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Ordonanțele lui Hieronymi și 
comitetul

ui.
După tote cele petrecute, sâu 

mai bine cjis, după tote câte nu s’au 
făcut și trebuiau se se facă în sînul 
partidului pentru apărarea și sus
ținerea organisației sale și în timpul 
celor 14 luni, cât a durat întemni
țarea membrilor condamnați ai co
mitetului, era firâscă și justă așep- 
tarea, că după grațiarea lor, în Sep- 
temvre 1895, lucrurile se vor în
drepta.

Cu atât mai mare a fost con
sternarea, ce a produs’o în sînul 
Românilor debutul, pănă în cjiua. de 
ac|l neesplicat, al d-lor Lucaciu și 
Coroianu în Budapesta, imediat după 
eliberarea din temniță. Insu-șl Lu
caciu recunosce într’o scrisbre a sa, 
publicată înainte cu o lună în „Tri
buna", că „tâtă națiunea a fost sur
prinsă de pașii lor și o agitaținne 
febrilă a cuprins tote inimele."

Și nici că se putea altfel, căci 
în ori-ce formă și sub orl-ce pretext 
ar fi făcut ei cunoscuții pași la mi
niștri ungurescl, ori cât de mult 
s’ar fi acoperit acești pași cu sco
pul invocat, de-a înainta mulțămiri 
omagiale monarchului în scris și 
verbal pentru actul de grațiare, to
tuși aceste visite, cu tote circums
tanțele, începând dela îndemnul și 
cooperarea lui Pâzmandy pănă la 
cașul cel mare, ce l’a făcut din ele 
pressa maghiară, apar vrând ne- 
vrând în lumina unei închinăciuni 
înaintea acelui guvern, care a să- 
vîrșit tâte câte seim, că le-a severșit 
în detrimentul causei și a partidului 
nostru.

Pe câtă vreme erau urmăriți și 
întemnițați, membrii comitetului erau 
înfățișați de pressa maghiară ca 
nisce periculoși seducători ai popo
rului lor, ca nisce agitatori, cari n’au 
nici un mandat de-a vorbi și lucra 
în numele Românilor. De odată înse, 

mai ales după visita, ce au făcut’o 
d-nii Lucaciu și Coroianu șefului gu
vernului br. Banffy, foile maghiare 
găsiau, că totuși grațiații promit a 
fi în viitor nisce conducători reso- 
nabili ai Valahilor. De-odată li-se 
da cea mai mare însămnătate și co- 
lânele gazetelor ungurescl erau pline 
de enunciațiunile, convorbirile cu 
miniștrii și interwievurile d-lor Lu
caciu și Coroianu.

Ceea-ce ni-a surprins și conster
nat însă cu deosebire a fost faptul 
că la tâte aceste ocasiuni amintiții 
domni, cari vorbiau și lucrau — cu 
câtă îndreptățire nu putem consta
ta — în numele tuturor celor gra- 
țiați, n’au aflat de lipsă a aminti 
nici măcar cu un cuvânt starea de 
nesuferit, în care a fost adus parti
dul nostru național prin ordinele 
fostului ministru de interne.

Au vorbit dumnealor cu br. Banffy 
și despre politică, ba d-1 Coroianu 
s’a slobozit chiar și în discuțiă, că 
în ce condițiani Românii ar pute 
lua parte, ori nu, la viitârele alegeri 
dietale. Nici unul nici altul însă n’a 
amintit măcar c’un cuvânt, că decă 
este vorba de-o viitore hotărîre a 
alegătorilor români, atunci înainte 
de tâte trebue să li-se respecteze 
dreptul lor constituțional ca cetă
țeni și să nu fiă tractați de un Hie
ronymi mai rău, decum erau trac 
tați cetățenii pe vremile absolutis
mului nemțesc, când domnea starea 
de asediu.

Se vede d’aici, că încă și în 
Septemvre 1895 d-nii Lucaciu și 
Coroianu au rămas pe lângă păre
rea lor din Iunie 1894, că „dispoei- 
țiunea prepotentă a ministrului Hie
ronymi devine favorabilă nouă". Ba 
pâte de astă-dată au fost și mai în
tăriți în acesta părere, căci dâră 
prin grațiare „deschisu-s’a calea unui 
„entent cordial11.

Și nu era puțin ademenitor pros
pectul, ce li-se oferia cu deosebire 
acestor doi corifei ai comitetului. 

Prin pașii lor, întreprinșî în Buda
pesta, ei șl-au creat dâră — cum 
flice Lucaciu în scrisârea sa amin
tită — „o situațiă, în care ei erau 
centrul și erau în posițiă a pipăi 
pulsul politicei și tâte disposițiunile 
cercurilor guvernamentale din .Un
garia".

Par’ că n’am fi cunoscut noi 
destul de bine aceste „disposiții" și 
atunci, și înainte și după aceea! 
Dăr se vede, că în urma îndelunga
tei isolărl de lumea cea mare, s’a 
încuibat în creerii părintelui Lucaciu 
idea, că este de ajuns, ca ei câțiva 
se înlocuescă lucrarea întregului 
partid!

Se nasce acum întrebarea, decă 
și întru cât a împărtășit și presiden
ts cu ceilalți membri ai comitetului 
vederile numiților doi corifei.

înainte de tâte trebue se accen
tuăm, că pe d-1 Dr. Rațiu nu l’am 
văcjut activ în Budapesta. El a stat 
la o parte și cei mai apropiați de 
el afirmă, că n’a fost învoit cu tâtă 
procederea.

Ori cum ar fi tost înse, fapt 
este, că d-1 Dr. Rațiu, după-ce s’a 
re’ntors acasă, s’a spăriat însu-șl de 
stările, ce le-a aflat pe la Sibiiu și 
de halul, în care a ajuns întreg par
tidul.

In ceea ce privesce însă cestiu- 
nea despre care tractăm, trebue să 
constatăm, că acțiunea d-lui Dr. Ra
țiu a rămas pănă acuma restrînsă 
în cercul comitetului și a âmenilor 
ce au stat pănă acuma în legătură 
cu el. In direcția însă, de-a salva 
partidul de cătușele, ce ’i s’au pus, 
n’a întreprins încă nimic.

Ce-i drept, în recursul său, înain
tat contra sentinței, prin care a 
fost condamnat în puterea ordonan
țelor lui Hieronymi la 10 flile închi- 
sore și 100 fl. amendă pentru pu
blicarea și subscrierea cunoscutului 
„Manifest", d-1 Dr. Rațiu a desfă
șurat principiile continuității dreptu
lui de esistență al partidului nostru 
național cu motive puternice.

Acâsta este însă încă tot nu. 
mai „lupta de apărare individuală", 
comtemplată de d-nii Lucaciu și Co
roianu.

De ceea ce avem însă neapă
rată lipsă, ceea ce trebue se se în
tâmple cât mai curând, fiind-că așa 
cere interesul de vieță al poporului 
nostru, este concentrarea tuturor 
pentru continuarea luptei de apă
rare naționale, cu nouă și întrunite 
puteri ale tuturor!

Ca să se pâtă realisa acâstă 
concentrare, este datoria d-lui Dr. 
Rațiu să pășescă cu o oră mai cu
rând la acțiunea singur mântuitâre, 
pentru a salva organisația partidu
lui și a-i deschide din nou posibili
tatea de a-șl desfășura pe terenul 
luptelor constituționale tâte forțele 
sale pentru drept și libertate; la 
acțiunea, ce am reclamat’o și o re
clamăm și a cărei reușită stă numai 
în voința factorilor partidului, ce 
chiămați sunt a-o duce la bun sfîrșit.

Legea mileniului și raportorul ei.

Alaltăeri dieta a avut o ședință 
solemnă. Au fost convenit, că șe
dința, în care se va aduce înainte 
proiectul de lege pentru eternisarea 
mileniului să fiă sărbătorăscă, se 
apară toți membri dietei în vest
minte negre și să se primescă legea 
fără de nici o discusiune, după cum 
va fi presentată de raportor.

Pentru ca să fiă accentuat mo
mentul estraordinar, se ceruse dir 
partea mai multora, ca raportorul 
„legei milenare" să fia deputatul 
Jokai, cunoscutul scriitor maghiar.

Ce să vecțl însă? Fost’a mai muli 
un capriciu ori o groznică ironiă a 
sorții, destul, că în locul lui Joka 
Mâr a fost în ședința de alaltăer 
raportor al legei milenare deputatu 
Szerb GyOrgy, (pe românesce George 
Serb). Cum se vede der acest depu 
tat este de origine român și nic 
că-șl denăgă originea, dăr cu tâte

FOILETONUL „QAZ. TRANS.u

România Agricolă.
Un respuns „Transilvaniei11 din Sibiiu.

(Urmare.)

Tocmai la învinuirea, de a fi vâcjut 
lucrurile prea în negru am lăsat să trâcă 
mai mult timp la mjloo, ca să putem me
dita mai bine asupra lor, și să se pronunțe 
și altă lume asupra cestiunei. Și pănă 
acum s’au pronunțat mai mulțl inși, tot 
dmenl distinși, cari ocupă posițiuul înalte 
în diferite specialități și servicii de ale 
statului, și au găsit’o conformă cu starea 
lucrurilor, âr unul a tras o critică strașnică 
autorului, pe tema patriotismului ÎDjurându-1 
ca la ușa cortului, și finind prin a spune, 
că i-a făcut reclamă (?) și că-1 blamâză pe 
el însu-șl cetitorii!!

Treoând deci peste cel din urmă, — 
ca un singur sans importance, — evident, 
că după părerile unanime, am reușit de a 
schița esact starea lucrurilor. Voim deci a 

nu lăsa nici pe d-1 Tilea în nedumerire, 
numai mărturisim, că ne este greu, de a 
gâci, relativ la care oestiune a găsit d-sa 
descrierea prea negră, pentru ca să-i putem 
da deslușirile dorite. Vom începe deci pe 
nimerite.

Cu privire la starea materială a ță
ranului d’aci, în anul trecut Academia Ro
mână a premiat și publioat pe spesele ei 
două lucrări relativ la aoelașl subiect — 
despre igiena țăranului român, una de dr. 
Crainicean (bănățean) și alta de Dr. Mano- 
lescu (macedonean), cari pe lângă des
crieri conțin și fotografii, hărți etc., asupra 
cărora atragem atențiunea on. nostru cri
tic, ca unele, ce-i pot împrăștia ori-ce bă- 
nuelă; deși în una va vedâ comparat ță
ranul d’aci cu cel din Macedonia, Basa
rabia etc., dăr nisoe modele mai bune s’a 
ferit autorul d’a reproduce, bună-dră din 
Bucovina, Transilvania.

Despre locuința țăranului autorul din 
urmă dioe următorele: „Unii din țăranii 
noștri — puțini la număr din norooire, 
— păstrăză incă modul și condițiunile unei 

locuințe, oare se apropie mai mult de-a 
omului în stare sălbatecă, decât de casa 
model a săteanului, oe s’a proiectat de mult 
în alte state, âr ia noi în 1889 și 1894".

După raportele oficiale ale serviciului 
sanitar, în anul 1892 se găsiau încă 75,000 
bordee în țeră. La aceste oredem, că nu 
s’au numărat și bordeele tîrlașilor și insta
lațiile arendașilor de pe diferite moșii pen
tru dmenii de serviciu ai lor, ca unele 
oari sunt numai provisorie și nu formâză 
nici sate și nici cătune. Afară de aceste 
se mai pot calcula un număr egal ou ele 
de colibl, căol deși sunt făcute de-asupra 
pământului, dăr nu sunt mult mai bune, 
decât un bordeiti. Și totuși și țăranul d’aci 
pdte să-și construâsoă case frumușele când îi 
dă mâna și are din oe, atât din gard de 
nuele, cât și din pământ etc. Un rău însă 
este, că aci la țâră, nioăirl nu se face că
rămidă, decât la orașe — și abia la 2—3 
sate în Teleorman am văcjut oărămidăni 
de-ale țăranilor sârbi.

Apoi olădirile nouă, la cari face d-rul 
Manolescu alusiune, adoptate de guvern de 

model, seu făcute de guvern, sunt ou câți 
2 camere și o tindă mioă la mijloc și oi 
prispa în față. Ele sunt făcute în o jumă 
tate de cărămidă arsă, având 4X3 m. fiă 
care odaiă. Calculeze d-1 Tilea oapacitatei 
volumetrică a lor, ca să vâdă, câți metr 
cubici de aer se vin pentru o personă 
dimpreună ou soba de pământ, încălcfită ci 
paie de grâu seu săoară, ori cu bălegar.

Despre olădirl economioe și eoaretelc 
neoesare economiei țăranului, noi am fos 
cel d’întâitk, care am scris asupra lor, ară 
tând necesitatea și importanța lor, și presen 
tând diferite modele de eoarete sistematice 
luate ohiar dela poporul roman. Pentru sa 
orificiile bănescl, pe lângă munca intelec 
tuală ac|l plătim dobânda la banii, c 
oari am plătit pe fotograf, că l’am plimba 
pe sate prin Transilvania și Bucovina, ou 
legând modele tipioe de oase și instalați 
rurale potrivite pentru necesitățile țăranu 
lui d’aoi, și luorurile dăinueso mai departt 
așa oum sunt.

Și apoi nu au lipsit nici voc 
străine, oari au arătat și indioat asupr 



că posede vre-o două case mari în 
Budapesta, este un biet om atât de 
sărac, încât n’ar pute se trăiescă 
nici 24 de căsurî fără de mila și 
grația Ungurilor dela stăpânire.

Ei bine, acest om a fost arun
cat de sărte sus, drept în buricul 
mileniului. *

Cine ar fi crecjut, că o miiă de 
ani, după-ce tata Ârpâd s’a rătăcit 
pe pusta ungurăscă de acjî, aducând 
pe cei cu ismenele largi, p’atuncl 
încă necunoscători de acest vestmânt 
trebuincios, va fi un Serb, și încă de 
origine română, care va marca tre
cerea dela o miiă de ani la alta, 
cerând dela representanții nației ve
nite din Schitia să pună pecetea pe 
legea menită a eternisa primul mi
leniu al esistenței ei în Țera ungu- 
râscă.

Eată cum cineva pote de-odată 
să ajungă a figura în istoriă, ca coda 
mileniului, în fruntea căruia stă fi
gura năpiasnică a unui Ărpâd.

Nu e nicî-decum vr’un simț de 
satistacțiă, ori de mândriă, ce ne 
mișcă în fața acestui estraordinar 
spectacol, ci este numai un simț de 
compătimire față cu acel deputat, care 
trăgându-și originea dela Traian a 
fost adus de firea lui de mameluc 
în acestă legătură barbară-asiatică.

Și înca-i de s’ar putea liniști 
măcar sufletul lui de mameluc, der 
nu-i dă pace crâncenul Bartha Miklos. 
Nu l’a lăsat se se bucure nici 24 
de 6re de gloria neașteptată, ce l’a 
ajuns, căci deja în săra cțiled memo
rabile, când s’a votat legea asupra 
mileniului îi spune în „Magyarorszag“, 
că deși e om de omeniă, totuși mai 
de-aprope privit, e un nimenea, mai 
ales când e vorba de un eveniment 
parlamentar atât de însemnat.

„N’am nimic în contra lui Szerb 
G-yorgy“ — di°e Bartha, „e un om 
de omeniă, de nem românesc, care 
este un credincios sincer al patriei 
maghiare. Un institut de bani forte 
distins l’a ales, în timpul din urmă, 
ca consiliar de administrațiune. Fap
tul acesta dovedesce încrederea, ce 
se pote pune în d-1 Szerb. Bunii săi 
ortaci îl numesc Gyurka, ceea ce este 
un gagiu incontestabil pentru amabili
tatea sa. Debutul lui des ca secun- 
dant în afaceri delicate la încheierea 
proceselor verbale de duel i-a câști
gat un renume în tătă țăra“...

„Cu tăte aceste, — 4i°e Bartha 
— nu avea Szerb Gyorgy mutra de 
a fi raportorul legei năstre milenare. 
Decă n’a putut fi Jokai, atunci pu
tea se fiă invitat Tisza Kalman a 
lua rolul de raportor, care tot e 
cineva, putea să fiă Szâll, Wekerle, 
Csaky, cari toți sunt cineva. Ne-ar fi 
căcjut bine, se vedem pe unul din
tre aceștia pe scaunul raportorului.

aoestui neajuns al organisațiunei nostre 
eoonomice și sociale. Sunt deja peste 100 
ani trecuțl, de oând primul organisator și 
guvernator austriao al Bucovinei scriea și 
(jicea într’un raport ofioial adresat curții 
imperiale din Viena, despre Bucovina și 
implioiter și despre Moldova, oă „locuințe 
igienice și olădirl economioe sunt în prima 
liniă neoesarl în țâra aoâsta“. Să fi rămas 
acel raport ore necunoscut omenilor de 
carte și bărbaților de stat ai noștri ? ! Apoi 
celebrul economisat belgian, d-i de Lave- 
leye, i-a dis unuia dintre bărbații oei mai 
sus puși ai țărei, oă loouințele țăranului 
nostru sunt inferiore și speluncilor de Tro
glodiți din Africa. Cartea prof. G. Freytag 
dela Halle a/3.,. oare a fost ohiămat de 
guvern spre a fi oonsultat asupra diferite
lor cestiunl eoonomice, oare înoă arătase 
mult asupra neoesității de olădirl eoonomioe, 
a fost suprimată pe motiv, că înjură țdra, 
și nu se mat tipăresce, deși nimeni n’a 
cetit’o, decât doră unul doi dâoă soim ce 
ou prindea. Evident este cestiă de aprețiare, 

Acest fapt ar fi avut un efect im
punător “.

Mai înfricoșată pedâpsă pentru 
slugărnicia deputatului Szerb nu 
putea se fiă, decât ca într’un mo
ment, când sărtea ironică l’a arun
cat sus pe scaunul de raportor, când 
obștea legislatorică maghiară s’a 
adunat în vestminte negre de săr- 
bătăre, ca se înarticuleze legea pen
tru eternisarea mileniului, se i-se 
strige din mijlocul acestei adunări 
că este — un nimenea!

CRONICA POLITICA.
— 11 (23) Aprilie.

Din Petersburg se depeșâză, că prin
țul Ferdinand al Bulgariei a primit alal
tăerl în audiență representanța capitalei ru
sesc! în frunte ou primarul, care a predat 
domnitorului bulgar un album. Prințul 
făcu apoi visită mitropolitului Paladius și 
procuratorului suprem al sf. Sinod, Pobje- 
donoseff. Merse apoi la palatul Zarskoje- 
Selo, visitâ păreohia împărătâscă, și ou 
acesta ocasiune Țarul îi oonferi lui Ferdi
nand marele cordon al ordinului Vladimir. 
Telegrame sosite din Paris anunță, că con
siliul ministerial franoes a hotărît să pri- 
mâsoă pe prințul Bulgariei, cu ocasiunea 
visitei sale în Paris, in mod oficial ca Suve
ran, și să-i faoă onorurile militare res
pective.

*
La recomandația Propagandei, Papa 

a numit pe Mousignore Franciso ELornstein 
archiepisoop rom. oat. în Bucurescl.

*

Intrâga pressă jidano-maghiară din 
Ungaria se ooupă ou ordinul dat de mi- 
nistrul-președinte sârbesc representanților 
Serbiei din Viena și Budapesta, ca aoeștia 
se nu ia nici decum parte la serbările mile
nare, ordin, oare astăzi să confirmă în mod 
ofioial. Unele 4,ar® susțin, oă pe Șerbi ia 
supărat împrejurarea, oă între emblemele 
milenare figurâză și stâgul Serbiei, ca al 
unei țări, oare odiniâră a aparținut Unga
riei. Alte cjiare. între oarl și „Pester Lloyd* 
afirmă că „porcii* sunt de vină la acăstă 
supărare, deoreoe guvernul ungar a în
greunat în mare măsură importul porcilor 
serbescl în Ungaria. „Pest. LI.* în 
ounosoutul său ton arogant-jidăneso între al
tele următorele: Serbii ne pot urî său iubi, 
der nu li e permis se fiă obrasnici față cu 
noi. Ore să nu soâtem sabia contra lor, 
dăoă nu vor oăpăta minte? In tot oașul le 
spunem curat, că Țarul e oam departe de 
ei, puterea Austro-Ungariei însă e forte 
aprope!u — Moischl, mach dich groiss!

*
DepeșI sosite din Paris anunță, că 

ministernl-Burgeois este în crisă. Alaltăerl 
adeoă a primit senatul franoes cu 171 vo
turi oontra 90 propunerea lui Demote, după 
care senatul nu respinge oreditul oerut 

cine te păte face să vecjl negru, când cu 
orl-și-oe preț vrâi să vecjl alb?!

Cât pentru îngroparea pășunilor, 
livezilor și grădinilor cu pomi roditori ai 
țăranilor dela munte și coline sub mor
manele de năsip și petriș, adus dela 
deal din pădurile devastate ale proprieta
rilor, d-1 Tilea a putut vede de acestea 
destule pe Valea Prahovei, pentru ca să 
se potă crede, că tot oam astfel o să fiă și 
valea Rîmnioului, Buzăului, Slănicului eto. 
Apoi Eminescu în pesimismul său, într’o 
frumosă inspirația poetică, <Ț°e : „Codrul, 
frate cu Românul, de secure se tot plecă, 
și isvorele îi sâoă“. Er noi am arătat 
cașuri concrete, la oe adâncimi colosale s’a 
retras apa în interval de 20—30 ani, după 
observațiunl la fața locului, — moșia Doro- 
banțu jud. Teleorman — și Rătc i corn. 
Slobozia Conachi jud. Oovurlui.

(Va urma.)
Dr. George Maior. 

pentru Madagascar, dâr hotărîrea o amână 
pănă atunci, pănă oând va sta în față cu 
un ast-fel de guvern constituțional, care 
va posede încrederea senatului. Este forte 
probabil, oă în urma aoesta cabinetul-Bur- 
geois va dimisiona.

*
Dintre oele trei partide serbescl: 

liberal, radical și progresist, acest din urmă 
era pănă aoum singurul care oonsidera 
aproprierea Serbiei de politica Busiei oa 
un pericol din cele mai mari. Și tocmai 
oând acest partid e la putere, se constată 
o apropiere între Serbia și Rusia. Cum se 
esplică aoestă schimbare de front a par
tidului progresist ? Un bărbat politio sârb 
a publicat de curând în „Neue Freie 
Presse* un articol, îu oare oaută să esplioe 
renunțarea partidului progresist la politica 
sa tradițională. Esplicația e oă d. Nova- 
covicl, șeful guvernului sârbesc, ar fi primit 
ore-carl făgăduell *,dela Rusia. Prima fă- 
găduială ar fi învoirea Rusiei, întrun oas 
de conflict, ca trupele sUrbescî se înainteze 
in Bosnia. A doua, oa să se faoă uniunea 
personală între Serbia și Bulgaria sub re
gele Alexandru. Autorul articolului. susține 
că amândouă fagăduielele sunt deșerte, 
înaintarea în Bosnia e peste putință, în 
orl-oe împrejurări, er uniunea personală ar 
fi numai în avantagiul Bulgarilor, cari sunt 
mai numeroși de cât Sârbii, mai energici, 
cu simțul politio mai desvoltat, și pe cari 
în tot-d’a-una Rusia îi va răsfăța. La 1887, 
Stambuloff a făcut propuneri în acâstă 
privință Regelui Milan, dar luorului nu i 
s’a dat nici o urmare, pentru-că s’a înțeles 
atunol, oă Serbia ar avea totul de pierdut 
într’o uniune personală.

»

„Agenția Ștefani* anunță din Massa- 
uah, că doi țărani au adus în 20 o. ge
neralului italian Baldissera o sorisore a 
Negusului Menelik și alta a Razului Man- 
gascha. Menelik dice în sorisore, că după 
oe nu pâte aocepta preliminariele de pace 
ale majorului italian Salsa, care a fost 
trimis luna trecută pentru ca să pertrac- 
teze cu regele Șoanilor, pretinde retrimi
terea oelor două sorisorl ale sale, pe oarl 
le trimisese mai înainte lui Baldissera, 
și pănă atunol ține pe majorul Salsa ca 
obstatec, dâr îl va libera imediat după pri
mirea epistolelor. Sorisorea Razului Man- 
gascha e mai mult o sorisore de curtoasiă, 
în oare acesta îl asigură pe Baldissera, că 
iubesce pacea și că regele Menelik i-ar fi 
recomandat să încheiă amioiția ou el 
(Baldissera). In urma acestei procedări a 
regelui MeDelik, generalul Baldissera, co
mandantul suprem al trupelor italiene din 
Abesinia, privesoe ca întrerupte pertractările 
de pace. *

In Spania s’au făout d'lele acestea ale
gerile parlamentare. Guvernul d-lui Canovas 
del Castilo a izbutit, să-și aducă în cameră 
o majoritate sdrobitore; ou alte cuvinte a 
strivit oposițiunea. Oposițiunea ce e drept 
n’a fost cu desăvîrșire eliminată din par
lament, der numărul mandatelor obținute 
de dânsa se ridică numai la vr’o sută 
cinol-deol. Cu tote acestea triumful gu
vernului se consideră oa prea complect și 
e aspru criticat, atât în țâră cât și în 
străinătate. Etă ce cjice, de pildă „Figaro* 
din Paris, despre isbânda prea mare a 
guvernului spaniol: „Escesul triumfului e 
un pericol de o natură forte gravă. In 
fosta Cameră, forța numerică a oposițiunii, 
neîndestulătore ca să împiedeoe guvernul 
oonservator de a funoționa, era totusd în- 
destulătâre spre a-1 controla și a-1 înfrîna. 
Garanția acâsta va dispare. Partidul al 
căruia șef e d. Canovas se găsesoe lăsat 
la propriul său arbitrariu, și oum partidele 
în Spania, orl-earl ar fi, fără exoepțiune, 
sunt mai mult asociațiunl de interese de 
cât academii de filosofi, va resulta din 
aoâsta, aprope fatal, că ministerul Cavonas 
va fi tîrît pe calea autoritară, ce deja e 
prea înclinat a urma, și. mult mai departe 
de cât ar vrea singur să mergă“.

Lâsâmentul lui Toma Petcu.
Bucurescl, 9 Aprilie v. 1896,

(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“) 

Domnule Director!
ErI s’a presentat înaintea tribunalului 

Ilfov seoția I suocesiunea faimosului milio
nar din Brăila Toma Petcu, de origine din 
Săoele.

Se sciă, oă Toma Petou, care a fost 
celibatar, a lăsat o avere, oare atinge cifra 
de vre-o 8 milione, și că prin testamentul, 
ce s’a găsit după mârtea lui, el lasă moș
tenitor universal pe un frate al lui (însuși 
milionar) Ion T. Petcu, âr nepoților dela 
al ți 7 frați și surori ale sale le lăsa în to
tal o sumă de vre-o 70,000 fr. Mai lăsa 
apoi spitalului din Brăila 30,000 lei și la 
o biserică din Brăila și la alta din Săcele câte 
10,000 lei, în schimbul cărora preoții aoes- 
tor biseriol sunt obligați să-l pomenâscă la 
eșirea cu sf. daruri în secolul acesta și’n 
cel viitor. Cincî-cțecl de mii de lei este deci 
suma tuturor legatelor de binefacere ale aoes
tui sgâroit! Nici un ban pentru școle, ni
mic pentru frații lui din Ardeal, cari au 
de luptat cu atâtea difioultățl sub regimul 
apăsător al Ungurilor.

CâțI-va din cei mai celebri advocațl 
ai biroului din Bucuresol au pledat ieri în 
acest proces cu deosebire interesant prin 
faptul, că se presentâ ca pretendent la 
moștenire și un pretins fiiu legitim al ră
posatului, anume loooteuentul Damian Toma.

Pentru legatarul universal, d-1 Ion T. 
Petcu, au pledat d-nii Schina și Tache Io- 
nescu, pentru loootenentul Damian d-1 Grig. 
Păucescu, fost ministru, și pentru nepoții 
și nepâtele defunctului, cari au atacat tes
tamentul ca moștenitori legitimi, au pledat 
d-nii C. Cociașiu, Vasile Lascar și Mișu 
Ferikide, fost ministru de justițiă.

Tribunalul era sesisat erl de o oon- 
testațiă a moștenitorilor legitimi, între cari 
și o familiă din Săoele, contra punerii în 
posesia averei a legatarului universal. Tot
odată tribunalul avea să se pronunțe asu
pra cestiei de competință sulevată de ad- 
vocații moștenitorilor legitimi. In urma 
unei străluoite pledoarii a d-lui Cooiașiu, 
Vssile Lascar și M. Ferikide, tribunalul 
șl-a deolinat oompetința și a trimis pe in
teresați înaintea tribunalului de Brăila, sin
gur competent de a judeca asupra acestei 
moșteniri, deore-ce domioiliul defunctului a 
fost în Brăila și nu în Bucurescl.

In urma acestei hotărîrl, advocații le
gatarului universal au făcut apel la curtea 
de Casațiă.

E greu de prevădut resultatul final 
al acestui proces, care e fără îndoială unul 
din oele mai oelebre, diu câte s’au presen
tat vre-odată înaintea tribunalelor româ- 
nescl. X.

SOIRILE DILEI.
J

— 11 (23) Aprilie.

Desvelirea monumentului lui Mozart 
s’a săvârșit alaltăerl ou mare pompă în 
Viena. Monumentul renumitului artist și 
compositor musical a fost construit de sculp
torul Viotor Tilgner, oare murise numai 
acum înainte cu oâte-va cjile înainte de 
sărbarea desvălirei. La oeremonia desvăli- 
rei monumentului au asistat Majestatea Sa, 
mai mulți arohiduol, dignitarl de curte, mi
niștri austriacl, corpul diplomatic, genera
litatea și număroșl membrii din amândouă 
camerele austriace. Dumba, președintele 
comisiunei pentru arangearea festivității, a 
ținut o vorbire, la care răspunse monar
chal. Urmă apoi desvălirea monumentului 
între sunetele musicei, care cânta o ariă 
din opera „Zauberfldte“ compusă de ma
rele măestru.

—o—
FișpanI noi. Majestatea Sa a numit 

pe următorii noi fișpaul: pe contele loan 
Haller în oomitatul Odorheiului, și pe Ar
pad Miko în comit. Mureș-Turda, er pe 
Ioan Sandor la absolvat de purtarea agen-, 
delor fișpănesol în comit. Mureș-Turda, 
dispunând să funcționeze numai oa fișpan 
al comit. Ternavei miol.

—o—



Mortea unui milionar jidan. Luni 
noptea a murit la moșia sa, din O-Gyalla, 
lovit de apoplexiă, renumitul milionar ji
dan, baronul Maurițiu Hirsch, oare a făcut 
atâte funda-țiunl mari pentru promovarea 
intereselor jidane, a înființat în America 
sudică colonii estinse pentru Jidanii alun
gați din Rusia, și a dat sume considera
bile, mai ales în Francia și Ungaria, pen
tru diferite scopuri de binefacere. Hirsoh 
a fost de 66 ani; lasă după sine numai pe 
soția sa, căci singurul copil le-a murit 
•înainte cu câțl-va ani. Averea lui enormă, 
pe care a câștigat’o mai ales la construirea 
căilor ferate turcesc!, e prețuită pănă la 
un miliard, și se 4ioe, c& deja e destinată 
•pentru scopuri filantropioe. Cadavrul de- 
funotului binefăcător jidan va fi transpor
tat și îmormântat la Paris, unde avea el 
ioouința îndatinată.

Un învățător brav. învățătorul slovac 
Paul Kuselik din comuna Miava, a lăsat să 
se planteze pomi milenari, amăsurat ordi- 
mațiunei ministrului de oulte și instruoțiune 
publioă. Cu ooasiunea acâsta numitul învă
țător țimi o vorbire școlarilor, în oare însă 
mu făcu nici amintire despre sărbarea mi
lenară. Fiind tras la răspundere pentru 
•acâsta diu partea fîsolgăbirăului, oare era 
-de față, bravul și curagiosul învățător slo
vac îi răspunse, oă nu voesoe se sădesoă 
mici o nedreptate și niol o minciună în 
inima copilașilor, și oă lui nici prin gând 
nu-i treoe se serbeze înființarea statului un- 
,gar. Fisolgăbirăul imediat făcu arătare con
tra lui Kuselik, pentru oa să fiă tras în 
cercetare disciplinară.

— o—
Gini nași u în Constanța. D-l P. Poni, 

ministrul român de culte și instrucțiune 
publică, a primit o petițiă semnată de mai 
■multe sute de cetățeni din Dobrogea, oarl 
cer să se înființeze un gimnasiu în Cons
tanța.

Din diecesa Gherlei ni-se sorie: „In 
nr. 74 al prețuitei „Gazete*4 s’a publicat o 
corespondență din diecesa Gherlei, în oare 
între altele se spunea și aoeea, că între 
candidații la canonioiă s’ar afla și un indi
vid, care nu a oetit în viâța lui' cjiare ro
mânesc!. Mult ni-am bătut capul, oă ore 
cine ar pută să fiă aoel oandidat. Judecând 
după pipa și cojocul, de care vorbesoe d-l 
corespondent, unii dintre omenii noștri pre
supun, oă aoela trebue să fiă protopopul 
■văduv Iilieș din CiocmanI, căol gurele rele 
așa vorbesc, că pe ell’ar fi reoomandat minis
trul a latere br. Jozsika episcopului Szabo 
ca să-1 faoă canonic. Jozsika ar voi să-i 
dea lui Iilieș aoâstă distinotiune oa recom- 
•pensă, oă într’o cârtă de hotare între co
munele CioomanI și Surduo, Iilieș i-a făcut 
lui bune servicii. Adevărat este?“ — Do
rim și noi să "soim, dâoă se pâte una oa 
«asta ?...

— o—
Pentru școlele din Macedonia. Re- 

presențanții 4iare^or din Buouresel s’au 
întrunit Luni săra la drele 6, în localul 
•societății de cultură maoedo-română, unde 
au discutat mijldoele prin caii s'ar putea 
•strânge o sumă de bani ou care să se în- 
treție școlile române din Macedonia pănă 
la sfârșitul anului. In urma unei cuvântări 
a d-lui Ionel Grădișteanu s’a hotărît a-se 
face o nouă întrunire a tuturor directorilor 
de 4’are! fără osebire de oolire, și»cari să 
stabilescă mijlocul prin oare s’ar pută aduna 
tsumele nesesare.

—o —
Un nou conflict al lui Fejervâry. Se 

vede, oă ministrul honvecjilor Fejârvâry nu 
mai scapă de conflicte. Alaltăerl din nou 
•s’a încurcat. într’un conflict ou deputatul 
Bela Bernath. Aoesta adecă îl rugă înainte 
de desohiderea ședinței pe ministru să-i 

:resolveze o cestiune, privitor la care îna
intase deja de mult aotele în ministeriul 
de honvecjl. Fejârvâry, rîcjend saroastio, îi 
răspunse deputatului Bernath : „Poftim 
.adresâză-te la ministrul Kasios, aoela este 
omul vostru !“ Se soie, oă Petru Kasics 
fost consilier în ministeriul honvecjimei, ri
dicase înainte cu câte-va săptămâni grele 

învinuiri asupra lui Fejârvâry. La răspun
sul aoesta Bernath rămase uimit, merse 
însă îndată în urma ministrului, care în- 
tr’aceea se depărtase, și adresându-se din 
nou oătră aoesta, Fejârvâry îi dete și a 
doua-oră tot același răspuns. Acum Bernath 
merse la deputății Horvath Gyulași Melozer 
și-i încredințâ să câră satisfacțiă dela 
Fejârvâry pentru ofensa comisă de acesta. 
Ministrul le răspunse secundanților lui 
Bernath, oă el este gata să stea la dispo- 
sițiă orl-și-oui, dâr nu e aplecat să-i faoă 
plăoerea niol unui deputat din partidul na
țional, deâre-oe aoesta s’a declarat solidar 
ou atacurile lui Kasics. Cestiunea s’a sub- 
șternut acum președintelui partidului na
țional, și nu se pote încă soi când și 
cum se va fini.

—o—
Papacosta — prins. Poliția din Buda

pesta face cunoscut, că i-a suooes să prindă 
pe banditul Papacosta în comuna St. An- 
dreiu.

—o —
La cestiunea monumentului din Clușiu. 

ErI am fost amintit despre atentatul asu
pra monumentului de honvecjl din Clușiu. 
Astăcjl cjiarele clușiene aduc soirea, oă făp
tuitorii atentatului s’au descoperit în per- 
sdnele a doi studențl universitari sași, unul 
asoultător de jură și celălalt de filosofiiă. 
Aoeștia au mărturisit oă au comis fapta în 
bețiă. Afaoerea va fi predată judeoătorului 
de instruoțiă.

—o—
Leo Say, renumitul politician și pu

blicist frances a murit alaltaerl în Paris. 
El s’a născut la 1826; a fost mult timp 
direotorul cjiarului „Journal des Dâbats“. 
La 1871 a întrat în oameră, și mai târcjiu 
a fost ales prefeot al Seinei. In patru rân
duri a ocupat fotoliul ministrului de finance 
și a funcționat și ca președinte al senatu
lui. In 1886 a fost ales membru al acade
miei francese, și a scris mai multe opuri 
finanoiare de mare valore.

— o—
Congregația comitatului Brașov. Mem

brii representanței comitatului Brașov sunt 
oonchiămațl la congregațiunea ordinară de 
primăvâră pe cjiua de Luni, 27 Aprilie la 
9 6re a. m. în sala „casei sfatului® din 
Brașov. Fiind obiecte de importanță la 
ordinea cailei, așteptăm, oa membrii români 
să ia parte ou toții la aoâstă congregațiă. 
— Comisiunea permanentă îșl va țină șe
dința în 26 Aprilie st. n.

—o—
Un sfert de milion pentru scopuri 

de binefacere. înainte ou oâte-va dile a 
murit în Arco medicul Emanuel Bunzel 
din Viena. In testamentul său Bunzel dis
pune, ca cea mai mare parte din averea 
sa, un sfert de milion, să se întrebuințeze 
pentru scopuri filantropice.

— o—
încă un pod peste Dunăre. O mare 

întrunire publioă s’a ținut alaltă-ierl la 
T.-Severin, la care a asistat și o delega- 
țiune a comercianților și proprietarilor din 
Oladova (Serbia). întrunirea a hotărît ca 
să se faoă tote demersurile pe lângă gu
vernele din Bucuresol și Belgrad, pentru 
construirea unui pod peste Dunăre, care 
să lege orașele Severin și Cladova.

—-o —
Colera se ivesce. In Egipt și anume 

în orașul Alexandria s’a ivit oolera. Di- 
reoția serviciului român sanitar superior a 
dat ordine la Sulina, oa să fiă supuși unei 
inspeețiunl sanitare și desinfectărei atât 
pasagerii cât și mărfurile, oarl vin de prin 
părțile contaminate.

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

și conservarea unei mistuiri bune se recomandă 
cunoscutele prafuri Seidlitz ale lui Moli. Cutiiori- 
ginale 1 fl. bucata. Se pote căpăta dilnic prin 
postă de cătră farmacistul A Moli, liferentul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provincia se se câră preparatul lui Moli provedut 
cu marca de contravenție.

Relațiunl comerciale între Ro
mânia și Anglia.

Din an în an, relațiunile comerciale 
între România și Anglia devin mai ani
mate și mai strînse, ceea-ce, de sigur, con- 
tribue și la întreținerea celor mai bune re- 
lațiunl politice. A(|I mai mult de jumătate 
a oomeroiului român de export are debușee 
sigure în Anglia, care în echimb dă Ro
mâniei pe an aprope 200 milione de lei.

Aceste relațiunl vor Jua în curând un 
nou avânt, mai ales în urma desohiderei 
podului peste Dunăre și a oonstruirei por
tului din Constanța. Capitalurile englezești 
atât de abundante și de puternice se vor 
plasa în parte în România. Marile oase 
comeroiale din Englitera au înoeput deja 
a se interesa și de făinurile române, cari 
se bucură de cea mai bună reputațiune, 
fiind în același timp mult mai ieftine, ca 
oele ungurescl.

0 mare casă din Manchester s’a adre
sat ministrului român de oomeroiu pentru 
a o pune în direote legături cu cele mai im
portante mori din România în soop de a 
oumpăra mari cantități de făină. O condi- 
țiune esențială, ce pune oasa englesă, este 
ca făina oe i-se va vinde să fiă oea mai 
bună oalitate, pentru oa să potă concura 
pe oea ungurâsoă.

Făină are România în cantități mari; 
producțiunea morilor române este îudoit 
mai mare decât oonsumațiunea. Și pănă 
ac|I România are o singură piață Beriosă 
de oonsumațiă: Constantinopolul, oare cum
pără dela ea în valâre anuală de 14 mi
lione de lei. Exportul în Gonstantinopol 
este aprope monopolizat însă de escelentele 
mori din Brăila, așa oă morile din Moldova 
de sus, din Călărași, din Giurgiu, din Ca
pitală și din alte părți trebue să-și re- 
strîngă forte mult produoțiunea numai pen
tru oonsumațiunea internă.

Crearea unui nou debușeu în Engli
tera ar fi un oâștig forte mare pentru oo- 
merciul român de export, pentru industria 
morăritului din țâră și pentru agricultorii 
români, cjioe „Epoca“.

Cât de mult apreciază Englesii co- 
merciul cu România, viitorul Statului ro
mân și avantagiile portului dela Constanța, 
o dovedesoe faptul, că puternica companie 
de navigațiune Wilson, oare dispune de 
85 vase de mare tonaj cu o capaoitate de 
158.204 tone, a creat o nouă liniă directă 
între Constanța și Huli. Scopul liniei este 
a servi importul și exportul României și a 
strînge și mai mult relațiunile comerciale 
între aceste două țări.

Avis,
domnilor prenumeranți la „Istoria Împăratu

lui Traian și a contimporanilor sătu.
Atrag atențiunea p. t. domnilor pre- 

număranțl, oă în sensul învitărei de prenu- 
merațiune la acest op, costul de prenume- 
rațiune cel puțin pentru 3 fasciculi are să 
se solvăscă înainte și rog deci ou tot res- 
peotul, a renoi inoă de-acuma prenume- 
rațiunea pentru fasoioulul VII, VIII și IX.

Tot-odată rog domnii, cari înoă n’au 
răspuns prețul de prenumerațiune pentru 
fascioulii deja apăruți, să binevoâsoă a 
aohita cât de grabnio aceste restanțe, spre 
a continua cu tipărirea neîntreruptă a 
opului.

Banii sunt a se espeda la adresa: 
„P. Brosteanu, Brașov. (Btasso, pâlyaudvar.^)

Brașov, 9 (21). Aprilie 1896.
Cu deosebită stimă

i P. Brosteanu.

DiVERSE.
Italienii în captivitatea abissiniană. 

Un ofioer abissinian, Amonos Batha, sorie 
următorele -despre modul cum sunt trac
tați prinsonerii italieni: „Prinsonerii sunt 
număroșl și nouă ne oauseză multe neplă
ceri. Mai mulțl dintre prinsonerl sunt in
ternați în Șoa, unde în de ale mâncărei 
nu sufer lipsă. Ofioerii rămân de-o cam 
dată în tabără, pentru-oă se spereză, că 
nu peste mult se va încheia pacea și oă 

Negus-ul va ordona predarea prinsoneri- 
lor. Cu tâte acestea âmenii aceștia sunt 
fdrte neîndestulițl. Fără nici o oausă (?), 
în tâtă c|iua, de diminâța pănă săra se tot 
tîngueso, deși sunt mai bine tractați, de
cât înși-șl ofioerii abissinieni. Ba unele so
mități abissiniene, oa prinoipele Makonnen, 
învită ohiar și la prân4 pe ofioerii ita
lieni. Fiă-care ofioer italian are lângă el 
și câte un soldat italian pentru serviciu, 
âr lângă cei bolnavi sunt ohiar și câte 
doi-trei soldați. Oe privesoe soldații de 
rând italieni, ei primeso instrucțiune după 
regulamentul razului Agos. Peste 500 
de soldați italieni sunt întrebuințați pen
tru construirea drumului, ce duce dela 
Artalo la Messegea. Aoeștia încă luoră nu
mai oa de silă și trebue tot-dâuna să stea 
oine-va după ei, oarl să-i amenințe ou bâta. 
Sunt unii între soldați, (jioe Batha, cari se 
disting de cei alalțl, nu numai că lucrâză, 
dâr și cântă forte frumos. Deja unii soia 
bate toba ndstră ou olopoțele, și soiu să 
cânte forte frumos pe instrumentele nostre 
musicale. Unul dintre aoei soldați italieni, 
cari soiu oânta frumos, este Albrecht Pia- 
na, acesta a fost dus înaintea reginei Tajtu, 
oăreia i-a cântat unele piese fârte plăcute • 
și pe regina întru atâta a încântat’o, înoât 
a tjis, că pe Piana nu-1 mai lasă dela sine. 
Aoum traoteză ou el ca și ou un ofioer, și 
toți generalii îi fao frumâse daruri. Un 
alt soldat italian a arătat Abessinienilor jo
cul italian ou ou bl și în 4iua următâre 
deja nenumărațl oficerl abisienieni și-au 
probat norocul la el; Negusul însă, oare din 
întâmplare a aflat de acâsta, atât s’a în
furiat pe soldatul italian, înoât numai de
cât l’a și împușcat, pentru-oă a înoeput să 
întroduoă aoel joc între ofioerii abessinienl®.

liibileul de 300 de ani al unui Droces 
In 19 Iunie a. o. se va ține pertractarea 
finală a unui proces la o judeoătoriă din 
Bavaria. Procesul a fost intentat înainte 
de asta cu 300 de ani: la 21 Iunie 1596 
de locuitorii opidului Burgsinn contra fa
miliei Thiingen pentru o pădure estinsă, 
care aoum valoreză două milione mărci. 
In decursul 4e°flor și sutelor de ani, fiă- 
care locuitor a jertfit câte un ban pentru 
acoperirea speselor și judecătoria li-a dat 
pădurea locuitorilor din Burgsinn, oarl o 
posed pănă în diua de astăcjl, der urmașii 
familiei Thiingen voeso pe calea jude
cătoriei să-șl câștige pădurea ârășl înapoi.

Estensiunea Londrei. Londra are o 
estensiune de 1786 metri pătrațl (32,4 mile 
pătrate) și după oonscripția din urmă (1886) 
are peste 43/4 milidne de locuitori; îșl 
pote orl-oine faoe o ideă despre estensiunea 
Londrei, când aude, oă unui om i-a tre
buit 223 de cjile și 11 ore, socotit pe oră 
6 chilometri, pănă când a perours pe jos 
tote stradele diu Londra.

Literatura.

Exiliul Românilor în Rusia și tes
tamentul lui Petru cel Mare, este titlul 
unui volum de 160 pag. scos la Buouresel 
de d-l 1. G. Valentmeanu. Scrierea aoâsta 
de netăgăduit interes traotâză despre „miș
carea dela 9—11 luniu 1848“; — despre 
„guvernul dela 1848 și emigranții"; — 
cuprinde poesii politice, scrisori din timpul 
răsboiului franco-german ș. a. Prețul unui 
esemplar 2 frână. Tot d-l I. G. Valenti- 
neanu a mai soos deja la 1890 un volum 
de 220 pagine cuprin4end „Cugetări, Maxi
me, proverbe, Anecdate, cântări naționa
le și politice" din tâte provinciile române 
Prețul unui esemplar 2 lei. Recomandăm, 
poblioului aceste publicații bine reușite.

*

La moră se numesce o mică, der fru- 
mosă novelă din popor, scrisă într’un stil 
plăcut și ușor de d-l T. Simtion. A apărut 
în tipo-litografia N. D. Miloșescu din Târgu- 
Jiu în România și costă un esemplar, de 
61 pag. numai 30 bani (15 cr.)

Proprietar: Dr. Aurel mureșîanu.

Redactor respomDil Gregopîu Maios'.
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Cursul la bursa din l ena.
Din 22 April 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.05
Renta de oorâne ung. 4% • • • 99.05
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 123.36
Impr. oftil. fer. ung. în argint 41/î% 101.30
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.25
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.—
Imprum. ung. ou premii .... 157.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 140.— 
Renta de hârtie auatr..........................101.10
Renta de argint austr..........................101.24
Renta de aur austr...............................122.40
Losuri din 860 ......................... 146.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 973.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 392.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 359 25 
Napoleondorî. . . . .... 9.55
Mărci imperiale germane • . . 58.77’/2
London vista....................................120.15
Paris vista.................................. 47.77 */2
Rente de oorbne austr. 4%. . . 101.10
Note italiene.................................. 44.10

Cursul pieței Brașov.
Din 23 April 1896.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump, 
Napoleon-d’orl Cump, 
Galbeni Cump.
Ruble rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcesoi Cump. 
Scris, tone. Albina 5°/0

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

Un agronom ™
de 3 ani caută UU post de ÎS- 
jeau (îngrijitor la moșie). Ar mai 
preferi la România, având și pasport 
la mână.— Vorbește trei limbi și e 
scutit de miliție.

Adresa: I. GrOZeSCU. în Batto 
nya (comit. Csanâd). 966,1—3.

Nr. 234—1896. 
a. f. sc. d.

Concurs
Ia posturi de profesori.

La gimnasiul superior fundațio- 
nal din Năsăud, din I Septembre 1896 
sunt ds a se umplea done cate
dre ordinare, la care pot con
cura indi vieți, cari au cualifîca- 
țiune de profesori, pentru șcblele 
medii din limbele germană și latină 
apoi latină și grecă, observând refe- 
ritoriu la acesta din urmă, cumcă 
profesorul ales va fi datoriu după 
trebuință a învăța și alt ștudiu lite
rar ce se pote alege în locul limbei 
greceșcî.

Cu aceste posturi profesorali, 
decă să denumesc profesori definitivi, 
se asigură următbrele emolumente 
din fondul central școlastic din dis
trictul Năeăudului :

1. Plata anuală de 1000 fi.
2. Cuartir în natură în casele 

Nr. 278 și 309.
3. Adause decenale de 10°/0.
4. Drept de pensiune în înțele

sul art. de lege XI. din 1885.
Decă însă se umplu cu profe

sori substituți, conform prescriptelor 
legei emolumentele sunt următorele :

Plata anuală de 700 fi. și decă 
înainteză ca profesori ordinari și în 
acesta calitate câștigă aprobare, a- 
țuncl capătă dotațiunea de sus.

Dela concurenți se poftesce ca 
se fiă civi a statului ungar și se ai
bă cualificațiune legala din limbele 
germană și latină, respective latină 
și grecă, cumcă posed deplin limba 
română, ca limbă de propunere, și 
se aibă trecut nepătat și portare ne- 
escepționabilă.

Concurenții se-șl așternă supli- 
cele adresate cătră comisivnea ad- 
ministrătăre de fondurile centrali 
școlastic și de stipendie din distric
tul Năseudului și adiustate cu docu
mente despre etatea, religiunea, sta

rea familiară, referințe de servițiu 
militariu, studiele absolvate, cualifi- 
cațiunea recerută, cunoscințele de 
limbă și eventual despre servițiul de 
pănă acum, până în 15 luniu a. c. la 
direcțiunea gimnasiului superior fon- 
dațional din Năseud.

Din ședința comisiunei administratore 
de fondurile centrali școlastic și de ști- 
pendie din districtul Năsdudului ținută în

Năseud, la 26 Martie 1896.
Președinte: Secretar:

Dr. loan Pop m. p. Nestor Simon m. p.

s Prafurile-Seidlitz ale lui Mon
Veritabile numai, deeă fiăeare eutiă este provedută eu marea de 

V aperare a lui A. Moli și eu subscrierea sa.
\ Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu-

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
■> mach, constipajiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
\ a celor mai diferite bdle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce

cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a. W
'</ Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

5 și sare a lui HolK $
Vorîfohtlîl nnmoi decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu CA 
VUIliaUIIU IlUIIidi, plumbul lui A. Moll. X

K Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- -jBț
i osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. W 
’■ Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr. Q

5 de gaifă^Salic^l a BWoSJL
■j (Pe basa de natron Acid-salicilicu)
€ La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă, pentru copii de orl-ce etate și
V adulțl, asigureză sedstă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre- 

țul sticlei provețlute cu marca de aperare a iui A. Moli 60 cr.

Trimiterea principală prin
Farmacistul A. WSOKjIj, Q 

c. și r. furnisor al curții imjeriale Viena, Tuchlaubeu 9 x 
Comande din provinciă se efectueză țlilnic prin rambursă poștală.

La deposite să se căra anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca w 
de aperare a lui A. FLOLL. fi»

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și țVș 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz A 
Geisberger. 0—52.

.Numere singuratice îi 5 cr. se potu cumpera în.

din „ Gazeta Transilvaniei “ librăria Nieolae Chircii.

Anuncîuri
(mserțium și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
administrafâuns. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 

de odată se face scâdămenț 
care cresce cu cât publicare® 

se face mai da multe-orî.

Adminîstr. „Gazeta Trans\

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din S 0©tombB®e WS5H

E8 ea d a p e 8 t a—A rad ia—T e i «a ș ia BIsscIapesta, gara de vest—fflhașava—Vercerova

Trenu Trenu Trenu 
M de 

mixtu persdn. persdn.
de

Trenu 
de

Trenu 

accel. pergfin.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accel.

Trenu 
de 

person, person.

Trenu 
de

Trenă
mixtu

3.10
9.10
2.30
2.44
3.15
3.32
3.58
4.30
4.50
5.40

4.24
8.42
7.25
7.42
8.20
8.39
8.58

10.-
8.05

11.10
3 55
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.50

8 05
1.551'
4.-|
"05
7.05

7.50

2.15; pl.
10.-

1.37
6.10
6.30
6.40
7.07
7.18
7.35

sos. 1 
pl.

trenu 
mixtu

4.50
5.36
6.49
8.33 

j 9,19

Viena .
Budapesta
Boinocfi.
Aradu .

4,47
5.04
6.10
6.39
7.11
7.28
8.13

trenu
mixtu

6.12
7.-
7.28
7.54
8.10
8.28
8.54
9.08

10.06
10.29
10.53
11 07
11.54

8.50
9.33

10.46
12.40

1.26

8.51
9.10

9.34

10.-
10.11
10.37

11.01
11.10

7.58
8.14
8.56
9.24
9 5(1

10.06
10.24
10.50
11.04
11.43
12.06
12.3Q

GlogovațtS. 
Gyorok 
PaulișO. .
Radna-Lipova 
Gonopii. .
Berzava. 
Soborșinfi 
Z?,m . . 
Gurasada 
Ilia . .
Braniclca 
Deva 
Siineria (P 
Orfiștie . 
Jibotii . 
Vitițul de-j 
Alba-Iulia 
Teiușh .

80S.

A
1

A

ski)

OS

pl.

t;o-j
7.35'
4.31

11.30
11.-
10.48
10.25
10.11
9.58
9.25
9.09
8.21
7.45
7.18
7.08
6.44
6.02
6.05
5.09
4.14
4.22
4.04
3.19

7.20
T20
11.22'
8.20
8.10

7.29

6.33
6.07

5.44

5.17
5.05
4.40

3.59
3.35

3.-
6.30
3.-
9.45
8.55
8.44
8.20
8.08
7.56
7.24
7.07
6.26
5.40
5.19
5.08
4.42
4.10
3.59
3.18
2.56
2.32

}2.14
1.35

9.30
5.18

11.32
11.16
10.37
9.03
9.12
8.53
8.11

S2 r a ș o v ii - € h e z d i ■ O ș o r li e i ti
trenu 

de 
porsdn.

3.10
3.43
4.35
5.55
6.32 C.-Oșorheiu . pl.

Brașovu . 
Prejmerii .

trenu 
de

trenîî 
mixtă perși,,.

11.35
3.56
7.—
6.47
6.18
6.02
5.47
5.09
4.50
4.-

10.30

8.55

Trenu 
accel.

Orient.
Expres

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accel.

Trenu 
de 

persân.

Tronu 
de 

person.

Trenu Trenu Trenu 
de de

Orient.

Expres persdn. acc®i- persân.
de

1
9.—

2.25

9.15 4.- pl.

pl.

Viena . . . sos.

Budapesta . sos.

........ .

10.20

7.02 6.458.36
Vineri

11.- 5.50 7.05

8.30 6.30 1.251.30 7.— 10.- 2.10 8.02
| Circul.
0 numai 
I Sâmb.

10.30 3-41 9.21 11.15 »O8. Gzegled. . . pl. 4.19 8.21 12.11 6.01
10.40 3.46 9.03 11.21 p 1. J L sos. 4.04 8.13 12.06 6.—

4.43 1.47 5.49 12.52 1.20 pT" } SQgbedinii . . pl- 12.53 5.10 10.50 10.01 2.31
4.49 2.12 5.55 1.30 80S. 12.26 10.45 9.53 2.11
6.03 5.05 7.54 4.59 80S. pl- 9.20 8.55 7.50 11.-

Timișora . . Trenu mixtu
6.47 6.15 8.02 5.52 pl- sos. 8.28 7.13 8.49 7.42 3.30

7.26 8.49 6.57 Topoloveț. . 7.25 5.53 '2
§0 c£

6.56 1.58
8.21 9.23 7.42 Lugoșii. . . 6.48 5.10 6.28 12.58
9.33 10.25 9.10 Caransebeșii . 3.39 4.05 are 5.39 11.01

11.15 10.02 Teregova . . 4.35 p 
e o

4.40 8.07
11.37 Mehadia . . 3.15 5,d4

11.05 12.28 11.47 Bâile-Herculane 3.02 4.35 3.23 5.12
12.39 11.59 * Topleții . . . 2.46 3.08 4.46

11.31 12.56 12.16 sos. Rușava . . . ( pl. 2.21 4.05 2.51 4.10
11.37 1.11 12.31 pl. 80S. 1.09 3.49 2.19
11.45 1.20 12.40 Vercerova. . 1.— 3.40 2.10
10.55 1.40 Bucuresci . . 11.25 7.10

Dumin.
5.50

Simeria (PÎSki) - P e t r o ș e ia s —JL u g# e si î

trend 
mixtu

trenu 
de 

person.

trenu 
de 

person.

trenu 
mixtu

trenu 
rn î-jrtti

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtă

7.20
6.42
5.36
3.51
2.45

5.15
6.20
6.40

6.10
7.31
9.55

10.15
11.27
11.50

11.28
12.48
3.40
4.05
5.10
5.30

4.20
6.03
9.05

pl. Simeria
HațegQ.

pT'} Petroșeni

Vulcan Q 
sos. Lupeni.

80S.

IP1-
■ Isos.

trenu 
mixtu

10.33
9.05
6.10

Nota: Orele însemnate în stânga stațiunilor^ sunth a se ceti de susfi în josU, cele însemnate îndrepta de joșii în susd. 
însemnezâ brele de n6pte.

. . pl.
Numerii în

3.24
2.03

11.25
9.48
8.57
8.25

8.47
7.34
5.25
4.54
3.56
3.21

8.38
7.47
7.15

ouadrațl cu linii mai negrii

T

J

!
r

!

r

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


