.45 6.07 5.40
7.54 9.50 Grorasada . . 7.18 5.19
8.10 9.34 10.06 Ilia .... 7.08 5.44 5.08
8.28 10.24 Branicica . . 6.44 4.42

4.47 8.54 10.- 10.50 Deva . . . 6.02 5.17 4.10 11.32*
5.04 9.08 10.11 11.04 Simeria (Piski) 1 6.05 5.05 3.59 11.16
6.10 10.06 10.37 11.43 Orâștie . 5.09 4.40 3.18 10.37
6.39 10.29 12.06 Jibotfl . . . 4.14 2.56 9.03
7.11 10,53 12.30 Vințol de-jos . 4.22 2.32 9.12
7.28 11 07 11.01 12.44 Albf-Iulia . . 4.04 3.59 2.14 8.53
8.13 11.54 11.10 a.u2 SOB. Teiușu . . . pl. 3.19 3.35 1.35 8.11 8.55

Bî r st ș ® v ia — <' Ja e a <1 1 - O ș ® r b e â «b

6.47

11.05

11.31
11.37
11.45
10.55

8.36
Vineri 

T30 
Circul, 
nutnai 
Sâmb.

4.43
4.49
6.03

Orient. Treu1i Trenu Tronu 
de de

Expres persân. acceL persdn
de Trenu

accel.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de

Trenu Qrient. Trenu 
de

persdn. ExProa accel. pers6n.

===_==
11.-

8.30
10.30
10.40
1.47
2.12
5.05

6.15
7.26
8.21
9.33

9.— 9.15 4.— Viena , 80S.

2.25
3-41
3.46
5.49
535
7.54

7.-
9.21
9.03

12.52
1.30
4.59

10.-
11.15
11.21
1.20

pl. Budapesta
SOS. ) 
pl. j Czegled.
sos. 1 
pl. i
sos.

Seghedinft .

Timișora .

sos.
(Pl.
(sos. 
țpl.
I sos.

pl.

8.02
8.49
9.23

10.25
11.15

5.52
6.57
7.42
9.10

10.02
11.37
11.47
11.59

12.28
12.39
12.56 12.16

1.11
1.20 12.40

12.31

1.40

pl.
Topcloveț. 
Lugoșii. .
Caransebești 
Teregova . 
Mehadia . 
Băile-Hercula 
Toplețh

pL,}RuȘaVa‘ • 

- Vercerova.
BucurescI .

80S.

A

i
I

e

/ P1-
I SO8.

JL

1
5.50 7.02 7.05

6.30 10.20 2.10 1.25
4.19 8.21 12.11
4.04 8.13 12.06

12.53 5.10 10.50 10.01
12.26 10.45 9.53
9.20 8.55 7.50

8.28 7.13 8.49 7.42
7.25 5.53 ■a 6.56
6.48 5.10 8 fiPl d 6.28
3.39 4.05 «ec 5.39
4.35 4.40
3.15
3.02

i
4.35 3.23

2.46
2.21 4.05

3.08
2,51

1.09 3.49 2.19
1.— 3.40 2.10

11.25 7.10 5.50
Dumin.

6.45

8.U2
6.01
6.—
2.31
2.11

11.-
Trenu 
mixtu
3.30
1.58

12.58
11.01
8.07
5.34
5.12
4.46
4.10

Nota: Orele însemnate în stânga sta(iundoru suntti a se ceti de eusfi în j

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

trend
mixtu

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

4.50 8.50 3.10 pl. Braaovfl . . SOS. 8.19 1.50 7.20
5.36 9.33 3.43 Ț PrejmerQ . A

8
7.41 1.20 6.42

6.49 10.46 4.35 1 Sepsi 8. Georg. 6.35 12.29 5.36
8.33 12.40 5,5o • Y Covasna . . 4.55 11.13 3.51
9.19 1.26 6.32 SOS.

i
C -Oșorheiu . pl. 4. - 10.30 2.45

însemnâză orele de nopte.
, cele însemnate îndrepta de josQ în susti. Numerii în cuadrați cu linii mai negrii

trend 
mixtu

trend 
do 

person.

trend 
mixtu

trend.
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trend 
do 

persdn.

trend
mixtu

6.10 11.28 4.20 pl. Simeria . 80S, 10.33 3.24 8.47
7.31 12.48 6.03 Hat^egâ . • 9.05 2.03 7.34
9.55 3.40 9.05 BOS. 1 f pl. 6.10 11.25 5.25

5.15 10.15 4.05 pl. J PetroșenI . ’ I SOS. 9.48 4.54 8.38
6.20 11.27 5.10 Vulcani 8.57 3.56 7.47||
6.40 11.50 5.30 SOS. Lupeni. . . pl. 8.25 3.21 7.15

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


