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Sinodele.
(T) In Dumineca Tomei se vor des

chide în Sibiiu, Arad și Caransebeș 
sinbdele eparchiale ale bisericei ro
mâne gr. or.

Cei aleși prin încrederea cleru
lui și. a poporului vor avb se repre- 
sente în aceste sinbde voința lui, lu
crând pentru asigurarea și înainta
rea intereselor bisericesc!, școlare și 
fundaționale ale archidtecesei și ale 
celor doue diecese sufragane.

Este așa-deră forte însemnată 
chiămarea, ce o au aceste sinode, 
mai ales în timpuri atât de grele și 
furtunbse, ca cele ce le străbatem.

Principiul fundamental al orga- 
nisațiunei bisericei răsăritene este 
sinodalitatea și discuțiunea liberă, ca 
mijlbce puternice spre conducerea 
și lămurirea afacerilor bisericesc! în 
aucjul tuturor.

Cei, cari chiămați sunt a pro
paga cu sinceritate și în spiritul 
adevăiului acest înalt și binefăcător 
principiu au tot-odată și marea în
datorire, de-a păstra neștirbite așe- 
4ămintele sfinte ale bisericei, căreia 
îi revine un rol atât de însemnat 
nu numai în vieța sufletăscă a cre
dincioșilor, ci mai ales și în ceea ce 
privesce desvoltarea lor culturală și 
națională.

Acel principiu mai reclamă și 
cea mai bună înțelegere și armoniă 
între representanții clerului și ai po
porului și orî-ce deviare dela el ar 
face din sinodalitate o parodia, 6r 
în locul discusiunei libere și nepa
sionate ar pași intriga, promisiunile 
seci, abusul potestății și, în sfîrșit, ar 
urma decadența întregei instituțiuni.

Biserica răsăritului, este bise
rică națională. La noi Românii de 
dincbce de Carpaț! biserica și scbla 
sunt strîns legate una de alta și de 
corpul națiunei, formând așa picând 
un trup și suflet. Despărțite una 
de alta ar rătăci pe necunoscutul 
ocean al vitregității timpurilor și 

viforul ispitelor li-ar amenința cu 
îndoită putere esistența.

E lucru dela sine înțeles, der 
că mai ales acți, când Românii din 
Transilvania și Ungaria trăiesc în- 
tr’o epocă de mar! încercări și când 
singurul scut al naționalității lor 
a rămas tot biserica cu scola de sub 
îngrijirea ei, celor chiămați a con
tribui cu cuvântul și cu fapta la 
binele și prosperarea bisericei, nu le 
este permis a lua în derisiune sim
țămintele naționale, ci mai vârtos 
trebue să le propage și cultive cu 
bărbățiă și înțelepciune.

Ori cât timpul și împrejurările 
politice grele, în car! trăim, sunt 
nefavorabile pentru biserica și scbla 
română, totuși amvbnele și bancele 
scolelor românesc! au și trebue se 
aibă marea chiămare și îndatorire 
de a susțină în poporul rămân asu
prit și prigonit sfințenia moralei, 
iubirea pentru învățământul națio
nal, înflorirea vieții, a culturei și 
literaturei române.

Istoria însăși ne dă acestă mare 
învățătură. Pe timpul când Romanii, 
domnitoriii lumei, au format în im
periul bizantin o „Romă nouă*, limba 
latină s’a introdus în tbte institu- 
țiunile vieții publice de stat. Toți 
indivicjii, cari făceau parte din so
cietatea mai înaltă, vorbiau cu pre- 
dilecțiune limba cuceritorului Gre
ciei. Der cu tbte acestea biserica 
grecă a rămas atunci, și în veacuqle 
următore, neclintită pe lângă limba 
ei națională. Preoții formau falanga 
puternică de resistență, propagând 
cu evangeliul în mână simțămintele 
și limba grecâscă. Numai acestei ac
țiuni neobosite poporul grecesc îș! 
pbte mulțumi esistența și promova
rea culturei și literaturei sale națio
nale.

Biserica română greco-orientală 
din Transilvania și Ungaria se află 
acji în condițiun!, am pute cjice, ana- 
lbge. Prin urmare nimeni nu va 
pute nega, că pentru salvarea esis- 

tenței naționale cu toții sunt datori, 
dela Archiereu pănă la cel din urmă 
poporen, a țină sus stindardul limbii 
și naționalității române, a lucra și 
a reclama cu abnegațiune eroică 
condițiunile necesare vieții și des- 
voltării bisericesci-naționale și a con
tribui toți în unire la promovarea 
intereselor mari vitale ale popo
rului.

Nu e vorba aici de politică mi
litantă, nici de acțiuni politice, cari 
cad afară de cadrul constituțiunei 
bisericesc!. E vorba însă cu atât mai 
mult de validitarea drepturilor sfinte 
și nealienabile ale unei instituțiuni, 
care prin tbte vremurile a dus și 
duce un rol de frunte în societatea 
omenâscă și sevârșesce o pacinică, 
roditbre și binefăcătbre lucrare în 
sînul poporului.

Drept aceea, dorim din inimă, 
ca Sinbdele eparchiale, ce se vor 
deschide Duminecă în Sibiiu, Arad 
și Caransebeș se aibă resultate îm
belșugate pentru binele și mântui
rea credincioșilor, pentru prospera
rea și înflorirea bisericei și a na
țiunei.

Vechile steaguri românesc! la 
mileniu?

„Ziua“ din BucurescI, conti
nuând a-se ocupa cu cestiunea dra
pelelor, scrie următbrele relativ la 
pretențiile unguresc!:

Cari sunt drepturile istorioe de suze
rani ale Ungurilor asupra acestor țări ? 
Pe ce temeiuri se sprijinesc a-le invooa 
oa un suvenir istorio?

Ungurii nu au nici un drept, nu pot 
să se sprijine pe nici un temeiil.

Am spus’o și o repet, că asemenea 
pretenții ungurescl nu se pot justifica în 
tot cursul vieții ndstre istorice de stat. 
OrI-câtă ostenelă îșl vor da Ungurii nu 
vor pută găsi documente începând dela 
anul 1280 încoce, pe cari ei să se potă 
răzima serios.

Tote laudele și tdte pretențiile lor’ 
Ungurii nu le pot răcjima deoât pe docu
mente emanate dela dânșii, anteriore esis- 
tenței legale a Munteniei și a Moldovei, 
privitdre pot cjice epocei ante-istorice ale 
constituirii Românilor în state organisate.

Ungurii pretind că aceste țări au 
fost cuprinse în frontierele regatului lor 
înainte de înființarea principatelor, voind 
a deduce de aici, că suzeranitatea lor a 
trebuit să se exerciteze și după aceea; în 
vechile lor documente din vâoul al 13-lea 
și al 14-lea, vedem pe regii Unguri înti- 
tulându-se „regi ai Ungariei, Dalmației, 
Croației, Ramei, Serbiei, Galiției, Lodo- 
minei, Cumaniei și Bulgariei".

Prin Cumania, în adevăr, se înțelegea 
cea mai mare parte a Valaohiei și chiar o 
parte din Moldova.

Dăr cum și-au esercitat Ungurii aoea 
suzeranitate? Cari sunt actele și faptele 
lor de stăpâni în aoele țări? Unde sunt 
dooumentele, cari să ne arate pe Unguri 
amestecându-se în mod continuu și activ 
în viața numeroselor formațiuni de princi
pate și ducate românesol de pe teritoriul 
României actuale?

Ungurii nu jne arată asemenea do
cumente, istoricii lor sunt muți în acâstă 
privință.

Er din puținele documente, cari se 
ocupă de acâstă cestiune, resultă în mo
dul cel mai neîndoios oa Valachia și Mol
dova nu au făcut nicl-odată parte inte
grantă din Ungaria, că regii maghiari 
aveau o stăpânire numai nominală, și că 
titlul lor de regi ai Cumaniei era mai mult 
o fală, o simplă denumire onorifică pentru 
a satisface vanitatea totdăuna mare a re
gilor unguri.

In adevăr, în 1247, regele Bella al 
IV-lea oonstitue ca feud marelui măestru 
ai oavalerilor teutoni, • Ospitalierii de Ie
rusalim, Oltenia și ou o parte din Valachia 
mare, ou îndatorire pentru acela ca să 
aduoă „100“ de cavaleri, spre a apăra păr
țile acelea contra Tătarilor și Bulgarilor!

Din însăși acest document se vede 
bine, că Bella al IV-lea dăruia oeea-ce nu 
era al lui, ceea-ce nu poseda nici putea 
apăra.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Icona miraculosă.
„Ești tare îngândurat acjî, ori mi-se 

pare mie! Oe-țl este ?“ întrebă Klinkmann 
pe amicul său, pe pictorul L'ndenmii'ler, 
oare a(jl stetea tăcut într’un colț al cana
pelei sale și apărea atât de trist.

„Cetesoe aci!"
Klinkmann luă gazeta și ceti: Icdna 

„Răsărirea sorelui în pădure" de Linden- 
miiller e de bună semă cea mai greșită, 
din câte s’au putut vede în ăst an la es- 
posițiă. Despre o copiă de pe natură aci 
nu pote fi vorba, deore-oe în tablou totul 
e ridicol, așa-dără peste tot nu corăspunde. 
Lindenmiiller n’are nici idee, cum se în
tâmplă răsărirea sorelui în pădure. Sdrele 
atârnă de ceriu, oa o plăcintă plină de un 
jăratic electrio, arborii în arangiamentul 
lor oblu i-au înfățișarea unor soldați de 
metal îmbrăoațl în vitriol, unii din ei apar 
— bagsăma acesta va să <Țcă efectul re- 
flecsiunei iuminei — ca și când ar fi că- 
<jut în gălbinare, de jalea artei lui Linden- 

miiller. Tabloul face o impresiune așa de 
bizară, înoât juriul pare, că a fost orb la 
esaminare și de aceea îl lăsară să între aci. 
O mânjitură în adevăr vrednioă de com
pătimit.

— „Hm! Aoăsta, firesce, nu-i prea 
măgulitor, der totuși, capul sus! Chiar atât 
de rău nu va fi tabloul 1“ — Curagiul 
aprope pierdut al lui Lindenmuller reînvie 
ărășl.

— „Tu scrii la mai multe (jiare, 
Klinkmann, fii bun ia-mi tabloul în apă
rare".

— „Bucuros, der oum ? Eu nu sunt 
un oritio în ale artei".

— „N’oi pută lansa o notiță în ga
zete, că Țarul a împuternioit pe plenipo- 
tențiatul ruseso din Berlin să oumpere ta
bloul meu ?"

— „Non sens! Asta ar fi o vătămare 
a gustului său artistio. Țarul ar pretinde 
estradarea mea pentru vătămare de onore 
și m’ar espeda in Siberia. Mai bine fă-mi 
plăoerea și fierbe o cafea bună, tare, la 
mașina ta, oele mai bune inspirații îmi vin 
la cafea".

— „Bucuros, fao tot ce-mi oerl".

După oafea se cufundă Klinkmann în 
gânduri.

— „Da ce-i? Nu-țl mai vine vre-o 
idee?" întrebă Lindenmuller după o pausă.

— „Ba, da! mi-a venit în minte, că 
am de căpătat dela tine 50 de mărci, chiar 
aș avă lipsă de acei banlA

— „50 de mărol! — afurisita de oa
fea!... Da, le oapețl îndată ce-mi vend ta
bloul".

— „Ah, bine did, tabloul tău... Ei, 
bine, o să-l vincjl încă cu un preț briliant, 
și pe lângă aceea vei deveni un piotor 
sărbătorit. Adio pentru acjl!“

*
Spre surprinderea oomisiunei esposi- 

ției, iodna lui Lindenmuller „Răsărirea sd- 
relui în pădure" eseroiă o putere atragă- 
tore miraculăsă asupra cercetătorilor feme- 
ninl ai esposiției. Grupe de dame steteau 
ore întregi lângă icănă și păreau a nu se 
mai obosi deleotându-se de produotul mu- 
sei lui Lindenmiiller. Iol și oolo se aucjiau 
și observări asupra însușirilor iconei în care 
se descoperiră tăte oalitățile superiăre oarl 
mai ’nainte nici un om nu le aflase.

— „Nu se mai satură omul a privi 

la acest tablou!“ cjise o blondă sveltă, fru
mușică, de vre-o 20 de primăveri. „Nu! 
Acurateța acăsta a desemnului, colorile 
aoeste marcate sunt de admirat!"

— „Intr’adevăr, așa este!" răspunse 
veoină-sa, o brunetă cam de 30 de ani, 
„der eu aflu văpseala prea prospătă. Mai 
mult îmi place în tablou fina pătrundere a 
perspectivei". Unei a treia îi plăoea din 
oontră mai tare frumseța tonului, la a pa
tra îi plăoea ărășl trăsurile libere. Cele mai 
multe dame însă o contemplau tăoend; 
steteau aoi, ca și împlântate fără a <fice 
oeva, și priviau la miraculâsa iodnă, arun- 
oând numai în jur de sine priviri esami- 
nătâre, ca și oând efeotul operei de artă 
ar fi voit să-l afle la ceilalți privitori.

— „Interesant!" cjise oritioul A., că 
aoest tablou eseroită atâta interes asupra 
elementului femenin. „Conține nesmintit o 
mulțime de frumsețl subtile, ce se observă 
numai după o privire repetată!"

— „Aoăsta-i și părerea mea, d-le oo- 
legă", observă criticul B. „Peste acest ta
blou e vărsată o suovitate intimă indivi
duală".
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De-altmintrelea ; aoest act a fost și a 
rămas pur platonio, de vreme ce aoei ca
valeri nu au venit în realitate niol-odată 
și de vreme oe, peste câte-va decenii de 
ani, vedem organisându-se statul liber al 
domnilor Munteniei.

Dela aceea dată, mai întâlnim prin 
documentele ungurescl din când în când 
ore-oare reproșuri de nefidelitate și de ne- 
credință adresate domnilor Munteni, cu un 
oaraoter curat platonio.

De oâte ori domnii Români rupeau 
relațiile de prietiniă ou regii Unguri de 
atâtea ori aoeștia vărsau focul pe ei fă- 
oându-i infideli și felonl. Ceea ce nu îm- 
piedeoa pe domnii români, oa să-și caute 
de trâbă, ba ohiar să le aplioe ohiar și 
oâte o ooreoțiune Ungurilor oând aoeștia 
încercau, oa să între în țâră ou putere ar
mată, oum s’a inteplat bună-âră la 1330.

In ceea ce privesoe Moldova, preten
țiile Ungurilor sunt și mai ridioule. Afară 
de vechi episcopate oatolioe, preoum la 
Vrancea și la Bacău, episcopatele care 
atârnau direot de Papa dela Roma, fudulia 
unguresoă nu are nici un temeiă.

E drep, că într’un dooument, al lui 
Ludovio din 1369, acest rege maghiar, 
povestesce fuga voevodului Bogdan din 
Maramureș în Moldova, pe care regele o 
numesce „țtira ntistră Moldoventiscă*.

Dâr însuși din istorisirea, pe oare 
Ludovio o face în hrisovul său resultă, că 
stăpânirea asupra Moldovei fusese chiar 
pănă atunol nominală și încetase de mult 
a fi chiar nominală.

Dovadă cuvintele următâre din hrisov: 
„același Bogdan și f'eoiorii lui s’au îndem
ânat, ca să se lase de oalea dreptății și 
„mai adeseori rătăoiud dela stator nioia 
„datorinței celei credinoiose, au trecut pe 
„sub ascuns din crăimea nostru a Ungariei 
„în cțisa țera ntistră Moldovenescă șf cuprin- 
„cțend-o s’au silit a-o ținti de a pururea !!...*

Etă pe ce drepturi istorice Ungurii 
se razimă în pretențiile lor retrospeotive.

Etă în puterea oăror ridioule fantazii 
steagurile Moldovei și ai Munteniei vor 
figura alăturea cu aoele a celorlalte po- 
pore cuoerite și supuse de Unguri!...

Să nu rîcjl de acâstă mascaradă mi
lenară 1!

CRONICA POLITICA.
— 29 Martie.

In ministeriul ung. de iDterne s’au 
stabilit definitiv listele electorale pentru 
anul 1896. După datele cuprinse în aceste 
liste, numărul total al alegătorilor este de 
889,714, adeoă mai mic cu 5493 ca în 1895. 
A soădut numărul alegătorilor în comitate 
ou 10,000, âr în orașe s’a sporit ou 5000. 
E fârte bătător la ochi acâstă împuținare 
a numărului alegătorilor, mai ales după ce 
este constatat, că în anii din urmă nu
mărul loouitorilor a oresout conținu, âr în

Când mai oeroetâ Klinkmarin pe ami
cul său Lindenmuller, îl afla vesel, bine 
dispus. Pe masa lui steteau deosebite cjiare, 
în oarl îi era lăudată icâna, ca o operă de 
artă, ce faoe impresiune asupra lumei fe- 
meiesol, cea pricepătore de arte.

— „Iubite Klinkmann, aoi-s oele 50 
de mărci. Cu punga îți stau acjl la dispo- 
sițiă. ErI am vândut tabloul ou 3000 de 
mărci".

— „Soiu!" Grăi Klinkmann sumeț. 
„Mie ai de a-ml mulțămi. Firesoe, ai vrâ 
8ă soii ce și cum am făcut? — Forte sim
plu, pe-o cale, oa adl nu-i mai (mult neo
bicinuită. In oâte-va cjiare am lăsat să se 
tipărâscă anunțul: Un domn bogat milio- 
ner, caută o damă cultă, pricepătore de 
artă, cu scop de a se căsători cu ea. Ave
rea e luoru seoundar. Looul de întâlnire și 
eunoscere e esposiția de bele arte dinain
tea minunatului tablou al lui Lindenmiiler. 
„Răsăritul sârelui în pădure11.

„Soii aoum cum ți-a succes de te-ai 
scăpat de pocitura de icâuă?"

— „Klinkmann, tu ești un geniu!11
(după „Lust. Blatter'1.') 

raporturile economioe, ori în privința plă- 
tirei dârei nu s’a ivit niol o sohimbare 
deosebită. Se pâte lua ca sigur deci, că 
scăderea a provenit dintr’o falsificare a lis
telor, fkcută, de sigur, în defavorul celor 
oe nu fao parte din tagma partidei guver
namentale.

*
piarul ofioios rusesc „Novoje Vremjau 

vorbind despre raporturile din Rusia și 
Bulgaria se ocupă în trâoătși ou România 
și cu rolul ei la Marea Nâgră. Marea 
Nâgră — <jioe „Novoje Vremja" — e aoum 
o mare rusâscă; în cursul celor din urmă 
dece ani Rusia a făcut achisiția acâsta. 
Esolusivitatea pavilionului rusesc pe Marea 
Nâgră a fost recunosoută prin tratatele in
ternaționale, care a înohis Bosforul, în 
urma oererei Rusiei, orl-cărui vapor de 
răsboiă, care nu portă pavilionul turoeso. 
Pavilionul turcesc nu esistă însă de fapt pe 
Marea Nâgră. „Cum anunță însă dim-ele — 
adaoge „Novoie Wremia11 — România îșl cu- 
nosce laConstanța un port de rtisboiu fi fi-a adus 
de pe Dunăre unicul încrucișetor și câte-va 
torpilore. Gluma acâsta a Românilor, oare 
dovedesoe obicinuita lor aroganță provo- 
oătore, atinge o cestiune căreia Rusia i-a 
dat tot-dâuDa o importanță fundamentală 
și de principiu și nu pote fi permisă cu 
nici uu preț". țliarele de dincolo, oarl 
aduc acâstă soire unele nu cred în seriosi- 
tatea ei, âr altele află din isvor autorisat, 
oă Rusia prin ambasadorul său din Bucu- 
ouresol d-1 Fonton a cerut guvernului ro
mân esplioațiunl în privința lucrărilor 
strategice, ce se proiectâză în portul Con
stanța, oât și în privința trimiterii înoru- 
oișătorului și torpilorilor de pe Dunăre la 
Constanța.

0 propunere pentru sufragiul 
universal.

După anuarul statistio ofioial din 1892, 
numărul oetățenilor din Ungaria obligați 
la armata de liniă, la honvedime și la 
glâte este de 2,680.000. Din acest număr 
tocmai a patra parte, adeoă 870.000 âmenl 
se bucură de drept electoral. Dela ceilalți 
trei din patru părți li-se cere numai să 
apere țâra cu sângele lor, dâr nu li-se dă 
acel drept prin a căruia recunosoere s’ar 
faoe din miliânele neîndreptățite ale popo
rului adevărațl cetățeni și li-s’ar da o pa- 
triă în locul statului brutal de astăcjl.

Acâstă situațiune e de nesuferit. Prin 
susținerea și mai departe a unui ast-fel de 
sistem de donațiune privilegiat nu vom ser
vi nici cât mai puțin ideia de stat maghiar, 
ba din oe în ce mai multe elemente ale 
poporului se vor înstrăina de ea.

Să luăm esemplu dela cei buni ai 
classei nobile de dinainte de 48, olassa 
cetățenâscă privilegiată de astăcjl să ur
meze și să continue nobila luptă a aoe- 
lora. Să renunțăm la privilegiile nostre, 
cum au renunțat ei. Să înțelegem și noi 
— înainte de-a fi prea târcjiu — ouvântul 
admoniator al epoeei progresului, preoum 
l’au înțeles ei. Să dovedim, precum au do
vedit ei, că iubim poporul și stimăm drep
tul lui nu prin vorbe amăgitore, oi prin 
fapte.

Ne pregătim se serbăm mileniul. Pâte 
fi ore adevărată, pote fi âre generală 
aoâstă serbare a mileniului, dâcă uităm de 
poporul muncitor și de drepturile lui, — 
dâcă uităm de popor, al căru-i produot 
este însu-șl mileniul și a oăruia muncă și 
diligință o laudă fiă-care patriă, fiă-care 
hală? Și nu este âre cea mai demnă ser
bare a mileniului, dâcă milionelor de po
por muncitor îi vom da, fără deosebire de 
confesiune, de classă și de naționalitate, drep
turile lui oetățenesci și omenesol? Dâră îi 
vom reda, aceea, ce a avut poporul cu o 
miiă de ani înainte și oe ’i-s’a luat în de
cursul celor o miiă de ani trecuțl ?

Avere-am âre ast-fel adevărată causă 
de-a serba mileniul în numele întregului 
popor? — Nu. Serbarea mileniului am de
grada-o astfel la o serbare a minorității privi- 
legiaților, classelor cari stăpânesc pe basa 
censului, de oarl poporul e străin și re- 
servat. Poporul muncitor ar fi oupriDs de- 
un sentiment de amârîoiune și nu de 

bucuriă, oând ar trebui se vadă și să es- 
perieze, că de tâte s’au îngrijit; numai de 
el și de dreptul lui strămoșeso, oe-i este 
dat dela Dumne4eu, și-au uitat, și că ac
centuarea iubirei față de popor este numai 
o vorbă gâlă, al oărei scop este amăgirea.

Resolvarea marei probleme, de-a e- 
lupta pentru popor dreptul eleotoral, se 
aștâptă ou deosebire dela cetățenii orașelor 
oarl sunt mai înaintați și mai iubitori de 
libertate, âr între aoeștia în prima liniă 
dela oetățenii luminați ai capitalei ungu
rescl, oarl în direcția acesta au să pășâscă 
ca inițiatori.

Cetățenii iubitori de popor privâscă 
numai în jur la țările și poporele veoine. 
Ei vor vedâ, că pe terenul drepturilor po
norului, Ungaria, pe care ne place a-o prea
mări ca pe patria libertății și a drepturilor 
libere ale poporului, a rtimas departe induratul 
chiar și a țenlor mai puțin desvoltate. Așa 
d, es. tot dintre 1000 de cetățeni au drept 
de alegere: în Franoia 271 de cetățeni, in 
Elveția 240, în Greoia 232, în Germania 
217, în Belgia 210, în Anglia 163, în Dama 
139, in Ungaria 57. Chiar și în Austria se 
vin 72 de alegători la 1000 de cetățeni, 
dâr aici, oum se soie, tocmai acum este 
Ja ordinea 4^®' reforma legei electorale, 
care e primul pas pentru întroduoerea su
fragiului universal. Numai Ungaria a rămas 
nemișcată pe acest teren, nefăoând dela 
1848 niol un pas înainte, pe oând aprope 
tâte țările, tâte popârele din jurul său au 
progresat.

Intre observările, ce se fao din partâ 
oontrarilor întroduoerei sufragiului univer
sal, cea mai dâsă și mai obicinuită este 
aceea, că sufragiul universal ar periolita 
prestigiul culturei, rassei și națiunei un
gurescl, ar periclita supremația maghiară în 
actistă patriă, față cu naționalitățile, adecă 
față cu cetățenii de rassă nemaghiară. Aoâsta 
însă nu pote fi socotită oa o observare 
seriosă nici față cu Budapesta, nici față 
cu orașele din patriă în genere, mei față 
cu ținuturile locuite de Maghiari, ci ea 
pote avâ loc numai față ou ținuturile lo
cuite de naționalități.

Legile patriei însă nu fao deosebire 
de drept între naționalități și dispun a fi 
împărtășiți fiii aoestora de-o potrivă cu 
orl-oarl alțl cetățeni în tote drepturile. Nu 
numai oă e necoreot, dâr e o părere cu 
totul neconstituțională părerea acelora cari 
sunt în contra întroduoerei sufragiului uni
versal din causă, că prin aoâsta li-s’ar da 
mai mare influență naționalităților. 'Căci 
dâcă ar fi adevărat acâsta, atunol asta ar 
însemna de-o parte recunâscerea afirmărei, 
oă aoum naționalitățile sunt asuprite pe 
oale măestrită, respective că sunt actual
mente restrinse în drepturile lor consti
tuționale, âr de altă parte ar însemna, că 
națiunea maghiară numai prin tăgăduirea 
drepturilor de progres și de libertate ale 
poporului îșl pote asigura prestigiul și ro
lul de conduoător politic îu țâra sa.

Din contră, dreptul general eleotoral, 
fiind-că ar face să înceteze neegalitatea de 
drept și ar asigura constituirea dietei 
ungure-ol pe basa adevăratei representanțe 
a poporului, ar aduce cu sine o nouă și 
luni puternică legătură intre cetățenii de 
diferite limbi și ar faoe posibil, ca să fim 
ou mai multă atențiune și să desvoliâm 
mai multă aotivitate pentru validitarea 
intereselor comune și îndreptățite ale 
poporului, ceea oe cu sistemul de acj1 6 
imposibil. Și aoest scop s’ar putâ ajunge 
cu atât mai mul', fiiud-că numai și numai 
votarea generală secretă pote asigura pu
ritatea alegerilor.

Noue erupținui de mânia.
Cam de mult „Pester Lloyd" 

nu șl-a mai versat focul în contra 
pretinșilor agitatori daco-români. 
Acum îi dă prilegiu de a-se ocupa 
erăși de ei faima, că s’ar plănui 
predarea unui Memorand monar- 
chului pe timpul mileniului din 
partea română, slovacă și serbescă. 
Etă ce c|ice între altele numita foie 
guvernamentală:

Ideia acâsta (adecă de a duce Un 
Memorand ou o deputațiă, în care să fiă 
țărani români, slovaci și sârbi, la Buda
pesta) s’a născooit în oeroul agitatorilor 
daoo-românl... întrebarea este aoum, oare 
pâte fi urmarea unei astfel de demonstrații, 
oe trebue să vateme așa de adâno senti
mentul patriotic. Sortea deputăției din anul 
1892 formâză un cas de precedență deci
siv... Un Memorand înoit ar avea aoeleșl 
oonseoențe, dâcâ cuprinsul lui ar fi tot așa 
de resvretitor și provooatorio, ca a Memo
randului român din 1892, oare a dus ou 
sine întrevenirea procurorului.

Totuși este o deosebire ore-oare între 
atunci și aoum. Autorii și respânditorii Me
morandului din anul 1892 puteau atunci 
înoă să se provâoe la oalitatea lor de mem
brii ai comitetului român eseoutiv. Aoest 
comitet însă a fost disolvat oa nelegal, de 
6re-oe statutele sale n’au fost presentate 
mini8teriului. Conducătorii mișcărei actuale 
nu au dâr niol acel titlu de drept aparent, 
oa representanți ai naționalității lor, ce-1 
aveau în anul 1892.

Mei departe se plânge „Pester Lltiyd*, 
că cei din vorbă, oarl vor se pună la oale 
amintita demonastrațiă nu seiu ce însâmnă 
(Noblesse oblige). Ar însemna a lovi în față 
chiar și ideia cea mai primitivă de leali
tate și coreotitate politioă, dâoâ ei ar voi 
eă răspundă la actul de grațiă regesc reoă- 
<jend în culpabilitatea de mai înainte.

Insinuă apoi „P. Lloyd", că sub man
taua sentimentelor omagiale și dinastioe e 
asounsă tendința de-a esploata din nou 
refusul eventual de-a să primi deputăția 
pentru scopuri irredentistioe, 4’°®n^u‘se 
țăranilor: „âtă aoum numai aveți oe căuta 
la împăratul, care șl-a întors fața dela 
voi" — oum s’ar fi întâmplat și la 1892. 
Foia șovinistă guvernamentală încheie prin 
a face un apel la toți factorii, cari au „in- 
fluința asupra Românilor din Ungaria11, ca 
să împedece planul periculos și pervers. 
Apelâză în deosebi la episcopatul român, 
care cj.ice, va faoe de sigur iot posibilul 
spre a reține pe preoții și dascălii poporu
lui dela acea mișoare nepatriotică și duș
mană statului, oăel fără ajutorul și con
cursul preoțimii râua voință a demagogilor 
e neputinoiâsă de-a cuteza și măcar o în
cercare a unei demonstrațiunl...

— 29 Martie.
Restanțele de dare și dreptul de ale

gere. Atragem atențiunea alegătorilor ro
mâni asupra disposițiunei legei electorale, 
dnpă care în nouăle liste ale alegătorilor 
pe anul curent numai aceia vor fi introduși, 
cari pănă la 15 Aprilie n. c. vor fi plătii 
iotă darea de stat directă și indirectă pe anul 
trecut, 1895.

—o —
Episcopia Lugoșului. „Dreptatea11 din 

Timișora, care lansase soirea „din isvorul 
cel mai competent și cel mai serios", că 
candidatul guvernului pentru ocuparea sca
unului episcopesc din Lugoș ar fi capela
nul castrens d-1 Dr. David, se îndoiesue 
acuma ea însăși în esaotitatea scirei aduse 
și acusă isvorul ei de „ușurință" la cas 
când n’ar fi oel mai competent „și cel mai 
serios".

Grațiat. Vilhelm Glair, fostul redac
tor al lui „Keresztâuy Magyarorszâg", a 
fost condamnat anul trecut pentru delict 
de pressă la 3 luni închisore. Recurgând 
însă la grația monarchului, ’i-s’a iertat pe- 
dâpsa.

—o—
S’a perdnt la producțiunea teatrală 

de asâră, dată în reduta orașului, o pele
rină (guler) vânătă închisă, ce era acățată 
în toaleta damelor. Aflându-se cum-va 
acâsta pelerină, care a putut fi luată cu 
alte haine din erore, respectivul este ru
gat a o preda proprietarei depunându-o la 
administrația foiei nâstre.

—o—
Venire de bratji- Din revierul ora

șului, looo, grădina ou plantație după 
„Krukurul cel mare" se pâte cumpăra cu 
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asigurație dela administrația forestrială a 
orașului, oa cassa adm. pădurilor, a) brafi 
de 4— 7 ani miia cu 3 fi. 100 cu 50 or. 
bucata 1 cr. b) molidfi de 4 — 7 ani miia 
cu 4 fi. 100 cu 60 cr. bucata 1 or.

—o—
Concert. Duminecă în 12 Aprilie st. 

■n. se va da în noua casă de oonoerte 
(Redută) la mese întinse, un mare concert 
din partea musicei orășenescl. Din progra
mul bogat amintim numai cele două uver
turi „Waldmeister" și „Model" de TohanD 
Strauss. Renumitul critio musioal Hauslik, 
fice despre uvertura „Waldmeister" urmă- 
târele: „Strauss s’a întrecut pe sine în
suși prin compositia sa Waldmeister și as
cultătorii din ce în ce sunt mai surprinși 
de musioa plăoută“. începutul la 7 A âre 
sera, prețul de întrare 30 or. Restauran
tul va servi bere de Steinbruoh.

Dela comună.
Ședința din 9 Aprilie 1896 si. n.
Primarul aduce la ounosoință: 1) că 

■magistratul a votat mai multor loouitorl 
•săraci ajutore lunare de oâte 2 fi. 2) oă 
ministrul de interne n’a aprobat statutul 
oficiului orfanal și 3) oă capelei musicale 
orășenesoî ’i s’a dat în luna lui Maifl un 
•concediu pentru de a oonoerta în Buda
pesta.

H. Zeidner întrâbă pe președinte, dâoă 
se observă la reedifioarea „hotelului Union" 
linia de regulare aprobată de ministeriu ? 
Riind răspunsul președintelui, cât și al se
natorului Sohnell, nesuficient adunarea de
cide punerea obiectului la ordinea cJGei în 
ședința procsimă.

D Punctul prim din programă — ven- 
flare de pământ comunal — nu se pote 
desbate, fiind numărul membrilor prea 
mic și se va pune după 30 de file ârășl 
pe tapet.

2) La propunerea oficiului parochial 
evang. dela Bartolomeiu, se votăză econo
milor G. Gusbeth și I. Kertsoh, precum și 
■femeilor aoestora ajutâre de bani din fun- 
dațiunea R. V. Marienburg.

3) Cererea primarului Brennerberg 
pentru absolvarea de răspundere la defrau- 
darea lui Lazareviol se respinge; asemenea 
nu se primesoe propunerea lui Pușoariu 
pentru disoiplinarea primarului.

4) Sublocotenentului de polițiă P. 
Streoulea i se dă un concediu până în 15 
Iunie a. o. din oausă de bolă.

5) Cererea adjunotului de contabili
tate V. Boyer pentru mărirea personalului 
de luoru. fiind motivată cu oonoedierea 
■resp. pensionarea primcomptabilului, se pri- 
mesce.

6) Se alege o comisiune pentru esa- 
minarea soeotelelor constătătdre din d-nii 
Sohiel. Vlaiou și Miess pe lângă o remu- 
nerațiune anuală de 200 fi. peDtru fiă-oare 
membru.

7) Cestiunea abatorului se ia dela or
dinea filei, fiind presidiul informat, oă sta
tutul a pleoat astăcjl cu posta dela Minis
teriu la Brașov.

8) Se voteză 350 fi. pentru crearea 
olasei V la șodla de meserii.

9) Cererea lui Ign. Zăohăreanu din 
BuourescI pentru prelungirea terminului de 
zidire pe parțela Nr. 7 din Nou pănă în 
Martie 1898 se primesce.

10) Se decide instituirea unei mdșe 
pentru Dirste, Nou și Timișul de jos cu un 
salar anual de 60 fi. și 24 fi. bani de ouar- 
-tir. Cererea Dîrstarilor în privința „docto
rului de morțl“ se respinge.

11) Socotela fabrioei de gas pro 1894 
se respinge, fiind cuota de amortisare in
trodusă numai cu 600 fi. dela un oapital 
■de fundare de 122,000 fi.

Din Maramureș.
— Martie, 1896.

(Fine).

Ce privesoe funcțiunile administrative 
.ale comitatului, d-1 vicar Tit Bud constată 
■cu mulțumire, că Românii încă s’au nisuit 
a ouprinde teren. In „nisuÎDța" acâsta a 
Românilor însă eu nu găseso nici o bucu- 
riă în împrejurările de efi. Ba din oontră, 
tocmai aci zace buba multor rele și nea
junsuri, căol pentru a apuoa la câte-un os 
de ros, trebue nenorociții aspiranți să 
treoă prin multe probe de foc, âr după-ce 
.au isbutit în fine să convingă pe stăpânii 

dela putere despre „patriotismul" lor și 
apucă la câte-o slujbuliță, ei caută să-și 
asigure postul prin aoeea, că sunt mai 
mari dușmani ai Românilor chiar deoât 
Uogurii

Poporul român s’a scârbit așa de 
mult de funcționarii eșițl din sinul său, 
încât se înfioră chiar și să audă, că cine
va dintre Români și-a trimis fiiul la șoâlă 
la oraș, căci trista esperiență cjilnioă l’a 
făcut să orâdă, că din ast-fel de fii, deve- 
nițl omeni cu oarte, nu se va alege, decât 
nisce renegați, nisoe „irăgâlăi*, cum atât 
de potrivit îi numesce țăranul maramu- 
reșan.

Ge să mai fio, decă decorea funcțio
narilor români din Maramureș, cu cari se 
laudă vicarul nostru, este „fișpanul român" 
Vincz Gyula, incarnatul maghiarisator, care 
a venit în Maramureș cu șublele, ce le 
avea pe el, și astâ.cjl dispune de-o avere 
de peste 200,000 fi., — om fără copii, 
îmbogățit în mijlocul poporului nostru, 
căruia nicl-odată nu i-a făcut vre-un bine, 
oi pururea a luorat în contra intereselor 
lui naționale.

Der pe „fisolgăbirăul român" Papp 
Simon din Vișeul de sus oum mai pote 
d-1 vicar să-l numere între Români? Der 
între cei 7 advocațl români din Siget cum 
pote d-1 vicar să numere și pe un Ko- 
kânyesdy Miska, care nici religia româ- 
nâsoă nu și-o ține, decum să merite nu
mele de Român ? Se fioe, că acest rene
gat are să fiă numit fișpan al Bichișului, 
dâoă se va adeveri, atunci se va potența 
fericirea părintelui vicar, oăol va pută să 
se laude ou doi „fișpanl români" eșițl 
din Maramureș.

Sunt, oe-i drept, 7 advocațl de ori
gine română în Siget, cari mai toți sunt 
tineri și ar pute face mult dâcă ar voi, dâr 
afară de d-1 Dr. I. Mihali, ceilalți nu dau 
nici un semn, de vieță românâscă, tocmai 
așa, oa și funoționarii. Pare că acești 
omeni n’ar ounosce altă chiămare mai 
mare în lume, decât să vâneze după inte
res de căpătuire.

Vefi bine, oă în astfel de împrejurări 
le este ușor Românilor marmațienl să tră-1 
esoă „în pace" cu Ungurii. Asta însâmnă 
atât, oă maghiarismul violent îșl pote juca 
liber mendrele între Românii de aid, căol 
nu-i faoe nimeni oposițiă, nimeni nu luptă 
pentru apărarea adevăratelor interese ale 
poporului român.

In districtul ourat românesc al Izei, 
pentru esemplu, atât fisolgăbirăul, cât și 
solgăbirăul sunt Maghiari, der Maghiari 
turbați. Ei dau baluri românescl în șcâlele 
Românilor și strică păreții ou împlântarea 
stogurilor unguresol pe păreți. Și se dau 
aceste baluri pentru soopurl dușmănose 
nouă, servindu-se oausa maghiarismului 
chiar în șoolele ndstre!

Să nu se crâdă însă, oă și Ungurii 
ar fi atât de. toleranți față de noi. A fost 
de-ajuns, oa tînărul advocat Dr. Isidor 
Pop să-și anunțe deschiderea canoelariei 
sale advooațiale printr’un avis tipărit și în 
limba română, pentru oa să turbe toți 
„patrioții".

La gimnasiile și la preparandia de 
stat din Siget a fost înainte profesor de 
religiă, âr la gimnasiul de stat și de limba 
română, regretatul Ioan Pop. A fost des
tul, ca aoest brav Român să vorbăsoă pe 
strada și la școlă, românesce cu elevii săi 
și să le fiă un bun povățuitor, pentru-oa 
să fiă urgisit în întrâgă viața sa și espus 
la tot felul de șioane din partea Unguri
lor. De câte-orl i-a spart ferestrile și câte 
a avut să ’ndure aoest suflet nobil, pentru 
că a ținut la nemul său! D-sa ohiar când 
era pe patul de mdrte, în 1894, Ungurii 
din Siget i-au arangiat un „șari-vari" așa, 
oă orl-ce om cu simț a trebuit să se re- 
volteze.

Așa este a se înțelege la noi „armo
nia", cu care se laudă vicarul Bud. Ser
vilismul, cedarea, lingușirea e ridioată din 
partea fiilor ou oarte ai poporului român 
din Maramureș la nivelul unui credeu, er 
urmarea este, că contrarii au prins nas din 
(fi în fi mai mult, așa că astăfi timifilor 
vânători de grații li-se soootesce de crimă 
ohiar și numai a ceti o foiă românâscă.

Cine e de vină? — Slăbiciunea și 
lașitatea conducătorilor, cari au nutrit în 
adversarii noștri credința, că poporul ro
mân este o obiâlă, pe oare o pot călca în 
pioiore și pintenii și peroiunii, căol n’are 
oine să-l apere.

Acesta e prețul „armoniei", în care 
trăim noi cu compatrioții noștri jidano- 
ruteno-maghiari.

Vani.

Nou abonament
la

TBÂHSILWISI
€u 1 Aprilie st. v.

ge deschide nou abonament Ia 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii fotei nostre.

Prețul abonamentului» 
Pentru Austro-Ungaria:

pe xlzî. a,zx ....... 12 £1.
pe șese 1-an.i ................................ S fi.
pe trei 1-va.xxî - -....................... 3 3-

Pentru România și străinătate:
pe ixn. a,n. ..... 40 fra-xxcă
pe șese lvtn.1...................... 20 „
pe trei hau ..................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunoa
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Teatru român de diletanțT.
Brașov, 29 Martie v.

Sub impresiunea plăcută a petreoerei 
de aseră voiu să mă înoero a pune pe 
hârtiă tot ce mi-se îngrămădesoe în me- 
moriă, perourgând încă odată tâte mo
mentele din produoțiunea de erl de tot 
bine reușită.

Comedia „Trei doctori de-odată“, tra
dusă cu succes de domna Virginia -Vlaicu, 
jucată de diletanțl din societatea română 
din Brașov, e o piesă fină și cu efect.

Sujetul piesei: Un moșier familist, 
care din nenorocire se bucură de un sto
mach escelent, mânca teribil de mult, fără 
însă a fao° comoțiă. Urmarea acestei enorme 
pofte de mânoare este în totdâuna o in- 
disposițiă. Din causa acesta are în tot- 
dâuna necesitate de un medic, astfel încât 
era firm hotărît, ca și pe unioa lui fiică să 
o dea numai după un medic. Aoâsta însă 
iubea pe-un inginer, care din întâmplare 
sosise să o pețâsoă tocmai în momentul, 
când murind dootorul vechiu de casă se 
trimesese după un alt dootor. Intriga piesei 
este, că acest inginer pentru a-șl ajunge 
scopul se presentă cu învoirea fetei, ca 
medioal cel nou așteptat. 0 rudă, care 
venise să restabilâscă armonia în sînul fa
miliei sosind într’un moment nefavorabil 
sprijinit de dâmna casei, reourge asemenea 
la mijlocul de a-se presents tot oa medicul 
așteptat, nesoiind însă nimio de celelalt.

Din acestă înourcătură, care îșl ajunse 
oulmea, când acești tineri doctori erau 
puși față în față și se temea unul de al
tul, că va fi mai iute descoperit, fură 
scăpațl de dootorul cel adevărat, care 
îi scose gărgăunii din cap bătrânului, îl 
împăoâ cu oei doi „doctori" deohisațl și 
îl făcu să-și dea fata inginerului.

Scena, în care medioii cei falși tre
buiau să-și dea părerea asupra boluavului 
e cea mai comică, tot-deodată este și scena 
cea mai cu efeot a comediei.

Rolurile doctorilor falși au fost juoate 
fârte natural și cu eleganță, de d-nii A. 
StrUvoiu și profesorul N. Bogdan. D-1 prof. 
A. Vlaicu ca Bălteanu a caracterizat esce
lent pe gurmandul și hipohondricul pro
prietar și în genere a fost forte nimerit în 
rolul acesta. D-na E. Bogdan oa Adela 
soția lui, precum și d-ra Maria Bogdan, 
care represents o veselă camerieră și-au 
înțeles și jucat rolurile fârte bine. D-ra 
L. Bastasi representâ distins și ou mult 
șic pe domnișora de oasă. D-1 Dr. E. 
Mețian a fost la locul lui ca medicul oel 
adevărat și cu deosebire i-a reușit scena 
dela sosire, când înțelese cu oonsternare, 
că este înlocuit de alțl doi străini. D-1 llie 

Savu, oa totdâuna, juca pe Ion servitorul 
fârte natural și ou mult haz. In genere 
merită cea mai mare laudă prestațiunile 
bravilor noștri diletanțl, și tot ce dorim 
este, ca astfel de producțiunl suooese să 
putem ave mai des.

Conoertul, ce a urmat după represen- 
taț.iune, făcu asupra nâstră impresia oea 
mai bună. Era ceva solemnei și fârte dis
tins chiar și în înfățișarea oorului, oara 
condus de d-1 prof. P. Dima, a eseoutat 
cele două piese din program cu cea mai 
mare precisiune și oel mai bun efect. Ți-era 
drag să vefi oununa frumosă de coriști și 
de drăgălașe coriste pe scenă.

S’au oântat două coruri „VinO’n codru" 
fârte frnmos cor de H. Huber oântat și 
mai frumos. Și ounosouta horă de efeot 
(cor mixt) a lui G. Dima cu aoompaniare de 
orohestră.

Corul a mai adaus în urma sgomo- 
toselor aplause ale publicului și un duios 
oânteo poporal arangiat pentru cor de G. 
Dima.

Frumosa serată, la oare a luat parte 
un publio român uumăros — între care și 
mulțl din împrejurime — s’a încheiat c’un 
vesel dans.

De succesul acestei serate putem 
felioita pe araogiatorii ei.

— e —

Iubileul „României June“.
(Telegr. part, a „Gaz. Trans.“)

Viena, 10 Aprilie. Serata de cu- 
noscință a succes splendid. Public 
numeros. Representanțl din Graz, 
Budapesta, Clușiu, Leoben, Bucu- 
rescî, Iași, Cernăuți etc. Familii încă 
au venit din România și Bucovina ; 
din Ardeal înse nici una. Telegrame 
numerose din tote părțile.

SCIRl ULTIME.

Viena, 9 Aprilie. Alegerea de 
primar e fixată pe 18 Aprilie. Se 
prevede, că și de astă-dată va în
vinge Lueger și astfel se vor renoi 
scenele, cari încă dela prima alegere 
țin în agitațiune poporațiunea Vienei.

Budapesta, 9 Aprilie. Acjî s’a 
pertractat aici procesul pentru ca- 
lumniă și vătămare de onore inten
tat de consilierul ministerial în pen
siune Kassics contra fbiei guverna
mentale ,Magyar Ujsăgu. Redactorul 
jidan Kabos Ede, care în articulul 
incriminat a numit pe Kassics tră
dător de pătriă, a tost condamnat la 
3 Jile închisbre și 50 fi. amendă. 
Jidanul a înaintat recurs de nulitate.

Popor pitic. Un soț de călătoria al 
lui Stanley, Mounteney Iephenson, fioe, 
oă el a dat în Africa oentrală peste un 
popor pitic, care locuesce în diferite ținu
turi padurose ale Afrioei centrale și portă 
diferite numiri. Astfel în ținutul Monbottu 
aoest popor pitic se numesce: akka, în 
țâra neam-neamilor se numesoe a-tikki-tikki, 
în Monvu vorcean, și la cursul superior al 
rîului Ogore se numesoe poporul obongo. 
Pitioii aceștia sunt de-o oolâre gălbuie- 
suriă, âr alții mai gălbui-desohis; au o 
mărime de 122—124 cm., membrele pro
portionate ou oorpul, păr rar lânos. Tot 
corpul li-e acoperit ou păr suriu. Au un 
miros neplăcut. Oohl străluoitorl, dinți buni 
și întregi, urechile cam mărișore, buze sub
țiri, mâni și pioiore miouțe. Bărbații an 
barbă mare, ceea ce la Negri e raritate. 
Călătorul amintit susține, că acest popor 
nu e popor degenerat, după oum fio unii 
soriitorl, oi un popor pitic desvoltat na
tural, la o mărime maximală.

Proprietar: Dr*. Aus^ei Slfl uremia nu.

Redactor responsabil Sr*eg<sr*iu ^aîor.
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Cursul Sa bursa din Hiena.
Din 9 April 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.90
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.—
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% . 123.85
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% 101.25
Oblig. căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.— 
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.20 
împrum. ung. ou premii .... 159.— 
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin. 141.25 
Benta 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. 985 —
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 395.—
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 364.40
Napoleoudorî.................................. 9 55
Mărci imperiale germane . . . 58.87’/2
London vista....................................120.40
Paris vista.................................. 47.80
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 101.35
Hote italiene.................................. 43.80

Cursul pseiei Brașov.

Din 10 April 1896.
Banonote rom. Camp. 9.51 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’orl Cump. 9.53 Vând. 9.56
&albenl Camp. 5.65 Vend. 5.70
Rable rusescl Cump. 126.- Vend. 1.28
Mărci germane Otimp. 58.50 Vend. 59.05
Lire turcesol Cump. 10.75 Vend. 10.90
Soris. fonc. Albina 5"/0 100.75 Vend. 101.75

__________________ Nr. 71—1896.

Anunciurî
(inserțiimi și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise 
adiuinistratiunl. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea, 
se face mai de multe-oră.

Admi istr. „Gazeta Transă

de mistuit

.ziile de specerei cu prețurile fabricei, fia-care pachet și 
envelope, este provedut cu firma nâstră.

Nutritor și ușor

G iro-Conto 
la banca 

imp. gsrmană.

la ......—

Casa de bancă 
JACOB A. ADLER, 

Brașov. Piața mare Hr. 1. Slbiill. 
cumpără și vinde monede, hârtii de valore, devise după 

cursul cțilei cel mai mare — respective cel mai mic; 
rSseumperă f ară nici o detragere tot felini de 

cupone;
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă;
efectueză îucassări de polițe, asignațn, recipise, pe tote 

piețele Europei, cum și transoceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pănă 

la 90%;
predă asigma ii pentru ori și care piață comercială internă 

și externă fbrte ieftin , asiguatiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără apese;

primesce depuneri de bancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fondare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea, 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei11, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcți aduc 5% interese; 

asigură forte ieftin ori și CC losurî la sorțirl cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențidse specialiste prin corespondență. 

649, 48 - 50.

G iro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.

telefon 
Nr. 48.

Cec-Conto la — 
postă nr. 969 
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Mostre atrăgetăre
pentru mușterii privați gratis și franco, ©aete Cil mostre, cum nu 

s’au mai vădut pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe pentru. îmbrăcăminte.
Peruvian și Dosliimg; pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele 

funcționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici; livree-uri, postavuri pen
tru biliarde (mese de joc), și trăsuri. - Asortiment forte bogat de LOBEV din 
Stina, Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu preturi originale ale fahricei, nu 
pot nici 0 concurență. — Asortiment de șaluri fine și durabile pentru dame în colori forte 
moderne. — Ștofe de spălat, pleduri de voiagiu dela 4—14 fi. Tote cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
6r nu sdrențe eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, se se adreseze la

1
Ŝ1 pl s a ii 
h 
mi

i

Avem onârea a recomanda Onor, public

Producțiile nâstre din lână curata.
FABOSCAȚIE PROPRBE 

de postavuri și mărfuri de modă.
Atragem atențiunea On. public asupra StofeBor de pur- 

desiuri și uniforme, pleduri pentru bărbați, pla. 
pome de vară etc.

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

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

Ne rugăm de o cercetare cât mai numerbsă.

WILHELM SCHERG & C-ie.940,6- 8

Sosirea si plecarea trenurilor în Brașoir.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:
Tr. accelerat: — ore — m. dimineța. 
Trenul
Trenul
Trenul

de persone: 8 ore dimineța. 
accel.: 2 ore 9 min. după am. 
mixt: 10 ore 25 minute sera.
2. Dela Bucuresci la Brașov: 
accel: 2 ore 18 min. după am. 
mixt: 5 6re 20 m. după amâcțl.

Trenul
Trenul
Trenul de persone: 9 6re 8 minute sera. 
Trenul accel.: — ore — minute săra.
3. Dela Ztrnesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 6re 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul

JOH. STiKAROFSKY în Brunn. postavuri" austriaco).
Deposit permanent «Ie postavuri peste ’/2 milione fiorini.

E’P' Trimiterea numai cu ramburse.

6n ' cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub marca „Marfa lui Sti- 
iPPPQfțQ karofsk “ oferă, alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend 
IUI UUuu. su() njci o condiție marfă.

' 899,12-24.

Trenul
Trenul
Trenul

Trenul

mixt: 0
4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

de pers.: 8 6re 15 min. dimin. 
de persone: 1 oră 46 m. d. am. 
mixt: 7 ore 12 min. sera.
5. Dela Sinaia la Brașov*) 
de persone 7 ore 40 m. dim.

*) Acest tren circuldză numai Joia

pre — min. sera.
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Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

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

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin„ 
Tr. accelerat; — 6re — m. dimin.
Trenul
Trenul
3. Dela
Trenul

n
Trenul

Trenul
Trenul
Trenul

Trenul

Dumineca

1 mixt: 11 ore înainte de amecjl.
1 aooel.: 2 bre 19 min. după am, 
. Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu:>
1 mixt: 8 6re 35 min. diminâța.

„ 4 „ 55 m. după am.
1 mixt: 0 ore — min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

1 de persâne: 3 ore 1 după am..
1 mixt: 8 ore 50 minute dimin. 

de pers.: 5 6re 20 min. dimin..
5. Dela Brașov la Sinaia*)

de persone 6- 6re 40 min. sera., 

și la sărbători.

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei4 a 5 or. se potii cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.
Tipografia A. Mureșianu, Brasov.


