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Amici în tote părțile.
Alaltăeri s’au început vacanțele 

parlamentare de Pascî pentru „pă
rinții patriei11 din capitala ungară. 
Foile unguresc! fac reprivirî asupra 
activității camerei în aceste trei 
luni dintâiu ale anului și fiind-că 
serbările mileniului sunt așa de 
aprope, firesce, că tote se aduc în 
legătură cu ele.

N’a fost cu putință se se facă 
pace între partidele maghiare cel 
puțin pe timpul, cât va dura tăm- 
bălăul cel mare milenar. Der ce 
importă, când Banffy cu toți cei 
din tabbra guvernului unguresc se 
pot încălzi și desfăta la sorele păcii, 
ce domnesce pe tot continentul eu
ropean și care asigură serbărilor 
mileniului un succes atât de stră
lucit.

Ministrul de esterne austro-un- 
gar a făcut pe voia guvernului un
guresc și a invitat în numele lui pe 
representanții tuturor statelor streine 
la serbările mileniului. Din inciden
tul acesta, unul din organele guver
namentale unguresc! face surprin- 
detbrea descoperire, că pe întreg 
rotogolul pământului Ungaria nu 
are, decât amici și că nicăiri nu se 
pot zări inimici ai ei.

Mare lucru! Noi credeam, că 
Ungurii vor fi mulțămiți de-ocam- 
dată cu faptul, că dela 1867, de 
când s’a plămădit dualismul și prin 
el supremația ungurescă, monarchia 
habsburgică și prin urmare și Un
garia a trăit în pace și nestinghirită 
de nici un dușman dinafară. Cre
deam, că nu vor pretinde mai mult, 
după ce o pace atât de îndelungată 
i-a favorisat așa de mult și a făcut 
posibile lucruri, la cari înainte cu 
30 de ani nici ei înși-șl n’au visat. 
Acum inse vedem, că multele no- 
râce, de cari au avut parte în urma 
constelațiunei pacînice dinafară, i-au 
îngâmfat, i-au îmbuibat și i-au ame 
țit într’atâta, încât ac|î jur împrejur 
nici nu mai ved, decât tot numai 
amici, gata a aduce tributul de ad- 
mirațiune urmașilor lui Arpad pen
tru isprăvile minunate, ce le-au fă

cut aici pe pământul vechei Pa- 
nonii.

Vre-o câțl-va „malcontențl", 
„spirite exaltate", cari ațîță „ura 
contra națiunei maghiare" între „ce- 
tățenii de limbă nemaghiară", nu 
vor turbura cercul de pace și de 
amiciția, de caie este încungiurată 
Ungaria de tâte părțile. De acesta 
firmă credință sunt organele celor 
dela putere. Pote se fîă, $ic ele, 
acei „agitatori" și câte-va „cercuri 
restrînse" dimprejurul lor în contra 
„națiunei", der guvernele tâte își 
vor întbrce fețele lor rîcjctore și prie
tenesc! spre Ungaria și statele es
terne vor fi representate în mod 
oficial la serbarea mileniului, ridi
când astfel strălucirea și însemnăta
tea ei istorică.

Ceea ce este mai nostim, ofi
cioșii unguri găsesc, că chiar și mi
cele state balcanice, cari se închină 
Țarului rusesc, sunt ase număra 
între amicii Ungariei, pentru-că nu 
iau nici o posițiă contrară față cu 
monarchia nâstră, pe câtă vreme 
acesta trăesce în raporturi amica- 
bile cu Rusia. Tâte dispar și sunt 
uitate în fața mileniului, și pentru 
Ungaria nu rămâne, decât numai 
amiciția și bună-voința, de care se 
pretinde, că este îngrămădită de 
tâte părțile.

Și în astfel de lumină presentă 
organele guvernului unguresc situa- 
țiunea în ajunul mileniului. Par’că 
într’adevăr acești âmenl n’ar trăi pe 
globul real, ci pe globul ideal un
guresc al închipuirilor și utopiilor 
lor estra-vagante.

Când din acâstă lume ideală se 
vor pomeni de-odată deșteptați în 
trista realitate la cel mai mic inci
dent, ce ar putâ se turbure pacea 
de astăcțî, atunci vor vede tcți cei 
îngâmfați și cei răsfățațl, cum au 
lucrat ei de treidecl de ani încâce 
pentru ca să-și asigure și în timp 
do pericul amiciția, ce cred, că le 
suride din tote părțile în vremurile 
acestea de pace și de liniște inter
națională.

O u o 4 a.
piarele din Budapesta aduc sci- 

rea, că comisiunea austriacă pentru 
stabilirea cuotei a hotărît, în prin
cipiu, că la încheierea noului pact 
cuota să fiă 48 : 52, adecă pentru 
Ungaria 48 percent e, pentru Austria 
52 percente. Scirea acesta a publicat’o 
mai întâiu „Pester LloydAt după ea 
apoi tote celelalte foi.

Organele oposiției unguresc! se 
plâng amar contra acestei împărțiri 
„nedrepte1-1- a cuotei între cele două 
state dualistice, și presentă lucrul, 
ca o strașnică derută a guvernului 
din Budapesta față cu cel din Viena, 
și multe dintre ele (Țc, acesta 
atitudine a Austriacilor este o for
mală declarare de răsboiti contra in
tereselor Ungariei.

Autonomia bisericei naționale 
serbescl.

Sub titlul acesta publică Dr. 
Nic. Maxlmovict, advocat șerb în 
Neoplanta, un articol în fâia ungu
rescă „HazănkA, pe care pentru im
portanța lui îl lăsăm să urmeze aici 
în traducere românescă.

Budapesta, 27 Martie.
Legându-ml reflexiunile de oonferența 

ținută ieri în palatul ministrului-președinte, 
iau ca punct de vedere artic. de lege IX 
din 1868, oare a garantat autonomia bise- 
ricei naționale serbescl.

Art. de lege IX ne-a restrîns esclusiv 
la terenul bisericesc. Cu ocasia desbaterii 
lui s’a accentuat și s’a pus în vedere oom- 
pensațiunea drepturilor politioe, ca să ne 
mulțămim cu eseroitarea pe deplin a drep
turilor de autonomia referitore la biserică, 
soâlă, fondațiunl și stipendii.

După timpul, ce a urmat restabilirei 
constituțiunei, Serbii însuflețindu-se de li
bertate și crecjend, că libertatea constitu
țională este oea mai puternică garanță a 
desvoltării lor culturale, au salutat art. IX, 
ca pe-o victorie. Cu timpul însă acesta s’a 
dovedit, ca o mare rătăcire și în curând a 
urmat epoca desmetecirii.

Puterea executivă într’atât a desbră- 
cat art. IX de caracterul, său fundamental, 

contra intențiunei creatorului, încât pe mo
tivul reînterpretării, legea acâsta acjl nici nu 
servesce de garanția autonomiei, oi ca is- 
vor al amestecului de stat necompetent.

S’au întâmplat adeoă astfel de octroărt 
cu ocasiunea sanoționări.i regulamentului 
de organisare a congresului, încât prin 
acâsta punctul cardinal al autonomiei, sco- 
țându-se din situația lui firescă, s’a pus 
afară de cercul autonomiei. Vătâmătore e 
mai ales clausula de sanoționare din regu
lamentul organisărei Congresului. Clausula 
acâsta nu se referesoe la cașurile de recur- 
sus ab abusu, oi este adevăratul abus al re
cursului ab abusu, ba mai mult — e o ape
lare dela drept la putere.

Der pentru amestecul necompetent al 
statului mai servesc oa pretext și alte îm
prejurări. După absolutism, pe basa conti
nuității de drept, au întrat în vigore și 
drepturile constituționale. Aceste urmări 
naturale ale libertății constituționale au 
fost cuprinse și în autonomia nostră, der 
nici după art. IX, adus în spiritul consti
tuțiunei nâstre, noi n’am fost puși în libera 
esercitare a drepturilor nostre de autono
mia; ba guvernul constituțional a susținut 
instituțiunile impuse nouă în epooa absolu
tismului, a susținut rescriptele și ordina- 
țiunile, și pe basa acestora a mers deja 
pănă acolo, încât trecând pragul autono
miei, a pătruns în înșușl cercul de drept 
esclusiv al bîsericei. Acâsta nu e liber
tate religionară, nu însâmuă biserică 
liberă în stat, ci stat în biserică, oare 
e negațiunea orl-eărei libertăți. Zadarnic 
căutăm titlu de drept spre acesta în legile 
statului ungar.

Acesta nu este decât Verwirkungs- 
teorie, în urma cărei-a am ajuns pănă 
aoolo, că metropolia română egală în drep
turi cu cea a Sârbilor, e neasămănat mai 
liberă și mai independentă, decât cea ser- 
bescă. Românii, când au pășit din legătu
rile sârbescl, s’au liberat tot-odată și din 
brațele absolutismului și au dus ou ei nu
mai drepturi și avere, âr asupra nostră a 
oăcjut moștenirea absolutismului.

Nu mă îndoeso, că aceste stări con
troverse i-au bătut la ochi fostului miuis- 
tru de culte conte Albiu Gsăky, când, sub 
pretextul a’cătuirei unui regulament (statut) 
de organisare unitar, a intenționat vinde
carea răului, relisarea cărui regulament 
este cel mai bun corectiv, ba singura mo-

FOILETONDL WGAZ. TRANS."

Statua dela Iași
a lui

Stefan cel Ware
(6) (Urmare).

Un mare țeran deia Dunăre.
In jurul statuii lui Stefan cel Mare, 

la Iași, se află un curent general atât de 
patriotio, încât nu e putere politică, nu 
e putere omenâscă să-l opiescă nici să-i 
stingă focarul pflător în inima Românu
lui. Pote că unii vor reuși cât-va timp să 
atenueze efectele acestui curent ager și 
deșteptător — pote; der nicl-odată nu se 
va pute obține, ori p’unde numai se vor 
găsi frați Români, oa curentul să înceteze. 
Nu. El se va concentra.

Se spune, oă la inaugurarea statuii 
lui Fremiet, la 6/17 Iunie 1882, un discurs 
fu rostit în presența regelui Carol, în urma 
căruia discurs se isca un incident diploma

tic, ce fu o nouă încercare durerosă pentru 
sufletul aoestei țări. Era un toast pentru cei 
absenți. Se cjisese în acel toast, că Româuii 
din țâră, ca și ceilalți frați Români, vedeau 
în Rege „nu pe Regele României, ci pe 
„Regele Românilor". Oratorul vorbia ca 
particular și adause, că mărgeanele pre- 
țiose oe lipsesc din Corona lui Stefan cel 
Mare, s’ar putâ pune la loo cu ajutorul 
Românilor absenți. In fața Regelui era Pa
tria intrigă, ce se reflecta mândră în aspi- 
rațiunea aoâsta. Austro-Ungaria se simți 
însă atinsă de calificațiunea de Rege al 
Românilor. Se busumflâ și în supărarea ei 
își arăta colții, dând să înțelâgă României, 
că nu e de loc dispusă a-i ceda pe Ro
mânii din Bucovina, Transilvania și Bănat. 
Explicări oficiale urmară apoi, și in fine 
se închise incidentul nu fără ore cari pro- 
cedeurl jignitore pentru sentimentele ro- 
mânesel. Dâr cum era de eșit din impas? 
Mai pre sus de adevărul tradițiilor, va 
apăra tot-dâuna jugul exigențelor politice. 
Vecinii României aflara că e deja destul 

pentru țărișâra acesta neatârnarea de care 
se bucură, și nu sunt dispuși să consimtă 
la emanoiparea României întregi.

Tote acestea nu împiedecă însă oa 
discursul dela banchetul de inaugurare a 
statuii lui Stefan cel Mare, să nu fiă stri
gătul tuturor Românilor din Țâră. Dâr toc
mai pentru motivul, că aoesta e strigătul 
tuturor Românilor, străinii l’au înădușit așa 
de repede. Nu puteau să ’1 au<|ă. ’I supăra. 
Cuvintele entusiaste și îndrăsnețe însă 
ale disoursului sunt însorise ou litere mari 
pe fiă-care petră din monumentul lui Ste
fan oel Mare. Ele se pot ceti în relief, în 
bas-relief, în orl-ce formă le va vrâ 
cine-va, încă și pe pietrile drumurilor 
aoestei țări. Nu e un singur țăran în totă 
țâra, ori cât ar fi sărac de spirit, care să 
nu aplaudeze cu amândouă mânile toastul 
dela banchetul din Iași, ce în fond nu e 
decât expresiunea în cuvinte ardente a 
fluidului electno, de care e încărcată at
mosfera publică. Românii din Țâră ar fi 
oapabill să înoaleoe de buouriă pe nori, 

dâcă s’ar putâ uni cu frații lor absenți din 
Transilvania, Bănat, Bucovina etc. Der 
8oiu și să se resigneze. Nu de gâba au 
fost atât timp în șcâla încercărilor inter
minabile. Dâr, din oausa jugului străin, ei 
își vor iubi frații lor absenți, ca și cum ar 
fi împreună cu dânșii. Grândul Românilor 
liberi va fi tot-dâuna cu frații lor supuși, 
vor vorbi de ei în întrunirile lor, căol ni
meni nu-i va putâ împedeoa d’a vorbi de 
ei, d’a se gâudi la ei. Ei văd în situațiu- 
nea fraților absenți imaginea stării lor 
d’odimoră. Și din când în când, Românii 
mei se întrunesc, iără sgomot, ca în cjiua 
când mă conduseră pe piața din Iași, spre 
a invoca gloria durerâsă a Țării lor mar
tiră înaintea statuii lui Ștefan oel Mare, 
ca in fața unei icăne sfinte.

Acesta e o evocațiune epioă a tot ce 
e speranță, a tot oe e suvenire. Patria, în 
gura acestor omeni atâtea secole lipsiți de 
dreptul d’a se dice pământeni liberi, de
vine o ideiă generală a cărei amplore în
trece tot ce ne-am putea închipui, no% 
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dalitate pentru restabilirea păcii între bi
serică și stat.

După aceste observări generale e forte 
ușor a afla modul deslegării oestiunei. El 
este: convocarea Congresului.

E timpul, ca să lămurim și acâstă 
cestiune. înainte de timpul art. IX, con
vocarea congresului se făcea din oas în oas, 
pe basa unei oonoesiunî dela guvernul ab- 
solutistic, când scaunul metropoliei era va
cant, său când și cum cereau împrejură
rile politice; convocarea aceluia însă tot- 
dâuna se presenta ca o grațiă, la care 
ajungeam numai după multe rugăminți.

Art. IX a vindecat aceste rele; în 
sensul acestei legi congresul nu se întru- 
nesce din timp în timp, ci la un anumit 
period ; oonvocarea lui nu este o ooncesiune 
prealabilă — ci o prealabilă anunțare; nu 
e grațiă, ci drept garantat de lege. Ținem 
la acest drept și pretindem esecutarea rigurdsă 
a legei.

Așa se vede însă, oă în mânia periodici
tății deolarată în lege și a periodului de 
timp stabilit regulamentar la 3 ani, și acjl 
se validitâză praosa vechiă : Etă un 
exemplu forte palpabil al amintitei inter
pretări. Wekerle a adus drept oausă a De
ținerii Congresului motivul, oă n’avem 
cheltuelile necesare, și că mai întâiu tre- 
bue să se încasseze restanțele congreselor 
anteridre. Insă^acesta n’o putem recunosoe 
de motiv legal, ci cel mult de „bunăvo
ință1* a fostului ministru de finanțe, de a 
regula și afaoerile nostre financiare.

Fondurile și stipendiile sunt proprieta
tea nostră, dirigearea și administrarea lor 
e afacere curat internă a autonomiei, și Con
gresul, în virtutea dreptului său de dispo- 
sițiune, pote să ierte obiar cheltuelile res
tante și pâte acoperi cheltuelile ourente 
din fonduri, tocmai așa cum de fapt aco
pere tot din aoele fonduri alte cheltuell 
administrative.

De altmintrelea aceste cheltuell res- 
stante sunt incassateun parte...

Concludând din aoestea dorim, pe 
basa libertății religionare și a principiului 
într’adevăr măreț al reciprocității, ca: și 
biserica nostră să aibă tot aoeleașl drep
turi în șirul confesiunilor reoepte, cum au 
celelalte biserici; ca să se lase neatinse in
dependența și libertatea biserioei nostre, 
învățăturile ei, constituția, organismul și 
instituțiunile ei; ca să ia oătușile, oe le-au 
pus pe biserioa și autonomia nostră; legile, 
cari garantâză autonomia să nu rămâuă li
tere morte, ci să se respecteze punctual; 
ca dreptul nostru de organisare și aotivi- 
tate să fiă independent și ferit de orl-ce 
ingerință din partea puterii de stat; și din 
potrivă, ca dreptul de supremă inspeoțiune 
a statului, pe care nici odată nu l’am ne
gat, oi l’am recunoscut bucuros tot-dâuna, 
— să se validiteze în înțelesul lui de na
tură negativă și în oadrele legilor; dorim 
deplina libertate a cultului și adevăratul 
cult al libertății, care corăspunde mai bine 
oaracterului și misiunei statului ungar.

Franoesii, despre ea. Pământul se mișcă, 
ca și cum ar fi purtat pe brațe; âr atmos
fera e sguduită de cuvinte, ce au nervosi- 
tatea magioă a unui uragan, ce suflă de 
secole. Patria nu mai e o vorbă, seu 
vr’o închipuire ore-oare. Ea evdcă ideia 
unui edifioiu construit în creerul Națiunii 
și încăpător de tot oe se înțelege ideali- 
oesoe prin cuvintele de mai sus. O lumină 
intensă învălue totul, dela basă pănă la 
creștet. Lumina e cerâscă, ea eolată, fără 
a-se rupe, în fășii și luminâză fără d’a se 
inflama. Inainte-ne e imaginea unui vis îm
plinit în faptă și în ouvent. OmeDii și Țâra 
o simbolizâză, ca într’o apoteosă de feeriă, 
de supremă signifioațiune a unei realități 
ideale, oe se numesoe Patria. Ea e ca și 
un cântec, oare ar fi cântul spațiului, și în 
oare sufletul reflectă tot oe are mai bun, 
tot de ce e capabil spre a realisa acel 
ceva: oomplet, total absolut, ce e ideia 
pentru care omul îșl dă viața. Acești occi
dentali ai Orientului sunt instrumente ale 
poesiei. De amorul lor pentru Țâră, liris-

CBONICA POLITICĂ.
— 18 130) Martie.

Călătoria împăratului german Wilhelm 
în Italia se aduce în legătură ou reînoirea 
triplei alianțe. Acâsta însă nu se scie chiar 
sigur, dâr ceea-oe se susține ou hotărîre e, 
oă împăratul Wlhelm va acoentua apro
pierea Germaniei de Rusia în oestiunea 
politicei din Asia, lucru, care nu e toomai 
potrivit de a întări credința în durata lungă 
a triplei alianțe.

*
Cești unea egiptenă a secerat o jertfă 

dintre membrii aotualului cabinet francos. 
Ministrul franoes de esterne, Berthelot și-a 
dat dimisia, în urma vehementelor atacuri, 
oe s’au făout contra lui în camera din 
Paris. In urma acestei dimisii președintele 
Republioei a subscris alaltăieri un decret, 
prin oare numesoe la postul de esterne pe 
ministrul-președinte Bourgeois.

*
Ultimile soiri comunioate de agenția 

telegrafică arată că situația Italiei s’a 
îmbunătățit mult. Disoutându-se în Sena
tul italian creditul pentru Africa, s’a 
afirmat de cătră guvern oă Anglia a in
trat în alianță cu Italia. Mai mult, s’a 
spus că de acjl înainte Italia a devenit 
legătura dintre Tripla alianță și Anglia.

Este fără îndoială acesta un eveni
ment important peste care nu se pâte 
treoe ou ușurință din causa consecințelor 
seriose pe care le pote avea în viitor. In 
urma înfrângerel dela Adua, negreșit situ
ația triplei alianțe era serios compromisă. 
A(jl luorurile s’au îndreptat. Tripla ali
anță a câștigat nâuă puteri și ese din ulti
mele încurcături mai tare decât a fost 
mai nainte. Dâr dacă Adua a foBt fatală 
pentru Italia, ea a dat Angliei mijlocul 
să-și asigure situația în Egipt. Intrarea ei 
în tripla-alianță îi garantâză rămânerea în 
Egipt.

*
O scire telegrafioă din Petersburg 

spune, că principele Lobanov a avisat pe 
plenipotențiarii rusescl din Belgrad, Sofia 
și Cetinje, să facă pași pe lângă respecti
vele guverne, oa se pregătâsoă un program 
comun de reforme pentru Macedonia, și 
care să fiă înaintat Sultanului spre întărire. 
— O altă scire telegrafică din Sofia c^ie0, 
că călătoria regelui sârbesc la Atena are 
soopurl ascunse. Regele Alexandru vrâ 
adeoă, să între la învoială ou Grecia asu
pra oestiunei maoedonene. Aoțiunea acâsta 
îi supără mult pe Bulgari.

Guvernul român și mileniul. In 
ședința de Sâmbătă 16 Martie v. a Came
rei române, deputatul Ionel Grădișteanu a 
adresat d-lui prim-ministru următorea în
trebare :

1) dâcă este adevărat, oă guvernul 
român tratâză cu cel unguresc pentru a fi 
representat oficial la Mileniu; 2) dâoă este 
adevărat, că ministrul lucrărilor publioe va 
acorda reduceri pe căile ferate române ou 
ooasia serbărilor maghiare.

mul le pătrunde sufletul, oa vântul harfele 
eoliene. Aurora unui pământ, mai apropo 
decât a'l nostru de sorele Răsăritului, co- 
munioă suflotelor lor poetice murmurul 
apelor și echoul văilor spre a întona un 
himn în comun. Stefan cel Mare ilustră 
Moldova sa, apărându-u, în contra dușma
nului, cu Șiretul în frunte și ou Carpațn 
la spate. Patriotismul român, sciu să glo
rifice strategia marelui soldat, exprimân- 
du-o în o poesiă plină de acțiune. Cresta 
Carpaților, apele limpezi ale afluenților 
Dunării, văile și plaiurile țării, tâte acestea 
viâză, simt cântă și plâng în inima Ro
mânilor ; sufletul lor e sufletul acestei Țări, 
oe se sooboră din Munți și se scaldă în 
rîurl vn. Dânșii ’șl iubesc Țâra, ca p’o fi
ință în putere de viâță. „Dâmboviță, Dâm- 
boviță — cântă Românii de Sud — apă 
dulce, oine bea nu se mai duce1*!

(Va urma.)

D. Sturdza, prim-ministru, nu cjise 
absolut nimic.

D. Ionel Grădișteanu spune, oă tăcerea 
d-lui prim-ministru îl silesce să-’șl trans
forme întrebarea în interpelare.

„Epoca" de Dumineoă aduoe soirea, 
că România va fi representată cu ooasia 
mileniului de un ministru la Pesta. „Mai 
întâiu", „se voise oa însuși Majesta-
tea Sa regele să mârgă la Pesta; aoâsta 
ideie însă fu părăsită. Un ministru va fi 
trimes de guvernul nostru în capitala Un
gariei".

Soirea acâsta adusă de „Epocă" stă, 
oredem, în legătură cu împărtășirea foilor 
din Viena și din Pesta, oă ministrul nos
tru de esterne, contele Goluchowski, a invi
tat, la îndemnul guvernului unguresc, pe 
toți representanții puterilor străine din 
Viena, prin urmare și pe ministrul plenipo
tențiar român, de a lua parte la sărbările 
mileniului unguresc.

SCSmLE I, ILE1L
— 18 (30) Martie.

Diplomat! la mileniu. In numărul tre- 
out am adus soirea, că ministrul comun de 
esterne, contele Goluchow-ki, a invitat, prin 
o ciroulară, guvernele și diplomația din 
străinătate la sărbările milenare în Buda
pesta. Acum cetim în „Magyarârszâg", că 
toți representanții puterilor străine pe lângă 
ourtea din Viena, toți diplomații și marii 
ambasadori vor merge o’un tren expres la 
Peșta, oa să represente aoolo statele lor la 
mileniu. Nici un domnitor însă nu va tri
mite representant special. „Escursiunea" 
acâsta vor face-o diplomații la sfîrșitul lui 
Aprilie.

—o—
Guvernul român și mileniul. „Epooa" 

din BucurescI scrie: „Suntem informați, oă 
direoțiunea C. F. R. a cedat stăruințelor 
guvernului unguresc, și ou începerea dela 1 
Maiti st. n. va libera bilete de ducere și în- 
tdrcere cu un soăcjământ de 30 la sută, pen
tru Mileniul unguresc."

-~o—
Faimosul Beksics a mai scos de sub 

tipar o nouă broșură despre ^Lățirea rassei 
maghiare și consolidarea nostră națională, cu 
deosebită considerațiune la raporturile econo
miei de câmp și la impopulare*. Broșura 
aoâsta e un fel de întregire a aiurărilor lui 
Beksics despre „Oestiunea română și lupta 
rasselor", care a scos’o vara treoută. In 
noua sa broșură Săouiul înrăutățit îșl dă 
silința a dovedi, oă puterea de răspândire 
a rassei maghiare întrece neasămănat pe 
cea a naționalităților. — A nimerit’o Bek- 
sios. Ungurii n’au decât să se contopâscă 
în seminția lui Israil, oa să dovedâscă „ade
vărul" de oare vorbesoe Beksios, și apoi să 
se espună la mileniu, oa cea mai puternică 
„rassă maghiară".

—o—
D-l canonic 1. 31. Moldovan, membru 

al Academiei Române, a plecat cu trenul 
de Sâmbătă diminâța din Buouresclla Blașifl. 
Ceilalți membrii din Transilvania ai Aca
demiei vor părăsi capitala Marția viitâre.

—o —
Numai gura-i de ei. Mult svon au 

făout foile „patriotice" ou Congresul inter
național studențesc, oe se cjîcea, că o să-l 
arangeze studenții maghiari din Budapesta 
din inoidentul mileniului. Dâr ce să vecjl? 
Tote (Țârele din capitala jidano-maghiară 
spun, oă Congresul aoesta nu se va putâ 
ține din oausa lipsei de mijlâce. Guvernul 
unguresc n’are bani și pentru astfel de oo- 
medii, âr pe oale sooială fârte ou greu 
s’ar putâ strîuge bani. Așa dâră planul 
cu acest Congres a căcjut de-ooamdată în 
baltă.

— o—
„Advocat valah condamnat". Sub 

acest titlu publică „Bud. Hirl." următorea 
telegramă din Timișora: Comisiunea disci
plinară a oamerei advooațiale din Timișora 
a condamnat la 100 fl. amendă pe advo
catul din Orșova Petru Călciunariu, care 
anul trecut a voit să trâcă pe oele două 
fiioe ale agitatorului valah Vasilie Lu- 

caciu (??) ou pașaporte false peste graniță, 
spre a lua parte la serbările arangiate în 
Turnu-Severin în onârea Valahilor oondam- 
națl. Subproourorul Dr. Szâsz Iânos, care 
oa aousator a propus suspendarea lui Căl- 
oiunariu dela eseroiarea advooaturei pe timp 
de trei luni, a înaintat oontra aoestei sen
tințe reours la Curiă.

Principele și principesa României 
vor pleca peste vre-o trei săptămâni la 
Coburg, spre a fi față la oăsătoria prințesei 
Alexandra, sora princesei Maria, ou prințul 
de Hohenlohe. Apoi Altețele Lor vor merge 
la Moscva pentru încoronarea Țarului și 
vor fi însoțite de d-nii general Vlădesou, 
oolonel Roznovanu și general Robesou.

—o—
Marina română. Ministrul român al 

luorărilor publioe a depus la Cameră un 
proiect de lege pentru înființarea unui ser- 
vioiu special de navigațiune maritimă, atașat 
pe lângă direcțiunea generală a oăilor fe
rate române. Pentru acest serviciu minis
trul luorărilor publice a cerut un credit de 
10,000,000 franci pentru oumpărarea vapo- 
relor necesare exploatării servioiului de 
navigațiune maritimă. Suma de 10,000,000 
va fi proourată prin emisiune de rentă.

—o—
Monedă nouă în Rusia „Agenția ru- 

sâsoă" auunță introducerea unei mcnec|l 
nouă de aur, de o valore metalioă egală 
ou valorea actuală a hârtiei. Noua monedă 
de aur de 10 ruble va avâ un ours neli
mitat, pe când argintul nu se va primi de
cât până la 50 ruble. Imperialele și deini- 
imperialele vor fi'in proporție de: o rublă 
și jumătate nouă egalâză cu o rublă veche. 
S’a bătut pentru 750.000.000 ruble îu mo
nedă nouă.

— o—
Numire. D-l Dr. Sever Mureșianu, a 

fost numit definitiv profesor de istoria ar
telor și estetică la școla ’de belearte din 
Iași.

—o —
Invitare la Produoțiunea și petrecerea 

colegială arangiată de „Societatea sodalilor 
români" din Brașov. Produoțiunea se va 
ținea Luni în 25 Martie st. v. 1896, a 
doua cji de PascI, în sala Hotelului Central 
„Nr. 1".

Programul prOduoțiunei: 1. Musică. 
2. „Marșul cântăreților", de C. Porumbescu, 
eseoutat de Corul Sodalilor. 3. Declama- 
țiune, de C. Voiou. 4. Musică. 5. „Uite 
mamă oolo ’n sat", horă de G. Dima, ese- 
outată de Corul Sodalilor. 6. Deolamațiune, 
de C. Sibian. 7. Musică. 8. „Iorgu dela 
Sadagura", comedie în 3 aote de V. Alec- 
sandri. Personele: Pitarul Enachi Damian 
G. Purcărea. Iorgu, nepotul lui, I. Furnică, 
Sulgeiul Gângu, I. Ardelean. Comisul Aga
memnon Kiufaloglu, V. Micu. Zoița, femea 
lui, d-șâra Al. Tocanie. Gahița Rosmarino- 
viol d-șora Epif. Balea. Baron von Klaine 
Schwabe, V. Muscal. Ițig zaraf, N. Arsu. 
Un prieten, N. Loga. Iftimi, feciorul lui 
Damian, N. Ardelean. MusioanțI, șarlatani, 
slujitori, prieteni, sătenT, lăutari.

începutul la 8 âre sâra. După pro- 
duoțiune urmâză dans. Comitetul sooietății 
sodalilor români. Intrarea de personă 80 
or. v. a. Bilete se pot căpăta la d-l D. 
Eremias, la librăria Nicolae Oiurou, la Ca
sing româuă și sâra la oassă. NB. Ofertele 
marinimose se primesoe cu mulțămită și se 
vor chita publice.

Din comitatul Albei inferiors.
Despre adunarea de primăvară 

a comitatului Albei de jos publică 
foile ungurescl o telegramă din 
Aiud, în care se c|ice, că „au fost 
bătetdre la ochi vorbirile obiective 
ale membrilor de naționalitate ro
mână", „Unirea" din Blașiu publică 
asupra acestei adunări următorea 
scurtă dare de semă:

La 27 n. c. s’a ținut adunarea de 
primăvară a comitatului Alba-inferioră. In
teresul Românilor dovedit față de aoâstă 
adunare a fost, ce e drept, mai mare ca 
altă-dată, dâr nu așa, cum s’ar fi așteptat. 
Numărul oelor presențl s’a suit de abia la 
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28. E regretabil faptul acesta ou atât mai 
mult, ou cât au lipsit chiar omeni de aoeia, 
oarl trebuiau să fiă de fată. Relevăm din 
desbaterile adunării următorele : Dr. loan 
Sâmpălean șl-a esprimat dorința, să se cre
eze un post de notar român la comitat, 
oare să ducă protocolele românesce. Dr. 
Isidor Marcu a atras atențiunea asupra 
drumurilor comunale, cari sunt în o stare 
desperată. Dr. Augustin Bunea, luând spre 
sciință raportul vice-comitelui, a arătat, 
oum organele subalterne nu respeotâză fo
losirea limbei române acolo, unde aoâsta o 
ooncede legea, și a adus un cas concret, 
când adeoă o soriptă a ofioiului parochial 
gr. ort. din Trîmpoele a fost reieptată sub 
pretextul, oă „fiind limba maghiară esolu- 
siva limbă oficiâsă, trebue tradusă în aoeea®. 
La vorbirea acâsta n’a răspuns nimeni, 
sperăm însă, că respectivul pretor a obser
vat, că cei din fruntea administratiunii au 
aflat de ilegală puroederea lui. Dela des- 
baterea asupra ședinței festive milenare 
Românii au absentat demonstrativ.

0 rugăminte sinceră „Tribunei".
„Tribuna® în „Revista pressei® se în- 

deletmcesoe în a resuma articulele de 
fond, său revistele, cum s’ar cjice la Bu- 
ourescl, ale clarelor române de dincooe de 
CarpațI.

Intontiunea n’ar fi rea, dâcă forfecării, 
seu resumătorii, ar fi în stare să dea în 
cinci rânduri cuintesența unui articul, oare 
în câte două și trei oolone se lâgă în con
secință logică de sus pănă jos, și care mai 
lasă și oetitorilor, ca să oetâsoă printre rân
duri conolusiunea soriitorului, pe oare el 
n’a putut’o arăta, fără a-se certa cu jurații 
din Clușiu.

Vădând însă, că mai tote resumatele 
de acest-fel în „Tribuna“ sunt greșite, ca 
scriitor, mă dore inima, să văd o soriere a 
mea oiontită și schimonosită.

Protestez în contra acestor-fel de re- 
sumate introduse numai în fiarele de ma
hala din Bucurescl.

Gel oare vrea să reoroducă un articul, 
să-1 reproducă așa precum este: ori iot, ori 
nimic! Căci altfel deservesce cjiaraL din 
care spune că l’a resumat.

Vreți dovecjl ? Poftiți!
„Tribuna", în nr. 60 de Vineri 15 

(27) Martie 1896, dă două resumate din 
„Gazeta Transilvaniei Nrii 58 și 59 așa 
oă cu deosebire cel din urmă ni-a soârbit 
de tot cum a fost resumat.

Artioulul „Gazetei publicat eu titlul: 
împăciuitorii Ungurilor1* e perfect falsificat 

de sus pănă jos, atât în litera, cât și în 
ouprinsul lui.

Resumătorul „Tribunei® puțin inteli
gent, faoe o citatiune din articolul men
ționat, care ni-a uimit și ni-a supărat, și 
anume a falsificat aeâstă citatiune <}i- 
când :

„Tinerii români Mtcheș "și alții frater- 
„nisau cu Ungurii în 1848 etcu....

Ei bine, onorabile forfeoar, apoi așa 
jună textul „Gazetei® ?... Gândesoe-te bine, 
că nu e frumos a pune în sama altuia cu
vinte, pe cari nu le-a dis, și de aoeea te 
rugăm ou totă stima, ca de acjl îuainte să 
binevoesol a ne slăbi cu dragostea de-a ne 
resuma articulele nâstre de fond într’un 
mod cu desevârșire fals, ceea-ce ne dâre 
amar, fiind-eă ne vedem munoa nâstră ză
dărnicită și batjocurită.

Dâcă nu verjl, domnule resumător, 
binevoesce a’ț.1 pune ochelari la ochi spre 
a te convinge despre adevărul cuprins in 
aceste rânduri. — Am cțis...

Date statistice dela asentărî.
Foia militară „Reichswehr* din Viena 

publică câte va date fârte instructive și in
teresante în ceea ce privesoe asentările în 
deoursul celor cjeCe ani din urmă (1884— 
1894). In acești 10 ani, numărul tinerilor 
obligați la asentare a fost mai mare în 
1888, atingând atune' cifra de 881,636; în 
1889 însă a fost mai mic ca tot-dâuna 
(734.191). Numărul tinerilor obligați la mi
liția a scăcjut în decursul .celor dece ani:

în Fiume cu 8'2°/0, în Carintia cu 8°/0, în 
Dalmația cu 6°/0, în Tirol cu 4°/0 și în 
Buoovina cu 3°/0; în celelalte părți ale Aus
triei însă, cum și în Ungaria, acest număr 
a crescut.

E caracteristic, că deși în 1888 a 
fost mai mare numărul tinerilor obligați 
la milițîă, totuși atunci a fost mai mic nu
mărul desertorilor, venindu-se numai 45 la 
1000; din oontră însă, în 1889, când a fost 
mai mio numărul tinerilor obligați la mi
liția, atunci a fost mai mare numărul de
sertorilor, venindu se 86 la 1000.

Socotit după oercurile de recrutare, 
numărul desertorilor Jîn 1894 se presentă 
astfel: In Ungvar au fost 438 desertorl, în 
Eperjes 416, în Fiume 314, în Cașovia 
251, în Cărei 246, în Triest 221, în Sibiiu 
217, în Otociac 216, în Brașov 214. Cu 
alte cuvinte, cei mai mulțl desertorl dela 
milițiă îi dă Ungvarul, unde tot al doilea 
tinăr diserteză dela milițiă. Aici, ca și în 
alte câteva localități, dintre oarl însă nici 
una în părțile loouite de Români, numărul 
desertorilor oresce din an în an.

Dintre ceî presentațl la asentare în 
1894 au fost aflați apțl pentru serviciul 
militar: tot dintre 1000 de inși 386 Români, 
359 CroațI, 340 Maghiari, 285 Sloveni, 
268 Slovaci, Poloni și Cehi, 251 Ruteni, 
și 244 Germani.

Dintre cei asentațl Ia milițiă n’au 
âmblat la șodlă tot din 1000 de inși, în 
Zara 713, în Lemberg 618, în Przmysl 613, 
în Sibiiu 415, în Timișora 333, în Cașovia, 
295, în Agram 244, în Craoovia, în Graz, 
și în Budapesta câte 119, în Viena și 
Praga însă numai câte 1.

Voluntari au fost în 1894: din Ung- 
garia și Transilvania 1665, din Boemia 
971, din Austria 567, din Galiția 482 etc.

Din datele foiei oficiale mili
tare resultă 1) Că dintre tote popă- 
rele monarchiei Românii dau relativ con
tingentul cel mai mare de militari; 2) 
Că cel mai mare contingent al de
sertorilor dela milițiă îl dau • ținu
turile locuite de Neromâni', 3j Că afir
mările șoviniștilor unguri, cari sus
țin în pressa lor, că Românii ar da 
relativ un contingent de militari mai 
mic decât Maghiarii, sunt simple 
calumnii față de Români și laude 
absolut neîntemeiate față de Unguri, 
cari în privința achsta stau mult in- 
deretul Românilor.

Convocare.
Conform § 29 din regulament, con- 

vocăm prin acâsta la adunare generală or
dinară pre toți învățătorii din protopopia
tele oonsistorului aradan din drepta Mure
șului, precum și pre toți binevoitorii oau- 
selor nâstre șoolare.

Adunarea se va ținâ Joi și eventual 
Vineri după S. S. PascI (9 —10 Aprile n.) 
în sala cea mare a seminanului diecesan, 
dela 8—12 ore a. m. și dela 3 — 6 ore d. 
a., cu următârea

Programă:
1) Joi diminâța la 8 6re „asistare la 

ehiămarea duohului sânt în biserica cate
drală®.

2) Constatarea membrilor presențl și 
disposițiunl față de cei absenți.

3) Incassarea taxelor restante și cu
rente.

4) Esmiterea unei oomisiunl se invite 
la adunarea generală pre II. S. domnul 
episcop diecesan loan Mețian.

o) „Cuvânt de deschidere® de preșe
dintele reuniunei Teodor Ctontea și bine- 
ventarea ilustrului prelat.

6) „îmbunătățirea stărei materiali a 
învățătorului®, disertațiune de Nicolau Stef.

7) „Raportul general al comitetului® 
despre activitatea sa în anul espirat și pre
darea acestuia la o comisiuue censurătore.

8) „Despre societățile de împrumut 
în genere și despre o asooiațiune popo
rală în specie®, d’sertațiune de Solomon 
G iar cone.

9) „Raportul cassariatului și al bi
bliotecarului® și predarea acestora la o eo- 
misiune oensurătdie.

10) „Sorierea și cetirea în anul I®, 
prelegere practică de loan Micoroiu.

11) „Pertraotarea proiectului de sta
tute® înaintat de oătră oomitet.

12) Pertraotarea specială e tuturor 
rapârtelor.

13) „însemnătate? învățământului ma
tematicei în școla poporală®, rv .ertațiune 
de Damasoen Medrea.

14) „Căderea corpurilor®, «/-elegere 
praotică de Iosif Moldovan.

15) Propuneri și interpelări.
16) Constituirea pe noul period de 

trei ani.
17) Alegerea unei eomisiunl pentru 

autenticarea protocolului adunărei generale.
18) Incheerea prin președinte.
Arad, din ședința ordinară a comite

tului, ținută la 19/27 Februarie 1896.
Teodor Ceontea, m. p. Nicolae Stefu, m. p. 

președinte. secretar I.

Sein telegrafice.
Paris, 30 Martie. Francia și 

Rusia intenționeză convocarea unei 
conlerențe internaționale pentru eva
cuarea Egiptului.

Budapesta, 30 Martie. Zidarii 
socialiști au voit ieri se țină o adu
nare, dâr căpitanul poliției a oprit’o. 
In urma acesta s’a făcut un mare 
sgomot și un lucrător socialist a 
fost deținut. Mulțimea a voit se-1 
libereze dinaintea teatrului poporal 
și din acăsta s’a iscat o formală 
luptă între polițiști și lucrători. De
monstranții au fost împrășciațl și 4 
dintre ei arestați.

Dare de semă,
despre sumele incassate ca supra-solvirl cu 
ocasiunea petrecerei arangiate de tinerimea 
română din Oradea-mare la 16/28 lan. 1896.

Ilustr. Sa: loan Mețian 10 fl; Dnii 
Dr. Fior. Duma 10 fl. Al. Czeglâdy 10 fl. 
Petru Mihuțiu 6 fl. Al. Mocsonyi, Eugen 
Moosonyi, Iob. Gâll, Ios. Goldiș, Ios. Vul
can, Toma Păcală, Familia Bârdoși, Ios. 
Erdelyi, Dr. C. Papp, Aug. Beleș, Lazar 
Iernea, I. Clintoc, I. Sfurle câte 5 fl; Dr. 
At. Marienescu, Ios. Roman, Redact. „Vul
turului®, G. Crainic, I. Bibesou, Dr. Gâza 
Dâsy, Al. Gavra, Pantelie Bugariu câte 3 
fl.; Dem. Moga, Teod. Ciumpe, M. Balogh, 
I. Nath, P. IoDașiu, Ilie Frențiu, P. Bodea 
Ilarie Crișan, P. Grozda, I. Goia, Aug. 
Târcjiu, D na Ana Dogariu, Marou Păș- 
cuțiu, George Scita, G. Lungu, T. Andru, 
Ios. Diamandi, Fr. Szollosy, I. Rocsin, Al. 
Gera câte 2 fl.; — Dr. I. Murășian, N. 
Porumb, Vas. Czibenszky jun, I. Teorean, 
I. Ciceronescu, Vas. Czibensky sen., Ios. 
Vlad, G. Papp, I. Budo, Ig. Kemâny, Ig. 
Stern, Vas. Cristian, I. Gherlan, Mihai 
Popa, Dim. Balogh, Dr. Nic. Poynar, Eug. 
Markbreit, T. Bulcu, Nic. Fabian, Gavr. 
Dudulesou, P. Sârbu câte 1 fl.; Sim. Fi
lip 50 or. De tot: 186 fl. 50 or.

Din Colecta Nr. 1; colectante D-șo- 
rele Martora și Lucreția Zigre: D-na Alo- 
iBa Kornstein 1 fl. Familia Echerolles 5 
fl. N. N. 5 fl.- Zeley 2 fl. Ios. Papp 5 
fl., Sam. Ciceronesou 2 fl., — D-șora Gi- 
zella Kepes 2 fl., Dr. Fel. Bran 5 fl., G. 
Papp 2 fl., Nie. Zigre 5 fl.. D-na Barra 2 
fl., Teod. Kovâ y 10 fl., Eut. Șarkadi 5 
fl., I. Papp 10 fl., De tot: 61 fl.

Colecta Nr. 2; colectantă D-șora 
Anetta Bohătel: A. B., Dr. Vaida, A. Ne
meș Podoba, A. Popo, V. Almășian, Dr. 
Isae, D-na Elena Hosszu, Em. Papp, 
Dr. Marcu, BobeșI câte 1 fl. Gav. Pop, 
L. Papp, I. Petran câte 50 cr. De tot: 
12 fl. 50 cr.

Colecta Nr. 3 Colectantă; D-na Gi
sela Popescu n. Zigre: Dr. G. Popescu 2 fl 
Voio Hamsea 2 fl. D-na Gizella Corne
lia Popescu 2 fl. Greg. Marienesou, Sever 
Boou, I. Toma, Silviu Bichioean câte 
1 fl. Total: 10 fl.

Colecta Nr. 4 co'.ectantă D-șora Ale- 
sandrina Giulani: Matilda Buczurka 1 fl. 
Teresia Horvat, Petru Popa, ioan Giulani, 
N. N. Romulus Iile, Sofia Giulani, Marta și 
Alesan- drina Giulani câte 50 or. loan Papp 
20 cr. Total: 4 fl. 70 cr.

(Va urma.)

Literatură.
Din „Amicul Progresului Român® a 

apărut Nr. 7 și 8 din al IlI-lea an, cu ur
mătorul sumar: Cronica ; Agricultura; Eoo- 
nomia vitelor; Aquicultura; Hortioultura; 
Apicultura; Avioultura; Viticultura; In
dustriile naționale; Chimia industrială: Me
dicina popolară; Ethologie; Morile Române; 
Diverse; La finele fie-cărui fascicul este 
■adăugat un Supliment literar de 8 pagini 
în plus, ca Darte reoreativă, începând ou o 
nuvelă și urmând interesantul roman „Co
pilul lăpădat*. După oum vedem „Amicul 
Progresului Român* este foia cea mai com
plectă; îndemnăm deci pe on. cetitori se 
ceră numere de probă, oe se trimit contra 
unui timbru de 10 bani, pentru a-se în
credința de valorea acestei publicațiunl. 
Abonamentul anual simplu 15 lei — Ad- 
mistrația 141 Str. Țăranilor la Bucuresol.

♦

Exiliul Românilor în Rusia și tes
tamentul Ini Petru cel Mare, este titlul 
unui volum de 160 pag. scos la Buouresoî 
de d-1 1. G. Valentineanu. Scrierea aoâsta 
de netăgăduit interes tracteză despre „miș
carea dela 9—11 luniu 1848“; — despre 
„guvernul dela 1848 și emigranții®; — 
cuprinde poesii politice, scrisori 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, Anecdate, cântări naționa
le și politice® din tote provinoiile române. 
Prețul unui esemplar 2 lei. Reoomandăm 
poblioului aceste publicații bine reușite.

DI^RSE.
Cum a ajuns Schiller nobil ? Schiller, 

marele poet german, în anul 1802 Noem- 
vre 29 scrie într’o epistolă adresată lui G. 
Korner cum a ajuns el la titlul de nobil : 
„Prinoipele de Weimar încă de mult voia 
să mă surprindă ou ceva plăcut. In dilele 
aceste, Herder, voind să cumpere averea 
de nobilitate, a petiționat după titlul de 
nobil; principele însă, luând în oonsiderare 
împrejurarea, oă Herder a fost tot-dâuna 
cel mai mare demoorat, i-a denegat cere • 
rea și a deois ca se-ml dea mie nobilitatea. 
Eu însă, din lucrul aoeia nu făoeam mult, 
dâr femeia mea era de nascere nobilă și 
prin urmare și băeții mei. încă aveau ceva 
drepturi. Acesta mie mi-e destul, și mai 
ales pentru aoeea, că văd, oă familia mea 
se buoură forte tare de titlul aoesta neîn
semnat.®

S’a pustiit „arborele Obrenovicilor®. 
Pe hotarul comunei Tacova, în Serbia, 
sta un stejar de mai multe sute de ani, 
pe care Sârbii, de câte ori îl vedeau, tot- 
dâuna Ie salta inima pentru patriă. De sub 
acest stejar a proclamat Miloș Obrenoviol 
în anul 1815 revoluția; aci a organisat și 
de aoi a oondus Obrenovicl pe Sârbi în 
lupta învingătâre asupra Turcilor, al cărui 
finit a fost, că Turcia a înoheiat pace cu 
Sârbii și pe Miloș Obrenovicl, după-oe Ka- 
ragheorghevicl s’a refugiat din Serbia, l’a 
lecunoscut oa pe cel dintâiu principe al 
Sârbilor. In memoria răsoolei dela Tacova 
Milan a tăcut un ord numit „ordul Tacova®. 
Istoricul arbore de mai mulțl ani a început 
a-se usca și acum — după cum se anunță — 
stejarul s’a uscat cu totul. Comuna Tacova 
a făcut ounoscut despre acâsta guvernului 
sârbesc, âr guvernul regelui Alexandru, 
care a ordonat să taie stejarul și să-l trans
porte în atelierul din Graguevaț, ca aoolo 
să construâsoă din el pentru soupștina ser- 
bescă o masă pomposă, dinaintea oăreia 
regele va ținâ mesagiul de tron. Poporul 
superstițios sârb ține de semn rău uscarea 
stejarului și printre popor se aude vorbind, 
că ou regele Alexandru se va stinge și fa
milia Obrenovicl.

Urmașul lui Dsingiskan. In St. Pe
tersburg trăesce un urmaș al lui Dsingiskan, 
marele cuceritor mongol. Urmașul puter
nicului kan este oomandantul unui corp 
de cavaleria rusesoă; numele lui este Kan 
Gasi-Walihau.

Proprietar: Dr. Aurei ^ureșîanu.

Redactor respoiisallil Gregisrou SBaioip.
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Schutz tn arke»

carl au efect escelent în contra tutu
ror bolelor de stomach, sunt tin me
dicament neaperat de lipsă 
pentru ori-ce casă, la lipsă de 
apetit, slăbiciunea stomachului, respi
rația cu miros greu, verturi, râgăelă, 
colică, catarjle stomach, flegmă găl- 
binare, greță și vomare, constipațiă, și 
la durere de cap, încărcarea stomachu- 
lui cu mâncări și băuturi, limbrici, su
ferințe de splină, ficat și hemoroide ca 
mijloc aprobat și sigur de vindecare.

La botele indicate s’a constatat pi- 
căt urile Maria-Zeller ca cel mai 
bun leac, care confirma sute de testi
monii. Prețul unei sticle cu prescrie
rea de întrebuințare 40 cr. Sticla ma
re 70 cr. Espediția centrală prin far
macistul CARL BRADY, Kremsier 
(Moravia).

Picături veritabile simt numai ace
lea, pe a căror embalage este lipită o 
fășiă verde cu cuvintele: nB ezeuge 
die Echtheit“ cu subscrierea mea.

Picăturile Maria-Zeller veritabile 
se află: în Brașov: farmaciile Iul. 
Ilornung, F. Jckelius W-tve, Franz Kel- 
Ittnen, Ed. Kugler la Hygiea, Vid. 
Roth, II. (r. Obcrt. Hosszufalu : 
farmacia Carl Gross. Csernâtfalu: 
farmacia Joscf Drodtleff.
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