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Nr. 64.

Frăția armeno-maghiară.
Abia decă mai esistă în statul 

acesta un soiu de omeni mai servili, 
mai fără ambițiă pe originea și tre
cutul lor și mai inconscii de ceea 
ce va să 4ică mândria de rassă, de 
cum sunt Armenii dela noi. La noi 
chiar și Țiganii, în ce privesce limba, 
sunt superiori Armenilor, deore-ce 
ei cel puțin îșl vorbesc limba lor, 
pe când Armenii și-au uitat’o aprope 
cu totul, contopindu-se în rassa 
domnitdre, ddr nu ca Evreii, pe cari 
îi susține religia și ritul, ci asimi- 
lându-se cu desăvârșire Maghiarilor.

Și cu tdte acestea ce vedem ?
Pe cât timp Armenii la tdte 

Ocasiunile și în tote privințele s’au ma- 
nilestat „mai Maghiari decât Ma
ghiarii", au putut s’o mâne bine cu 
Ungurii, trăind în cea mai strînsă 
armonia și înțelegere cu ei.

Der etă acum Armenii voiesc 
se-șl înființeze și ei o episcopiă ar- 
meno-catolică în Gherla. Vor s’o 
iacăacâsta cu banii lor, deore-ce, după 
cum se vede, simt trebuință de-o 
astfel de episcopiă, căci în Gherla, 
în Elisabetopole, în Giurgeu St.- 
Miclăuș și în Ciuc-Szepviz ei au 
preoți de rit armeno-catolic, cari nu 
au episcop de ritul lor. Apoi, afară 
de comitatele ardelenesc!, mai sunt 
Armeni în comitatul Aradului, 
Cianadului, Torontalului etc., cari 
în lipsa unei episcopii de rit arme
nesc, au fost siliți vrend nevrend se 
se folosescă de ritul romano-catolic, 
eventual se rSmână fără nici un rit.

Așa stând lucrul, e fdrte firescă 
idea, ca cel puțin pe terenul biseri
cesc se se reculegă și Armenii, ni- 
suind a-și înființa măcar o episcopiă 
de ritul lor.

Der ce se vec}I?
A fost de-ajuns se pășescă și 

Armenii, odată în vieța lor, cu o do
rință, care se cuprindă în sine dre- 
care deosebire de rassă, pentru ca 
numai decât raporturile lor de fră- 

țiă cu Maghiarii, ai căror servitori 
plecați au fost și sunt pănă în 4*ua 
de astăzi, se fiă din temelii ame
nințate.

Espectorările batjocuritbre cu 
cari îi tracteză din incidentul acesta 
fâia guvernamentală din Clușiu, — 
precum se va vede mai ios — sunt 
cea mai elocuentă dovadă în pri
vința acesta.

Ce vreți voi, Armenilor — le 
(țic „frații" lor maghiari, — n’aveți 
voi o limbă ungurâscă în care se 
vă rugați lui DumneȚeu, n’aveți voi 
biserici unguresc!, unde să vă închi
nați? Ori dbră nu vă mulțumiți cu 
ceea ce noi ve dăm, nu mai vreți 
să dansați „csârdâs“-uri împieună 
cu noi și să ve desfătațl la cânte
cele și vinurile nbstre unguresc!? 
Voi, în loc ca se ve folosiți banii 
pentru ridicarea unui monument în 
amintirea mileniului, umblați cu 
idea unei episcopii armenesc!, voind 
se faceți din țâra acăsta o Arme
nia?... Decă așa stă lucrul, vă vom 
arăta noi!

Acesta este simbria, ce li-se dă 
celor slugarnici și de care nici Ar
menii vedem, că nu sunt cruțați, pe 
lângă tătă „frățietatea", în care tră- 
esc cu Ungurii.

Decă Armenii dela noi și-ar fi 
conservat naționalitatea, precum 
și-au conservat’o pănă în 1848, și 
dâcă și-ar fi apărat caracterul rassei 
măcar cât de cât, ei astăcji ar pută 
să stea altfel de vorbă cu Ungurii, 
căci au câte-va centre însemnate 
și sunt între ei omeni cu averi mari.

Der s’au deștept t târfliu Ar
menii cu episcopia lor. După ce 
s’au vândut Ungurilor, trebue se și 
rămână ai Ungurilor, nu numai cu 
trupul, ci ți cu sufletul, căci altfel 
s’a isprăvit cu „frăția".

Cașul, deși s’ar părâ puțin în
semnat, este totuși destul de carac
teristic pentru de-a servi ca o do
vadă mai mult, că în împrejurările 
de ac|i nici cea mai umilă dintre 

rassele nemaghiare nu pâte fi în 
stare de-a suferi și de-a se abnega 
atât de mult, ca se nu vină în con
flict cu aspirațiunile monstrubse și ne- 
sațiăse ale rassei domnitâre.

Uneltiri contra patriarchului 
Brankovicl.

Guvernul „zăpăcitului" Bânffy 
pregătesce o nouă lovitură contra 
bisericei serbesci din Ungaria. E 
vorba de-o strajnică prigonire con
tra patriarchului sârb Brankovici, care 
stă încă sub vălul secretului, der de 
pe care a început să se ridice deja 
un colțișor. Vădend Bânffy, că n’o 
pâte scâte la cale cu Serbii și că 
conferența convocată de el dilele 
trecute n’a avut nici un resultat 
positiv favorabil pentru scopurile 
meschine urmărite de stăpânirea un- 
gurescă, condeiele plătite au înce
put să dea năvală contra patriar
chului sârbesc, presentându-l ca pe 
un conspirator în potriva statului.

E vorba de-ocamdată de un 
atac forte veninos, publicat în ofi- 
ciâsa ungurescă „Orszăggiilesi Ertesito“ 
și datat din Panciova, contra patri
archului Brankovicl. Comunicatul 
oficiosei ungurescl e de natură a 
produce o mare surprindere și in
dignare contra uneltirilor banffyste, 
din care causă îl reproducem și noi 
în traducere. „Orszăggulesi Ertesito^ 
sub titlul „Secrete naționale serbesci11 
scrie:

In Joia trecută ministrul-președinte 
a conferat cu mai multe notabilități ser
besci, că în ce chip s’ar pute reedifica au
tonomia bisericei serbesci pe basa articu- 
lului de lege dela 1868 astfel, ca deoparte 
se se facă posibilă deplina înflorire a afa- 
oerilor bisericesci și culturale serbesol, 6r 
de altă parte să se facă imposibil, ca, în 
marea pagubă a intereselor bisericesci și 
culturale, autonomia să fiă acoperitârea 
abusurilor eclesiastice, a administrării neregu
late a averii și a acelei demagogii politice 

primejduise, care în interesul binepriceput 
al Șerbilor este tot așa de periouloaă, ca 
și pentru stat.

Cât de mare e neoesitatea reedificării 
autonomiei serbesci în acâstă direoțiune, o 
dovedesoe mai bine mișoarea produsă în 
acele cercuri serbesci la soirea despre con
vocarea conferenței, cari cercuri erau obiol- 
nuite, ca autonomia bisericescă să fiă pa
ravanul după oare se ascunde demagogia 
politică și tendințele panslave (!). Aoeste oer- 
ourl au gândit, că planul ministrului-pre- 
ședinte nu e alt-oeva, decât modificarea 
autonomiei în ast-fel de ohip, oare să facă 
absolut imposibile astfel de uneltiri poli
tice pe viitor. E fdrte natural, ca aceste 
cercuri să oonsidere drept un atentat de 
nimicire a autonomiei orl-ce transformare 
în direcția aoâsta. In cerourile serbesol dă- 
tătore de ton se susține cu totă siguranța, 
că însuși patriarchul Brankovici este cel 
mai zelos propagator al acestei oredințe, 
dâr Sfinția Sa nu a’a mulțumit cu atât, ci 
— oa să împiedece pretinsul atentat al mi- 
nistrului-președinte — și-a luat refugiul la 
astfel de mijlooe, cari aruncă o viuă lumină 
asupra patriotismului forte dubiu ai acestui 
prelat. Indată-oe patriarohul Brankoviol a 
aflat despre planul conferenței, a trimis nu
mai deoât pe archimandritul Ruvaracz la 
Metropolitul Mihail din Belgrad, oa să 
confereze ou el asupra oelor de făcut. Pen
tru discutarea acțiunei, metropolitul Mihail 
a trimes la G’arlovăț pe Ivan Georgevici. 
Acest Georgevici este amicul intim al me- 
tropolitului și al fostului regent șerb Ris- 
tid, âr înministerul-AvakumovicI a fost mi
nistru de culte. Georgevici e cunosout, ea 
cel mai fanatic panslavist, care ohiar de 
ourend a publicat în „Seopszka Zastava* 
un ciclu de artioull maghiaro-fagl.

Resultatul aoestor împrumutate oon- 
venirl diplomatioe a fost, oă în pressa din 
Belgrad s’a început o adevărată oampaniă 
diaristioă contra Ungariei. Ataoul, cum am 
amintit, l’a început însuși Georgevici și l’a 
continuat un alt confident al lui Ristici, 
Iovan Zsivanovici în „ Vecerne Novostif oare 
între altele cjioe :

„Să persevereze frații noștri din Un
garia în lupta pentru credința și biserioa

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Statua dela Iași
a lui

Stefan ce! BSare

(7) (Urmare).

Un mare țeran dela Dunăre.
Noi, Francesn, n’avem în repertoriul 

inimii ndstre patriotice nici un refren d’o 
așa inspirațiune asupra vr’unuia din flu
viile ndstre: Seine, Soire, Rhone, Garonne 
(„Garonne lanturla" de Nadand) spre a-1 
compara ou doina românâscă. Dâr colo în 
depărtare, pe valea Dunării, solul eleotri- 
sâză țâra întregă: poeții inviază malurile, 
deșteptă echourile văilor, echourî când de 
durere, când de bucuria. Lung timp privați 
de-o adevărată patriă, acești omeni au 
captat frumusețile magice ale solului lor 
natal, cum se eapteză uu isvor. Din aoest 
punot de vedere ei mai sunt și adl soldați 
și poeți. Literatura lor, ce nu e toomai 
așa vechia, a înoeput să ecoță la lumină 
cântecele poporale și doinele cu rouă de 

laoriml pe ele. Niol răsbâiele, nici invasiu- 
nile nu putură birui, copleși în inima Ro
mânului dragostea de țâră. Nimic nu putu 
șterge din aducerea lor aminte suvenirul 
Patriei româDe, ce cât-va timp fii supri
mată din istoriă. Deși neatârnarea țării 
mai multe vâcurl n’a fost decât un vis, un 
vis, un suvenir, o speranță, ea totuși per
sista de-a trăi în ideiă, în poesiile lor po
porale înscrise pe lama săbii lor.

In tot decursul istoriei ei nu ounosc 
deoât durerile și bucuriile Patriei. Chiar 
și oe‘i preooupă mai pre sus de tâte, 
e grija de neștirbirea moșii lor; pământul 
național le e totdeuna înaintea oohilor; 
lui i-se adreseză dânșii, ca la o ființă ideală, 
invocându-o și evocându-o. Eacă ce am 
înțeles din gura celor, cari îmi istorisiau 
domnia lui tuefan cel Mare; eoă ce am mai 
înțeles și din musioa de lacrăml și de soân- 
teierl de note a lăutarilor. Parisul îi cunosce 
pe acești artiști cu fisonomia bronzată și 
cu degetele animate de fluid musioal. Când 
cu sabatul internațional, ei amusară Parisul 
împodobit, cântându-i echourile văilor lor 
îndepărtate, unde visurile planâză și se 
anină de arbori ca rouă dimineții. Și Pa

risul s’a îndrăgostit de tonul straniu al 
aoestor melopee necunoscute și neînțelese 
de el.

Cu tdte acestea parisianii alergau în 
rue de caire, din Exposițiă, pentru a găsi 
sensațiunl și nu pentru a le înțelege. Ce’l 
interesa pe Parisian ;era cadența musi- 
cală. Fluerul lui Pan îl încânta. Fluerul 
acesta ne-a arătat adâncul sufletului țăra
nului român. Țiganii unguri sunt nisce căl- 
dărarl pe lângă lăutarii români; musics 
lor e o poemă de metal rece, pe oând lău
tarii români au găsit în pădurile României 
fluerul pastoral cel dulce. Lui i datorim 
echourile Patriei mult iubite, eohourile țării 
mănose și martire în același timp. Crân
gurile suspină și cântă jalnic în aocente 
plângătore invasiunea limbilor străine și 
retragerea poporului la munți, departe de 
câmpiile cu grâne, oe nu vor mai cresce 
pentru el. Der Parisianul n’avu timp să se 
opreBoă la detalii de aoeste. El nu vedea 
în melopea acestor oânturl, decât pe Zeul 
Pan și pleca când era săturat său enervat 
d’o musică de eroism, de lacrăml și de 
strigăte de durere.

Parisul adopta pentru trebuințele sale 

de oraș o poesiă tradițională, în oare un 
popor tânăr și mult înceroat îșl regăsi ele
mentele vieții sale publice și isvorul rege
nerării sale. Printre legendele cântate de 
lăutari, Parisul autji și balada lui Stefan 
cel Mare, pe care mama lui refusa să-l 
recunâscă și să-l primâscă în castel. Stefan 
scurs de puteri, nu mai putea lupta. Era 
să fiă nimioit. Spre a-se salva, vine la 
mamă-sa, oerendu-i asii peste nâpte. Dâr 
porta castelului nu i-se deschide: Mama 
sa nu-1 va primi, deoât victorios seu mort. 
Densa nu vrea să soie de-un fiu fugar. 
Atunci Stefan plecă, prinde ouragiu și 
triumfâză. Când am regăsit legenda aoâsta 
în Bazarul luxuos al Esposițiunei, gândul 
meu era la țâra lui Stefan cel Mare, unde 
lanurile de grâu sunt infinite, unde inimi 
candide speră și și-aduc aminte.

Pe cărarea evenimentelor gândul meu 
mă conduoea acum în valea Dunării, la 
BucurescI, unde asemenea vorbii de pă
mântul Franciei, de ideia Patriei integrale 
cu amicii adunați înaintea statuai lui Mi- 
haifi Bravul. Der revenii la parisienii mei 
și îi privi am cum fiă-care căuta în musioa 
lăutarilor sensații potrivite instinctului său. 
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lor, și fiă convinși, oă tot-dâuna pot conta 
la frații lor din regatul sârbesc, âdr mai 
ales la acel protector puternic al ortodoxis
mului, care are acți în Europa cuvânt hoiă- 
rîtoru.

Oă amenințarea cu Țarul ruseso și cu 
întrâga ortodoxiă nu este numai o deola- 
rațiune extravagantă a singuraticilor dia- 
riștl șerbi, oi o vooe, oare esprimă opinia 
publică ofioiâsă sârbâscă, se vede lămurit 
din artioulul „Biserica și naționalitatea s&r- 
bescă în Ungaria11, publicat în „Videlou, or
ganul guvernului serbeso, care judecând 
convocarea conferenței, oa pe un atentat 
plănuit contra Șerbilor, sfîrșesce astfel:

„Dâoă guvernul (ungureso) nu-șl va 
îndrepta greșala, atunci poporul serbesc stă 
în prejma unei lupte giele pentru interesele 
lui naționale și bisericesci, luptă în oare 
n’are numai simpatia iniregei serbiml, ci și 
simpatia întregei lumi slave ortodoxe.^

Cum-oă în dosul (fiarelor din Belgrad 
stă metropolitul Mihail, oare ține legături 
directe ou patriarchul Brankovicl, e o do
vadă palpabilă împrejurarea, oă societatea 
„Bratstov'1 a teologilor din Belgrad inten- 
ționâză a arangea Duminecă un meeting 
de protestare „oontra acelui atentat al mi- 
nistrului-președinte br. Bânffy, pe care-1 
plănuesce asupra patriarchului din Carlo- 
veț și a bisericei serbescl®.

Acesta este cea mai nouă unel
tire a guvernului Bânffy contra Sâr
bilor din Ungaria.

O Secțiune Armenilor.
Faptul, că Armenii vor se-șl în

ființeze o episcopia armenescă în 
Gherla, i-a pus pe gânduri pe „pa- 
trioți“. „Koloszvar“ în numărul seu 
mai nou publică un articul întitulat 
„Episcopia armenescă11, în care-i 
conjură pe Armeni să nu-șî strice 
frăția cu Ungurii și se renunțe la 
„nebunia“, de-a înființa o episcopiă 
armenescă.

In partea dintâiâ a articului se arată 
mereu „generositateau Maghiarilor, cari 
au primit în țâra lor popore străine cu 
scopul să-și împopuleze țâra, ai cărei lo
cuitor! din causa multelor răsbâie se împu
ținaseră. Lucrul aoesta însă șl-a arătat ca
racterul său „periculos11 numai în seoulul 
de față, oând „doctrinele libertății indivi
duale au desvoltat pănă la estrem așa (fisa 
cestiune de naționalitate® și au dat nas- 
cere la crearea autonomiilor confesionale 
ale naționalităților, cari „au devenit cei 
mai periculoși dușmani ai unității și intre- 
gității naționale a statului®.

De aci treoe autorul articulului la 
Armeni, esprimându-șl mirarea, oă „acum 
când Armenimea este mai maghiară decât 
JHaghiarul11, ei se ridică cu ideia unui 
episcopat armeneso. La urmă continuă apoi 
astfel:

E de ne’nțeles, oe p6te fi. causa Bvîr- 
oolirilor de acjl ale Armenilor. Ori dâră 

costumul maghiar nu este pentru ei bun, 
oa port de gală, ori doră Petofi și Arany 
Jânos nu suDt pentru ei buni poeți, ori 
dâră pentru ei nu este bun Munkacsi ca 
pictor și Hubay Jeno ca artist? Ou „osar- 
dâsu-ul unguresc ei nu soiu bre să-și pe- 
trecă și nu sciu să se desfăteze cu cânte
cele nâstre unguresol și cu înfocatele nâs- 
tre vinuri, când inima le e plină de în
tristare, ori buouriă? Ce este aceea, prin 
care trebue să se manifesteze treoutul lor, 
ca Armeni, și ce le lipsese lor în Ungaria 
pentru de-a duoe o vieță mulțămită și fe
ricită? Nu ajunge âre, că din acâstă ser- 
mană țâră vor să faoă o Valachiă, o Serbiă, 
o Slavoniă, acum mai umblă și cu ideia 
unei Armenii?

„Căci să-și însemne bine Armenii tu
rnai un sentiment național pâte încălfi 
peptul unui om, și dâoă cel mai bun pa
triot maghiar, fiă el și Armean, nu mai 
aduce jertfe pe altarul limbei maghiare, 
decă trebuințele Bale sufletesol, ideale și 
artistice nu și-le mai înlocuesce din același 
loc cu noi Maghiarii, dâcă poeții, artiștii 
musioa, limba și istoria nâstră devine 
străină înaintea lui, atunol mai curând sâu 
mai târcfiu îi va deveni strein tot ce e 
unguresc.

„Noi am crefiit și credem și acum, oă 
pe armenimea maghiară nu o lâgă nimio 
de Armenia, afară de consciința originei 
comune. Am orecfiit, că ei tocmai așa sunt 
Maghiari, ca și noi. Nu vă ocupați deci 
(Armenilor) cu înființarea unei instituțiuni 
de prisos, nu vă ocupați ou o ideiă, care 
negreșit produce riu sentiment, deâre-ce ne 
reamintesce analogii triste; nu credeți, că 
voi sunteți și acum Armeni, deși sunteți 
de origine armenescă, toomai așa, precum 
pe poporul maghiar dela Oalata nu-1 con
siderăm oa tătar, deși e de viță tătărâscă, 
— și bunului bătrân Kovrig, oare voesoe 
să facă o fondațiune de multe sute de mii 
pentru înființarea unei episcopii armenesol, 
spunețl-i să faoă acea fondațiune în amin
tirea mileniului pentru un scop național, 
care întăresce și nu slăbesoe ideia națio
nală a acelei națiuni, care Armenimei i-a 
dat scut, avere, frați maghiari și patriă. “

SCiRILE DiLEI.»
— 19 (31) Martie.

Iubileul „României-Jnne“. O soire 
din Viena vestesce, că proteotoratul iubi- 
leului societății social-literare „România- 
Jună“ l’a primit ou multă bună-voință d-1 
Nicolae Dumba, membru în senatul impe
rial, oamandor al ordinului Leopoldin, 
membru onorar al „României-June“ eto. 
Aoestă împregiurare — (fioe soirea vieneză 
— servesce de bun augur și asigurâză în 
mare parte reușita iubileului, căci d-1 
Dumba, fiind oetățân de onore al orașului 
Viena și un binefăcător al aoestui oraș, 
este fârte popular și iubit de vienesl. In
vitările și programul pentru aceste frumâse 

serbări iubiliare, cari se țin în (filele de 
9—11 Aprilie a. o., se vor expeda cât mai 
ourend. PartioipanțI se așteptă din tâte 
părțile.

4 -o—
Părechia regală română, oare era să 

pleoe Duminecă în străinătate au amânat 
pleoarea la Abazzia pentru ieri Luni. Su
veranii români au pleoat la âra 5 și 50 
minute din BaourescI, cu un tren speoial, 
însoțiți în acâstă călătoriă de d-1 colonel 
Priboianu și d-na Mavrogheni, prima damă 
de onâre a M. S. Reginei. Majestățile Lor 
se vor reîntârce în țâră la 10 Aprilie, er 
nu la 7, după oum am anunțat.

—o—
Neeasurile ministrului Fejbrvăry. Mi

nistrul de honvefi br. Geza Fejârvdry a 
dat de belea cu generalii dela honvecfime 
despre cari a făout amintire în disoursul 
său ou ocasia desbaterilor asupra budgetu
lui honvefimei. Foile din Budapesta spun, 
că se vorbesce fârte serios, oă generalul 
Zoltan Elek l’a provooat la duel, dâr oă aface
rea numai cu mare greutate a putut fi de- 
lăturată. De Zoltan a soăpat cum a scăpat, 
der mai ou greu o s’o scâtă la bun sfîr- 
șit ou generalul Huberth. „Budapesti Hir- 
lap“ spune, că Huberth deja Sâmbătă tre
buia să provoce pe Fejervâry la duel. — 
O soire telegrafică mai nouă spune, oă ge
neralul Huberth a provooat de fapt pe Fe- 
jervăry, Afacerea s’a tranșat pe „cale ca- 
valerâscă® în mod pacinio.

—o —
Biserică arsă. Din Lille se telegra- 

fâză despre un foc îngrozitor. Fooul s’a 
isoat din causa unor lucrători neatențl, și a 
prefăout în cenușă o biserică, âr’ într’un 
spital a făcut mari pagube. Biserica, oare 
a căcjut jertfă se ohiăma „Saint-Sauveur“. 
Ea s’a aprins noptea și a ars fârte iute. 
Flăcările au aprins și spitalul din apro
piere numit „Saint-Sauveur“, care a în
ceput a arde. La stingerea fooului, pe 
lângă pompierei, au mai ajutat și soldați 
de aoolo. Din aceștia o parte ajutau la 
stingerea focului, altă parte sootea pe bol
navi din spital, cari spre fericire au și 
putut fi scănațl, er trei dintre morboșl, după 
oum se anunță, au murit de frică. După 
mari osteneli focul a fost looalisat. Cu ooa- 
sia focului s’au neferioit mal mulțl soldați. 
15 Soldați au fost trimiși să soape farma- 
oia din spital, aol ei au beut o sticlă cu 
venin, în oredința că e rachiu. Soldații 
au fost transportați numai decât în spital, 
âr șeșe dintre ei pănă aoum au și murit.

— o—
Un nou cheiu în Galați. La Galați 

se va face un nou cheifi în locul cheiului 
particular de a<fi. Lucrările, în valâre de 
100,000 lei, au fost deja adjudeoate asu
pra d-lui Roberto Gamiz.

Methusalem. In <fiua de 27 Februarie 
a. o. a încetat din viâță femeia Ștefana 
Simion Garcea, din comuna PerșinarI, ju

dețul Dâmbovița (România) în etate de
119 ani; numita femeiă, în timpul cât a 
viețuit, a fost sănătâsă.

In prejma mileniului.
piarului „Allg. Zeitung“ i-se 

scrie din Budapesta între altele:
Cu cât ne apropiem mai mult de în

ceputul marilor serbări ale mileniului, cu 
atât mai deprimate sunt spiritele, cu atât 
mai puțină buouriă și speranță umplu ini
mile. Pare că apasă ceva pe piept publicul, 
oare în tâte aserțiunile și manifestațiile sale 
arată un simț de temere și de nemulțămire, 
pe aici neobiolnuit.

Ori înoătrău te uiți și tragi ou ure- 
chia, nu dai nicăirl de un cuveni vesel. 
Pretutindeni întâmpini deprimare, îndoieli, 
nemulțămirl și neîncrederi, atât în propria 
putere, oât și în aceea a bărbaților și a 
cerourilor oonducătâre. Statul și societatea 
sufer de o bolă grea, de rele, a căror de- 
lăturare e urgent necesară în interesul bi
nelui comun...

Meseria josnioă a denunoiațiunei, a 
poftei de suspiționare și de calumniă, a 
aflat în viața publioă a Ungariei un larg 
teren, și pofta de scandaluri vine în ajutor 
acestor nisuințe. Din sala dietei acest ou- 
rent trece ușor în pressă, de aci se întârce 
și mai întărit ârășl în dietă. Astfel de săp
tămâni și de luni de cj.Be încâce, ne tăvă
lim în noroiul unor istorii de corupțiune 
adevărate, ori născooite...

pi de (fi dă omul de asemeni „des- 
tăinuirl®, oarl în mare parte sunt cu inten- 
țiune umflate, schimonosite și întorto- 
chiate, după cum cer micile interese de 
partid..

Nu mai puțin neliniștesce pe privitori 
sălbătăoirea moravurilor la generația ti- 
nără, sălbâtăcire, ce cresc văcjând ou oohii, 
terorismul, ce se manifestă față cu cei ce 
au alte idei și alte păreri; aoest terorism 
se estinde și asupra limbei de oonversațiă 
și asupra îmbrăcămintei. E vorba, oa mi
leniul să fiă tot-odată punctul de plecare 
pentru o generală siluire cu privire la îm
brăcăminte în tâtă Ungaria. Fuga de luctu 
și alergarea după plăceri se asociază la 
aoâstă poftă de demonstrațiunl esteriâre. 
Desprețuirea muncei liniștite a oetățânului, 
precum și vânarea după oâștig bogat și 
fără ostenâlă, sunt urmările firescl ale unei 
astfel de viețuiri.

Avântul economia al Ungariei aseme
nea sufere in urma aoesbor stări de luorurl. 
Aici âmenii voeso să guste mai mult, de
cât să câștige, și se aruncă cu ușurință și 
fără pricepere asupra jocului de cărți și de 
bursă. Evenimentele lunilor din urmă au 
nimioit în privința finanoiară mulțime de 
asistențe, ori le-au adus la marginea pră- 
pastiei.

Tâte momentele atinse, la cari trebuie 
să se mai adaugă și desbinările și certele 
mai veohl pe terenul oonfesional și națio-

Incât pentru mine, nu mă puteam înșela 
însă asupra simțului intim și atavic al flue- 
rului magie, căci în el vibra Patria ro
mână cu durerile, cu speranțele ei, așa 
cum o văcjui BuourescI și la Iași, inspi
rând pe Românii ce-mi arătau statua ma
relui Voevod Stefan, opera lui Frâmiet.

In 1886 fiind în fața monumentului 
equestru, oe e imaginea Patriei române, am 
înoeput să înțeleg valârea unui artist oa 
Frâmiet, care soiu să fiă la înălțimea re- 
putațiunii sale. Statua lui Stefan cel Mare 
fu comandată la Frâmiet de unul din prinții 
Ghica pentru orașul Iași, unde Ghiculeștii 
fuseseră Voevocfi- Mărturisirea soților noș
tri, cari îmi spuneau: „Unui Frances îi da- 
torim statua acâsta“, mă îndemnă să soriu 
într’o (fi despre artistul a cărei operă răs
punde atât de minunat sentimentelor es- 
primate în presența mea. Un moment mi-se 
părea, că Românii aceștia atât de bravi 
și de generoși, inainte de tâte înțelegeau 
pâte mai bine deoât noi, Francesii, valârea 
unui om, ca Frâmiet. înțelegeau, nu e too
mai cuvântul just, simțiau, trebue să spu

nem. Esistă un raport între acești patrioțl, 
a căror independență este una din proble
mele cele mai curiâse ale istoriei contem
porane, și rolul statuarului însărcinat cu 
realisarea celei mai intime aspirațiunl a lor; 
un raport de armoniă tainică vitfibil nu
mai prin mintea nâstră. Atunci Frâmiet 
îmi păru, ca unul din aceieminențl artiști, 
cari ou totă contemporaneitatea lor, sunt 
din tote timpurile, prin faptul, că au mi
siunea de-a înzestra popârele ce li-se adre- 
sâză, cu icâna credincioși a trecutului lor 
istoric. S’ar putâ (fice, că popârele au tre
buință de acești mari creatori de imagine, 
spre a stabili. înaintea areopagului celor
lalte popâre, drepturile lor la esistență. 
Pentru un țăran român, oare nu soie nimic 
de Jeanne d’Arc, în cfiua oând va aufi 
vorbindu-i-se de eroina francesă, Stefan 
oel Mare i-se va părâ o figură istorică de 
aoelașl ordin. Marele Voevod român i-se va 
arăta ca o întrupare a ideii de Patriă ou tot 
cortegiul de devotament, de dureri suferite 
împreună, de nouă speranțe, de cult și de- 
lacriml pentru morții națiunii, — într’un 

cuvânt cu cortegiul tainelor sfinte oe oons- 
titueso Patria integrală.

Ștefan oel Mare fu supranumit Atle
tul lui Christ; Jeanne d’Aro fu o ante- 
mergătore a lui. Numele lui Frâmiet e 
legat de aceste două evooațiunl ale Pa
triei, oa numele unui misionar de pele
rinajul oe l’a organisat. Pe lângă aceste, 
Frâmiet e autorul și al statuei Credo. O 
lume de înalte idei ni-se revelâză. N’avem 
d’a faoe o’un Vaudeville, niol c’o dramă, 
nici c’o tragediă. Ne găsim în fața artei 
pure, a artei mărețe, ce e mai pe sus de ar
tificii și de convențiunl. Persânele în ces- 
tiune sunt mari prin ideia, ce le însufle- 
țesoe. Ideia acâsta pornesce din focarul 
familii și merge pănă la fruntași, când 
străinul le caloă. Nu e deșartă oonoepțiu- 
nea acâsta pentru oare vieți de âmenl se 
saorifică. Mârtea e sancțiunea finală. E 
necesar, ca un resort moral puternio să 
nasoă ființele oonstituite în națiune și gru
pate în jurul ideii de Patriă. Resortul 
aoesta e credința, ce în același timp e și 
forța și sacrificiul de sine însuși: e Credo.

Talentul lui Frâmiet, reușind în atâtea 
rânduri să dea o formă umană ideilor de 
elevația acesta, m'arn gândit să mă opresc 
asupră-i. Privirea Românilor mei, indreptată 
asupra statuii lui Ștefan oel Mare (statua, 
ce a traversat Parisul ea un simplu obiaot 
de exportațiune), m’a luminat atunci asupra 
distanței oe e între âmenii, cari trăeso prâ 
repede și superficial, oa Parisienii, și cei 
cari oonservă ca Dunărenii aceștia, timpul 
d’a trăi simplu o’un anumit număr de idei 
esențiale și bune. Potopul de spirit, oe se 
varsă peste creerii noștri parisienl nu ne 
mai permite d’a ne simți ferioițl și mulțu
miți ou oe e simplu. In Franoia e un mod 
de distincțiune d’a fi complex. Vântul de 
idei suflă d’odată din cele patru punote 
cardinale. Gândirea nu mai e o plăoere, 
nu mai e o bine-faoere; ne zăpăoesoe, oa o 
furtună. Spiritul public nu mai soie unde să 
se fixeze. S’învertesoe ca un roiă de albine 
fără rost. Atențiunea generală e agitată de 
friguri. Omenii s’întortoohiâză în haosul 
atâtor lucruri puse în mișcare d’odată. Cu
getătorul se întrâbă cui pâte profita aoest 
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nai, esplioă de ajuns lipsa orl-oărei dispo-' 
siții sărbătorescl față ou festivitățile mile
niului, pe cari Ungaria le așteptă mai mult 
cu grijă, cu îndoieli și hesitând, decât cu 
buouriă mândră, cu speranță și încredere.

Bin Bucovina.
De lângă vadul Vladichei, Martie 16/28 1896.

De pressuris ecclesiae.
Ore este bine, oa preoții iști tineri 

®ă ție pe’n satele, unde omenii vorbesc o 
parte românesce, âr alta rusesce, liturghia 
și rusesoe și să li-se predice și’n limba ru- 
tână ? Clica pretinde, oă atât una, cât și 
alta să se practice în ambele limbi. Eu 
însă nu-s de părerea ei, oăol din causa aoes- 
tei proceduri eseroitate pănă aouma de sus, 
oonstată istoria pierderi de tot mari în pri
vința limbei.

Așa a Ș' deputatul român Vasilco 
într’o cuvântare, ținută mai deunăc|I în ca
mera imperială, că mai demult cereau chiar 
guvernele austriaoe, ca peste Prut, unde 
în cjiua de acjl au devenit mai tâte satele 
rutene, să se înființeze școli moldovenescl, 
pe când aouma guvernul nu voiesce să în
temeieze pentru Români nici măcar un 
gimnasiu român în capitala țării, în Cer
năuți. Românii sunt tratați, ca o cenușotoă 
a monarohiei — așa tji°0 aoest deputat — 
pe oând Rutenilor li-se acordă tote drep
turile constituționale. In satele mixte, ră
mășițele de Români cu limbă străină ar 
trebui oultivate naționalicesce, âr nu lăsate 
în stare de barbariă, în înapoiere și’n lipsă 
de carte; ar trebui să li-se dea o organi- 
sare esaotă, oa ast-fel trezindu-li-se gelosia 
pentru drepturile lor, să-și potă cultiva 
interesele atât cele materiale, cât și oele 
culturale, naționale și religiose, pe oât se 
pdte de mult; numai în acest chip româ
nismul, — oare a dat în țâră îndărăpt, 
mai ales în districtele mixte, prin perderl 
enorme cătră domnii ruteni, — s’ar întări 
tot mai mult, pe de altă parte orto
doxia ar face mai mult progres și ar 
deveni mai intensivă, âr catolioismul și 
greoo-catolioismul rutân în oele 41 de cen
tre cu 61 de persons preoțesol, n’ar pută 
oâștiga, prin propaganda lor, teren îngri
jitor, căci li-s’ar pută pune piedecl se- 
riose.

Aici trebue să aminteso, oum-că unii 
■din cei mari 4'°> oă preoțimea să nu pue 
preț pe naționalitate, ci pe credința orto
doxă, dâr 6re nu sciu mnea-lor, că prin 
perderea naționolității române se perde și 
oonfesionalitatea; nu soiu, că prin înainta
rea rusismului înainteză și unia rutenismu- 
lui ?... Poporul român, după oum se vede, 
trebue să-și elupte înoă de-amu situația, 
ce-i este necesară pe tâte terenele, atât pe 
•cel bisericesc și șoolar, cât și pe cel eco
nomic și administrativ, pe oarl de present 
întîlnesoe el piedecl de tot mari, puse de 
națiunile oonloouitâre. Cestiunea este deol da 
tot gravă, luând în privire greutatea spiri- 

desechilibriu al facultăților unui popor. De 
sigur, oă acelora, oarl speră totul din o 
•zăpăcâlă și ușurință generală, aoelora, cari 
găsesc prilejul, în slăbiciunile nostre nu- 
mărâse, d’a multiplia traficul transaoțiunilor 
lor de tot soiul. O oarte rea, un sistem 
pernicios, vor pătrunde ou atâta mai ușor, 
cu oât atențiunea publică, fiind solicitată 
din mai multe părți d’odată, va avea mai 
puțin timp d’a se gândi și răsgândi asupra 
punctului, unde ar trebui să fiă mai vigi
lentă. Se publică la Paris atâtea cărți, 
apar atâtea opere d’artă, sunt atâția ar
tiști, atâtea jurnale, atâtea și atâtea altele 
încât s’a făcut un obioeia d’a ceti fără d’a 
oonohide, și d’a privi fără d’a vedea. Cri
tica e ironică și de loo obieotivă. Ea nâgă 
ce o genâză, distruge oe nu întră în pro
gramul determinat. Ni-se impun reputații 
și suooese fabrioate în birouri de redacții. 
Ni-se crează o atmosferă de opiniunl d’a 
gata, oe nu ni le-am însușî și nu le-am 
susțină niol două minute, dâcă ar fi posibil 
să reflectăm o secundă. Aceea ce se nu- 

imesce curentul parisian, e un tren atât de 

tului străin de țâră și de poporul nostru, 
oare se impune chiar în contra voinței Ro
mânilor băștinași.

Deci cunoscând modul de a luora din 
partea unora dela cârmă, se pote ușor es- 
plica indignațiunea Românilor, luând ei în 
privire cifrele oele mari asupra procentelor 
de desnaționalieare în țâră. Ei nu vor tăcâ, 
pe oât timp vor vedâ, oă dreptatea și ade
vărul nu domnesoe pretutindene și oă basa 
tuturor lucrărilor nu e legea, er pe de altă 
parte, oă străinismul nu se combate ou pu
teri unite în puterea legilor fundamentale 
și a oonstituției imperiului austriac, ci din- 
oontră se sprijinesoe pe oât e ou putință. 
Din orl-ce punot de vedere, reflexul politio 
al înapoierii elementului român e evident, 
și de aceea lucrul e de tot fatal.

Dâră să nu pierdem ouragiul: refe
rințele trebue să se schimbe spre bine. 
Răul îșl are dela un timp sfîrșitul său, âră 
rana inimei, oausată prin venin, se pote 
vindeoa prin oontra-venin...

Cât despre limba română, apoi în 
privința ei flioea George Sion — Dumne
zeu să-l ierte — oă’țl săltă inima, când o 
aucjl, pe de altă parte, că ’ți dispare ori 
ce oăldură ferioitore din suflet, dâcă vor- 
bescl în graifl străin, căci Sion, după-ce 
aduce imnuri de laudă la adresa limbei ro
mâne, cântă și așa:

Dâr vorbind în limbi străine
Nu pot să v’ascult,
A fugi în lume ’ml vine 
Căci mi-i ciudă mult: 
Inima mi-i să răcesce, 
Mâre visul meu...
Vorbiți, scrieți românesoe 
Pentru Dumnezeu etc. eto.

Limba deol e odorul cel mai scump... 
e sufletul nației... de glasul ei: adeoă oa 
s’o învățăm și să-i urmăm, trebue să ascul
tăm ou mic și mare, pentru-că cei ce n’as- 
oultă, sunt mai tot-dâuna pedepsiți. Pentru 
neasoultare au fost îndată la înoeputul 
lumii Adam și Eva sooșl afară din raiO, 
pentru neasoultare au fost toți omenii cei 
răi pedepsiți ou potopul... âră cătră muierea 
lui Lot, etă oe a 4*s un ânger: tu să mergi 
drept înainte, să nu te uiți nici de cum în
dărăpt la pierderea Sodomei și a Gomorei, 
oă de nu-i faoe așa, oum îți die eu, și 
nu-țl vei păzi trâba și drumul tău înainte, 
vei fi pedepsită, — dâră ea cu tote acestea 
n’a ascultat de ânger, ci s’a uitat înapoi și 
s’a prefăcut în stâlp de sare... Tot așa și 
Românii indiferenți, de nu vor asculta de 
vocea ângerului păzitor al nației, de graiul 
dulce al geniului ei, de nu vor păzi limba, 
ea se va preface în alta, âr ei în partea 
oea mai mare vor deveni pietri fără simț 
față de națiă... și acâsta cred, oă nimeni 
nu o va faoe, oa să disprețuâsoă oeea ce-i 
mai soump în lume pentru densul, ceea ce 
a moștenit dela moșl-strămoșl, oa un juvaer 
vrednio de păstrat.

(Va urma.)

rapid încât se pote cjioe, oă el nu e decât 
un deraiament oontinu. Dâoă eșim puțin 
din el, dâoă căutăm să zărim d’unde suflă 
vântul, vom vedâ, că suntem viotimele 
unei oonfesiunl, ce nu profită decât numai 
aoelora, cari o întrețin spre a obține un re- 
sultat, ce ne va mărmuri, oând vom da ou 
nasul de el, ca d’un fapt împlinit. Prooe- 
sul ușurinții nâstre nu mai e de reînceput. 
Destul ni-1 fac pedanții, oe vor să tragă 
folâse din el. De-altmintrelea ouvinte de 
acestea ca ușurință și altele n’au valore 
decât câDd se întemeiâză pe fapte. Și ușu
rința nâstră nu e un pericol, decât din mo
mentul esagerării ei prin o stare anumită 
a spiritului public, ce ne face să dăm im
portanță omenilor și luorurilor, cari n’au 
nici o valore. Prostia nostră e d’a ne lăsa 
să ni-se influențeze jndeoata sănătosă prin 
o clioă de personalități, (hS0 pansiene, și 
ardicate de curent.

E greu, oa meritul să ocupe adl locul 
oe i-se cuvine, decând apreoiarea cuiva de
pinde de reolamă mercenară.

(Va urma.)

SOIRI ULTIME.
BucurescT, 30 Martie. „Epoca“ 

afirmă, că trecute s’a ajuns
la o înțelegere între Rusia și Bulgaria 
asupra încheierii unei convnețiuni 
militare. Condițiunile impuse Bulga
riei sunt: V Punerea porturilor Varna 
și Burgas la disposiția Rușilor; 2) Con
centrarea armatei bulgare la Șumla, 
adecă în cuadrilaterul, care alcă- 
tuesce posițiunea strategică de că- 
peteniă a nordului Peninsulei-bal
canice.

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

(Urmare).

Colecta Nr. 5, Colectantă: D-șora 
Alesandra Popovici 1 fl., Silvia și Ileana 
Popoviol câte 50 or. Total 2 fl. — Colec. 
Nr. 6, oolectantă: D-șora Constanța Serbu 
3 fl., Aurel N. Popoviol 2 fl., N. N. Ale
sandra Sârbu 1 fl. Total 7 fl.

Col. Nr. 7, oolectantă: D-șora Veturia 
Telescu 1 fl. 25 cr., Dr. G. Vuia 2 fl., 
Oct. Stolojan, Vas. Mangra, Dr. Popu, 
Rom. Nestor, Dr. St. C. Popp, G. Maoa- 
vei, L. Tămăsdan, Tr. Vațian, Dr. Demian, 
Luisa Sida, Maria Dr. Popesou, Anna 
Barb, Minerva Rozvan, V. Magdu câte 1 
fl. ; Moise Bocșan 1 fl. 50 cr. Ign. Ursu, 
Văd. G. Dogariu câte 50 cr. Total 20 fl. 
25 cr. Col. Nr. 8. oolectantă: D-șora Anu- 
ța Popesou 1 fl.

Col. Nr. 9, ooleotantă : d-ra Ermina 
Marcovicl. Maria Petroviol, St. LuțarI, 
D-na I. Rusu, Mihai Chioin, Emilia Chioin, 
Leontina Ghergariu, Alesandra Crișan, Au
relia Cidra, Persida Caba, Isao Mudriohl, 
Ermina MarcovicI câte 1 fl.; Surorile Oros 
G. PetrovicI, Emilia Negreu, M. Negru Mari- 
dra Cociuba, Rosalia Lugoșian, I. Dasoal, 
Moise Bocșan oâte 50 cr. D. Miou 30 or. T. 
Vidican, Livia Caracioni, I. Căpitan, St. 
Faur, G. Bujigan, I. Roman, nelegibil, 
Anonim, câte 20 cr. Sig. Bozgan, Anonim 
oâte 10 cr. Total 18 fl. Nr. 10. ooleotantă 
d-șora Luoia Feier, 2 fl.

Col. Nr. 12, oolectante: Drele. Aurora 
și Florica PavlovicI 2 fl. Col. Nr. 13, co- 
leotant. R. D. Sigismund Bejan: Frații Vai- 
na 5 fl., Sig. Bejan 2 fl., Ales. LeșI, Ioana 
Goron, Ios. Papp oâte 1 fl. Dim. MaroușI 
50 or. Total 10 fl. 50.

Col, Nr. 14, Ooleotantă D-na Aurelia Hos- 
sau-Longin: Aurelia Hosszu-Longin, Fran- 
ciso Hosszu Longin, Ales. Moldovan câte 
2 fl. Susana Csatâ 1 fl. Vilma Sohuster 50 
or. Total 7 fl. 50 or.

Col. Nr. 15, ooleotantă d-ra Cornelia 
Fercu: Em. Ungurean, Dr. P. Țigle câte 
5 fl ; Cornelia Ferou, Anca, Silvia Gaița 
oâte 2 fl. G. Ioanoviol, Iuliana Mora câte 
1 fl. 50 or., Bugariu, Aurora Ardelân, Co
sta Mihailoviol, Luoreția Mihuța, Cornelia 
Berariu, Cornelia Lemânyi câte 1 fl, ne
legibil 50 cr. Total 25 fl. 50 cr.

Col. Nr. 16, ooleotantă d-șora Elena 
Mioa: Vasiliu Mioa 5 fl.

Colecta Nr 18, colectantă d-șora Sil
via Trițan: Const. Stejar, Dr. DiaoonovicI, 
Aurelia Popesou, P. Pipoș, Dr. Amos 
Frânou, Eugenia Greavu, Iustina Barza, 
Dora Dancaș, Letiția Botoș, Silvia Trifan 
câte 1 fl. Nio. Șuluț, Elena Stroe, D. Cun- 
țan, I. Crețu, oâte 50 cr. Total 12 fl. Col. 
Nr. 19, ooleotantă d-șora Minerva Cosma ; 
N. N. 20 fl.

Col. Nr. 20 colectantă d-ra Aurelia Candrea: 
Romul Coțoi 2 fl. Aurelia Candrea 1 fl. 
50 or., Teodor Pap, Ioan Bulenik, Irina 
Oiuoiu, Maria Gligor, D-na Sida Dânes 
oâte 1 fl., Boloș 50fccr. Total 9 fl.

(Va urma.)

DIVERSE.
Câte bătăi face inima unui om, care 

trăesce 70 de ani? Aoi sunt socotite bă
tăile când inima nu-i iritată, pentru-că iri
tată fiind ea face pe minut 90—100 bătăi 
sâu se scoboră și pănă la 40 de bătăi pe 

minut. Dâcă se iau 70 de bătăi pe minut, 
pe-o di 00 vin 100,800 de bătăi, pe un an 
5,681,720 și pe 70 de ani 257,720,400 de 
lovituri pe minut.

Noul cabinet italian. ț)iarul italian 
„Secolo“ publică următorea glumă despre 
noul oabinet italian:

Rudini 
Ricotti 
Brin
Costa 

Sermoneta 
Branca

Colombo 
Perazzi 

Guicciardini 
Gianturco 

Carmine
Literile grase cetite din sus în jos, 

dau proposițiunea: „Non son ladri“ (Nu 
sunt (âmenl) de nimic). Și acâsta e des
tul de bună recomandațiă pentru noul oa
binet !

Simte durere omul lovit de fulger? 
Luorul aoesta a fost oercetat și s’a aflat, 
că cel oe e lovit de fulger (trăsnet) nu mai 
simte nici o durere. Profesorul Tyndall 
dice, că cel lovit de fulger nu mai are 
timp să mai simtă ceva durere. Fulgerul 
are lipsă numai de 1/10,000 secunde oa să 
se scobore din înălțimea ea și să străbată 
prin trupul omului. Omul nici nu vine la 
ideia, oă cel lovit să mai simță ceva. Pro
fesorul Tyndall într’o di avu ocasiunea 
de-a ounosce influința fulgerului. Tyndall 
luă în mână sârma unei baterii eleotrice 
constătătore din 15 butelii deLeyda; deja 
într’o minută el nu mai avea nici urmă de 
simțiri. Când se tredi mai târdiu, observă 
oe s’a întâmplat, rugă publicul să se liniș- 
tâecă, deși el simțea, oa și oând trupul lui 
ar fi fost sfărimat în buoățî. Tyndall po
vesti asoultătorilor săi înfiorați, că el voia, 
să soie, ceea oe simte un om lovit de ful
ger, și că acum nu mai are dorința de-a 
mai oerca încă odată.

Venitul anual al unei artiste. Artista 
Reichenberg este membră la societatea „Co
medie Franțaise“ și capătă un salar 
anual dela primul teatru din Franoia de 
35,000 franol; pentru representățiile, oe le 
faoe în străinătate și din tourneurl arti
stice, mai oapătă anual 50,000 franol; 
pentru matinee, și alte repr^sentațiunl 
oapătă 60,000 franl Tâte acestea la olaltă 
fao suma de 145,000 franol anual, nesoco
tind aoi și cadourile, oe le mai primesoe.

Literatură.
In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra

șov a apărut: Căleuză în dreptnl Cambial, 
de Nicolau Rilvan, advocat și director ese- 
cutiv al institutului de credit și economii 
chioran, — un op de d^nicâ necesitate 
pentru toți aoeia, cari au afaceri cu bănci 
și cu împrumuturi cambiale. In adunarea 
dela Blașiu a Asociațiunei transilvane 
tocmai a fost vorbă de lipsa unui manual 
de felul acesta, din oare să-și pâtă oâștiga 
ounosoințele de lipsă cu privire la aface
rile cambiale și aceia, oarl n’au învățat 
legile. Aoestei lipse a corăspuns aoum d-1 
Nilvan prin volorosa sa carte, lucrată după 
oei mai buni autori. Pentru a face mai 
plăcută și ușoră studierea diferitelor lu
crări de specialitate, autorul a urmat sis
temul intuitiv, nisuindu-se a familiarise pe 
oetitorl ou ouonsoințele dreptului cambial. 
într’o parte a opului sunt reproduse în ca- 
pitoll deosibițl tâte disposițiunile legei, 
cari se refer la cambii, cum și numărose 
decisiunl ale Curiei menite a clasifica tex
tul legei. In partea din urmă se află și un 
indice alfabetic, cu ajutorul căruia cetito
rul pote afla numai deoât instrucțiunile de 
lipsă pentru singuraticile afaceri. — Prețul 
unui esemplar 1 fl. Se pote procura dela 
autorul, inȘomcuta mare (Nagy-Somkut.)

Proprietar; Dr. Aurei HBure^ianuo

Redactor responsabil Sregarîu S^aior.
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Cusb’SuS ia bssrsa dim ^âena«

Din 29 Martie 1896.
ilenta ung. de aur 4% .... 121.86
Renta de oordne ung. 4% . . . 98.85
Impr. căii. fer. ung. în aur . 123.75
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/o 101.25
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50
Bonuri rurale ungare 4% . • • 96.60

Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
Losurî din 860 ....................
Acții de ale Bănoei austro-ungară 
Acții de-aleBăncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
(mprum. ung. ou premii . . .

96.50
100'60
100.90
122.50
147.50
989.—
413.—
376.25
160.-

Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 124.50
NapoieoudorI.................................. 9.56
Mărci imperiale germane . . . 58,87y2
London vista ....... 120.50
Pains vista.......................................47.77y2
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.05
Hote italiene................................... 43.70

Caarsul pieței Erașow.
Din 30 Martie 1896.

Bancnote rom. (Jump. 9.50 Vend. 9.52
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.54 Vend. 9.56
Salbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 1.27 Vend. 1.28
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. 59.05
Lire turcesol Cump. 10.70 Vend. 10 90
Boris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Nutritor și ușor de mistuit
—-SMHJ

W Ultima tragere principală.
a,

iaieiaviiMțată de stat.
Cel mai mare câștig in cașul cel mai favorabil

un milion corone.
Tragerea în fiă-care di de lucru deSa 82—28 Main 1896.

Câștiguri Corone Corbne
1 Premiu 600000 = 600000

£ i â 400000 400000
, M 03 8 <D- > ?J i 300000 = 300000

® el, ț;O « O i 200000 = 200000
O °t- 60 —»O i 100000 = 100000

® °^O 2 40000 = 80000® * Q
© Câ L-rt "“J
câ .LT 20^0

2 w 20000 40000
5 V 10000 = 50000

10 n 8000 = 80000
34 n 6000 = 204000

100 n 2000 = 200000
200 n 1000 = 200000

2650 w 200 = 530000
22000 w 150 = 3300000

25,007 câștiguri șilpremiii ; total 6.284,000

Prețurile losurilor de cumpărat IlI-a clasă:
pentru % 1/2 yi0 y2p

fl. ©O— 30.— ©.— 3.—
Losurile de clasa II, pentru clasa a III, sunt a 
se reînoi pe lângă trimiterea losurilor de cla
sa a II-a și solvirea presurilor de reînoire și 
adecă; pentru y, */2 yiQ y20 los

fl. SO.- fO__ S.- i.-

cel mult jjsăwă îu £ Maiu. împreună 
cu jM’etuS original al Sosurilor se se 
trimită pentru porto și lista de tra
gere £5 cr.

Losurl recomandă și trimite după primirea, 
banilor, prin mandat^ postai, seu cu rambursă,.

CARL HEINTZE, Budapest
Adresa de Telegram: LOTTOHEIUZE BUDAPEST. Ser^âtenplatz 3»

Sosirea sl jlocaroa imurilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I, Dela Pesta la Brașov:
Tr. accelerat: — ore — m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul accel: 2 dre 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 dre 20 m. după amddl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.: — ore — minute sera.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 dre — min. sera.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel.: 2 dre 45 min. după am.
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. accelerat: — 6re — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin. 
Tr. accelerat: — dre — m. dimin.
Trenul mixt: 11 dre înainte de ametjl,
Trenul accel.: 2 dre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.)
Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimindța. 

n „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: 0 dre — min. sera.

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potă 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 

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

lămurit și să arate și posta ultimă.
Âdmimstraț. „Saz. Trans.“

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei“

& 5 cr. se potu cumpera în. 
librăria Nicola© Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


