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Ordonanțele lui Hieronymi și 
comitetul.

ii.
Id timpul, cât au fost întemni

țați cei 14 membri ai comitetului, 
condamnați în procesul Memoran
dului, aceștia trebuiau se fiă înlo- 
cuițî de membri, cari n’au fost ju
decați și cari au fost achitați. Cei 
condamnați inse au aflat de bine 
a-șl lăsa locțiitori sâu substituți spe
ciali, pe cari și-i au ales ei înși-și 
după plac. Aceștia erau cei cu „moș
tenirea

Decă și cum au conlucrat acești 
„substituți", supranumiți încă și „co
mitetul substitut", cu membrii co
mitetului, cari se aflau pe picior li
ber, nu putem spune. Pănă în fliua 
de astăcfl nici nu seim, cine au fost 
acei „substituți". Nici că ne aducem 
aminte se se fi publicat unde-va nu
mele lor. Ba nici întregirile în co
mitet, făcute dela 1892 încoce, nu 
seim se se fi publicat.

Tot ce seim despre acesta se 
reduce numai la câte-va persone, 
cari se învîrtiau împrejurul „Tribu
nei" ’ și despre cari dam cu soco- 
tâla, că se numără între „moște
nitori".

Ei bine, cine-o fi fost, cine n’o 
fi fost în acest „comitet substitut", 
ajunge, că ei n’au făcut absolut ni
mic în direcția, ca partidul să ia 
posițiă seriăsă față cu ordonanța 
ministrului Hieronymi, din Iunie. In- 
tr’un târziu numai, nu seim la al 
cui îndemn, păte la al d-lui Dr. Ra- 
țiu, s’a conchiămat la Arad consfă
tuirea confidențială dela 29 Septem- 
vre 1894, ce trebuia se se convoce 
încă la finitul lui Iunie a aceluiași 
an. Acâstă conferență avea misiunea, 
de-a avisa la modalitatea pentru apă
rarea organisației partidului față cu 
ucazul ministrului de interne.

Misiunea nu și-a putut’o împlini 
și causa a fost, cum am dovedit la 
timpul seu, că arangiatorii întruni- 

rei „frățesc!", ca Dr. Gr. Popovici și 
V. Mangra, se aflau sub presiunea, 
ori erau chiar în ascuns înțeleși cu 
sobolii astăzi bine cunoscuți, al că
ror principal scop a fost, de-a face 
imposibilă cimentarea din nou a so
lidarității naționale și printr’asta re
culegerea partidului nostru, pentru 
ca cu atât mai ușor ei se-șl pâtă 
realisa apoi planurile lor de împă- 
căciune.

Lucru firesc, căci partidul fiind 
solidar și tare, nu mai puteau dom- 
nialor se vină după un an de (file 
și se vre se dea cu buretele peste 
întreg programul național, ce s’a 
născut tocmai din solidaritatea na
țională inaugurată la 1881.

Se nu ne abatem însă dela 
obiect. Voim numai se reamintim, 
cum din conferență delegaților, seu 
a bărbaților de încredere ai alegă
torilor noștri, care era contemplată 
la Arad ca singurul mijloc de-a 
pute lua posițiă față cu procederea 
ilegală și anticonstituțională a mi
nistrului, s’a făcut de-odată și fără 
de veste o adunare poporală de ale
gători, convocată în pripă la Sibiiu 
pe efiua de 28 Noemvre.

Și s’a făcut o adunare, în care, 
cum bine seim cu toții, au fost 
totum factum, „substituții" său „moș
tenitorii" comitetului, cărora le scri
sese unul din întemnițații dela Se- 
ghedin (Lucaciu ori Coroianu), ca 
„se nu mai umble cu atâtea tertipuri 
de comisiuni, ce nu numai că nu 
duc la scop, ci din contră pot pro
duce bănuelî la unii, zăpăceli la 
alții" *)

*) Alusiune la oomisiunea alesă de 
conferență confidențială din Arad.

Ceea ce însă numai puțini vor 
sci este, că în comisia acelei adu
nări dela 28 Noemvre, „substituții" 
au propus, ca în resoluțiunea mee- 
tingului să se Introducă un punct, 
în care să ’i-se voteze încredere și 
recunoscință „martirului" fugit Eu
gen Brote și că numai cât un fir 

de păr a lipsit, ca se fiă primit. S’au 
aflat însă în acea comisiă și băr
bați cu cugetare mai independentă 
și așa a căcjut propunerea, cu lipsa, 
ni-se pare, numai de un vot.

Am arătat într’un șir de arti- 
cull, publicați la finea anului 1894 
și erășl în Maia 1895, ce rol trist 
au jucat în adunarea din 28 Noem
vre interesele cele mari ale organi
sației nbstre de partid, căci aduna
rea nefiind competentă a se pro
nunța asupra lor, s’a mărginit a pro ■ 
testa. în resoluțiunea sa numai în 
genere contra ordinului lui Hiero
nymi dela 16 Iunie, adăugând, că 
„voesce să se susțină vechia organi- 
sațiă a partidului." Printr’asta adu
narea a dat numai prilegiu minis
trului, de a afirma, că a luat o ho- 
tărîre ilegală, denegând valabilita
tea unei ordonanțe ministeriale. Ast
fel enunciațiunea stângace dela 28 
Noemvre a dat nascere unui al doi
lea ordin al lui Hieronymi, prin 
care „oprind din nou activitatea 
partidului național român", enunță, 
că desconsiderarea acestui ordin o 
califică ca transgresiune, care se va 
pedepsi conform §-ului 16 art. de 
lege XL din 1879.

In loc de-a face der un pas se
rios pentru a remonstra în contra 
ordinului ilegal și anti-constituțio- 
nal și a veni ast-fel în apărarea par
tidului, „moștenitorii comitetului în
temnițat^ l’au băgat și mai mult în 
nămol.

Și nici că se putea altfel, când 
„Tribuna" și personele, cari au aran- 
giat adunarea, ca d-1 V. Mangra, 
susțineau, că „pentru resbne legale 
și constituționale nu ne putem opune 
ordinațiunei ministeriale11 și strigau în 
gura mare, că „au cedat numai 
forței, când n’au convocat confe- 
rența delegaților".

Resultatul acestor uneltiri de-a 
'paralisa acțiunea partidului prin ast
fel de apucături a fost, că prin di
rectul concurs al „comitetului sub
stitut" s’a agravat situațiunea par

tidului, creată prin ordinul primjtk 
~al lui Hieronymi. Al doilea ordin 
reservat dela 7 Decemvre 1894 a 
servit ca pretext șoviniștilor din 
țeră, ca în frunte cu primarul CIu- 
șiului să pornescă o gdnă formală 
în contra chiar a aderenților par
tidei naționale române, ca atari.

Hieronymi, înțelegând pe șovr 
niștii săi și vecjând, că din partea 
nbstră nu se face nici un pas serios 
pentru a paralisa ordinele sale ile
gale, s’a gândit, înainte de a se de
părta dela ministeriu, se mai facă 
o bravură „națională", mergând un 
pas mai departe și oprind în genere 
ori-ce adunare românescă cu direc
țiunea partidei naționale române.

Așa s’a născut al treilea ordin 
al lui Hieronymi dela 6 Ianuarie 
1895, care a fost publicat și în f6ia 
oficială și care amenință cu cunos
cuta pedepsă pe „ori și cine, care 
ia parte la vre-o adunare cu direc
țiunea partidei naționale române, sâu 
la convocarea unei astfel de adu
nări".

Astfel s’a complectat atentatul 
în contra organisației partidului nos
tru, fără ca comitetul, ori „substi
tuții" săi să fi întreprins ceva serios 
în contra lui, ba chiar, cum văzu
răm, lucrându-se din partea „subs
tituților" pentru a paralisa o acțiune 
serioșă și solidară a partidului.

CRONICA POLITICA.
— 10 (22) Aprilie.

In cercurile politice bulgare s’a lățit 
oredința, că cu ocasiunea visitei prințului 
Ferdinand în Petersburg va veni în vorbă 
și cestiunea unei confederațiunl balcanice, 
care ar avâ sâ stea sub protectoratul Ru
siei. Din Sofia se depeșâză, că întâlnirea 
prințului bulgar cu regele Alexandru al 
Serbiei va avâ de scop o înțelegere cu 
privire la cestiunile de cârtă dintre Bul
garia și Serbia, și mai ales cu privire la 
cestiunea maoedonână. Ce se ține de Tur
cia, Greoia și Montenegro, se susține, că

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

România Agricolă.
Un răspuns „Transilvaniei11 din Sibiiu.

In organul oficial al „Asociațiunei 
transilvane pentru literatura română și oul- 
tura poporului român", d-1 inginer O. Tilea 
a avut bunătatea de-a se ocupa și cu stu
diul nostru intitulat „România Agricolă1* și 
a făout o dare de sâmă — recunosoem bu
curos — competentă și obiectivă. Numai 
cu un punct nu ne împăoăm, acela, când 
dioe, oă vedem luorurile mai negre, de cum 
sunt, și la acâsta voim sâ reflectăm.

Fiă sigur și oonvins d-sa, că noi în- 
și-ne am fi cei dintâi de al retracta și 
amenda, și ne-am bucura chiar când ar fi 
lucrurile altfel, seu ni-ar putâ dovedi și 
convinge cineva de oontrarul, arătându-ne 
că starea morală și materială a poporului 
autoohton, de ai cărui sârte trebue sâ fim 
îngrijațl cu toții, ar fi alta!

Și apoi negru sâu alb, este cestiune 
de aprețiare individuală și socială, după 

ciroumstanțe și mediul în care te-ai mișoat, 
după disposiția sufletâsoă în care te afli la 
un moment dat, oare te pote influința în 
bine oa și în rău. DeoJ nu-i vom face d-lui 
Tileă o acusațiune din aceea, că s’a luat 
după informațiunl dela cunoscuți și rude, 
cei cari trăesc sâu au petrecut timp mai 
mult în țâră, vedem dor oăcjend în aceleași 
erori omeni născuțl și cresouțl în țâră, — 
și nu omeni simpli, cari nu ar fi trecut 
peste granițele țârei, oi âmenl sus puși, cari 
au visitat multe țâri ale Europei.

Apoi reounâsoem bucuros și aceea, că 
de pe bulevardele cele frumose, luminate 
ou eleotricitate al giorno, și din salouele 
parchetate și luoitore, cari le visitezi în 
orașe, și unde ai găsit tote ouoeririle lue
sului și modei, este greu de-a te orienta 
și a-țl faoe o ideă nimerită despre starea 
reală a luorurilor și a oulturei și bogăției 
de-afară, dela țâră, ba este greu se poți 
bănui măcar, că acela, care-țl vorbesce cu 
o vervă uimitore de frumsețile și minună
țiile dela Karlsbad, Monaoo, Nizza, Isohl 
de pe bulevardele Parisului etc., ar ave la 

el acasă, la moșiă, astfel de lucruri, ori chiar 
și bordeie, cum le-am descris noi!!

Nu numai pe d-1 Tilea, oi și pe alții, 
când vin din un mio oraș provincial, oa 
Sibiiul, i-a putut oaptiva, ba pun în uimire 
chiar și pe unul de aici, care după o ab
sență mai lungă re’ntorcendu-se din orașele 
mari și metropolele Europei, ca Viena, 
Lipsea, Berlin, Hamburg etc., vede ele
ganța toaletelor și luosul damelor, numârul 
mare și luosul birjelor și trăsurilor publice 
și particulare, în cari se plimbă în continuu 
mare și mio, încât ți-se pare, că aoele mari 
orașe, cari sunt cele mui bogate din Eu
ropa, sunt nisoe orașe sâraoe și mahalale 
pe lângă Buourescl. Și streinul, ce vine 
pentru prima-dată la Buourescl, se întdree 
de aid încântat de bogățiile iui, ducând 
cele mai plăcute suvenirl, bine înțeles, dâoă 
el a plecat fără de-a eși din oraș peste ba
rieră afară. Deci prea ușor este de a alu
neca și a fi dus în erâre.

Ei, și de ce sâ nu fiă așa? Dor de 
aoeea Bucuresoii se numesoe micul Paris, 
âr România Belgia Orientului, unde se cul

tivă cu atâta ardore de decenii întregi su
perficialitatea și lustrul, și nici atâta sâ nu 
avem ?!

Ori doră nu oultivăm cu toții națio
nalismul și patriotismul pretutindinea și în 
tote; ori doră nu suntem cjilnic cu dorul 
de țâră și de țeran, de talpa casei — pe 
buze??! Ori doră literații noștri și în Lite
ratura nâstră, școlară și laică, nu se pro
pagă 4iLic patriotismul, și nu se desoriu 
bogățiile și comorile neseoate, dâr înoă ne- 
soâse la lumină ale ei, despre fertilitatea 
enormă a solului, cu pământul virgin, ou 
pădurile imense, cu Bărăganul vast și înoă 
nebrăzdat etc. etc., oa apoi sub acele flo- 
rioele sâ ne putem face trebșorele liniș
tiți ? !

Ore nu avem noi, pe lângă istorii pa
triotice, geografii patriotioe și botanioe pa
triotice, cărți eoonomice, patriotice, pănă 
și cu titlul împrumutat, și în cari in partea 
economică națională vorbim de tâte buru
ienile și bidiganiile, âr pe cele cultivate și 
oari ar ave interes pentru agricultor și eco
nomist niol oă le atingem ? 
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statele acestea nu vor fi ooDtra federa- 
țiunei, deâre-oe acâsta se va înființa pe 
basa statului quo. *

Soirile mai nouă sosite de pe câmpul 
de răsboiă din Afrioa anunță, că armata 
italiană începe să sufere fârte mult din 
causa timpului și a lipsei de apă. Incon
testabil Italienii au intrat într’o mare în- 
ourcătură ou aoest resboitt cu Abisinienii. 
E probabil, oă chiar deoă în cele din urmă 
Italia va eși biruitâre, totuși va resimți 
mult timp consecințele resboiului. Dâcă 
guvernul italian dela înoeputul oampaniei 
ar fi mobilisat trupe sufioiente, răsboiul 
s’ar fi sfîrșit de mult. Guvernul lui Crispi 
nu șl-a dat de loo sâmă de forțele, de oare 
dispunea Menelik, ni ol de organisația tru
pelor lui. L’a considerat pe acesta, ca pe 
un șef barbar, fârte ușor de învins, atât 
din oausa armamentului primitiv, cât și a 
lipsei de taotică de răsboifi. Guvernul Ita
liei s’a înșelat, și greșâla făoută la început 
se repară fârte greu. învinse în primele 
lupte, armatele italiane mai ales după de- 
sastrul dela Adua, ș’au perdut ou desă
vârșire moralul. In Italia de-asemenea po
pulațiile sunt alarmate. Acâsta faoe ca și 
trupele noui ce se mobilisâză, să plece la 
resboia fără inimă, fără încredere. Va tre
bui, fără îndoială, oa Italia să faoă mari 
sarioficii pentru ca să pâtă eși ourată 
din răsboiul ou Menelik. Situația ei finan- 
oiară este ceea-ce îngrijesce în primul loo, 
și din acâstă prinoină guvernul actual nu 
pâte să procedeze ou o estremă energie.

*
Din Petersburg se depeșâză, că prin

țul Ferdinand al Bulgariei a mers alaltăerl 
la catedrala din fortărâța Petru-Paul și a 
depus cununi pe mormintele foștilor Țari 
Alexandru II și Alexandru III. întors în 
palatul de ernă, prințul primi în audiență 
pe ambasadorii Germaniei, Italiei An
gliei și Franoiei, preoum și pe prințul 
Lobanoff.

Școlele grănițeresci și guvernul.
— 1871-1896. —

II.
Neputend ministrul răsturna moti

vele din amintitele două representațiunl 
ale grănițerilor, elaborate în adunările lor 
generale din 1889 și 1890, a invitat „pri- 
vatim*  pe presidentul comitetului admini
strativ, baron Urs, ca se ostenesoă pănă 
la Budapesta, oa să se înțelâgă. Densul 
însă fiind bolnav, nu s’a putut duce ime
diat. InBă tocmai oând se afla în posițiune 
de a pută satisfaoe aoeetei invitări a pri
mit „Jn cale confidcnțală*  un proiect de 
regulament pentru organisarea șcâlelor, 
compus acolo sus la minister, cu receroarea, 
că se intervină la oomitetul administrativ 
și la representanța generală, oa să com
pună și subștârnă spre aprobare un ase
menea regulament.

D-l baron Urs însă din considerare,

Anohete și oeroetărl seriâse, cari ar 
pută da pe față unele neajunsuri și rele, 
de oe să le mai scormonim și să ne punem 
rău ou ai noștri, mai bine să le lăsăm să 
zacă nestudiate, după povața strămoșescă: 
Quieta non movere. Cum stă ou bogățiile în 
realitate, o poți constata la fiă-eare pas, 
dâcă vrâi să vetjl.

6re Cogălniceanu, marele patriot, nu 
3 săvârșit la 1864 evenimentul oel mai mare 
al secuiului, cu emanciparea și împroprie
tărirea țăranilor, oea din urmă din Europa, 
pe oare eveniment din incidentul iubileu- 
lui de 25 de ani al Academiei române, ne
muritorii dela înalta și savanta instituțiune, 
îl ridioară ou autor ou tot in slava ce
rului ? ?

Și totuși forte des aucjl pe țărani tân- 
guindu-se despre acel mare eveniment ast
fel : la 1864 d-l M. Cogălniceanu a desrobit 
pe Țigani, der a robii pe Români. Vor fi având 
dreptate seu ba, chestie de aprețiare.

Și apoi, în fine, nu ne-a fost dat âre 
să vedem în o revistă economioă seriâsă, 
eșită din până unuia dintre scriitorii noștri 

că regulamentul trimis de ministru, cu 
ignorarea totală a regulamentului repre- 
sentanției grănițerilor din 1889, era com
pus pentru șoole ou oaracter comunal, de 
unde dela sine urmeză, că prin acel pro- 
ieot de regulament erau în mod simțitor 
alterate aprâpe tâte drepturile de disposi- 
țiune ale proprietarilor fondului asupra 
șoâlelor și personalului învățătoreso; și din 
considerare, oă o așa afacere importantă 
nu se pâte resolva definitiv fără com
baterea punotului de vedere și a princi
piului pe lângă care au fost grănițerii 
atâta vreme, a răspuns ministrului, că 
densul nu numai că nu se pâte angagia a 
recomanda proprietarilor fondului spre 
primire un asemenea regulament, dar’ a 
declarat tot-odată hotărît, că grănițerii 
sub nici o împregiurare nu se vor pută 
învoi, ca peste propria lor avere să dis
pună aceia, cari nu au nici un drept la 
ea, și din considerare, că ministrul nu a 
dovedit prin nici un cuvânt, că școlele ar 
ave caracter comunal, și nu de reuniune, 
’l-a rugat, ca se resolve mai întâiu repre- 
sentațiunile grănițerilor din adunările lor 
generale dela anii 1889 și 1890.

In fața acestui bărbătesc răspuns, a 
trebuit să zică și ministrul ceva. Der’ ce 
a 41S? O nimica golă! A stat adecă înainte 
tot numai cu greșâla vîrîta la traducerea 
statutului ungureso, și că în statut nu obvin 
ouvintele „sooietate" și „reuniune", de 
aoeea școlele sunt a se declara de „co
munale".

Aceste motive ale ministrului au fost 
zdrănțuite de grănițeri în adunarea lor 
generală din anul 1893 în presența con
silierului ministerial Szatmâry, care venise 
anume oa se facă pace, și modificând re
gulamentul trimis de ministru, prin o cla
sică representațiune, care ar merita să se 
■publice, a pus ministrului alternativa: 
ori aprobă regulamentul trimis de el și 
modificat de ei (grănițeri), ori aprobă mo
dificările făoute în statute.

Lângă amintita representațiune a 
stat ministrul înghețat aprope 3 ani de 
4ile, și nevoind a face niol una, niol alta, 
’i-a fost mai comod a exopera decisiunea 
Majestății Sale din 15 Septemvrie 1895, 
prin care s’au declarat șcâlele de comunale. 
Etă apucăturile și volniciile unui ministru 
unguresc, ce le-a întrebuințat spre a face 
în prâjma „milleniului" un atentat asupra 
unor institute culturale românesoi.

Toți Românii bine simțitori se vor 
soandalisa de o asemenea procedură, âr’ 
amărăciunea grănițerilor nu se pote descrie, 
ceea-ce se vede și din dicisiunea lor luată 
în adunarea generală din 23 Ianuarie 
1896, care sună:

„Prea înalta decisiune a Majestății 
Sale ces. și reg. apostolică cu data de 15 
Septemvrie 1895, o ia cu omagiu la cunoș
tință*.

„Tot-odată anunță, că nici atunci, când 
pe nici o cale legală și constituțională nu 
’i-ar succede se exoperese schimbarea situa- 

cei mai ou vacjă și nu mai de mult, ca pe 
la finea anului 1895, că arendașii noștri 
produo câte 3 chile, ba alții și câte 5 chile 
la pogon, â 7 bl., ceea oe la hectar ar 
face numai câte 41, eventual 71 hectolitri 
de grâu la hectar! ! Evident deci, oă între 
espunerl și aprețierl autorisafe și compe
tente, espunerile „României Agricole" tre- 
bue să apară oa mai negre, de cum sunt.

Deoă însă visitatorul și oercetătorul 
strein va urmări activitatea nostră publioă 
și privată de aprope, nu-i va fi cu greu de 
a deosebi două curente sâu direoțiunl bine 
distincte: una teoretică, națională — sâu 
patriotioă, care nu vede, decât flori și măr
găritare înainte-i, și ridică pe țăran în 
slava oeriului, cât este el de isteț, inteli
gent, capabil, deștept, etc. vrâi dovedi ? — 
Totdâuna sunt la mână niscai tipuri de 
moșneni, răzeși, ore-carl sate dela munte 
de ale moșnenilor.

A doua este direcția practioei a âme- 
nilor de afaceri în daraverile lor cu locui
torii, fiă a celor străini, fiă a celor indi
geni, și tabloul se schimbă îndată, — apti- 

țiunii create prin prea' înalta hotărîre din 
15 Septemvre 1895, nu renunță dela drep
turile acele de dispunere, inspecțiune și ad
ministrate asupra șcâlelor, cart compet pro
prietarilor fondului, și pe cari acești pro
prietari le-au exercitat pănă acum, ci-și 
reservă dreptul de a le reclama în timp mai 
oportun și mai favorabil pentru noi*.

Eu unul am mare speranță, că nu 
va trece multă vreme, și grănițerii îșl vor 
revendica drepturile avute asupra celor 
21 școle centrale susținute din fondul lor 
școlar.

„ Un fiu de grănițer din 
Țeara- Oltului*.

SOIRILE DILEI.9
— 10 (22) Aprilie.

Cum ațîță foile unguresc!. Rrdelyi 
Hirado*  din Clușiu, sub titlul „Mișcarea 
Valahilor din Viena*  publică în numărul 
său dela 21 Aprilie următârea soire carac
teristică în felul său: „In numărul nostru 
de ieri am comunicat planul, după oare 
Valahii din Ardeal vor să demonstreze în 
contra serbărei milenare. Cu privire la acest 
plan „Gazeta Transilvaniei*  aduoe acum un 
lung raport, din oare vedem, că atât la 
adunare, cât și la banohetul, oe a urmat 
după aceea, s’au ținuț cele mai turbate vor
biri in contra Maghiarilor. La adunare au 
luat parte și mai mulțl studențl valahi din 
Ungaria." — Noi oredem, că fâia armâno- 
maghiară a zărit raportul, oe l’am publioat 
noi cu privire la serbarea jubileului „Ro
mâniei June*  și s’a opărit. ’I s’au năzărit 
în el tot înjurături „turbate" la adresa 
„patrioților" și a mileniului. Astfel de ne
buni ar trebui legați și trimiși în vre-un 
institut. Noroo numai, oă acești nebuni 
formâză acjl stâlpul „statului milenar" și 
de aceea ei trebueso să fiă lăsațl liberi pe 
strade, ca să potă agita și mai departe în 
contra nâstră!...

— o—
împăratul își petrece". Sub aoest 

titlu mai multe (jiare oposiționale din Bu
dapesta faoj o desooperire sensatională 
referitor la un incident oe s’a petrecut în 
Viena cu ocasiunea visitei recente a îm
păratului Wilhelm II. împăratul german 
merse adecă într’o după amâcjă în oasarma 
oavaleriei și lăsă aoi să i-se faoă în curte 
mai multe producțiunl de cătră husarii re
gimentului 7. Producțiunile însă au fost 
de așa o natură, înoât au causat mârtea 
unui husar, âr mai mulțl husari zac și as- 
tăcjl greu răniți în spitalul militar din 
Viena. Incidentul acesta a fost ținut în 
secret, dâr acum s’a strecurat în publici
tate și se <jice> cS, va forma probabil obiec
tul unei interpelări în Reichsrath. Cercu
rile parlamentare oposiționale din camera 
austriaoă susțin adecă, oă aci nu mai pâte 
fi vorba de eseroiții militare, ci de pro- 
duoțiunl, pe cari comanda casarmei le-a 
arangiat pentru distragerea împăratului 
Wilhelm.

tudinile au dispărut cu totul, ele au lă
sat locul defectelor, și limba românâsoă, 
oea atât de bogată, nici pe jumătate nu 
este suficientă în espresiile ei de ocară și 
insultă pentru de-a oalifioa și desorie pe 
bietul țăran; pe drept sâu nedrept, este 
cestiă de aprețiare.

Intre aoeste două direoții opuse, ce 
le-am întâlnit de nenumărate-ori, noi am 
ales oa punct de plecare a studiului nostru 
pe o a IlI-a, aceea a constatărilor de fapt, 
a descrierei și roproducerei obieotive a ra
porturilor sociale și economice, așa oum 
esistă ele, și le-am găsit în ființă la fața 
looului, lăsând, oa lucrurile însă-șl prin sine 
să vorbâsoă, indicând numai regiunea și 
localitatea, ca orl-cine să le pâtă controla. 
Am făcut bine seu am făout rău, este oes- 
tiune de aprețiare, — der nu ne-am măr
ginit numai la espunerea faptelor, ci am 
oăutat și căușele lor.

(Va urma.)

Dr. George Maior.

Atentat asupra unui monument ma“ 
glii ar. Din Clușiu se depeșâză, că acolo a 
produs mare fierbere între loouitorii ma
ghiari și jidani atentatul, ce s’a făout alal
tăerl nâpte de oătră făptuitori neounosouțl 
asupra monumentului de honvetjl, ridicat 
în apropiarea orașului. Urzitorii atentatului 
rostogoliră cele patru pietri mari, cari erau 
așezate la pioidrele monumentului și pe 
aceste soriseră cuvinte de batjocură contra 
Maghiarilor și a monumentului.

—o —
Papacostn — a fugit. Renumitul 

bandit internațional Dimitri Papacosta, oare 
fusese prins anul treout și judeoat de oătră 
tribunalul din Budapesta la 6 ani de tem
niță, a fugit alaltăerl din spitalul tribuna
lului unde zăcuse oâte-va dile simulând, că 
e bolnav. Cu totă paza, de oare era în- 
oungiurat lui Papaoosta îi suooese se dis
pară împreună cu încă doi complici astfel, 
înoât nici de urmă nu i-se scie. Poliția și 
gendarmeria întregă din Budapesta a fost 
imediat alarmată și corpul detectivilor s’a 
pus în mișoare cu tâte forțele pentru oa se 
prindă pe banditul șiret. Polițiile pin pro
vincie încă sunt încunosoiințate despre fuga 
lui Papaoosta.

—o—
Carol Pulszky și legiunea de onore. 

Consiliul disciplinar al legiunai de onâre 
francesă a șters pe Carol Pulszky din și
rul oavalerilor legiunei, după-oe consulul 
franoes din Budapesta făcu arătare consi
liului, că Pulszky a defraudat, și se află de 
present în închisâre. Carol Pulszky fusese 
numit cavaler al legiunei de onâre în a. 
1885.

—o —
0 foia noue de Duminecă. începând 

dela 14 Aprilie st. v. tjiarul „Epoca" din 
BuourescI va faoe se apară un suplement 
literar: „Epoca de Duminecă", sub direc
țiunea d-lui M. I. Caragiale.

—o—
Un penibil accident s’a produs în 

cjilele din urmă în familia doctorului Lan
gerhans profesor la facultatea de medicină 
din Berlin, care a provooat o viuă emo- 
țiune în lumea medicală a capitalei ger
mane. In casa, în oare locuesce profesorul 
Langerhans s’au fost întâmplat cașuri de 
difterită. Profesorul a crecjut, că va fi de 
lipsă a imunissa pe fiiul său în etate de 20 
de luni, prin mijlooul injecțiunii cu serum 
de Behring antidifteritio. Dâr o jumătate 
de âră după inoculare, copilul, pănă atunci 
forte sănătos, a murit în oâte-va minute 
între cele mai vii suferințe. „Vossisohe 
Ztg." spune, că parchetul a ordonat de-a 
se proceda la autopsia cadavrului copilului. 
Tatăl a trimis parohetului restul serului 
antidifteritio, ce rămăsese în sticlă cu ru- 
garea să se esamineze remediul. In cjiare 
a apărut cu subsorierea dootorului Langer- 
haDs următorul avis: „Copilul nostru a 
murit fără de veste, în plină sănătate, în 
urma unei inoculațiunl de serum Behring 
destinată ai procura imunitatea contra dif- 
teritei eto." Forma dată aoestui anunț de 
morte causâză mare sensațiă în lumea me
dicală. D-l Langerhans perduse în anul 
treout doi copii bolnavi de difterită.

—O’

Un proces interesant se va înoepe 
în primele 41'® a'e Junei Maiă în orașul 
Masauah din Afrioa. Este vorba adeoă 
despre procesul intentat generalilor italieni 
Baratieri și Elena, precum și aoelor ofioerl, 
cari au luat parte la lupta dela Adua, unde 
armata italiană a fost atât de oumplit bă
tută.

— o—
Nenorociri. ErI pe la orele l1/*)  P® 

oând venia trenul dela ZârnescI, aprope de 
gara Bartolomeu la podul Sprenghiuțului 
o femeă dela sate a fost oălcată de tren. 
Corpul femeei a fost tăiat drept în două. 
Trenul șl-a continuat oalea pănă la sta
țiune, fără ca mașinistul se fi băgat de sti/nă. 
De observat e, oă la liniile ferate vicinale 
de pe lângă Brașov în multe locuri nu 
sunt rude așe4ate la înorucișarea drumuri
lor pentru oprirea ciroulației private în 
timpul când trece trenul. — Altă nenoro
cire ni-se spune, oă s’a întâmplat alaltăerl 
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la fabrica de hârtiă din Bușteni (România). 
Tînărul mașinist Viotor Tomas a fost apucat 
de mașină și sdrobit, așa că după un chin 
de 2 âre muri. — Alaltăerl un finauț dela 
Predai, curățindu-șl pușoa aoâstă s’a slobo- 
dit și glonțul nimeri pe un alt finanț, oare 
stetea în apropiere. Glonțul a străbătut 
prin trupul nenorocitului, rănindu-1 greu. 
De present finanțul rănit se află în spitalul 
snilitar din Brașov.

—o—
Juriștii din loc vor ținâ Sâmbătă în 

‘25 o. la 8 6re sâra o conferență în otelul 
„Europa". Arangiatorii conferenței rogăpe 
colegii lor să se presents în număr com
plet la adunare.

De a!e miieniuluî.
Din Belgrad se depeșâză, că cjiarele 

oposiționale sârbescl agitâză sistematic forte 
tare contra mileniului și provocă popora- 
țiunea sârbâscă să na ia parte cu nici un 
preț la sărbările milenare. Ba mai mult, 
Ziarul „Male Novine*  afirmă că ministrul- 
președinte sârbesc Novacovicl ar fi dat or
din ambasadorului din Viena Simicl și con- 
-sulului general din Budapesta, Barlovaț, ca 
-să nu ia parte la serbarea deschiderei es- 
posiției milenare. Foile maghiare din Bu
dapesta desmint aoâstă soire.

*
Socialiștii din Arad au ținut în 19 e. 

o mare adunare, oare a decurs forte sgo- 
motos. In acea adunare s’a luat hotărîrea, 
ca sooialiștii să protesteze contra mileniului, 
•de6re-oe mileniul este o serbare esolusivă 
a popilor, a nobilimei și a capitaliștilor, âr 
nu a muncitorilor, cari și astăcjl sunt tot 
.așa de asupriți ca și înainte de 1848.

Din incidentul sărbărilor milenare au 
.hotărît consiliele oelor doui universități 
maghiare să numâsoă doctori de onore pe 
următorii bărbați: conte Albert Appomj, 
Kallay, ministrul comun de finance, Iosif 
Samassa, mitropolitul din Agria, Nicolau 
Szabo, președintele ouriei, Carol Csemegi, 
jude de curiă, Teodor Carol, duce de Ba
varia, și Alex. Kozma, procuror suprem.

*

Banderiele nobililor maghiari din dife
rite comitate vor fi oonduse înaintea mo- 
narohului de ministrul de interne Perczel, 
oare de oâte-va săptămâni înoâce se de
prinde mereu în călărit într’o școlă de oă- 
lărit din Budapesta.

Mai mulțl membri ai Ligei culturale, 
•secția Craiova, au apresat președintelui 
aoestei secțiuni o sorisore, prin care îl 
râgă să convâce de urgență pe membrii 
Ligei, ca să delibereze asupra propunerei 
de a protesta solemn în contra sărbărilor 
mileniului ungureso. In aoâstă sorisore se 
•4ice între altele:

„De o miiă de ani, peste munți, Un
gurii luptă crâncen și pe față să dărîme 
naționalitatea românâsoă, cu oredința că 

■esistența statului lor va fi deplin asigu
rată când pe teritorul, pe care au ajuns 
stăpâni politicesoe, nu va mai fi altă lim- 
<bă decât cea maghiară, nu va mai fi altă 
•cultură decât cea maghiară, nu vor mai fi 
alte aspirațiunl naționale decât cele ma
ghiare11.

„Acestei credințe se dedică serbările 
milenare; pentru întărirea ei, Ungurii îșl 
istrîng acuma rîndurile, pentru ca reîmbăr- 
bătațl să reia cu o nouă furiă lupta a că
rei țintă finală este: desnaționalisarea fra
ților noștri din Transilvania, Bănat și Un
garia. La aoeBt atac avem datoria să răs
pundem.

In urma aoestei sorisorl spune „ Vre
mea*,  comitetul Ligei a deois să oonvâce 
pe membrii seoțiunei Craiova, la adunare 
.generală în săra de 14 Aprilie st. v. pen
tru a se hotărî modul de protestare con
tra mileniului. „Vremea" mai spune, că 
.aotualul președinte al secțiunei Craiova, 
•d-1 Chițu, și-a dat dimisiunea.

învățământul primar în România.
(Din camera română).

După o discusiune de trei Zii®, disou- 
Biune generală asupra proieotului de lege 
privitor la învățământul primar, a luat cu
vântul, în ședința dela 8 Aprilie v. a. o., 
d-1 ministru de culte și de instrucțiune 
publică d-1 M. Poni.

D-1 M. Poni spune, că în aceste trei 
Zile multe opiniunl s’au manifestat. D-sa 
se va mărgini a indica deosebirile funda
mentale dintre proieotul de lege actual și 
legea din 1893.

Nu esistă țâră, 4'°® ministrul, care 
să fi făout atâta progres ca România. Insă 
numai clasa inteligentă, forte puțin numă- 
râsă, a profitat de acest progres. Massa ță
ranilor a rămas îndărăt aprâpe în totali
tatea sa. Trebuia dâr să se stabilâscă prin 
lege, că în acâstă țeră toți copiii au drep
tul la instruoțiune. Aoest princip a fost 
pentru prima oră formulat în proiectul dela 
1886. Legea din 1893 revine la legea dela 
1864, căci cjme, că la țâră șcâla rurală să 
fiă mai inferioră. In ce privesce emolu- 
mentele învățătorilor, legea dela 1893 im
pune jumătate în saroina comunelor și ju
mătate în a statului. Oratorul amintesoe, 
că dânsul a combătut aoâstă disposițiă ne
admisibilă în România cu comunele sale 
rurale atât de săraoe.

Trei ani de esperiență ml-au dat drep
tate. In decursul aoestor trei ani 'au fost 
înființate 221 de școli; adecă 74 școli pe 
an. Fiind în oomunele nostre rurale 640,000 
copii în etate de-a freouenta șcâla, și având 
noi trebuință de 10,000 învățători, pe oând 
nu avem decât 3600, urmâză de aici, oă 
aplioațiunea integrală a legei dela 1893 
nu s’ar fi săvârșit deoât în oirca un secol.

Eu am modificat acâstă parte a legei 
în sensul declarațiilor mele făcute îu opo- 
sițiă. Am unificat învățământul primar pen
tru totă țâra, numai statul va plăti pe în
vățători și ârășl numai statul va construi 
localurile de școlă.

Interesul național ne impune datoria, 
de a da o instruoțiune primară completă 
copiilor de țăran, spre a întări aoest ele
ment, oel mai sănătos al națiunii.

ScițI, oă noi n’avem aprope de loo 
burghesiă română. Orașele nâstre au o 
poporațiune străină forte mare; in orașele 
Moldovei avem o poporațiă școlară, șoâle 
publice și private, de 51,000 Români și de 
24,000 străini! Proporția este de doi la 
unul,

Dâcă vă veți dice, că aoela, care a 
beneficiat în țâra nostră de instrucțiunea 
secundară, e destinat prin forța lucrurilor 
a faoe parte din clasele dirigente; nu veți 
recunâsce âre, că spre a susținâ lupta în 
contra elementului străin, cea dintâiu da- 
torință a nâstră este, de a da arma spi
rituală țăranului?

In ce privesce pe cei, oarl s’au ală
turat la mișcarea de protestare contra 
legei actuale, ce a pornit dela anumiți in
stitutori, ministrul cjioe, că ea este ou to
tul factice, și că oei mai mulțl dintre pre
tinșii semnatari ai memoriului nu soiu ce 
au subscris.

Tratarea învățătorilor e prevă4ută în 
legea generală asupra retribuțiunii oorpului 
profesoral și asupra gradațiunii. Noi nu 
putem să-o modificăm numai pentru învă
țători. Momentul modifioării va sosi oând 
financele ne vor permite. De-altmintrelea 
institutorii noștri sunt mai bine plătiți ca 
în oea mai mare parte a țărilor Occidentu
lui. Ei câștigă atâta ca în Francia ; mai 
mult ca în Ungaria, Bavaria eto., numai 
Englitera ne întrece.

Oratorul a fost tot-dâuna partisan al 
stabilității învățătorilor, dâr este ineesact, 
că dânsul ar fi fost partisan al inamovibi
lității lor, aoest cuvânt nu l’a pronunțat. 
După legea actuală învățătorul nu pâte fi 
revocat, decât în urma unei judecăți. 
Aoâsta e de ajuns. A cere mai mult este 
un nonsens.

Actualmente ministrul pote pronunța 
transferarea când voesoe și numai spre a 
împiedeca o asemenea arbitrarietate orato
rul a pus transferarea între penalități. 

Transferarea unui institutor în viitor nu se 
va mai putâ efectui fără o anchetă ad hoo. 
(Aplause).

Ministrul termină rugând camera să 
voteze proiectul.

Raport anuaB
despre activitatea reuniunei din Brașov pentru 

ajutorarea prisonerilor pro anul 1895.
(Fine.)

Prisonierii, cari umblă la șoâlă, sunt 
împărțiți în trei olasse, âr fiă-oare classă e 
împărțită în două despărțăminte.

In cl. I sunt aoeia, cari îuoă n’au 
învățat de loc a scrie și ceti; pe aceștia 
îi învață a ceti, a scrie și a calcula. In ol. 
II sunt aoeia, cari la intrarea lor în car
ceră deja soiu scrie și oeti; ei se învață a 
sorie și ceti ooreot, li-se propun ounoscin- 
țele elementare despre tote lucrurile tre- 
buinciose și morale.

Ca carte de cetire se folosesoe oar- 
tea lui Gâspâr Jânos, tradusă și în limba 
română și germană.

Din conspectul privitor la classele și 
despărțămintele șoâlei din oaroeră se vede, 
că în anul treout au oercetat școla 164 de 
prinsonierl; după naționalitate aceștia se 
împart astfel: 68 Maghiari, 16 Germani, 90 
Români. După confesiune: 32 rornano- 
oatolicl, 18 reformați, 24 luterani, 9 gr. 
cat., 81 gr. or.

Starea averei reuniunei este urmă- 
torea:

1 ercepțiwtâ: 1) superplusul din an.
1894: 1723 fl. 84 or. 2) ajutor dela stat 
909 fl. 3) Carnetele dela fundațiunea Juga 
26 fl. 25 or. 4) ajutor dela „Allgemeine 
Sparkasse" 20 fl. 5) tacsele dela membrii 
69 fl. 6) suma chivernisită 31 fl. 75 or. 
7) carnete după depuneri 63 fl. 16 or. Deci 
suma percepțiunilor 2834 fl.

Erogațiunv. 8) pentru ajutorarea pri- 
sonierilor 211 fl. 95 or. 9) din fundațiunea 
lui Iuga 26 fl. 25 or. 10) o ajutorare es- 
tra-ordinară 15 fl. 11) încăkjirea și lumina
rea odăii de internare 115 fl. 50 or. 14) 
pentru tipărituri 4 fl. 80 cr. 13) remunera
ția anuală a secretarului 25 fl. 14) remu
nerația anuală a inspectorului de carceră 
25 fl. 15) remunerația celor trei învăță
tori 350 fl, 16) remunerațiunea servitorului 
6 fl. Suma 779 fl. 50 cr.

Bilanțul'. Din suma totală a per- 
cepțiunilor în 2834 fl. subtragându-se eroga- 
țiunile în 779 fl. 50 or. la finea anului 
1895 resultă avere aotivă 2054 fl. 50 cr.

Comitetul esprimă în fine mulțămită 
ministrului de justiția pentru ajutorul de 
909 fl. dat reuniunei. In timp de 12 ani 
reuniunea a primit dela stat 8642 fl. 38 
or. De-asemenea esprimă mulțămită comi- 
siunei administrative a fundațiunei Juga- 
iane, din oare fundațiune reuniunea s’a 
împărtășit pănă acum de un ajutor de 410 
fl. apoi institutului de păstrare „Allge
meine Sparkasse", oare în timp de 6 ani 
a dăruit 120 fl.

Comitetul reuniunei este compus ast-fel:
Membrii comitetului reuniunei: preșe

dinte Mihail Maurer de Urmbs, comite su
prem; vice-președinte Petru Pop, judeoător 
la tribunal; cassar Emil Rombauer, direc
tor la școlele reale; oontrolor Bartolomeiu 
Baiulesou, protop. gr. or.; secretar Corvin 
Dolesohale, subnotar de tribunal; Mem
brii: Arzt Mihael judecător; Aronsohn 
Heinrich, neguțător; Demian S’mion ad
vocat; Gbldner Carol judeoător; Gusbeth 
Ede medic; Mayer Iosif advooat; Obert 
Franoiso preot; Phleps Frideric advocat; 
Stephany Aiexe, subproouror; Wittich Ca
rol proouror și Zacharias Ioan advooat.

Membrii Reuniunei sunt 16 fundatori 
și 79 ordinari. Lipsa de spațiu ne împe- 
decă de-a publica numele tuturor membri
lor. Insămnăm numai, oă dintre Români 
aflăm printre membri fundatori pe urmă
torii 6: Simion Damian, adv.; Diamandi 
Manole neguțător; Petru Pop jude; los. 
Pop jude la Curiă în Budapesta; G. B. 
Pop neguțător; Mihail G. Stănescu.

Membrii ordinari 79, între cari urmă
torii 18 Români: Bart. Baiulescu protop., 
Andr. Bârseanu prof., I. Bozoceanu prof., 

Pant. Dima prof., I. Dușoiu neguț., Ip. 
IlasievicI prof., L. Maximilian comisar po
lițienesc, Când. Mușlea învăț., Lazar Nas- 
tasi profes., Petru Nemeș not. publ., Nic. 
Pilția prof., Viotor Popesou adv., I. So- 
caciu prof., Octavian Sorescu adv., Nio. 
Străvoiu adv., Vas. Voina protop onor., 
Ion Șăbădean negnț.

Observăm, că partea din raport, pu
blicată în n-rii de erl și alaltăerl am re- 
produs’o verbal; partea din numărul de 
a4l însă, din oausa lipsei de spațiu, am re- 
produs’o în estras.

Comitetul.

SCIRl ULTIME.
Viena, 21 Aprilie. Guvernul sâr

besc a interdfls ministrului-plenipotențiar 
al Serbiei din Viena de a lua parte la 
serbările mileniului unguresc.

BucurescT, 21 Aprilie. „Epoca" 
publică următbrea depeșă: „Nem- 
zet“, oficiosul guvernului unguresc, 
anunță, că d-nii Eugen Brote și 
Septimiu Albini vor fi grațiați în cpua 
de 8 Iunie stil nou, cu ocasia mi
leniului.

BucurescT, 21 Aprilie. Nobilimea 
basarabână va fi representată la ser
bările încoronărei Țarului de cătră 
d-nii Chiriac și Lazu, mari proprie
tari. Cu acâstă ocasiune delegații 
nobilimei basarabene vor remite Ța
rului o petițiune iscălită de întrega 
nobilime basarabână, în cap cu ma
reșalul ei, d-1 Alexandru Catargi, ce
rând permisiunea de a se Introduc© 
în bisericele ale căror enoriași sunt 
Români, serviciul divin în limba română 
și cărțile bisericești, românești. Consi- 
siderațiunea, pe care se întemeiâză 
petițiunea, recomandată de episco
pal de Chișineu I. P. S. Pavel, este 
că din causa necunoscinței limbei 
ruse s’a lățit o nepăsare religidsă 
în populațiunea română, care nea
părat trebue combătută.

LBieratuiră.
A apărut „Gramatica Germană" teo- 

retioă-praotioă pentru usul tinerimei ro
mâne de Sava Popovicî-Barcianu. odin. 
parooh ortod. răsărit. în Rășinari, asesor 
consist, metropolitan și archi-diecesan școl. 
etc., deoorat cu orucea cu coronă de aur 
pentru merite. Bdițiunea a cincia, revidată 
și oompleotată de Dr. Daniil PopovicI Bar- 
cianu. Sibiiu, tiparul „Institutului tipo
grafic", 1896.— Un op forte voluminos, 
cuprinzând 932 pag. format mare 8°, plus 
o prefață de vre-o șâpte pagine. In partea 
din urmă se află și un dicționar de vre-o 
24 pag. Un esemplar costă 1 fl. 40 or.

DIVERSE.
0 glumă de 1 Aprilie. într’o dimi- 

neță apârii înaintea Țarului Rusiei Nioolae 
II căpitanul suprem al orașului Buturliu 
și făcându-i raportul de diminâța 4* sa: 
„Majestate, în oraș tote se află în cea 
mai bună ordine!“ Țarul aruncă asupra 
căpitanului o privire aspră și-i Zige: „La 
d-ta tote se află în cea mai bună ordine. 
Dâr n’ai observat, oă de pe statua lui Petra 
lipsesce călărețul? — l’a furat".—'■ „Cum ? 
furat?" răspunse Buturliu spăriat. „Ea 
n’am auZit de asta nimio. Iertați Majes
tate! Numai deoât voiu face oeroetare" — 
„Mergi numai deeât", porunci Țarul și în 
timp de 24 âre să prinzi pe hoț!" — „Da, 
Majestate!", Zise oăpitanul și dispăru. — 
Curând însă se reîntârse căpitanul și în- 
soiințâ Țarului voios: „Majestatea Sa a 
fost rău informat; statua este la locul său 
și nu lipsesce nimic". Atunci Țarul în
cepu să rîZă și-i Z’se: „AstăZl e 1 April, 
d-le Buturliu!".

Proprietar: Dr. Au^el
Redactor responsabil
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Cursul la bursa din Viena.
Din 21 April 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.15
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.05
Jmpr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 124. -
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 4t/2% 101.30
■Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4% ... 97.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.—
Imprum. ung. ou premii .... 157.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 140.— 
Renta de hârtie austr...................101 15
Renta de argint austr......................... 101.15
Renta de aur austr..............................122.40
Loeurl din 860 ......................... 146.—
Aoții de ale Băncei austro ungară. 980.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 391.50 
Aoții de-ale Băncei austr. de oredit. 360.60 
Rapoleondorl........................................ 9.55V2
Mărci imperiale germane . . . 58.77*/ 2
London vista..............................120 20
Paris vista.................................. 47.77 */ 2
Rente de corone austr. 4%. • • 101.15
Note italiene.................................. 44.20

Pănă la 4iua d0 licitație sS pot 
înainta la Eforia școlară și offerte 
în scris, provecțute cu un vadiu de 
100 fl. v. a. în care oferentul se ob
serve, că condițiunile de licitație i 
sunt cunoscute și că să supune lor.

Planul de edificare, devisul de 
spese, precum și condițiunile licita- 
țiunei, se pot vedea în cancelaria 
sus arătată.

Brașov, 10 Aprilie 1896 st. v.
965,1—3

r5| g
ral Ai ___ J _ ___ ®__ y______y • _____y
fi

| Seson de primăvară și vară. 
1

Cursul pieței Brașov.
Din 22 April 1896.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orl Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turoesoi Cump. 
Soris. fono. Albina 5%

9.51 Vend. 9.54
9.46 Vend. 9.50
9.52 Vend. 9.55
5.65 Vend. 5.70
1.27 Vend. — .—

58.30 Vend. —
10 60 Vend. —.—

100.75 Vend. 101.75

Publicafmne.
Pentru edificarea unui grajdîi îd 

doue despărfăminte, cu un șopron, 
pentru cară, în stupina H. top. 
19439—40 situată pe hotarul Brașo
vului, lângă riul Bârsa, la marginea 
hotarului comunei Ghimbav, a cărui 
spese sau preliminat: pentru zi
dăria cu 304 fl. 59 cr.; pentru lem
năria cu 1333 fl. 41 cr. se va ținea 
licitațiune minuendă, în 25 
Aprilie 1896 st. vechiu la 10 ore îna
inte de amecjl în cancelaria Eforiei 
șcâlelor centrale române ort. reser. 
Edificiul gimnasial, suburbiul Scheiu, 
Grdverl.

Avem onorea a recomanda Onor, public

Producțiile nâstre din lână curată,

FABh'ICAțlE BROFRIE 

de postăvari și mărfuri de modă.
Atragem atențiunea On. public asupra Stofelor de g>ar- 

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

Nu mai puțin recomandăm și fabricatul nostru, ce l’am 
introdus 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, BSavelOCkS și lilftll- 
tale.

Ne rugăm de o cercetare cât mai numerâsă.

940.8_8 WILHELM SCHERG & C-ie.
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Prenumerațiunilo ia Gazeta Transilvaniei S0 potfl face și reîno 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Administrat. „Gaz. Trais.“

A. Horeșiano ISrașovâ, Tergwlia Intihaâ Wr. 3®.
A cestu stabilimentu este prov6(Jutu cu cele mai 

bune mijldce tehnice și fiindii bine asortatâ cu totu S 
felulîî de caractere de litere din cele mai moderne ' ~ 
este pusu în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateță, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURU, ARGINTU ȘI COLORI.

CÂRTI DE SCIINȚÂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

S'T’^T’CTTE-

FOI PWDICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

/□o

Picaturile h sloiiiacim
arsa

bchutztnarkei

cari au efect escelent în contra tutu
ror bălelor de stomach, sunt un saie- 
aliscasneiit ncaperat ale lipsă, 
jpentria ob’S-cc casă, la lipsă de 
apetit, slăbiciunea stomachului, respi
rația cu miros greu, vânturi, râgăelă, 
colică, catar de stomach, flegmă, găl
bioare, greță și vomare, constipațiă, și 
la durere de cap, încărcarea stomachu
lui cu mâncări și beuturî, limbrici, su
ferințe de splină, ficat și hemoroide ca 
mijloc aprobat și sigur de vindecare.

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

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

Picăturile Maria-Zeller veritabile 
se află: în Brașov: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jelcelius W-ive, Franz Kel- 
lemen, JEd. Kugler la Hygiea, Vict. 
Roth, H. G. Obert. Hos.szufalu: 
farmacia Carl Gross. Csernâtfalu: 
farmacia Josef Drodtleff.

W Numere singuratice 
ă 5 cr. se potd cumpăra în 
din „ Gazeta Transilvaniei ■ 
librăria Nicolae Cinreu.

ABONAMENTE
<4. A.

„GAZETA TRAZTSILVAinEr*
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Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
unfi anti

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni . ........................................
unii ană.................................................

3
6

12

fl.

fl.

fl.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

OC\
Xss
f’-,

£I><<

C--

R
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£=2

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurl.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

in Io la măz/i/meot- 

WOT râmi, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PREȚURl-CURENTE. ȘI DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primescă în biuroulu fe

giulti I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- 
mandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovt |i
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Comandele eventuale
tipografiei, Brașovu Tergulu Inului Nr. 30, eta-

Bumiaecâ.
Pe
Pe
Pe

2
1

n. -
il —

50 cr.

Abonamente h numerele ©i data d©
Pentru Austro-Ungaria:

anu.
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate:
ană.............................  S franci,
șese luni................................................ 4 franci,
trei luni................................... .2 franci.

repede

Pe
Pe
Pe

, Abonamentele se facil mai ușorti și mai
i mandate poștale.
, Domnii, cari se voru abona din nou, să binevoiescă
, a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.11
XX)OOOO0OOOOOOOOOaOdOOOOGOGOOO&'

prin
X
X
MX

Aziunciun
dnserțiunî și reclame)

Suratâ a se adresa subscrise 

administration?. Sn cașul pu-

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

blâcârii unui anuncău mai mult 
de odată se face scădementj 
care cresce cu cât publicarea 

se face mai de muSte-orî.

Administr. „Gazeta Trans


