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Hlstrațlune In Brașov și la nr- 
matârele Birouri da anunolurl: 

în Viena i Jf. Dukes, Heinrich 
Bchalek, Rudolf Jfossc, A. Oppeliks 
Naohfolger; Anton Oppelîk . J. 
Dannebcr, în Budapesta : A. 7. 
Qoldbergerg, Eckstein Hcrnai t în 
Bucuresci: Agence ăavas, Sno- 
oursade de Ronmanie ; în Hom- 
bur^: Earoi&t & Liebmann.

Prațul Inaorțiunllor i o seria 
garmond pe e coldnă 6 er. și 

i 80cr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. a6u 30 bani.

„Gazeta" iese ia flâ-care di.
Alonamenie jentin Anstro-Uigarla: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Psalm România sl străiaătaiB:
Pe un an 40 franol, pe șâoe 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frânai.

Se prenumără la tăte oficiele 
poștale din întru și din aiară 

și la dd. colectori.
Ifpjianentul juni Biasov 

adminifitratiunea, piața mare, 
Tfirgul Inului Nr. 30 i etagiu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șese 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 5 cr. v. a. 
fldu 15 bani, Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a no plăti înainte.
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„Eternisarea mileniului^.
Pretutindeni în adunările mu

nicipale, unde Românii și-au ridicat 
glasul în contra chipului, cum s’au 
pus la cale serbările mileniului, s’au 
aucjit din tabera ungurescă voci, 
cari au pretins, că acest mileniu, 
așa cum a fost pus la cale, nu este 
numai o serbare a națiunei ma
ghiare, ci o serbare a „țărei întregi11, 
ce se estinde asupra tuturor popo- 
relor aflătore în ea.

Se înțelege, că li-a fost ușor 
vorbitorilor români să combată 
acestă afirmare cu argumente tari, 
luate din vieța și împrejurările reale 
de astăzi- Dâr mai că a tost de pri
sos se se ostenbscă Românii pentru 
a răsfrânge nisce afirmări din ta
băra ungurescă, despre cari dina
inte se sciea, că nu sunt, decât o 
apucătură de-a eși din perplesitate 
și de-a lua în congregațiuni, față 
cu atacurile justificate ale represen- 
tanților națiunilor nemaghiare, o ati
tudine la părere conciliantă.

In congregația comitatului Bra
șov s’a fost replicat din partea Ro
mânilor, că caracterul esclusiv ma
ghiar al serbărei reese și din îm
prejurarea, că guvernul a hotărît 
crearea numai a 400 de șcdle de stat 
maghiare din incidentul mileniului.

Decă acest mileniu ar fi o ser
bare a țerei întregi și a tuturor po- 
pbrelor ei, atunci ar fi fost cu ne
putință, ca guvernul și dieta, când 
s’au gândit a eternisa memoria aces
tei serbări, se nu fi avut înaintea 
ochilor, că în statul ungar nu esistă 
numai o limbă și o cultură maghiară, 
ci că mai sunt și alte popdre, cari 
au limba și cultura lor propriă na
țională. Atunci li-s’ar fi părut nee
chitabil, dăcă nu chiar în gradul cel 
mai revoltător nedrept, de-a prea
mări mileniul prin înființarea numai 
și numai de scble unguresc!.

Cei ce vor avă încă de acfl în

colo problematica plăcere, de-a se 
certa în congregațiuni cu șoviniștii 
lui Banffy asupra caracterului, ce 
l’au imprimat ei serbărei milenare, 
vor fi în avantagiu, căci nu vor ave 
necesitate de nici o altă dovadă, ci 
va fi de ajuns se se provdce la pro
iectul de lege „asupra eternisărei 
mileniului“, pe care ministrul-preșe- 
dinte br. Banffy voiesce sS-1 presen- 
teze dietei pe la mijlocul lunei lui 
Aprilie.

Din cele câte-va puncte fbrte 
scurte ale acestui proiect de lege 
resultă clar și limpede, că arangia- 
torii mileniului nu numai că privesc 
serbarea ca esclusiv maghiară, der 
reclamă numai și numai pentru rassa 
maghiară și pământul țerei, pe care 
pretind a-1 fi cucerit, și viăța țerei 
și cultura țerei.

Acesta este cuprinsul celor cinci 
puncte ale amintitului proiect de 
lege. Pentru eternisarea mileniului 
se vor cheltui 4,850.000 fl. Se va 
ridica un monument în Budapesta 
și șăpte monumente în diferite puncte 
ale țerei „în amintirea trecutului 
istoric al Maghiarilor1', se ’nțelege, 
cu inscripțiunl numai în limba ma
ghiară. Mai departe se va ridica un 
monument al S-l ui Ștefan în Buda
pesta înfățișându-1 tot numai ca 
primul rege „maghiar". Apoi se va 
înființa museul de bele-arte, pentru 
care primise faimosul Carol Pulszky 
misiunea în Italia, ce-a costat pe 
stat 4e°î de de florenl în pa
guba contribuabililor. In fine vor fi 
întemeiate cele 400 de scole menite 
a sprijini maghiarisarea în ținutu
rile locuite de Nemaghiari.

Etă dâr cum stăm cu mileniul 
și ce însemnă el pentru Unguri și 
ce pentru țâră și popbrele ei!

Cele cinci puncte pentru eter
nisarea mileniului nu esprimă nici 
mai mult, nici mai puțin, decât do- 
minațiunea esclusivă de rassă a maghia
rilor.

Au de ga,nd se hotărască, ca 
textul legei, ce se va crea pe basa 
amintitului proiect, se fiă săpat în- 
tr'o petră de marmură, care să fiă 
așeejată în păretele nouei clădiri a 
parlamentului din Budapesta.

Vrednică lege pentru acel par
lament, care după o funcționare de 
30 de ani în regatul S-lui Stefan 
n’a fost în stare se se avente peste 
nivelul josnic al maghiarisării bru
tale.

CRONICA POLITICA.
— 21 Martie.

Organul „partidei poporale" unguresol 
scrie, că se vorbesce forte serios despre 
revisuirea legilor bisericesci-politice, deore- 
oe din praxa de pănă aouma s’a dovedit 
mai pe sus de orl-ce îndoială, că mai ales 
în conducerea matriculelor s’au ivit mari 
neregularitățl. E vorba deol, oa conducerea 
mai departe a matriculelor să fiă dată ărăși 
la preoți, ca funcționari de stat. In privința 
acâsta — cjice organul numit — cei din 
ministeriul de interne se provocă la Anglia 
și Spania, unde matrioulele le conduc preoții 
confesiunilor.

*
De un timp încooe miniștrii ungu

resc! și cei austriac! îșl dau dese întâlniri 
aoum în Viena, aoum în Budapesta. 0 
scire telegrafică mai nouă spune, că în 8 
Aprilie n. vor merge în capitala ungurescă 
miniștri Goluchowsky, Badeni, Bilinszki, Glanz 
și Ledebur.

*
Referitor la nunoiul comisiunei aus

triaco pentru cuotâ, foile aduc soirea, că 
nu e întru tote esaotă soirea lui „Pes
ter Lloyd" și „Neue Fr. Presse", oarl 
susțineau, că raportul s’ar fi stabilit cu 
42: 58.

*
In ședința dela 31 Martie a Senatului 

franoes, ministrul-președinte Bourgeois a 
declarat, că între Rusia și Francia nicl-o- 
dată raporturile do armoDiăși intimitate n’au 
fost mai mari, decât aoum. Ministrul-preșe

dinte dise, oă se simte fericit putându-se 
da jos dela tribună făcând acestă sinceră 
declarațiă.

Campania în contra mileniului.
„Magyar Hirlap" vorbesce de-ocam- 

paniă în oontra mileniului. Ca urzitori ai 
campaniei pune în primul loo pe antise- 
miții din Viena, în al doilea loo pe Ro
mâni, urmâză apoi o fraoțiune a Sârbi
lor și la urmă „partida poporală" a cato
licilor, ca „aliațl" ai tuturor „anti-mile- 
niștilor".

Despre anti-semiții din Viena foia un- 
guresoă pretinde a soi, oă la 31 Martie ei 
au ținut o „conferență secretă" cu scopul, 
de-a se consulta asupra măsurilor, oe-ar fi 
a se lua pentru „împedeoarea serbărei Ma
ghiarilor". In acâstă „conferență seoretă" 
ei să fi hotărît,’ oa în ajunul desohiderei 
esposiției „milenare" să răspândâscă prin 
pressa anti-semită soirea, oă în Budapesta 
bântue colera și oă autoritățile budapestane 
țin în secret aoest lucru în interesul es
posiției. Pe calea acâsta vor să sperie străi
nătatea de-a lua parte la esposițiă și la 
serbări.

Despre Români spune foia ungurâsoă, 
oă aoeștia mai ales în Ardeal „s’rau pus în 
mișcare". Planul lor, cjice foia ungurâsoă, 
este de-a „conturba armonia adunărilor 
festive ale oomitatelor", ce se vor ține din 
incidentul mileniului. Românii adeoă ar fi 
proiectat să mergă în aceste adunări și să 
protesteze contra serbărilor milenare.

La Români, tfice „Magy. Hirl.“, se 
alătură acum și o parte dintre Sârbi. 
Acâsta o conchide din tonul înverșiunat, în 
oare soriu unele foi sârbescl din inciden
tul conferenței sârbescl ținute la ministrul- 
președinte BânfiEy.

Pe basa aoestor „informațiunl" pro
prie ale ei, foia ungurâsoă publică în nu
mărul său mai nou și un artioul de fond 
în cestiunea acesta. In oe privesce pe Ro
mâni mai ales, artioulul e scris cu o ig
noranță esemplară. ț)ice între altele, oă 
s’a bucurat mult când a aflat, că o parte 
a Românilor a rupt'o cu pasivitatea pentru

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Statua dela Iași
a lui

Stefan cel Kare
(9) (Fine).

Un mare țeran dela Dunăre.
Anonimul, care a strigat: „Trăiască 

Patria* în tăcerea penibilă ce urma ime
diat după cetirea verdictului în contra tră
dătorului Alfred Dreyfuss, de sigur, că a 
fost un Frances fidel, consângean și bine 
inspirat; a fost de bună sârnă un creștin 
de geniu. Omul acela a vorbit pentru tote 
Patriile, el a spus ce Francia întrâgă ofen
sată putea să spună într’un singur glas 
în cașul unui astfel de atentat îndreptat 
în oontra sângelui ei. Strigătul eloointe al 
acelui necunoscut a pornit din instinctele 
heredit.are, ce un Jidan ca B. Lazare, care 
nu vede în Christos, decât un profet ebreu, 
îi apreciază la âmenii de sânge francos. 
In acel strigăt simbolio dela Curtea mar
țială reunită la areatul militar Cherche- 

Midi, trecutul și viitorul Franciei s’au atins 
în extremitățile lor și s’au unit cum se unesc 
pe firmamentul înfooat două fulgere ale 
unui uragan ce S9 deslănțuesce peste viito
rul apropiat din causa ireductibilelor in
stincte de rassă și a facultăților morale, oe 
deosebesc rassele. Strigătul anonim de 
„Trăiască Patria* e vocea sângelui, e proba 
legăturii între om și țara lui, unde fiă-care 
din noi are misiunea d’a dovedi, că sân
gele e indioiul rassei, că idea Patriei ’i dă 
farmecul local cu nuanțele deliciâse ale 
spiritului și sentimentelor indigene, prin 
care se face, că suntem d’aicl și nu din 
altă parte.

Statua lui Stefan cel Mare dela Iași, 
ca și monumentul Jeanuei d’Arc dela Pa
ris, ambele opere ale lui Fremiet, probâză 
că pe orl-ce colț al pământului ne-am găsi 
energiile interiore, cari se manifestă prin 
ideia de Patriă, au aoeeașl intensitate peste 
tot. Pretutindeni ele justifică espresiunea 
Fecidrei, oare vede existând Patria în sân
gele națiunii. Atât e adevărat, că ener
gia ideii de Patriă e în inima omului! Ar- 
dorea de foc a Românilor, ce-mi arăta 
statua lui Fremiet, mă forța să admir acest 
artist, care pare, ca să c|ic așa însăroinat 

de Destin, d’a înălța inima omului la punc
tul oel mai culminant al ea-lui lui moral. 
Marele nostru imagier francos mi-s’a părut 
acolo, în Orientul Europii, oa un artist 
cui ’i-s’a înoredințat o misiune specială; 
mi-s’a presentat ochilor minții ca un mi- 
siouarar cu chiămarea d’a deștepta în sufle
tele omenilor prin mijlocul Artei celei mai 
espresive dintre tote aceea ce dânșii iu
besc mai mult in decursul seoolilor, indi
ciul vitalităților, a existenței lor indivi
duale și coleotive: Patria lor, seu ou alte 
ouvinte mărturia împlinirii datoriilor, în 
numele Credinții. E evident, că Fremiet 
e instrumentul unei idei, ce nu e nici 
aceea a plăcerii interesate, nici al artei 
sensuale și inutile. Artistul nostru, autorul 
lui Credo, al Jeannei d’Aro, reapăru nu de
parte de țărmurii scitici ai Mării-Negre 
(unde Ovidiu, iubitorul de chefuri, se plic- 
tisia așa de tare) c’un monument al oărui 
bronz a prins viață îndată oe a sosit pe 
pământul încălcjit de sângele român. Opera 
lui Fremiet e d’o înaltă elevațiă morală; 
ea ne inspiră și ne deșteptă sentimentele 
eroice. Arta lui nu e nici sensuală, nici 
pur figurativă. In ea idea răsbesce din coja 
de bronz și când se concentreză în ea, e 

spre a-i da viață. Elementul pitoresc al 
reliefului profesional pare în mânile aces
tui măestru un mijloc d’a apropia vederii 
publicului imaginea ideilor oelor mai esen
țiale ale vieții. Aceea oe compatrioții lui 
Stefan cel Mare văcjură în monumentul 
equestru al lui Fremiet, fără îndoială fu 
imaginea, unuia din marii antemergătorl 
ai independenții lor. Der ce mai vedeau 
încă, era mai cu sâmă semnul Providenții, 
ce ei au călăuzit în decursul seoolilor prin 
durerile și înoeroările istoriei lor ignorate 
de Apusul Europii. Spre a obțină un ast
fel de resultat, nu e d’ajuns d’a pune un 
om călare p’un cal. O statuă de genul 
acesta, de aoest ordin de idei patriotice, 
e o poemă. Ori cine pote sâ facă o statuă. 
Fremiet va semna însă poema. Dânsul va 
fi în stare sâ dea României un monument 
al lui Stefan cel Mare, și poporul român, 
poet și oavaleresc, va vede reapărând în 
opera artistului poesia sufletului sâu, en- 
tusiasmul inimii sale. Fremiet e mai cali
ficat decât orl-cine din artiștii contempo
rani pentru realisarea perfectă a idealului 
ce i-se cere dela talentul șâu. Causa e, 
oă dânsul e singurul artist al timpului său, 
care și-a putut găsi adevăratul resort pen- 
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de-a lua loo, „deși de-ooamdată nu în 
dietă, dâr cel puțin în adunările comita
telor44. Fâia unguresoă a ore4ut, că prin 
acâsta va cădâ un părete despărțitor dintre 
Români și Maghiari, dâr s’a înșelat, oăol 
„aoum se vorbesoe, oă Românii numai pen
tru aceea au ocupat aceste locuri, ea să 
turbure aici serbarea națională14 eto.

Nu ne mai ocupăm ou fantasiile foici 
ungurescl. Ajunge cât am spus, pentru ca 
să se vadă ignoranța „politicianilor44 dela 
„Magyar Hirlap44, care îmbată oapetele ce
titorilor săi ou astfel de articull de fond, 
soriși fără leac de ounosoință de oausă în 
oeea ce privesce pe Români.

Tricolorul român la mileniu.
Sub acest titlu scrie „Epoca4 :
Din Viena s’a primit soirea, că în 

programul serbărilor mileniului unguresc 
s’au desemnat deja magnații unguri, oari 
într’o prooesiune solemnă vor purta stin
dardele, trofee istorice ale națiunei ma
ghiare. Printre aceste stindarde, cari vor 
fi la urmă închinate drapelului unguresc, se 
găsesc în proprii termeni indicați stindardul 
României și stindardul Serbiei.

Soirea asta este de o gravitate es- 
cepțională și ou drept cuvânt ea va emo
ționa întrega opinie publioă din țâră. Ea 
merită deol nu numai o confirmare oficială, 
ei și o seriosă băgare de semă din partea 
guvernului.

Asupra acestei soiri grave pănă acum 
nu s’a pronunțat, deoât numai „Constitu
ționalul44 și âtăîn ce termeni: „D. Sturdza. 
în materiă de demnitate internațională, a 
dovedit că are stomac mare: n’am dori ca 
aoâstă dilatațiune bolnăvioiosa să permită 
și înghițirea hapului din programul mile
niului. Dâcă lucrurile sunt cum ni-se semna- 
l&iă, ministrul nostru sâu representantul țerei 
năstre n'au ce căuta la Pesta. Tot asemenea 
autoritățile maghiare nu pot aștepta oon- 
oursul autorităților române pentru a-le 
procura oliențl și visitatorl44.

După cât suntem informați d-1 Emil 
Ghioa, ministrul nostru la Viena, înainte 
chiar de a fi consultat pe guvern asupra 
acestei cestiuni, ar fi făcut representațiunl 
la ministerial de externe austro-ungar in 
acâstă privință.

„Francisc Kossuth și — regele".
Sub titlul acesta „Alkotmăny* dela 31 

Martie sorie, că e aprope laesa-majestate 
oeea ce a comis Franoiso Kcssuth și amioii 
săi în Nagy-Koros; se înțelege, că acolo 
a fost și Carol Eâivbs (marele sprijinitor al 
ministrului Bânffy). La gară i-a bineventat 
primarul Poka; apoi s’a ținut o adunare 
poporală pe piața-Deâk, și un banchet. La 
banchet un anumit domn Săntha Băla a 
provooat pe Francisc Kossuth „s£ restabi- 

tru a săvîrși și expune poema considera
bilă : Credo.

Departe de Paris, oolo între Nistru 
și Dunăre, se vede ce valoreză un artist 
ca Fremiet, atât de minunat dotat spre 
a impresiona omul susceptibil de emoțiunl 
simple și mari: aoolo între omeni da-o altă 
țâră, străini de moravurile ndstre și de 
oea mai mare parte a gusturilor ndstre 
moderne, se cunosoe cât e de puternio un 
artist, a oărui operă triumfâză atât de sigur. 
Meritul artistului oonsistă în natura emo- 
țiunilor, ce primim dela densul și la oari 
suntem în drept a ne aștepta. In definitiv 
critica are tot dreptul de-a introduce, ca 
o unitate de aprețiare, valorea morală 
a unei opere artistice mai cu sâmă când 
vede, oă elementul pitoresc nu e deoât un 
stimulent al ideilor și sentimentelor omului. 
Plăcerea, oe inspiră opera lui Fremiet, 
n’are nimic josnic în sine, nici pasionel. 
Ea e o operă ce evoluază în atmosfera 
senină a spiritului, aplicat la înțelegerea 
misiuuii omului pe aoest pământ.

Jacques de Biez. 

lescă armonia intre națiune și rege*. La acesta 
Francisc Kossuth a ciis> că de 360 ani 
domnitorii n’au avut încredere în Maghiar, 
apoi a povestit, în mod romantic, oe is-' 
prăvurl mari a făcut Kossuth Lajos în Mar
tie 1848 la Viena. „Numai un cuvânt trebuia 
si cțică Ludovic Kossuth și nici un membru 
al casei domnitdre n’ar fi putut scăpa din 
Burg*. Dâr se înțelege, că el a fost mări
nimos și însuși archiducele Carol Franoiso 
i-a cjis, că „Casa de Habsburg va fi vecinie 
recunoscitore lui Ludovic Kossuth*. Eu sunt 
fiiul lui Ludovio Kossuth, — cjise prea „lu
minatul11 delfin maghiar — amicul de arme 
al baronului Desideriu Bânffy, apoi și-a ță- 
sut povestea mai departe, oare pentru ori 
oe era aoomodată, dâr numai pentru aceea 
nu, ca să îndemne pe aderenții lui Justh 
la supunere și lealitate față de oasa dom- 
nitore. Regele și marea-majoritate a națiu
nei a declarat în 1867, că trebue uitate 
cele petrecute și ranele pricinuite trebue 
vindecate prin încredere reciprocă. Decă 
Franoiso Kossuth aoum, după 29 de ani, se 
pune față în față ou regele, acâsta e de 
rîs. Noi gratulăm lui baron Bânffy oel leal 
pentru acâstă alianță.

Pănă aici f6ia unguresoă. Cre
dem, că e de prisos a mai arăta asu
pra acestei minunate modalități kos- 
suthisto-banffyste de a cultiva în 
„națiunea milenară41 fidelitatea și 
lealitatea față de casa domnitdre.

SOIRILE OBLEI.
— 21 Martie.

0 superare a „patrioților44 din Mureș- 
Turda. Lui „Erdelyi Hirado® ’i se scrie, 
că în adunarea comitatului Mureș-Turda, 
ce s’a ținut la 24 Martie, a produs „mare 
indignare14 un recurs al d-lui Maier din 
Toplița, înaintat în causa alegerei de no
tar al lui Kâdâr Gyula. „Indignarea44 a 
fost provocată mai ales prin faptul, că d-1 
Maier și-a motivat recursul cu aoeea, că 
noO alesul notar nu seie redacta procesele 
verbale în limba română și astfel prin ale
gerea lui s'a vătămat legea de naționalitate. 
Adunarea a respins recursul. — Este în joc 
interesul unor Armeni renegați și de aci 
supărarea patrioților!44

—o —
Te-Deuni milenar. In 3 Maiii se va 

ofioia în biserica Matia din Budapesta un 
mare Te-Deum de cătră primatele Vaszary, 
la oare vor asista monarchul, împărătâsa- 
regină, membrii familiei domnitdre și tote 
notabilitățile țării. Se va cânta de o mu- 
sică militară „Imnul regesc* al lui Iokai și 
domnitorul va fi întâmpinat de primatele 
și corul episcop. în mare ornat. Te-Deum-ul 
se va începe la 11 ore, apoi va urma marea 
misă pontificând primatele asistat de epis- 
oopl. La sfîrșit Vaszary va ține o ouvân- 
tare, apoi se va cânta erăși „Imnul re
gesc44, oând păreohia domnitdre va eși din 
biserică.

—o—
Corlă în familia. Articulul lui „Ko- 

lozsvâr44, în care face imputări Armenilor 
pentru-oă umblă cu ideia înființărei unei 
episoopii armenesol în Gherla, a produs, se 
vede, sânge râu între Armeni. „Erdelyi 
Hirado44, al cărui prim redactor și proprie
tar este un Armean, a publicat drept răs
puns un articul, în care se provdoă la legea 
din 1868, prin care „și bisericei armenescl 
’i se dă alături cu celelalte biserici drept 
de egală autonomia44. Prin urmare, cJiGe 
foia armenâsoă, „fiind aid vorba numai de 
esecutarea unei legi sancționate, orl-ce discu- 
siunl rabulistice sunt de prisos.44 „Dealtmin- 
trelea44, continuă foia armenâscă, „asupra 
individualității scriitorului articulului (din 
„Kolozsvar44) aruncă o lumină curioși îm
prejurarea, că pe când curentele dușmănise 
pot să se buoure de favorurile statului, pe 
atunci elementului probat patriotic ar voi să-i 
subtragă și dreptul, oe ’i-1 dă legea44.

—o—
Spioni ruși în Peninsnla-balcanică. 

Din Petersburg se telegrafiază, că statul 
major militar rusesc a trimis în Peninsula- 
balcanică o mulțime de oficerl-spionl ruși 

cu ordinul espres de a studia situația mili
tară și de a face rapârte guvernului.

—o—
Alegerea de primar al Vienei, ce era 

să se facă în 8 Aprilie, s’a amânat din 
oausă, oă multor consilieri comunali nu 
li-s’a putut îmâna convooarea la alegere, 
fiind duși din Viena de sărbătorile Pasci- 
lor. ț)iua alegerei se va hotărî după săr
bători.

—o —
Filoxera. In oomitatul Albei-Inferiăre 

sunt 135 comune, cari se ocupă cu cultura 
viilor, dintre aceste în 13 comune s’a oons- 
tatat, că sunt atacate de filoxeră și anume: 
viile din comuna Vulpăr (Borberek). Ciu- 
fud, Oiuguzel, Blașiu, Crăciunel, Mănăradea, 
Beța-unguresoă, Căpud, Cergidu-mare, Spă- 
tac, Teiuș. Șard și Vingard.

—o—
Din Rîșnov ni-se comunică, că Dumi

neca trecută s’a săvîrșit acolo instalarea 
definitivă a d-lui Teculescu în postul de 
parooh al doilea. Instalarea s’a făcut prin 
d-1 protopop Mețianu dela Zernesol.

— o—
1. Un mijloc de casă ieftin. Pentru regularea 

și conservarea unei mistuiri bune se recomandă 
cunoscutele prafuri Seidlitz a’e lui Moli. Cutiiori- 
ginale 1 fi. bucata. Se pote căpăta dilnic prin 
postă de cătră farmacistul A Moli, liferentul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provinciă să se ceră preparatul lui Moli provădut 
cu marca de contravenție.

Românii din Caras-Severin contra J
mileniului.

Am amintit ieri, că membrii 
români din Congregația comitatului 
Caraș-Severin ținută la 30 Martie, 
au protestat energic contra serbări
lor milenare. Despre decursul dis- 
cuțiunilor dăm după „Dreptatea44 
din Timișbra următorul estras:

La punctul I.: „Fiosarea cjilei pentru 
ținerea congregahunei festive din incindeniul 
mileniului* membrul C. Bredicean se de- 
olară într’o vorbire binecugetată contra a- 
cestei propuneri. Nu e nici o lipsă de o 
congregațiune festivă, căci 9C°/o din popu- 
latiunea comitatului nostru e română, și 
poporul român nu șl-a arătat voia să ju
bileze și nici nu a fost întrebat, de-aseme- 
nea nici celelalte naționalități din țâră.

Ungurii, când au venit aici, au aflat 
pe Români, Slovaol, Sârbi — dovadă istoria, 
care vorbesce despre ducii acelor popore, 
de capitulațiunl, jurăminte, eto., și oă nu le-au 
înghițit Ungurii, nici atunci nici pănă 
acum, e faptul, că esistă. Dâcă aoeste po
pore tote au compus și oompun țâra, au 
susținut’o și o susțin, — oum de se face o 
serbare milenară curat ungurâscă și po- 
porele oelelalte par’că nici nu ar esista. 
Nu pentru-oă statul unitar național ma
ghiar, născocirea stăpânitorilor, sistemul de 
adl nu reounâsoe popor românesc, sârbesc, 
slovăoeso eto.—ci numai „națiunea maghiară- 
unitară44. — Și nici nu e posibil naționalită
ților a se pronunța, căci dreptul de întrunire 
nu esistă în acâstă țâră, și acjl avem osân
diți și întemnițați, pentru-că țin la dreptul 
întrunirei libere, garantat în constițiunea 
țării tuturor popdrelor, der de fapt admis 
numai Ungurilor. Parlamentul, — din care 
suntem eschișl — nu a putut ounosce, păzi 
și voința nostră, și de facto tocmai aceia 
figureză, ca representanții poporului, cari 
nici habar n’au de adevăratele interese ale 
aoestuia, ba într’un mod revoltător toomai 
aceea fao, ce e o insultă și o injuriă pen
tru el.

Așa e și cu serbarea festivă. Majori
tatea preponderantă a acestui comitat, Ro
mânii nu o doresc, din contră nu au nici 
un motiv a-se bucura, a iubila, căci când 
tote drepturile cetățenescl, scola, limba, 
influința în viâța publică e nimicită ou de
săvârșire, e chiar inhuman dela cel oe a 
creat acâstă situați une, să poftâsoă dela 
Români a face față veselă și a salta. Popo
rul român nicl-când nu a luat parte la 
serbări „din poruncă44, și nu va vota nici 
un crucer pentru ele. Dâcă voițl să scițl 

durerile ndstre, puneți (fiua ședinței festive 
pe 16 Aprilie a. o. câod suntem acusațl cu 
aprope 30 crime și delicte de pressă, pen
tru preamărirea libertăței, de oare ne faceți 
părtași, și denumiți pe Dr. Valeri u Branisce, 
arestant politic în Vaț, de orator festiv de 
jale; numai atunci veți audi durerile 
ndstre.

Szende Bâla, deputatul Lugoșului sus
ține, oă țâra toți am apărut’o ca frați, de 
ce dară să nu jubilăm âră ca frați toți 
împreună. Huniade Ioan a putut fi beliduce, 
Matia rege, deși au fost Români. — pentru- 
că Ungurii nu caută la religiune și na
ționalitate. In timpul mai nou s’au ivit 
neînțelegeri căol Românii cer drepturi des- 
clinite, ce statul nu le pote acorda. In 
numele frățietății rogă pe Români să nu 
se subtragă de la serbarea milionară.

Mebrul Petru Călciunariu arată falsi
tatea între pronunțarea „pe buze44 a fră
țietății și între realitate. Spriginesce pro
punerea membrului C. Bredician.

Membrul Dr. Stefan Petrovicl arată, 
oă gerarea congregațiunei de repîesentanța 
poporului e un abus, invitarea poporului 
român la serbarea milionară, întocmită 
numai pentru preamărirea Ungurilor e o 
insultă, âr’ cererea, ca noi Românii să 
votăm din crunta nostră sudore banii pen
tru aceste solemnități, cari au de țintă a 
sancționa despoiarea naționalităților de 
drepturi, e o barbariă.

Membrul Dr. George Popovici, proto
popul Lugoșului, combate aserțiunile de
putatului szende punot de punot și le re
duce la preamărirea ideei de stat maghiar, 
care esohide posibilitatea de a esista și a 
se desvolta alte naționalități.

Demetriu Grecu, protopop gr. cat. 
român (?) susține, că statul jubileză și 
fiind-că tote popdrele compun statul, e 
nelogic (!) ca Românii să nu ia parte la 
iubileu, pănă când istoria și tot ce avem 
și că trăim adl, Ungurilor avem st le mul- 
țămim (!!) Peccatur intra et extra muros, 
să uităm tote și să jubilăm. (Strigăte: vrâ 
să fiă canonic.)

Membrul C. Bredicean răspunde lui 
Szende unguresoe, apoi lui Grecu româ- 
nesoe.

D-lui Szende îi cjioe: nu cerem noi 
drepturi deschilinite — și în ce privesce 
funcționarea esteriâră a statului, niol atâtea 
drepturi, câte au Ungurii, ci drepturi cari 
privesc limba și naționalitatea, șcâla și au
tonomia — așa precum un Ungur adevă
rat și cinstit le reclamă, așa le reclamăm 
și noi.

Că a ajuns Huniade beliduoe, Matia 
rege, Olah primate, e dovadă, că vitejia și 
inteligența au avut preț pe acelea timpuri 
A fost destul Huniacfilor să fiă eroi, lui 
Olah să fiă inteligent și să se facă catolic 
și au înaintat. Aceste virtuți și însușiri au 
fost moneta de curs de pe aoele timpuri. 
(Szende: acjl e patriotismul). Patriotismul 
— der nu cel adevărat, oăcl moneta de 
ac|I, moneta, care are trecere în sistemul 
actual, e lăpădarea de limbă și naționalitate, 
prefacere în Maghiar. Am consciința curată, 
că eu sunt adevărat patriot, și nu oei ce 
susțin sistemul de acjl. In fine să gat și ou 
d-1 Greou. Basa enunciațiunei sale e falsă. 
Nu poporale serbeză, precum, ar dori și el, 
oi națiunea maghiară. Demnitatea nostra na
țională ne opresce de-a figura în codă. D-sa 
poftescă, dâcă-i convine, der seim noi, că 
nu inima îl trage, oi crede, că doră va avă 
resultatul așteptat. E mistificarea și igno
ranța istoriei, e defăimarea lui Dumne4eu, 
oeea ce susține d-1 Grecu. Ne întorcem ou 
dispreț dela atâta umilire, și înzadar l’au 
aplaudat unii — căci dâoă e să se facă fră
țietatea — numai omeni de calibrul celor tî- 
răetorl și nesinoerl, ca Greou — nu pot fi 
intermediator!], — astfel de omeni numai 
strica pot intereselor de pace și bună în
țelegere.

După unele refleesiunl domolitore 
ale comitelui suprem se pune cestiunea la 
vot și majoritatea primesce propunerea co
misiei permanente.
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Nou abonament
la.

fiâZITA TBâraiWîH
Cu 1 Aprilie 1896 st. v.

ge «leseiilde nou abonament la 
«are invităm pe toți amicii și spri
jinitorii fotei nostre.

Prețul abonamentuiuis 
Pentru

1133. &3O.
șese luxiî. 
txei luzii

Austro-Ungaria:
fi..
fi.
fi..

pe 
■pe 
-pe

pe 
OPe 
pe

12 
e
3

Pentru România și străinătate:
1XIX azn.   -40 xxa.3n.ci
șese   20 „
txei lixxii ......................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei1,

Din Bucovina.
De lângă vadul Vladicliei, Martie 16/28 1896.

Confessio vera.
(Fine) '

Pănă aoi am arătat câte-va trăsuri 
generale din viâța biserioei nâstre greoo- 
orientale din Bucovina. Acuma trec la 
partea a doua și anume la unele propu
neri de interes comun pentru înaintarea, 
luminarea și desvoltarea oulturală a popo
rului român.

Pentru ca poporul român din „țâra 
mândr’a fagilor" se potă sta la înălțimea 
chiămării sale și se ajungă la culmea cul
turii, și oa să fiă ferit pe cât se pote de 
mult de desnaționalisare, ar trebui, ca ca- 
purile luminate — representanții compe- 
tențl — să aibă grijă seriosă, ca soolile 
naționale de totă categoria să se îmul- 
țâsoă în țâră, ca alunele în pădure și ca 
florile pe straturi, oa prin ele să se trezâscă 
simțul național în măsură pe cât e posibil 
de mare, atât la bărbați, cât și la muerl, 
ca astfel dmenii noștri, aduși odată la con- 
sciință de sine deplină, să nu mai vor- 
bâscă între olaltă la orl-ce întâlnire în 
limbi străine, ci în cea maternă a lor.

Mai departe, pentru tipărirea de oărțl, 
de gazete, biblioteci, corespondențe de 
tdtă mâna, a visuri, rechisite și alte multe, 
să se cumpere o tipografiă națională, ori 
și mai multe, adeoă și pentru celelalte 
orașe din țâră pentru Șiret, Rădăuți, Su- 
.oâva, Gura-humorului, Câmpulung și Dorna; 
— astfel s’ar pută pe acâstă oale contribui 
mult la îmulțirea și lățirea limbei române 
pe pământul patriei nostre prin hârtii ti
părite de cuprins felurit și prin un număr 
mai mare de gazete, 6r în politică n’ar 
proveni stagnări, pentru-că n’ar trebui să 
ne plecăm pănă la pământ înaintea tipo
grafiilor străine, oarl causâză multe neplă
ceri mai ales pe timpul alegerilor pentru 
dieta țării și camera imperială.

Tot așa și oestiunea unei csse națio
nale, disoutată acuma de mai muți ani, 
pentru oare s’a întrepus d-1 Zaharie Vo- 
ronoa și soția sa atât de mult și ou atâta 
căldură, nu s’a adus niol pănă în cjiua de 
acjl la ore-și-care sfîrșit bun; pentru aceea 
.și aoestă afaoere ar trebui aocelerată, oăcl 
o astfel de casă ou mai multe încăperi ar 
pute să fiă oentru de oomunioare spiri
tuală, adăpost răcoritor și binefăcător pentru 
.societatea „Concordia", „Armonia", tipo
grafiă, redaoțiă, restaurația, apoi și ca loc 
de primire și ospital pentru călători — 
pentru preoți și oeilalțl, — cari din întâm
plare, ori cu vre-o trebuință merg în ca
pitala țării și petreo acolo ore-oare timp și 
ooasional...

Și un internat pentru copii, mai ales 
pentru cei de vița reză.șâsoă, este — după 
oum scie fiă-care, orl-unde ar fi el — o 
neoesitate națională de categoria primă, 
oăol periodul e iminent: slavismul și șarla- 
taniile străinilor înădușă vlăstănle române. 
In trâoăt amintesc, însă cu emfasă, că în 
privința înființării unui internat manifes- 
tâză d-1 archimandrit Repta, precum și d-1 
Modest cavaler de Grigoroea, oa causator 
al multor fapte naționale, cel mai mare

zel. Un viu interes pentru ajungerea aces
tui scop mai arată următorele persâne: d-1 
profesor de universitate Voințohi, d-l pro
curor Pridie, d-1 profesor Grigorie Halip, 
d-1 învățător Irimievicl-Dubău și Dimitrie 
Socolean etc. Domnia-lor s’au pus odată 
cu capul, ca să facă să ’ncolțâsoă și să în- 
floresoă acâstă instituțiune, și bine fac: 
acâsta e ounoscut și celor, ce trăesc în 
oreerii munților....  Internatul ar trebui să
aibă încăperi multe, cel puțin pentru 200 
de băețl.

In sfîrșit ar fi consult, oa ou ajutorul 
deputaților noștri, al boerimei și preoțimei 
și al tuturor păturilor poporațiunei nâstre 
să se pue basele unei societăți pentru crea
rea unui fond de teatru național român ana
log ou oel al Românilor din Ardeal și Un
garia. Dâoă vre-o 70.000 de Nemți (ou 
Evreii la un loo) sunt în stare de-a susțină 
un teatru german în țâră, ore peste vre-o 
200.000 de Români se n’o potă face a- 
câsta !.... Un astfel de teatru, ce s’ar pută 
funda ou timpul, ar servi ca un far, dela 
care s’ar răspândi lumină și oultură în tote 
unghiurile țării, pănă și în bordeele oelor 
mai sărmani.

Cred, că aoăstă idee va fi întimpinată 
ou oăldură de oercurile naționale și va pro
duce un resunet simpatic între frații buco
vineni.

Cestiunea acâsta ar pută să ajungă 
chiar și în discuțiile „Concordiei" și a clu
burilor naționale, unde s’ar pută reclama 
și sprijinul țării.

Acestea sunt punotele oardinale — 
nervus vivendi —■ pentru Români; ele să 
fiă pânzătura națională întinsă pe fața 
țării, dâr la urzăla, bătătura și țesetura aces
tei pânzl se oade să oontribue toți Ro
mânii prin aranjarea de colecte generale 
în intriga țâră cel puțin de două-orl pe 
an, apoi prin baluri, serate, petreoerl, oon- 
venirl sociale, cari să se întreprindă atât 
prin orașe, oât și prin sate și cât se pote 
de des — chiar și prin adunarea de ce
reale de pe la gospodarii noștri.

Scoli, tipografii, internate, teatru, 
casă națională: acestea să fiă devisa, ta
bloul de pe drapelul Românilor. Astfel s’ar 
oferi lor ooasiă să arboreze stindardul 
culturii naționale pe unele locuri, pe 
unde limba, literatura și musica națională 
încă n’au esistat, ori au dat cu totul 
înapoi...

*
— Aduc în fine pe acâstă oale înalt 

prea Sânției Sale părintelui Aroadie Ciu- 
percovicl, și înalt prea cuvioșiei Sale, pă
rintelui Vladimir de Repta ou ocasia deuu- 
mirei celui dintâiG întru archiepisoop și 
metropolit al Bucovinei și Dalmației, âr 
celui de pe urmă întru vicar general și 
arohimandrit de scaun — gratulările mele 
cele mai intime, dorindu-le ferioire și mulțl 
ani, — sperând, că sub acești doi prelațl 
înalțl treburile se vor schimba spre bine...

Ospâtărescu.

Apucătură de corteș.
Cu aceste nimerite cuvinte caraoteri- 

sâză fiiarul ungureso „N. U." țînta, ce și-a 
pus’o „zăpăcitul" Bânfîy cu convocarea 
conferenței serbescl.

Din isvor sigur seim — cjice numita 
foiă — că minist.rul-președinte a voit să 
surprindă conferența c’un statut gata, vo
ind să declare, că dâcă conferența nu-1 va 
primi, atunci i l va octroa. Bânfîy gândea, 
oă așa ceva e lucru ușor și i-ar succede 
provocarea unui scandal, făcând imposibil 
Congresul.

Dâr Bânfîy a avut și alt cuget re- 
servat: el ținea să se folosâscă de-o apu
cătură de corteș. Credea ministrul-preșe- 
dinte, că notabilitățile, pe cari le-a invitat 
la conferența, îi vor mulțumi pentru „bu
nele lui intențiuni" prin făgăduința, că pe 
alegătorii sârbi îi vor smulge din brațele 
„partidei poporale" și la viitorele alegeri îi 
vor înregimenta în tabăra guvernului.

Dâr nici acâstă socotâlă a lui Bânfîy 
nu s’a putut realisa, deci întrâgă acțiunea 
lui s’a sfîrșit c’un mare fiasco.

ProducțîunT și petreceri
Reuniunea română de cântări din Ha- 

tzeg învită la Representarea teatrală, ce 
se va arangia Sâmbătă la 11 Aprilie n. o. 
în sala hotelului „meiul de aur" (Bogdan). 
Venitul curat este destinat în favorul reu- 
niunei. Prețurile : Fotei 1 fl. 20 or. Lo
cul I: 80 cr. Looul II : 60 cr. Parter: 30 
cr. începutul la 8 ’/., ore sâra. Biletele de 
intrare se pot prooura la D-nii I. Baoiu, 
St. Șielariu, I. Popovits. âr sâra la cassă.

Program: „După Teatru" comediă 
într’un act de J. V. Stefanelli. Personele 
vor fi representate prin: D-1. Sebastian 
Negru, D-na. Elena Baias, D-1. Corneliu 
Popoviol, D-na. Valeria Cuteanu. — Ru
saliile, vodevil într’un act de V. Alesandri, 
Personele representate prin: D-1 Virgiliu 
Popoviol, D-1. Sebastian Negru, D-1. Aure- 
liu Eliu, D-na Victoria Popoviol D-1. Nic. 
Theodosie iun. Aureliu Radu, D-na Fira 
Costa. — Urmâză dans.

*
Dilentanții români din Boșca-montană 

învită la Produoțiunea teatrală, ce se va 
arangia Luni în 25. Martie (6. April) o. 
(a 2-a 4i de Pașcl) în sala „Berăriei" din 
Bocșa-montană în favorul fondului dile- 
tanților. Se va produoe pentru prima dată 
piesa teatrală „Sătenii", vodevil național 
în 4 acte de A. P. Petrin. Personele: vor 
fi representate prin: D-1. J. Dolorean, 
D-ra Silvia Periau, D-1 S. Jivoinovioiu, 
D-na. Aurelia Doloreau, D-ra. Matilda 
Spinean, D-1. N. Peiescu, D-1. I. Muntean, 
D-1. M. C. Jiga, D-1. C. Jian, D-1. O. 
Maniu, D-1 A. Crainicescu, D-1. G. Periau, 
D-1. N. Loboz. începutul la 8 ore sâra 
precis. După producțiuue joo.

Bilete de intrare se vând la D-1 
Nic. Spinean și sâra la cassă, cu urmă
torele prețuri: Looul I. 1 fl. looul II. 70 
cr., looul III. 50 or. și parterre 40 cr.

loan Dolorean, diriginte. Nicolae 
Spinean, președinte, Simion Jivoinovici, se
cretar.

*

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 fii de Pasol, în sala Hotelului Central 
„Nr. 1".

Programul producțiunei: 1. Musioă. 
2. „Marșul cântăreților", de 0. Porumbescu, 
eseoutaț de Corul Sodalilor. 3. Declama- 
țiune, de C. Voiou. 4. Musică. 5. „Uite 
mamă oolo ’n sat", horă de G. Dima, ese- 
cutată de Corul Sodalilor. 6. Declamațiune, 
de C. Sibian. 7. Musică. 8. „Iorgu dela 
Sadagura", comedie în 3 aote de V. Alec- 
sandri.

începutul la 8 6re sâra. După pro- 
ducțiune urmâză dans. Comitetul sooietății 
sodalilor români. Intrarea de personă 80 
cr. v. a. Bilete se pot căpăta la d-l D. 
Eremias, la librăria Nicolae Ciurcu, la Ca- 
sine română și sâra la oassă, NB. Ofertele 
marinimose se primesoe cu mulțămită și se 
vor chita publice.

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

(Fine).

Col. Nr. 45, colectantă d-na Elena 
Boifiu in. Pavel jun: Mihail Pavel iun. 10 
fl. Col. Nr. 47, coleotantă d-șora Elena San
dor 1 fl. Coleo. Nr 48, Coleotantă d-na Rosa 
Popescu: Mihai Popescu 8 fl., Flor. Crainic 
2 fl. Total 10 fl. Col. Nr. 49, oolectantă 
d-șora Cornelia Olariu: Cor. Olariu 1 fl. 
Vas. Olariu, L. S. Z, Geza Schwartz, Aurel 
Iauou câte 50 cr. Total 3 fl. Col. Nr. 51, 
coleotantă d-șora Valeria Pușcașiu: Val. 
Pușuașiu, 1 fl. 50 cr. Gavril Gr. Bogye 2 
fl. M. Maghyari 50 or. Total 4 fl.

Col. Nr. 58, ooleo. R. D. George 
Daraboșiu 5 fl. Col. Nr. 64, oolectantă 
d-ra Lucreția Miscuța: I. Buiboca 2 fl., 
Silvia Pop, Elena Miscuța, Mana Vlăduț 
câte 1 fl. I. Ionescu 25 cr. Total 5 fl. 

| 25 cr.

Adăugând la aoete supraeolvirl și su
ma incassată din prețul biletelor, resultă: 
PercepțiunI: 819 fl. 40 cr.; erogațiuni: 
670 fl. 57 cr.; Venitul ourat e 148 fl. 83 cr. 
care sumă s’a distribuit între studenții 
lipsiți de mijlâce materiale din loo, în nu
mele cărora, precum și în al tinerimei 
aranjatore vin pre acâsta oale să dau es- 
presiune mulțămitei celei mai profunde în
tregului ou. public românesc, oare cu 
acâstă ocasiune de mare importanță aici 
nu a pregetat a da dovadă despre o ma- 
rinimositate demnă de imitat, .și în deosebi 
m. on. colectanțl, cari au binevoit a con
tribui la reușita ooncertului nostru.

Oradea Udare, 25 Martie n. 1896.
George Drimba,

cassar.

DIVERSE.
Un rîn dispărut. Din Agram se 

scrie, oă în districtul Modrus, ținutul Mr- 
kopalj, a fost în luna treoută o mare esun- 
dare, oare a oausat forte multe pagube. La în
ceputul lunei lui Martie a scăcjut apa și dim
preună ou ea a soăcjut și apa rîulețului Iezero, 
care provedea întreg ținutul ou apă de 
beut. Se flioe, oă dâcă dispariția rîului 
nu va fi numai periodioă, oi pentru tot- 
dâuna, atunci toți locuitorii sunt siliți, din 
lipsă de apă, să emigreze din aoel ut. țin

Armata din Sudan. Slatin pașa pre- 
țuesoe puterea armată a Califatului Sudan 
mai mult oa 100,000 de âmeni. Armata se 
oompune astfel: 34,500 de Negrii și Arabi 
pedestri sunt provăcjuțl ou pusei, 6500 
călăreți, 64.000 de lănoerl și aroașl, âr 
tunuri are 75, Armata posedă 40,000 de 
pusei, dintre oarl 22,000 sunt sistem Reming
ton, âr celelalte sunt sistem veohiO, ou două 
țevi ou alice. Dintre cele 75 de tunuri 6 
sunt sistem Krup, 61 sunt un sistem vechia, 
oarl se înoarcă pe dinainte, âr 8 sunt de 
alt sistem. Cartușele și-le pregăteso soldații.

Glumă americană. Un fumător violân 
ou numele Yankee, voind să fumeze și 
btne și și eftin, și-a cumpărat în anul 
trecut 300 bucăți de țigarete ou i/i dollarl 
bucata, și apoi le-a asigurat la o societate. 
După-ce Yankee a fumat țigaretele, pre
tinse dela societate 70 de dolari, pentru-că 
țigaretele au fost consumate de foc. Socie
tatea îi plăti lui Yankee 70 de dollarl și 
tot-odată îl improcesuâ pentru incendiare. 
Tribunalul condamna eu totă seriositatea 
pe Yankee pentru incendiare la 90 cjil0 
arest, înapoiarea celor 70 de dollarl și 
suportarea speselor.

Literatură.
In tipografia diecesană din Caranse

beș a apărut: Elemente din teoria mu- 
Sicei pentru institute pedagogioe și școle 
medii de Antonie Sequens, profesor de mu
sică la institutul teologic-pedugogic din 
Caransebeș. Tom. 8° de vre-o 90 pag. Pre
țul 50 cr. De vân4ire la Librăria Diece- 
sană din Caransebeș. — Nu mai e trebu
ință să spunem, că lipsa unui manual de 
felul acesta a fost forte simțită la noi, 
mai ales astă4l, când ațâți preoți și învăță
tori harnici se silesc a introduce conosoința 
artei musicale și în mijlocul progresului 
nostru. Manualul d-lui Sequens e menit a 
fi de mare ajutor în special pentru con
ducătorii oorurilor nâstre de plugari, în a 
căror atențiune recomandăm cu tdtă căl
dura acâstă lucrare.

*
Au apărut din „Bibliotecapentru 

toți" nrii. 42—45, conținând frumose 
poesii „Doruri și amoruri" de Alexandru 
Deparațianu, partea I și II. Sub nr. 
42 și 43 se cuprinde o prețiosă carte înti
tulate „Eiocuența română" de d-1 profesor 
G. Adamescu, cunoscut din mai multe 
scrieri ale d-sale în causa nostră ardelână 
In acâstă carte se cuprind discursurile mai 
multor bărbați mari din istoria Românilor 
și costă 32 cr.

Proprietar: Aurel ffîJure^âanuo
Redactor responsabil Gregcsriu S^aior.
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Cursul la bursa din Vienna.
Din 1 April 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.86
Renta de oordne ung. 4% . . . 98.80
Itnpr. căii. fer. ung. în aur 472% • 123.75
Iropr. căii. fer. ung. în argint41/î% 101.25 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 101.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.80 
Bonuri rurale croate-slavone. . . 96.75 
hnprum. ung. cu premii .... 160.—
Rosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 124.50 
Renta de hârtie austr......................... 100.90
Renta de argint austr.........................100.95
Renta de aur austr..............................122.40
Losurî din 860   147.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 989.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 412,50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 375.—
Napoleoudori.................................. 9.54
Mărci imperiale germane . . . 58.8272
London vista....................................120.40
Baris vista.................................. 47.75
Rente de cordne austr. 4%. • • 101.20
Note italiene.................................. 43.45

Cursul pieței Brașov.
Din 2 April 1896.

Banonote rom. Camp. 9.49 Vend. 9.52
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.51 Vend. 9.56
Galbeni Camp. 5.65 Vend. 5.70

Ruble rusescl Cump. 126.50 Vend, 1.28 
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. 59.05 
Lire turcesol Cump. 10.70 Vend. 10.90 
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Nr. 158-1896.

Publicare de lîcitațiune.
In 12 Aprilie st n. a. c. la 9 ore 

a. m. se va ținea în cancelaria sub
scrisului Comitet (strada urezului Nr. 
6) lîcitațiune minuendă pentru clădirea 
unei școle elementare cu 2 clase și 
superedificate în comuna Ohaba, co
mitatul Făgărașiului.

Acesta se aduce la cunoscința 
publică cu adausul, că fiă-care lici
tante e obligat a depune 5°/0 în bani 
gata seu în hârtii garantate de stat 
a sumei de esclamare 6196 fl. V. a.

Oferte în scris, provăcjute cu 
vadiu se primesc pănă la începerea 
licitațiunei,

Planul, preliminariul și condițiu- 
nile speciali de clădire se pot vedea 
în amintita cancelaria dela 8—12 
6re a. m. și dela 3—6 Ore p. m.

Sibiiu, în 1 Aprilie 1896.
Comitetul administrativ de fondul școlar 

al foștilor grănițeri din regimentul 
român 1.

951,1- 2

s Prafnrile-Seidlitz «ie m Moll | 
O Veritabile numai, decă, flăearc eutiă este provetțută. cu marca de O 
ț apei'itre a lui A. Moli și eu subscrierea sa.
A Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- JK
W tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
O mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
Ăi a celor mai diferite bâle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
aj? cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a. W 
«K Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. Mf

Ș și sarje a lui §
S VCrîtclbîlU riUITlclî fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu C

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- 
p' osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. Ci 

Prețul unei sticle-originale plumhate 90 cr. /'

( fâpa de gapă-Saiic^i a Bui X
\ (Pe basa de natron Acid-salicilicfl)
► La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și jțt
/ adulțl, asigureză i cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre- V/ 
\ țul sticlei provețlute cu marca de aperare a iui A. Moli 60 cr.

/ Trimitere» principală prin O

£ Farmacistul A. VIOSLBj, w
( c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, Tnchlaubeii 9
f Comande din provinciă se efectuezi dilnic prin rambursă poștală.
fi La deposite se se cără anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca
5 de apărare a lui A. MOLL. O
Ș Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și
r Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz JA 
£ Geisberger. 2—52 O

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei “

ă 5 cr. se pot ii cumpera în 
librăria Nîcolae Ciurcu.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 0 Oeiombr»© BOT5
Rudapesta — Predeal

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

I
10—
"53o
11.21

1.33
3.42'
3.68
4 38
5 20
5.43
6.32
7.16
8.07
8.34 :
8.49"
9.06

10.12
10.42
11.01
11.09
11.31
11.48
1225
12.52

1.06
1.37
1.52
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5 34
6.12
6.41
7.16
8.-

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

Trenă 
mixt.

Tren
de 

persân. ftccel*

Tren Tren 
de 

person.

Trend
mixtu

5.10
8.00

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10,
11.321
12 50‘,

1.25'
1.43
1.52
2.18
2-40

8.05
5.45
9.02

11.33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59

Tr. mix.

2 15
9.15

11.12
12.48
2.12
2.20
2.50
3.26

4.17
4.50

Mezo Telegd 
Rev . .
Bratca .
Ciuoia .
B -Huiedin
Ghârbău

Tren 
accel.

Crhirișâ — Turda

Tren 
mixt

8.40
9.08

10.40
11.25
11 54
12.04
12.34
1—
1.40
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10

Tso
8.30
9.03
9.38

10.25

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

I 
î

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud

Tren I 
de J 

person.

3“55.11—
4.40 12.26
5.10 111

12.00 8 30

9 09
I

9.42
9.44
9.59

10 22
10.51
11.121
12.26^
12.58

l.l&l

1.34
2.09!
2 19
3.01!
3.31
9.30.

¥
80S. 1
pl.)

i
sos.

Copșa-mio
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sigbișdra • 
Hașfalfiu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apa ța .
Feldiora

Viena . . .
B n d ap e sta 
Szolnok 
P.LadâDy. 
Oradea-mare

Clușiti .

Teiuș
Creoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa

Brașov .

I pl.
Isos.

1.55
7—
3.27
1.19

11.04
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

1 55
7.25
5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

Tren 
accel.

T20

Trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

trenă
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

1.50
11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

Timiș
Predea
Bucuresol

7.01
6.-
5.11

5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

11.01
10 45

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

5.23
tr.mixt

4.48
4.23
3—
2.20
2—
1.51
1.23

12.54

7 30

6.56
6 54
6.41
6 20
053
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Tren 
de 

person.

6.25
.8.10
4.43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
J8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43

9.08
8 28
8.01
3.15

7 33
7.53

11 —
11.20

4—
4-20

10.21
10.41

Ghiriș
9 Turda î 5.10

4.50
10 30 3.30
10.10 3.io 8.52

9.12
1

®®pșa-Baa5că, — SâBnliu — Avrigu — Fâg;

trenu 
mix tu

trenă 
de 

person.

Tren 
mixt

trenu 
do 

peraăn.

trenă 
mixtu

trenă 
mixtă

Tren 
mixt

trenu 
de 

persdn.

trenu 
de 

person.

pl. Copșa mică . sos. 
Ocna . . .

sos. 1 .. f pl.
pl. J • • • Isos.

Avrig . . .
sos. Făgăraș . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02

3.39
2 01
131 

în totă

2’ £CD
J® -cm

r- -

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

4 45
6.35
7.01 

în totă

o‘ E
-f m
pa «CB

11.34
1.03
1.25

7.10
8.50
9.15

£

i 6.20
5.12
4.49

12.35
11.01
10.30
8.33
6.54

1.46
3.31
6.08 3.28 4.05

tr enă
mixtu

trenu
mixtu

6.15
6.38
7.13

trenu
mixtu

8.35
1028

4~
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

11.35
11.54
12 20

trenu
mixtu

4.5o
6.36

« 9.10
1.10.28
£12 41
« 1.54
| 3.02
1 3 41
?■ 4 55

Cucerdea — 4»șorheiu — iSSegHi.-s&sesc..

Nota: Orele

Trenă 
mixtă

Trenă 
do 

persăn.

Trenă 
do 

persân.

Trenă 
de 

persân

Trenă 
do 

persân.

Trenu 
de 

person.

Trenu 
do 

persân.

Tronu 
mixtu

2.25 8.10 3.11 8.59 pl. Cucerdea . . sos. A 7.41 2.36 8.31 1.18
3 14 8.51 3.52 9.40 LudoșO. . 7.03 1.58 7.43 12.32
4.07 9.37 4.37 10.23 Cipău . . • 6.24 1.19 6.55 11.43
5 07 10.27 5.26 11.11 sos. ț ( pl. 5.30 12.25 5.50 10.35
5.40 10.42 5.36 pl.) Oșorheiu . • Isos. 9.20 5.04 10 —
7.19 12.21 7.19 ¥ sos. Regh.-să8.. . pl. k 7.49 3.25 8:25

însemnate în stâoga stațiunilor 
insemneză drele de. nopțe.

trenu 
mixtu

i

4.25
4.48
5.23

trenu 
mixtu

6.46
5.49

1.29
12.05

10.25
10.05
9.38

7.36
6.06

3.10
2.54
2.30

trenu
mixtu

10.28
10.46
11.12

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trend 
mixtu

8.34
8.14
7.45

4.20
5.35

Simeria .
Cema.
Hunedora

aii

4.50
4.34
4.10

t *
« s

, ■ 102. o

trenu
mixtu

SS r

O S

I

5.59

Brașov . 
Zerneștl.

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

3.44
2.40
1.12

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

10.43
9.42
8.20
5.—

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

A r a «J — T i nai

Sighișora—Odorhelu-săcuesc.

e.oz 
” S s 
p, —

9.4U
8.46
7.43
6 52
5.55

UIureș-Ludoș 
Zau . . .
Țaga-Budatelied .
St. Mihaiu de câmpie 
Lecirjța . . . 
Ș.-Măghiăruș .
Bistrița

7.21
6.24
Â50
3 44
2.48
2.01
1.16

6.20
7.08
8.01
1.26

11.30 5.
12.47 6.14
2.05 7.39
7 38 12.33 V

Aradu
Vinga
Timișora 
Segedin . —■ - - V . ,

trenu
mixtu

5.30
5.43
6.06

1.36
1.49
2.12

pl. Sibiiu . sos. 
„ Seleniberk „ 
r Cisnădie pl.

sunt a se oeti de sus în jos, cela însemnate în drspta de

7.10
6.57
6.36

9.20
9 07
8.46

3 22
4Ă4
6.20

11.08
11.48
1.59

jos în sus. — Numerii

5.32
4.54
3.-

Sighișdra . . . 
Hașfaleu . . . 
Odorheiu-s^cuesc.
încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


