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Nervositatea privilegiaților.
Cu cât se apropie mai tare ser

bările mileniului, cu atât neliniștea 
în sinul Maghiarilor cresce. Este o 
stare de nervositate progresivă, în 
care se află așa numitul „element 
domnitor“.

Simte instinctiv fiă-care dintre 
patrioții privilegiați, că orgoliul,, na- 
țiunei alcătuitbre de stat“ a lansat 
o serbare mare, de-o însemnătate 
în adever epocală, înse fără se fiă 
pregătită cum se cuvine.

Ungurii invită t6tă Europa la 
mileniul lor, dâr au un presimț, că 
acesta Europă, dâcă va privi mai 
cu atențiune la stările adevărate 
din regatul milenar și nu se va mul
țumi numai cu spectacolele, ce se 
vor produce în Budapesta în ilumi
nația feerică roșiă, albă și verde, 
atunci nu va pute, decât se constate 
tristul adever, că stările din fericita 
„Hungariă*, acjl „Magyarorszâg“, 
înbtă încă pănă’n gât în zama me
dievală și că așa cpsa libertate și 
așa cjisul constituționalism nu este 
în realitate, decât numai o slabă 
poleială a instituțiunilor întemeiate 
pe prerogativele și privilegiile din vea
curile trecute.

Natural, că consciința despre 
acâsta insuficiență a europenismu- 
lui rassei stăpânitbre maghiare in
dispune și întristeză mult inimele 
patrioților, cari, drept spuind, ar 
vră, dâcă ar pute, se se ia la între
cere cu cele mai culte popdre ale 
lumei.

Acâstă stare sufletescă extra
ordinară, în care se află fruntașii 
maghiari, aduce cu sine, că cu cât 
se apropie mai mult mileniul, cu 
atât ei ved, că le lipsesce mai mult, 
aci într’o direcțiă, aci într’alta, pen
tru a atinge măcar închipuirea, ce 
și-o fac înși-șl despre mărimea nației 
lor după o miiă de ani de esistență 
în Europa.

De aci vin propunerile, caic de 
care mai estra-vagante, ce le fac 

unii și alții dintre corifei, avend tâte 
tendința de-a fi primite și resolvate 
imediat, încă înaintea, ori în decur
sul mileniului.

Dintre tâte neajunsurile, ce le-au. 
observat aleșii națiunei maghiare 
acum, când e vorba se se producă 
înaintea lumei cu neasemănatele li
bertăți, cu cari vor să se laude, este 
fără îndoâlă cel mai mare: starea 
deplorabilă, în care se află cel mai 
capital drept al cetățenilor statului 
ungar, — dreptul lor electoral.

Europa pâte face studii deose
bite, cum într’un stat (ți8 constitu
țional, ca Ungaria, dreptul electo
ral a putut să ajungă numai și nu
mai un mijloc pentru a face posibilă 
esercitarea de iapt a privilegiilor ce
lor mai abominabile din timpurile 
feudale. Libertate în adevăr nu esistă, 
decât pentru speculanții moderni 
evreo-maghiari, cari esploatâză cri
tica situațiune financiară a statului 
în folosul lor.

O vede acâsta un Ugron Gâ- 
bor, o vede și un Kovacs, când lan- 
sâză idei și propuneri pentru intro
ducerea votului universal.

Când veți vede, că se va uni 
focul cu apa, polul nordic cu polul 
sudic, atunci se credeți, că cei ce 
adi numai din privilegii trăesc, — 
cum li-a fost spus’o nu tocmai de 
mult unul din deputății mai deș- 
tepțl unguri din dietă, — vor prinde 
dragoste pentru votul universal. Și 
cine să-l introducă, rogu-vă, pe cale 
parlamentară, când în dietă numai 
nemeșii și advocații stăpânesc?

Comediă se va face la mileniu, 
câtă numai va pută să încapă în 
cadrul programelor lui Banffy. Ce 
importă dâr, dâcă se fac debuturi 
speciale în acâstă direcțiă de cătră 
diverșii coriiei ai partidelor ma
ghiare?

Astfel în nobila emulațiune 
de buni comedianțl vor dobândi cel 
puțin atât, că le va trece mai iute 
mileniul și pentru acest timp cel 

puțin nu vor mai observa nimic 
din miseria milenară, pe care ei, 
privilegiații, o lasă bucuros în grija 
plebei contribuente.

0 propunere pentru sufragiul 
universal.

O propunere de sensațiă ’i-s’a 
făcut cțilele acestea comitetului ad
ministrativ al Budapestei. Propune
rea a făcut’o consiliul ministerial în 
pensiune Petru Kasics, cunoscut din 
conflictul, ce l’a avut cailele trecute 
cu ministrul de honvecțl br. Fe- 
jârvâry.

Kasics în numele său și al mai 
multor membri din comitetul admi
nistrativ propune, ca congregația 
Budapestei să facă pași pentru in
troducerea sufragiului universal cu vot 
secret atât față de alegerile de de- 
putați dietall. cât și față de alege
rile comunale. In acest scop: 1) se 
se adreseze cu o petițiă cătră dietă 
și guvern; 2) se cără dela tâte con- 
grega.țiunile comitatelor să spriji- 
nescă acăstă propunere; 3) La cas, 
dâcă legea privitâre la administra
ția Budapestei ar fi supusă revisui- 
rei mai curând, decât reforma elec
torală, atunci se se ceră dela gu
vern, ca sufragiul universal cu vot 
secret se se întroducă față de Bu
dapesta încă de odată cu revisuirea 
acelei legi.

Propunerea lui Kasics sfîrșesce 
cu cuvintele: „In numele aceluia, care 
cu două mii de ani înainte a murit 
pentru întrâga omenime și care n’a 
făcut deosebire între om și om, 
cerem, pretindem, ca se ’i-se dea 
poporului dreptul seu“.

Motivarea acestei propuneri își 
are părțile sale de interes. Reasu- 
măm aci câte-va puncte mai remar
cabile:

Unul dintre resultatele luptelor pur
tate decenii întregi pentru întroduoerea 
poporului în drepturile constituționale este 
articulul de lege 5 din 1848 privitor la 

alegerile de deputațl pe basa representanțe 
poporului. In introducerea acelui articul de 
lege însă se spune apriat, că regularea 
alegerei pe basa representanței poporului 
este numai provisoriă, va se dioă legisla- 
țiunea de atunci (1848) n’a privit censul 
electoral ca definitiv, deore-ce el nu espri- 
mă deplin înaltul prinoipiu al representan
ței poporului.

Dela aducerea acelei legi au trecut 
48 de ani și poporul nici acjl n’are drept 
și influință asupra conducerei afacerilor 
publice. Clasea mijlocia a pășit în locul 
nobilimei privilegiate și a luat ea domina- 
țiunea, der și-a uitat de sutele de mii și 
de miliânele poporului muncitor, care a 
luptat și a vărsat sânge pentru libertate.

La 1848 Petofi a dis: „Patriă este 
numai acolo, made sunt și drepturi, — și 
poporul n’are drepturl“. Durere, în 1896 
înoă tot acolo stăm, unde am stat și ou 
48 de ani înainte, că „poporul n’are drep
turi și ast-fel n’are nici patriă. Cu tote 
acestea ’i-se oere, că acăstă patriă, în oare 
’i-se denăgă dreptul înăscut, nu numai s’o 
iubăscă, oi s’o și apere ou sângele său. E 
înjurat oa reu patriot, oând își pretinde 
drepturile sale. ’I-se oere iubire de patriă, 
patriotism, oând e eschis dela binefaoerile 
constituției și e pus înafară de lege, oând 
e tractat oa și o vită, decă outâză a-șl es- 
prima o părere și a se folosi de dreptul 
de întrunire, ba chiar și numai, dâcă ou- 
tâză a oeti o fdiă, ce nu-i place guver
nului.

După recensementul din 1890, în Un
garia — fără Croația — sunt patru mi
ll one și 20,000 bărbați trecuțl de 20 de 
ani, pe oând după datele ofioiale din 1894 
numai 870,000 au drept de alegere. Va să 
cjică 3 milidne și 170 mii, adecă mai bine 
cu trei din patru părți ai cetățenilor acestei 
patrii sunt despoiațî de cel mai principal 
drept constituțional al lor și 870 mii de 
omeni privilegiați aleg pe deputății aces
tora. Din fiă-care miă de cetățeni trecuțl 
de 20 de ani numai 215 au drept de ale
gere, ceilalți 785 sunt lipsiți de acest 
drept. Faptul aoesta în sine e o dovadă, 
că aotuala cameră a deputaților nu repre- 
sentă voința poporului unguresc, pi nu-

FOILETONUL „CAZ. TRANS.u

Dela Societatea geografică română.
Dare de semă anuală a secretarului general 

George I. Lahovari în ședința dela 2 (14) 
Martie 1896.

II.
Acum vă oer voie a vă întrețină 

oâte-va minute despre activitatea societă
ților străine și despre esplorările între
prinse în țări depărtate și necunoscute. Și 
aci găsim, spre onârea țârei, Români la 
luoru alăturea ou cei mai îndrăsnețl călă
tori în regiuni aprope inesplorate înoă.

Așa, în ședința sooietăței geografioe 
din Bruxelles, din 20 Decemvre anul tre
cut, D-l Fernand Gănesou a ținut o con
ferință asupra ultimului resbel chino-japo- 
nez. Se scie, că d-l Fernand Gănesou este 
fiiul repausatului nostru compatriot Grigory 
Gănesou, care a vețuit mult timp în Paris, 
și în oele din urmă devenise chiar cetățân 
franoez. D-l Fernand Gănescu, ca cores

pondent al clarului francez „Le Figarou, a 
urmat in suita mareșalului japonez Yama, 
tot resbelul pănă în cele mai departe pro
vincii ale imperiului chinez, provincii ne
cunoscute pănă atunci europenilor. D-l 
conferențiar a făcut un tablou îngrozitor 
de cruzimea barbară a Chinezilor față cu 
inimicii lor.

Astfel, când trupele japoneze au in
trat în Port-Arthur, au găsit mulțime de 
oompatrioțl de ai lor țintuiți și restignițl 
pe ziduri, alții ou intestinele soose și înlo
cuite ou pietri; aoâsta a făout pe Japonezi 
se eseroite la rândul lor, oontra inamicu
lui, nisce represalii sângerose.

D-l Gănesou a făout în urmă o para
lelă între poporul ohinez și oel japonez, și 
a arătat superioritatea aoestui din urmă 
asupra oelui d’intâiii. In China, imperiu de 
400 milidne loouitorl, jumătate oel puțin 
din populațiă ignorâză ohiar astădl, oă a 
fost un resbel între China și Japonia, âr 
cealaltă jumătate este firm încredințată, 
Chinezii au nimioit ou desăvârșire pe Ja
ponezi.

In Japonia, d’impotrivă, situația este 
cu totul alta, ținută in ourent cji ou de 
oele oe se petreoeau, forțl de suooesele și 
de victoriile lor, cei 37 milidne de looui
torl aclamă ou entusiasm și patriotism pe 
împărat și pe armata lor victoridsă.

Terminând, d-l Cănesou oonohide, că 
Europa nu are a-se teme multă vreme de 
o invasiune galbenă, der nu este tot așa ou 
elementul japonez, oare pdte deveni un 
rival primejdios pentru piețele oomerciale 
europene prin o oonourență oomeroială și 
industrială, la oare trebue sâ ne așteptăm 
pentru un timp mai mult său mai puțin 
depărtat.

Conferența d-lui Gănesou a fost viu 
aplaudată de auditor.

Alțl doi Români au întreprins în 
tomna treoută o călătorie îndrăsneță în 
partea Nord-orientală a Afrioei, la Sudul 
Abissiniei, în țâra Somali, aceste părți pu
țin ounoscute și puțin esplorate ale negru
lui continent; acești esploratorl noi, sunt: 
D-l Dimitrie Ghioa din Comanesol și fiiul 
D-sale, sub-locotenentul Nioolae Ghioa. In 

luna Octomvre din anul treout, subsemna
tul primea oea d’intâiii sorisdre a esplora- 
torilor noștri, datată din Aden, 16 Ootom- 
vre. La aoea epooă d-nii Ghioa se pregă
teau a trece pe costele Afrioei, la Berbera, 
unde o caravana de 72 de oămill și 60 
6menl armați cu pusei moderne îi așteptau 
spre a ’i însoți în părțile înoă inesplorate 
la Sudul Abissiniei, între rîurile Shabli și 
Iuba în țâra Somali. Mulțumită amabili- 
tăței guvernorului englez din Aden, gene
ralul Cunningham, d-nii Ghioa au fost aș
teptați în palatul guvernorului și li-s’a pus 
la disposițiă vaporul staționar al guvernu
lui englez pentru transportarea lor la 
Berbera.

De atunol D-nii Ghioa au urmat că
lătoria D-lor de explorare și de venătore 
în interiorul țârei și oând au avut ooasiunl 
sigure n’au lipsit a scrie familiei și ami- 
oilor pentru a’i țină în ourent aprope di 
ou di de întâmplările acestei frumose, dâr 
hasardose călătorii.

Extraote din aceste sorisorl s’au pu- 
blioat în jurnalele nâstre din Buouresol și 
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mai interesele unei minorități privilegiate. 
0 minoritate de 870 mii poruncesoe unei 
națiuni de 16 milione.

(Va urma.)

Servilism milenar.
Ca întotdeuna, așa și acuma, 

episcopul loan Szabd s’a arătat cel 
mai gata spre servire când e vorba 
de-a umbla în voia și de-a împlini 
dorințele Ungurilor dela putere. Și 
din incidentul mileniului el a fost 
cel dintâiu, care a eșit cu doue cir
culare pentru a face propagandă în 
favorul serbărilor.

In circulara primă dispune, ca 
în 10 Maiu se se celebreze. în tdte 
bisericele „s. liturgiă de mulțămită“, 
după cum s’a decis și în conferenția 
episcopilor catolici din Februarie 
a. c. In acesta circulară nu vor- 
besce, decât de simțeminte „patrio
tice “ și de serbări de bucuriă, la 
cari „e natural, ca și biserica se ia 
parte “.

Cealaltă circulară, ce se referă 
la „serbările scolastice44 ordonate de 
guvern și de inspectorii sei școlari, 
este un non plus ultra, al servilismu
lui, ce-1 desfășură acest prelat față 
cu stăpânirea. Ca curiositate repro
ducem în întregul seu acesta circu
lară, ca se se vadă, cu câtă minu- 
țiositate se îngrijesce episcopul 
Gherlei, ca — drept mulțumire pen
tru nesfirșitele prigoniri și șicane, 
la cari sunt espuse din partea ma
ghiari satorilor violenți— scblele con
fesionale române din diecesa sa se 
serbeze împreună cu asupritorii lor.

Nimic nu caracterisâză mai mult 
acel scârbos și deplorabil servilism, 
decât pasagiul, unde se 4i°e: »se 
observeză, că cântările și deda- 
mațiunile au se fiă de cuprins patriotic1,1. 
Ce va se asta, nu mai e de
lipsă se spunem. Sperăm înse firm, 
că nu se vor afla în diecesa Gherlei 
directori și dascăli români, cari se 
se însuflețâscă pentru acest fel de 
„patriotism11, comandat dela Buda
pesta, ce nu se sfiesce a-1 propaga 
prin circularele sale episcopul Szabb.

Etă circulara despre care vor
bim :

Reverendisimilor în Christos Frați Vi
cari Forând, Archidiaconi și Mult- Onoraților 
Frați Protopopi și Preoți!

Planul festivităților referitdre la sus- 
tarea milenară a statului UDgar comunicat 
de Escelența sa ministrul președinte și 
luat preagrațio3 spre sciință și de Majes- 
tatea Sa Preagrațiosul nostru Domn și 
Rege Apostolic înaltul cor episcopesc al 
Ungariei în conferința ținută la 27 Fe
bruarie a. o. din partea sa încă îd genere 
luându-1 spre cunosoință; în urmarea 
acestui plan cu privire la soâlele catolice 

în deosebi a hotărît, că acele so61e festi
vitățile sale milenare se le țină în 17 Maiîi 
a. o. — Drept aceea am aflat de bine a dis
pune, că în 17 Maiti a. o. st. n. în bise
rici să se țină servioiu divin de mulțămită, 
oântându-se la capătul s. liturgii doxologia 
și ecteniele îndatinate dela lithia. La acest 
servioti sacru va lua parte tinerimea soo- 
lară în corpore sub conduoerea învățătoru
lui mergând dela sodlă. După s. liturgiă 
reîntoroendu-se tinerimea școlară ârășl în 
oorpOre sub oonducerea învățătorului la 
soolă, care din acâstă ooasiune va fi a-se 
decora în mod oorăspundător, să se țină 
serbarea scolastică, în privința căreia vor 
servi de îndreptar următorele:

Promițându-se rogațiune pentru aju
torul lui Dumnezeu directorul școlar va 
țină o vorbire aoomodată despre însemnă
tatea serbărei milenare, apoi

Va urma o cântare din partea tineri- 
mei scolastice.

După acesta învățătorul va ține o 
disertațiune referitore la constituirea, des- 
voltarea și întărirea statului ungar.

Urmâză altă cântare a tinerimei.
Apoi o declamațiune.
După aoeea unul dintre școlari va 

face o schiță geografică a confinielor și 
teritoriului Ungariei.

Urmeză apoi o declamațiune rostită 
prin cutare școlar.

După aoeea doi dintre școlari pe rând 
vor propune pe sourt episode mai însem
nate din istoria Ungariei precum d. e. des
pre s. Ștefan, s, Laldislau, Ludovic oel 
mare, Machia, loan Huniadi.

După acâsta va urma erășl o decla- 
matiune și apoi o cântare.

In urmă direotorul seu eventual în
vățătorul va rosti cuvinte însuflețicore 
cătră tinerime și apoi se va termina ser
barea cu darea de mulțămită lui Dumnezeu 
prin o rugăciune său cântare biserioâsoă. 
Se observed, că cântările și declamațiunile au 
se fiă de cuprins patriotic.

La acestă serbare să se învite auto
ritățile soolare și oficiolatele locale, ono- 
ratorii și părinții pruncilor.

In aceeași cj1 sub conducerea învățăm 
torului vor face escursiune la câmp petre
când după împregiurărl cu cântări, jocuri 
acomodate tinerimei școlare și esercițn 
gimnastice.

In cas de timp nefavoritor escursiuuea 
se va pute țină în altă 41 acomodată.

Din ședința consistoriala ținută în 
Gherla la 24 Martie 1896.

Ioan Szabo m. p. 
Episcopul Gherlei.

Paralel cu circularele episcopu
lui Szabo merg circularele inspec
torului de scole unguresc din Zelau 
Petri, un Român renegat, pe al 
căruia moș l’a chiămat letrișor, 6r 
pe tatăl seu Petricaș din T.-Sarvad.

*
Inspeotorul șoolar r. ung. dela Zelau, 

Dr. Petri Mor, id est Dr. Petri Moritz, a 

alobocjit înoă pela 16 Marți® o strașnică 
oirculară cătră iote direoțiunilef și senatele 
șodlelor poporale confesionale din cer- 
oul său.

In circulară, după-ce face cunoscut 
ordinul ministrului Wlassics de-a se serba 
tjiua de 9 Maiu în t6te școlele poporala în 
amintirea mileniului, cerând ca serbarea 
să fiă cât mai succâsă', mai adauge, că în- 
decursul anului 1896, afară de vacanțele 
obiolnuite, se mai pot da încă șepte tțile 
vacanță școlară, ce vor avea să stea în le
gătură cu deosebitele serbări în ondrea 
mileniului. Unde într’o comună sunt mai 
multe șcdle, serbarea s’o facă pe cât e cu 
putință tdte împreună. Intru cât în co
mună s’ar arangia din partea autorităților, 
ori a fruntașilor societății serbări în ono- 
rea mileniului, tinerimei șoolare să ’i-se 
facă posibilă partioiparea la acele serbări 
și să fiă îndemnată a lua parte la ele.

In fine apeleză și conjură pe toți fao- 
torii învățământului poporal, fără deosebire 
de confesiune și naționalitate, oa dându-șl 
mâna în cestiunea acesta, să facă tot ce 
numai pot pentru mărirea serbărei mi
lenare.

SCiRILE QILEI.
— 28 Martie.

La Jubileul României-June44. Din 
incidentul aniversării de 25 de ani a „Ro
mâniei-June“, foștii membri ai aoestei so
cietăți aoademice, aflători în Brașov, i-au 
adresat prin telegraf următorea felicitare :

Prezidentului Societății Academice 
„România-Jună" 

VIENA.
IX Lazarethgasse 26.

Aniversarea „României June44, la al 
căreia sîn ne-am încălzit odinioră și noi, 
cultivând a neamului iubire, ne umple de 
mândriă și de speranță. Cu dragoste fră- 
țescă salutăm noi membrii vechi pe colegii 
noștri de afli din societate, dorind ca la 
jubileul de cincizeci de ani al „României- 
June44 să ne fiă dat, și celor bătrâni și 
celor tineri, a vedâ înoununate cu cel mai 
deplin succes nobilele aspirațiunl de cul
tură și de progres național ale acestei 
Reuniuni academice. Trăiasoă „România- 
Jună44!

Dr. A. Mureșianu, T. Nica, Valerie Bologa, 
Dr. G. Baiulescu, Virgil Onițiu, Vasile V oină, 
Lazar Nastasi, lp. IlasievicI, Andr. Bârseanu, 
I. C. Panțu, Dionisie Făgărășianu, PauliBudiu, 
George Ohelariu, loan Socaciu, Pompili® Dan, 

loan Clinciu.
—o —

SerbătorI none oficiale. Ministrul un
guresc de justiția a ordonat ca diua de 10 
Maiii (care c|i este privită ca cjiuA, în care 
țâra a fost luată în posisiune acum o miiă 
de ani) și cjiua de 8 Iunie (ca di a încoro- 
nărei regelui actual) să fiă ținute ca săr
bători de cătră tote otioiele de stat ale 
țărei. La cas, când pe vr’una din aceste 
(jile ar fi puse înfățișerl la tribunale etc., 

; aceste sunt a se pune pe altă 4’7 cereri de 
împrotocola-f© însă se vor primi și in cjilel® 
amintite.

—o—
Serbarea „Junilor44, ne lângâ tot 

timpul nefavorabil, oăcl era rece oa și 
ierna a succes și de astă-clată fârte bine. 
ErI, la re ’utdrcerea dintre „Petri41, Junii 
au defilat în „Grbver44 printre miile de 
cetățeni de tdte ciassele și de tdte limbile 
în cea mai frumosă ordine, fiind întîmpi- 
națl, ca de obioeifi, de musică militară. In 
frunte, după „Sfinta Surlă44, au venit „Ju
nii tineri41 apoi „Junii bătrâni44 după eu 
„Curcanii44 și la urmă „Junii albi44, toți 
călări pe cai decorați' ou pantlioi și ver- 
dâță. Cu deosebire bună impresiune au 
făout „Curcanii44 și mai ales „Junii albi44, 
toți voinici și bine făouți, cărora în fru- 
mosele lor costume naționale le stetea atât 
de bine. „Junii44 au fost mai mulțl ca în 
anul trecut, cortegiul trăsurilor însă din 
causa timpului nefavorabil a fost oevași 
mai puțin număros oa altă-d&tă.

Alegere de deputat în cercul Tecei, 
devenit vacant prin mortea deputatului br. 
Kemeny, se va face la 22 Aprilie n. c.

— o—
Darurile prințului Bulgariei. Prințul 

Ferdinand al Bulgariei a dăruit Sultanului 
ohipul său, al soției sale și al prințului 
Boris în pervase soumpe. Tot odată prin
țul a dăru<t 20,000 frsncl asilului săraoilor, 
ce se află sub patronagiul Sultanului. Ma
relui vizir Halil-Rifaat-pașa ia dat o taba
cheră de aur împodobită ou briliante âr 
marelui oeremoniar Munir-pașa ia dăruit 
un serviciu de masă forte prețios de argint. 
Ambasadorii- Angliei, Germaniei și Italiei 
vor da în onorea prinoipelui prâncjurl. 
Prioipele, se 4’ce, va petreoe în Constan- 
tmopol pănă Sâmbătă în 11 1. c.

—o—
Noue Escelențe. In curând vor fi nu

miți — dio foile unguresc! — trei noi con- 
ailiarl intimi, cari vor primi titlul de „Es- 
oeiență44, și adecă: fostul secretar de stat 
Dr. Albert Berzeviozy, apoi membrul oa- 
merei magnaților br. Geza Podmaniczky și 
fișpanul comitat. Trei-soaune Iosif Potsa, 
care e de 18 ani în fruntea numitului co
mitat. In ce privesoe pe Berzeviozy, acesta 
este cunosaut oa unul din oei mai aprigi- 
maghiarisătorl.

—o —
Procese pentru pretensiunl mai mici 

de 20 ÎL Foia oficială publică o hotărîre 
a Curiei, prin oare se decreteză, că prooe- 
sele pentru pretensiunl mai miol de 20 fl.. 
se țin de judecătoria oomunală a aousatu- 
iui chiar și în cașul, când ele ar proveni din 
afaceri comerciale.

—o—
Procesul de pressă al Iui Kasics. 

„Magyar Ujsâg44 a publicat un articul, în 
oare a susținut, că deoă sunt adevărate 
descoperirile, ce consilierul ministerial pen
sionat Kasics le-a făout despre ministrul

chiar jurnalele și revistele străine s’au ocu
pat și au scris despre călătoria acestor doi i 
exploratori români. După ultimele soiri 
primite, D-nii Ghica, după aprdpe 6 luni 
de explorări a acestor țări necunoscute, 
s’au reîntors la Aden și sunt pe drum 
spre patriă. Sperăm peste puține (jh0 să 
întâmpinăm aoi pe îndrăsDeții noștri corn- 
patrioțl, cari de sigur ne vor întreține în
tr’o viitore conferință despre descoperirile 
lor și despre întâmplările, ce au avut în 
acestă lungă călătoria de șâse luni de 4>10.

In ceea ce privesoe explorațiunile, ce 
sunt în ours de executare său cari se pre
gătesc pe anul aoesta, ele sunt numerose. 
Aoest sfîrșit de secol pare a fi menit a nu 
lăsa niol cea mai mică părticică din glo
bul pământesc dela polul Nord la polul 
Sud neoăloat și neceroetat de omeni; 
activitatea omenâscă, credincibsă tradiției 
acestui veac, se silesce a desooperi și cele 
mai din urmă seorete ale micei nbstre 
planete.

Iacă acum în sourt bilanțul acestor 
explorați uni.

Pentru polul Nord, cinci mari explo
ratori, doi Norvegieni, un Suedez, un En
glez, și un American, sunt aotualmeute 
ocupați ou explorările spre a ajunge la 
polul Nord; dintre aceștia trebue să men
ționăm pe inginerul suedez Andree, care 
se pregătesce a p'eca în Iunie viitor din 
Spitzberg în balon, sperând a ajunge ast
fel păuă la pol. Balonul este gata; el a 
fost construit la Paris și a costat 50.000 
de franci. D. Andree va fi însoțit în acâstă 
călătoriă aeriană de încă doi curagioșl in
gineri ^Suedezi.

La congresul geografic dela Londra, 
în ședința din 29 Iulie 1895, D. Andree a 
expus planul său de a ajunge la polul 
Nord în balon; proiectul aoesta a fost 
forte combătut de mai mulțl membrii din 
congres, ca un ce nerealisabil; după mai 
multe disouțiuni pro și contra, D. pre
ședinte al congresului exprimă opinia 
oongresului ca favorabilă pentru D. Andree 
și speră, că va avea un suooes complet în 
îudrăsneța sa întreprindere. Un viitor apro
piat ne va arăta resultatul.

O altă expediția la polul Nord, oare 
pasioneză lumea savantă, este aceea a nor
vegianului Nansen, care a plecat în Martie 
1893 în Gronlanda și despre oare nu se 
mai scie nimic positiv, totuși se speră, ca 
în cursul acestui an său la anul viitor el 
se va întorce victorios.

Pentru descoperirea polului Sud sunt 
asemenea 5 expedițiuni în curs, între cari 
acea in capul căreia este profesorul Qto 
Nordenskiold, nepotul celebrului explora
tor Suedez, și alta mai importantă pusă 
sub conducerea austriacului Iulius Sayer, 
comandantul de odinidră el lui Tegethof. 
Pentru acâstă călătoria antarctiquă s’a for
mat la Berlin o societate cu un capital 
de 1 milion de mărci.

Pentru explorarea Africei sunt actual
mente 21 de expedițiuni, în capul cărora 
sunt 13 francezi, 2 germani, 1 belgian, 1 
elvețian, 1 italian, 1 american și 2 englesl; 
din acești din urmă exploratori una este a 
D-șorei Miss Kingsley, oare a explorat Gu- 
banul și Camerunul și a studiat mai cu 
osebire triburile oambale.

In America deNord sunt 5 expedition), 
dintre cari una condusă de D-na Beaumont, 
o belgiană americanisată, care a explorat 
mai ales provincia Alaska.

In America Centrală un norvegian și 
un american studiază de mai mulțl ani pe 
Indienii din Sonora, cum și munții Sierra 
Madre din Menioie.

America de Sud este visitată de 6 ex
ploratori francezi, germani și americani, 
atât din punctul de vedere comercial și de 
oolonisare.

Bătrâna și întinsa Asia este studiată 
și outreerată actualmente de 18 misiuni 
sciințifice, comerciale și archiologice, în 
capul carora se află Franoesl, Germani, 
Ruși, Englesi, eto. Dintre aceștia mențio
năm pe D. și D-na Litthdale, cari au ex
plorat Thibetul și o parts din China ; pe 
Germanul Dr. Moevis care se află de mai 
mult timp în Thibet și oare, spre a pute 
pătrunde în Lhassa, s’a convertit la religia 
budhistă; mai menționăm pe tînărul și 
mult oălătoritul Prinț Henri de Orleans, 
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Fejervary, atunci și el, oa fost ajutător al 
ministrului, e culpabil. Pentru aoest arti- 
cul KasioB a intentat proces făiei ungu- 
resol. Pertraotarea a fost fixată pe astătjl, 
9 Aprilie, înaintea ourții cu jurați din 
Budapesta.

—o—
Sașii și mileniul. Consistoriul evang. 

eăseso a dat o circulară prin oare dispune, 
că din incidentul mileniului în <j’ua de 9 
MaiO să se suspiudă prelegerile în tote 
-scâlele săsescl de sub jurisdictiunea sa, er 
în 10 MaiQ să se țină servioiu divin în tote 
paroebiile evang. săsesol.

—-o—
Stipendiu pentru căletorii de studii.

Camera de oomerciQ din loc face cunoscut, 
că ministerial de comercih ung. va da și 
în anul acesta stipendiul fundat de banca 
comercială din Pesta menit pentru un 
absolvent al unei aoademii de comerolă 
seu a unei alte școli de comerciii superiore 
din țâra ca stipendiu pentru oălătoriă de 
studii. Pot oonoura la acest stipendiu de 
675 fi. absolvenți, oarl au testimoniu de 
eminență. In petițiă este a să arăta stu
diul speoial, ce voesce să-l facă petentul 
în călătoria sa din străinătate. Cei-ce pot 
dovedi studii deosebite teoretice și practice 
precum și cunosoințe de limbi vor fi pre
feriți. Petentii trebue să mai arate cum 
voesc să-și folosâsoă acasă cunosoințele 
câștigate în oălătoria lor, er despre călă
toria lor de studii trebue să facă un raport 
ministrului de comeroiQ. Petenții eventual, 
ce looueso în oomitatele: Brașov, Ternăva- 
mare, Sibiiu și Făgăraș să-și predee petiți
ile lor provăcjute ou timbru de 50 or. și 
adresate d-lui ministru de comercifi cel mult 
pănă la 30 Aprilie la camera de oomercifi 
din loo.

—o—
Cununia. D-l Stefan Mariș, teolog abs. 

din Sînd, se va oununa în 19 Aprilie n. c. 
ou d-ra Carolina L. Maior dm Chimitelni- 
oul de Câmpii. — Dorim fericire tinerei 
păreohl.

5. Apikcarea multiplă. Nu există mijloc mai 
bun, care se pote aplica la diferite cașuri, ca 
Molls Franzbrantwein care alină durerile, întă- 
reșce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos 
băi etc. O butelie 90 cr. se pite prooura (filme la 
prin poște dela farmacistul A. Moli liferantu, 
curței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
provincie se se ceră espresU preparatele lui Moli, 
provedute ou marca de contravenție și subscriere.

Din Maramureș.
— Martie, 1896.

On. D-le Redactor! In nrii 48 și 49 
ai „Gaz. Trans.“, am cetit și eu lunga 
corespondență a d-lui vioar Tit Bud, asu- 
pia căreia vrâu să fao și eu oâteva obser- 
vațiunl, oarl d-l vicar a retăcut prea multe 
lucruri, despre oarl ar fi trebuit să vor- 
bescă.

D-l vicar face amintire de „Preparan
dia națională română*, susținută de „Aso- 

care, în cȚl®!® treoute, a fost decorat cu 
legiunea de onore pentru numerosele și 
grelele sale călătorii în Asia Centrală; pe 
neobositul explorator rus Vasilie lanovwl 
Roborovsky și alții.

In, fine în Oceania suut in curs vre’o 
oincl misiuni oomeroiaie și sciințifice.

Cum vedem explorările și misiunile 
sciințifice se întind în tote părțile lu nei, 
aducând pe fiă-eare di. nouă descoperiiI 
geografice, de oarl îu urmă se folosesoe 
comercial, industria; și aci nu m’am ocu
pat decât de espedițiile paclnice, curat 
sciințifice, fără a menționa mol misiunile 
religiose împrăștiate pe tdtă suprafața glo
bului, nici espedițiile răsboinice, preoum 
și cele din Madagascar, din Abissima, din 
Cuba, etc.

Acesta este în resumat bilanțul geo
grafic al anului expirat, atât in ceea ce 
pnvesce sooietatea nostră, cât și cele-alte 
societăți din străinătate.

oiațiunea pentru cultura poporului român 
din Maramurăș“. A esistat, oe-i drept, 
acestă preparandia și a crescut tineri cu 
mult simț pentru oausa poporului. Dâr d-l 
vioar se faoe a nu soi, că astăcjl din acesta 
preparandiă s'a făcut „preparandiă de stat 
maghiară*, din oare ies renegați peste re
negați. De unde odinioră eșiau tineri în
călziți de flacăra naționalismului răposatu
lui Bușița, astăZi es tineri, oarl nici limba 
nu și-o cunosc, cărora nici religiunea nu 
li-se propune românesce, în oarl este tim- 
pit aprdpe total simțul național și dintre 
cari unora le este chiar rușine a se numi 
Români, după oum însu-ml am esperiat 
aoâsta.

Și cÎDe dintre conducătorii Românilor 
maramureșeni și-a ridicat cuvântul protes- 
tător în contra acestor stări de lucruri ? 
Răspundă la asta d-l vioar Tit Bud, care 
spune, oă pe Românii maramureșeni nimenea 
nu-i priyonesce.

De (jeoe ani esistă un „Convict* în 
Sigetul Marmației, unde se oreso tineri ro
mâni miserl. E mare jertfă într’adevăr 
acestă nobilă oreațiune a inteligenței din 
Marmația, der deeă judeol luorul în serios, 
aici înoă ar fi forte multe de cjis- Lasă, că 
e un mixtum compositum de UDgurl, Ru
teni și Români, dâr cel puțin oaracterul 
lui românesc ar trebui să se manifeste. în
cepând dela statutele institutului, afară de 
„rugăciunile de sera și diminețau tote îți 
fac impresia, că te afli într’un internat un- 
gureso. Cu durere trebue să vecjl, cum se 
bat în piept băeții români, cj'nend: „ma- 
gyar vagyok“. Vin băețl nestrioațl dela 
sate și în scurt timp se corump în simță
mintele lor românesel, căci nu aud despre 
neamul lor, decât vorbe de batjooură, așa 
oă înoep chiar a se rușina de naționalita
tea lor.

’Ml aduc aminte și de-o „bibliotecă1*, 
ce soiam, că se află în sala de efi a n*-'on" 
viotului“, der acâstă biblioteoă era comâră 
nedescoperită pentru elevi; numai șoreoii 
aveau parte de ea. D-lui vicar, oa direotor 
al conviotului, niol-odată nu i-a venit prin 
minte să ordoneze prefectului din convict 
să pună acâstă bibliotecă la disposiția tine
rilor români, cari cetesc cărți ungurești, pe 
oarl profesorii le aleg pentru dânșii. Ast
fel tinerii cresouțl în șoolele medii de 
aici nici atâta nu sciu, oă esistă și o lite
ratură română, măoarcă au un convict ro- 
mâneso.

Avem șoole confesionale cu învățători 
buni și cu salar potrivit. Der statul înoă 
are în satele românesel vre-o8șoole, pe oare 
însă tot poporul le susține, el plătesoe pe 
câte-un „csikos“ de prin centrul Ungariei, 
adus aici ca să-i maghiariseze fiii. OrI-cărui 
Român cu inima la loc ’i se umple inima 
de durere când vede pe câte-un băiat ro
mân, ou opinci și oioreoașl, salutând pe 
„domnișorii11 ou pinteni cu câte-un „jo na- 
pot*. Și acestea nu le vede d-l vicar Tit 
Bud, care apoteosâză pe stăpânii comita
tului nostru.

In comune curat româuesol, cum sunt 
mai tote comunele dela Siget spre Buco
vina și în jurul Sigetului vre-o câteva, 
șoâle de stat n’sr fi avut nici un sens. 
Der „naționaliștii11 noștri au ținut se-șl ma
nifesteze „patriotismul11, cedând înființa
rea câtor-va șeole de stat, unde nu este 
nici pioior de Ungur. Astfel s’au înființat 
scole de stat în Dragomiresol, Rozavlea, 
Strâintura etc. numai și numai în urma ze
lului „patriotic11 desvcltat de protopopul 
Gyenge Sândor. Nu scii, să rîqi, ori să 
compătimesol pe un protopop „român11 oa 
acesta, vecjendu-l veolnio cu „zsinoros nă
drag11, cu „pdige kalap", ca un coiiș de pe 
pusta Ungariei.

Cumoă și în Maramureș se pote lucra 
oinstit romanesce, decă ar fi conducătorii 
la locul lor, o dovedesce comuna Jenă, 
unde numai purtării resolute și energice a 
parochului său, d-lui Ambrosiu Berinde, 
este a se mulțimi, că astădl se află 2 șoole 
confesionale dintre cele mai bune din Ma
ramureș, și-a delăturat pericolul de-a se 
înființa șoolă de stat. Și astăcj1- 0Q inimă 
plină de recunoscințe se gândesoe poporul 
leuden la d-l Berinde, care pentru purtarea 

sa românescă a fost espus multor intrigi 
și calumnii.

Der sunt forte rari âmenii ca d-l Am
brosiu Berinde. De-a lungul și de-a latul 
în tot Maramureșul, nu numai în viața pu
blică, oi ohiar și în familiă domnesce limba 
maghiară apropo la toți preoții români. E de 
neesplicat, oum nu le este rușine preoților 
noștri de-a se linguși ou totă ocasiunea pe 
lângă orl-oe pintenat, oa și când din grația 
lor, 6r nu din sudârea poporului român ar 
trăi. Țin la toaste, rostesc discursuri ungu- 
resol arangiază conduote în onârea cutărui 
funcționcr maghiar, ducând întreg poporul 
înaintea lui ou stâgurl și ou pantliol trico
lore ungurescl. Și acestea le fac preoții de 
sub conduoerea d-lui vicar Tit Bud, care 
se simte, oă e la culmea ohiămărei I

(Va urma î

Nou abonament
la

gâZITA TMBimiHI
fl Aprilie st. v.

se «fie8et»i«le nou abonament Ia 
eare invităm pe toți amieli șS spri
jinitorii fotei noatre.

FîpețaaS tahuBnsamenigaSiiah 
Pentru Austro-Ungaria:

pe uzi au. ................................. 12 fi.
pe șese hin.1 ................................. 6 fi..
pe trei Rtzii ................................. 3 fl-

Pentru România și străinătate:
pe uzi ari. ....................... 40 frarxei
pe șese 1-u.n.i...................... 20 ,,
pe trei l-cuni ...................... IO „

Abonarea se pote face inai ușor 
prin mandate poștale.

Adminîstrațiunea
„Gazetei Transilvaniei15

Asii de studenți români în Cernăuți.
Apel.

Dureros simțim noi Românii bucovi
neni, națiunea indigenă și cea mai nume- 
rosă în acestă patriă scumpă, lipsa de 
bărbați de ai noștri pe tâte terenele vieței 
publice. împrejurări vitrege zadarnioeso la 
noi mai mult deoât ori unde sporirea ele
mentului oult, er din micul număr al inte
ligenței nostre o parte nici n’a avut posi
bilitatea de a-se învrednici de efectul oțe- 
litor al unei educațiunl naționale.

Aceste enorme desavantage sunt un 
mare pericol pentru întreg neamul româ- 
neso din Bucovina și ele trebue să ne in
spire puternic la activitate euergioă și 
jertfitdre.

„Societatea pentru oultura și litera
tura română din Bucovina11 a luat în ul
tima sa adunare generală din 16/28 Mar
tie 1896 conclusul unanim de-a aotiva la 
Cernăuți din incidental iubileului de 50 de 
ani de guvernare a M. S. prea grațiosului 
nostru împărat un asii de studențl români 
ou începere dela 1 Septembre a. o., a des
tinat peutru acest scop partea cea mai 
mare din averea sa, anume suma de 
lO.COOfl. și fiind oapitalul acesta insufîoient 
a decis a iniția colecte pentru a putea 
realisa instituțiunea proiectată în dimen
siuni demne și eficace. In acest asii copiii 
talentațl, der lipsiți de mijlooe, ai poporu
lui nostru îșl vor faoe sub paza unei înțe
lepte supraveghiărl, de oare sunt lipsiți, 
câud sunt lăsațl, oa pănă acum, in prada 
miseriei și în voea întâmplării, întrega lor 
desvoltare intelectuală în sensul spiritului 
poporului nostru și astfel ne vom crea, 
oeea ce ne lipsesoe: o numărâsă generație 
tânără, cultă și neînstrăinată.

Acest soop, pe oare-1 râvimm din 
adânoul sufletului nostru, îl putem însă 
ajunge numai dâeă resultatul colectelor va 
fi destul de însemnat, căci dela el depinde 
măsura, în oare se va putea activa asilul.

Fraților Români! Isvor de cultură, 
remediu de mântuire voiesce să deschidă 
Sooietatea nostră, întemeiând asilul acesta. 
De-aceea apelăm la patriotismul D-Vostră 
și Vă rugăm: Uitați-Vă la chipul îndurerat 
și apăsat de negră miserie, la chipul po
porului nostru iubit. Și atunci, cine pote 

rămâne impetrit și să nu sacrifioe parte 
drâptă din oeea ce are, pentru a însenina 
sortea neamului din care a eșit?

Comitetul societății nostre a instituit 
un subcomitet din domnii: baronul Eudoxiu 
Hormuzaki, oavalerul Dionis de Bejan, ca
valer Dr. Ianou de Flondor, baronul Dr. 
Alexandru Hormuzaki, Dr. George Popo- 
vicî, Atanas Priedie și Dr. Emilian 
Voiutschi, cu însărcinarea a pune în ours 
colecta și a-o duce pănă la finea lunei 
MaiO a. c. la un resultat cât se pdte de 
abundant, ca să se potă ajunge realisarea 
deplină a scopului măreț.

Ofertele marinimâse sunt a-se adresa 
sâu direct d-lui Dr. Alexandru barou Hormu
zaki (Cernăuți, strada Iosif Nr. 8), casarului 
acestui subcomitet, său acelor persone de 
încredere ce vor fi numite de oomitet in 
centrele districtuale.

In vederea situațiunii, în care ne 
aflăm și a trebuințelor nostre suprem ur
gente, să oontnbuim ou toții, după sincera 
și adevărata nostră putință pentru a-ne 
asigura viitorul națiunii și a-ne salva 
onârea.

Cernăuți, în Martie 1896.
Comitetul societății pentru oultura și lite

ratura română din Bucovina.
Batonul Eudoxiu Hormuzaki, 

president.
F. Cârstiuc, Grigorie Halip, Dr. Baronul 
A. Hormuzaki, N. Jermievtcl, I. Lut ia, C. 
Morariu, I. Nastasi. Dr. G. Popovicl, A. 
l'ridie, Dr. Ștafen Saghin, O. Ștefanovicl, 
Dr. T. Tarnavschi, Dr. D. Verenca, Dr. E. 

Voiutschz.

SOIRI ULTIME.
lași 8 Aprilie. Mișcarea inau

gurată de comitetul național stu
dențesc din BucurescI, care a dat 
un manifest, cerând ca Românii 
din România sâ nu participe la mi
leniu, a prins rădăcini și aici. Stu- 
donții universitari au hotărît, a con- 
chiăma o mare înti unire publică cu 
scop de-a protesta în contra parti- 
cipărei României la mileniul ungu
resc.

L s t er ai&a s*ă.

A apărut: „Biblioteca nouă“, literară 
și sciiuțifică. Primul număr din aoâstă fo- 
lositore publicsțiune a apărut la Craiova 
în editura librăriei David J. Benvenisti, și 
oonțiue celebra poemă a marelui poet en- 
gles Lord Byron : Mazepa, traduoțiă în ver
suri, de talentatul nostru poet George Coș- 
buc. „Biblioteca Nouăa e una dintre cele 
mai ieftine publioațiunl românesol, cos’ă 
15 bani (8 cr.) un numer. Pe lângă prețul 
bagatel de ieftin, apoi publioă și scrierile 
autorilor noștri cei mai cu va<jă. Reco
mandăm oetitorilor noștri „Biblioteca nouă“ 
care se găsesoe spre vântur® în tote libră
riile din România, er pentru abonamente 
ș. a. a-se adresa d-lui G. Sfetea la Cra
iova. 1 serie de (jeoe (1 —10) numere din 
„Biblioteca nouă“ costă 1 leu și 50 bani.

DIVERSE.
Tolstoj și polițistul. Renumitul ro- 

manoier Tolstoj plimbându-se odată pe 
stradele Moscovei observă, că un polițist 
duoea bătând pe un om beat oătră înohi- 
sdrea orașului. Contele, vă4end cât de dur 
traotâză polițistul pe omul acela beat, îl 
4ise: „Soi ceti?" — „Dau. — „Ai cetit 
d-ta scriptura?*1 — „Da“. — „Atunci tre
buie să soii, că pe de-apropele să-1 cin- 
stesoi.11 Polițistul s’a cugetat puțin, apoi 
’i tjise lui Tolstoj: „Soii ceti?“ — nBa“. 
— „Ai cetit regulamentul de servioiu al 
polițiștilor?11 — nNu.tt — „Atunci oetesoe 
mai întâia regulamentul, apoi vom vorbi 
mai departe!“

Prcprlelar; Dr. Aurei

Reiactor responsabil Gregoriu HSaîor.
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Rohseidene Bastkleider fi. 8.65 
bis 42.75 per Sfoff jur forrtplefen Nobe. — 
Tussors unb Shantungs-Pongees — fomie 
fdjmarje, wetfțe unb fatbige Henneberg- Seide non 35 fr. bis fi. (4-65 per ZTtet. 
— glatt, geftreift, farrirt, gemuftert, Damafte 
etc. (ca 24O nerfcfy. (Ș)ual. nnb 2000 nerfdj. 
^arben, Deffins etc.), porto- und steuerfrei 
ins Haus. Zlîufter umgeljenb. Doppeltes 23rief* 
porto nad? ber Sd^tneij.
Seiden-lFaîsrikein î«- ?Sestite- 
3 Isei’Ș (k. u. k. Hofl.\ 25wiri©la.

Cursul la bursa dan Vâena.
Din 8 April 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.90
Beata de cordne ung. 4% • • • 99.15 
Impr. oăil. fer. ung. în aur . 123.25
Impr. ofiil. fer. ung. în argint 472% 101.40
Oblig, câil.fer.ung.de ost. I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4% ... 97.—
Bonuri rurale croate-slavoue. . . 96.75

Imprum. ung. cu premii .... 159.50
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin. 141.20
Renta de hârtie austr......................... 101.10
Renta de argint austr......................... 101.10
Renta de aur austr.............................. 122.10
Losurî din 860   147.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 988 —
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 397.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 366.—
Napoleondorî.................................. 9 54
Mărci imperiale germane . . . 58.8272
London vista............................. 120 30
Paris vista.................................. 47.75
Rente de oordne austr. 4°/0. . . 101.30
Note italiene.................................. 43.65

Cursul pieței Brașov.
Din 9 April 1896.

Bancnote rom. Camp.
Argint român. Cump.

9.49 Vend.
9.40 Vend.

Napoleon-d’ori
Q-albenl

Curnp. 9.50 Vend.
Camp. 5.65 Vend. 

9.52
9.48
9.54
5.70

Ruble rusescl Cump. 127.— Vend. 1.28 
Mărci germane Cump. 58.50 Vend, 59.05 
Lire turoesol Cump. 10 75 Vend. 10 90 
Boris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Nr. 2585/96.

publicați™
Representanța comunală orășe- 

neacă a decis în ședința din 11 
Martie a. c., ca spre scopul scutirei 
canalului conducerei apei din curmă
tură în contra surpăturilor de pă
mânt lângă realitatea lui Constantin 
Arsu, în lungime de 12 metri și 
de-alungul drumului în lungime de 
5 metri, să se construeze un c|id 
din beton cu un fundament de petri 
de 73 înălțime și, pentru abaterea 
apei netrebuinciose din puțul A. B. 
de pe realitatea expropriată dela G. 
Roșiu, un tunel în suma preliminată 
cu 1239 fi. 57 cr.

Asupra predărei acestor lucrări 
se va ține Luni în 20 Aprile a. C. la 
oficiul orășenesc economic o per
tractare scripturistică de oferte.

Reflectanții' au de a’șî preda 
cel mult pană în 20 Aprile a. c. la 
prânZ (12 6re) în oficiul deja amin
tit referitârele oferte scripturistice, 
sigilate, provăZute cu timbru de 50 
cr. și cu vadiu de 5°/0 din suma 
preliminată sus amintita.

Tot deodată au ca să conțină 
ofertele dechiarațiunea, curncă ofe- 
rentului ’i sunt cunoscute condițiu- 
nile de ofertă și acele contractuale 
și că se supune lor.

Preliminarul, planul, condițiu- 
nile de oferte și acele contractuale 
se pot esamina la amintitul oficiu 
economic.

Brașov, 1 Aprilie 1896.
953,1-2. Magistratul orășenesc.

Antreprise ele pompe funebre
ZEL T-kxteefe-

Brașov. Strada B®orții Itfr. 22.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Sâbâdeanu.)
Recomandă Onor, public la casurî de mdrte, așezământul 

seu de înmormântare bogat asortat în cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu prețuri iefime.

Comisiune ’și depou de sicriuri de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sicrâui’îlor de lemn, de 
metal și imitațiuni de metal și de lemn de ștejaru.

Depou de CURURI pentru monumente și plantîci cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, cară tunebre 
proprii CU 2 și CU 4 cai, precum și un car funebru vânăt, 
pentru copâî, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută pi*OB8ipt SÎ ieftin, i a u 
asupra-mî și transporturi de niorțî in ’străinătate.

In fine recomand și biroul meu mijlocitor procedând cu 
cunoscuta’mî soliditate.

La casurî de morte a se adresa la
6_* E. T u t se k.

J Prafnrile-Seidlitz ale lui Moli |
Jp Veritabile numai, decă fiiăeare eutiă este proveițută eu marca de 

aperare a lui A. Moli ți cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafuriior-Seidlitz de A. Moli în contra greu- /X 

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- w 
A mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
K a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o rfispândire, co /N
jt- cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginaie sigilate I fl. v. a.
< Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. __________ X

| Franzbranntwein și sa^e a lui MoSL M
Vnpî’î'Slhiiiî numai dâcă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu VUnidUHU niliillcl , plumbul lui A. MolB. X

r» Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de-
Lp osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de râcelă. 
7% Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

l Apa de gMB'ă-SaSic^S a luai OolL j
(Pe basa de natron Acid-salicilicv) z

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și
Lj' adulțl, asigure, ă i cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre- i- 
•y țui sticlei provejiute cu marca de apărare a iui A. Moli 60 cr. r
5

c
x

Trimiterea principală prin $
Farmacistul A. MOILBj,

c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, TnciMen 9 * 
Comande din provincia se efectueză jlilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se c&ră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii i , ___  __
K, Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J.’ L. & Ă. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 

Geisberger.
farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și. f!» mni;: I I P. A P r-_îA_ VV

ZbJZers-ml trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 1

Băssdajpesta, gara de vest—SXușava—VercerovaBudapest a—A r a «8 ia—T © i u ș ia

Trena
mixtu

Trenu 
de 

pers6n.

Trenu 
de 

persan.

Trenu
accel-

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accel.

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

person.

Trona
mix tu

10.- 8 05 2.15 pl. Viena . . . 80S. 6.02 7.20 3.-
8.05 1.55 10.- 1r Budapesta. . A 7.35 1.20 6.30

3.10 4.24 11.10 4.- 1.37 Y Șolnocâ. . - J 4.31 11.22 3.- 9.30 11.35
9.10 8.42 3 55 6.05 6.10 SOS. 1 A rad ii J pl. 11.30 8.20 9.45 5.18 3.56
2.30 7.25 4.30 7.05 6.30 p). J 1 sos. 11.- 8.10 8.55 7.—
2.44 7.42 4.42 6.40 GlogovațO. 10.48 8.44 6.47
3.15 8.20 5.03 7.07 Gyorck 10.25 8.20 6.18
3.32 8.39 5.14 7.18 PaulișQ. . 10.11 8.08 6.02
3.58 8.58 5.32 7.50 7.35 Radna-Lipova 9.58 7.29 7.56 5.47
4.30 5.50 7.58 Conopii. . 9.25 7.24 5.09
4.50 6.12 8.14 Berzava. . 9.09 7.07 4.50
5.40 7.- 8.51 8.56 Soborșinîi . 8.21 6.33 6.26 4.-

7.28 9.10 9.24 Z'xm . . . 7.45 6.07 5.40
7.54 9.50 GHrasada . 7.18 5.19
8.10 9.34 10.06 Ilia . . , 7.08 5.44 5.08
8.28 10.24 Branicioa . i 6.44 4.42

4.47 8.54 10.- 10.50 Deva . . 6.02 5.17 4.10 11.32
5.04 9.08 10.11 11.04 Si meri a (Piski) i 6.05 5.05 3.59 11.16
6.10 10.06 10.37 11.43 OrSștie . 5.09 4.40 3.18 10.37
6.39 10.29 12.06 Jibotu . . 4.14 2.56 9.03
7.11 10,53 12.30 Vi îi țol de-jos 4.22 2.32 9.12 1
7.28 11.07 11.01 12.44 f Albîî-Iulia . o 1! 4.04 3.59 2.14 8.53
8.13 L1.54 11.10 1.02 sos. Teiușu . . - pi. i 3.19 3.35 1.35 8.11 8.55 1

K r a s o v is — <1 flt e ® «1 i - ® ș o r li e i u

Orient. Tronu
do

Expres persân.

Trenu Trenu
de

accel. pQrs6n.
Trenu 
accel.

Trenu 
de 

person.

Trenu Orient. 
de 

peraân. ExPrflS
Tremi
accel.

Tirenu 
de 

persân.

Nota:

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
de 

persân.

4.50 8.50 3.10
5.36 9.33 3.43
6.49 10.46 4.35
8.33 12.40 5.55
9.19 1.26 6.32

pl.

Y
80S.

Orele înseninate

Brașovfi . . sos.
Prejmerii . .

Covasna . . A 
C -Oșorheiu . pi.

tremi 
mixtu

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

8.19 1.50 7.20 |
7.41 1.20 6.42 [
6.35 12.29 5.36
4.55 11.13 3.51
4.— 10.30 2.45

8.36
Vineri 

“L80 
Circul, 
numai
Sâmb.

4.43
4.49
6.03

6.47

11.05

11.31
11.37
11.45
10.55

11.-

8.30
10.30
10.40
1.47
2.12
5.05

6.15
7.26
8.21
9.33

1.40

9.— 9.15 4.—

2.25 7.- 10.-
3-41 9.21 11.15
3.46 9.03 11.21
5.49 12.52 1.20
5.55 1.30
7.54 4.59

8.02 5.52
8.49 6.57
9.23 7.42

10.25 9.10
11.15 10.02

11.37
12.28 11.47
12.39 11.59
12.56 12.16
1.11 12.31
1.20 12.40

pi

pi- 
sos.) 
p). f 
sos.) 
pl. f 
sos.

pl.

Bndapesta . sos.

Czegled. . . [6 I sos,

SeghedinO . . '

Timișora .
pl.

sos.
Topoloveț. .
Lugoșii. . .
Caransebeșii . 
Teregova . .
Mehadia . .
Băile-Heroulane 
Topleță . . .,
Rușava . . . J P1-

1 80S. 
Vercerova. . A 
BucurescI . . I

7.02 6.455.50 7.05

6.30 10.20 2.10 1.25 8.02
4.19 8.2i 12.11 6.01
4.04 8.13 12.06 6.—

12.53 5.10 10.50 10.01 2.31
12.26 10.45 9.53 2.11
9.20 8.55 7.50 11.-

Trenu 
mixtu

8.28 7.13 8.49 . 7.42 3.30
7.25 5.53 •Sa

fi «a
6.56 1.58

6.48 5.10 6.28 12.58
3.39 4.05 5.39 11.01
4.35 4.40 8.07
3.15 a 5.34
3.02 4.35 3.23 5.121
2.46 3;08 4.4g
2.21 4.05 2.51 4.10
1.09 3.49 2.19
1.— 3.40 2.10

11.25 7.10 5.50
Dumin.

8 inter ia (PÎSkl) - P c t r o ș e ii i—JL ai |» © n a

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

trenu
mixtu

trenu.
mixtu

6.10 11.28 4.20
7.31 12.48 6.03
9.55 3.40 9.05

5.15 10.15 4.05
6.20 11.27 5.10
6.40 11.50 5.30

pl. Simeria . 80S.
Hațegii. . •

sos. ț
pl. i Petroșeni . f P1-

■ (sos.
Vulcanii

sos. Lupenî. . . pl.
în stânga stațiuniiorii suntii a se oeti de susa în joșii, cele înseninate îndrepta de joșii în susii. Numerii în ouadrațl cu linii mai negrii

trenu
mixtu

tremi
mixtu

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

10.33 3.24 8.47
9.05 2.03 7.34
6.10 11.25 5.25

9.48 4.54 8.38
8.57 3.56 7.47 ;
8.25 3.21 7.15],

Viena . . . 80s.

înaamneză drele de nopte.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

c%25c3%25a2il.fer.ung.de

