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Audiența iui Lueger.
Scirea, ce ne aoaesce astăzi des

pre întorsetura, ce a luat’o cestiu- 
nea primarului Vienei, este de-o deo
sebită importanță. Și nu atât pen
tru a satisface curiosității, că ce se 
va întâmpla acum cu a treia ale
gere de primar a vestitului condu
cător anti-semit Dr. Lueger, cât mai 
mult pentru a se aci, decă partidul 
său va putâ dobândi o posițiă sigură 
în conducerea afacerilor comunei Vie
nei, este însemnată acâstă scire.

In momentul, când se credea, 
că nu mai este modru de-a aplana 
conflictul iscat între guvern și con
siliul comunal prin înoita alegere 
demonstrativă a lui Lueger ca pri
mar, și când părea ca și sigur, că 
alegerea va fi din nou invalidată, 
âr consiliul comunal, persistând pe 
lângă candidatul său, va fi disolvat: 
tâtă afacerea primesce o altă tur
nură prin intervenirea directă a îm
păratului.

Alaltăerl Dr. Lueger a avut 
audiență la împăratul, se flice că la 
stăruința chiar a ministrului-preșe- 
dinte Badeni, cu care Lueger a avut 
mai înainte o convorbire. Despre 
decursul acestei audiențe comunică 
foile anti-semite, că împăratul, ară
tând luiLueger, cănupăte aproba ale
gerea lui nici acum, a apelat la lea
litatea sa flicend, că așteptă dela el 
să se retragă de bună voiă în inte
resul restabilirei raporturilor normale 
în administrația autonomă a orașu
lui Viena.

împăratul a declarat tot-odată, 
cum flic aceleași foi, că e covins de 
onestitatea, de aptitudinea și de fi
delitatea cătră împărat și patriă a 
lui Lueger. Acesta mulțumi pentru 
primirea grațiosă și flise că, ca pa
triot și cetățân leal, consideră de-o 
datoriă a privi dorința preaînaltă ca 
o porunoă pentru sine.

Astfel dâr au căflut sorții în 
cestiunea de primar al Vienei. Lueger 
nu va fl primar, renunțând la ale
gerea sa. Urmarea naturală va fi,

/
că consiliul comunal va alege pe 
altul în locul lui, tot anti-semit, și 
acesta va pută fi aprobat.

întorsătura acesta are dâr im
portanța netăgăduită, că face posi
bil, ca comuna Viena, cetatea îm- 
părătâscă, să fîă guvernată în viitor 
de antisemițî.

Nu vor mai avă dâr Jidovii 
nicî o influință asupra administrației 
orășenesc!. Și acâsta este de mare 
însămnătate din punctul de vedere 
al raporturilor interiăre, nu mai pu
țin, ca din cel internațional, căcî 
bine seim, că mișcarea antisemită 
din Viena are tot-odată un caracter 
social și politic.

După cum stau dâr lucrurile 
astăflî, în urma audienței, situațiunea 
partidei antisemite s’a întărit, făcen- 
du-se tot odată posibilă retragerea 
cu onăre a lui Lueger.

țiiarele anti-semite au dreptate, 
prin urmare, decă anunță cu bucu- 
riă, că de fapt au învins principiile 
partidei lor și acesta a remas stă
până pe terenul ocupat în capitală.

Cei ce au strigat dâr așa de 
mult în contra lui Lueger și au pro
testat în contra eventualei lui întă
riri în două rânduri, au contribuit 
prin acesta de fapt numai la întă
rirea partidei anti-semite, și resolva- 
rea, ce a luat’o conflictul, de sigur, 
că i va surprinde îd mod forte ne
plăcut, căcidâcănu va interveni vre-un 
alt cas estra-ordinar, Viena se pâte 
considera ca definitiv cucerită de 
cătră anti-semiți.

Ședință festivă milenară fia 
poruncă'1. La raportul nostru de ieri pri
vitor la disousiuuea din incidentul serbărei 
mileniului în congregația oomitatului Bra
șov, adaugem ca întregire încă următorele:

Vice-șpanul propuse, ca ședința fes
tivă a comitatului să se țină în 16 Maiă 
a. c. și la ordinea flilei să fiă: uu cuvânt 
de deschidere al fișpanului, un discurs fes
tiv al vice-șpanului (amândouă în limba 
maghiară) și o adresă omagială cătră Ma
iestatea Sa.

Propunerea d-lui profesor Dr. Eugen 
Lassel (în numele Sașilor verflfl a fost ur- 
mătârea: „Congregația comitatului se în- 
trune8ce în ședința festivă spre a lua ou- 
noscință de serbarea mileniului și, corăs- 
punflător faptelor istorice, va serba partea 
însemnată, ce au avut’o Germanii și înainte 
de tote Sașii ardeleni la desvoltarea oul- 
turală aUDgariei, într’un discurs festiv ger
man* 4.

*) In raportul de ieri (nr. 85 al „G. 
T.“), pag. I col. 4. rândul 16 de sus, în 
loc de „pare că aceste națiuni mici n’ar 
esistau, este a se ceti: pare că aoeste na
țiuni nici n’ar esieta etc.

Mai observăm în speoial, oă fiind 
adusă la votare mai întâi propunerea oo- 
misiunei ^permanente, cu a vice-șpanului 
etc. etc., contra acestei propuneri au vo
tat toți membrii români presențl și Sașii 
tineri, Ia olaltă formând cam a treia parte 
dintre membrii presențl în adunare.*)

CHOfllCĂ POLITICĂ.
— 16 (28) Aprilie.

încă și aoum se ocupă fliarele din 
Ungaria fârte mult cu atitudinea duș- 
mănosă a Serbiei față cu mileniul. Etă ce 
scrie „Pester Lloyd*  de erl la loc de frunte 
între altele : „Dealtmintrelea să faoă dom
nii din Belgrad aceea ce le place. Ori vor 
partioipa în mod oficial la sărbarea mile
niului ori nu, ori vor visita esposiția 
nâstră, ori nu ; tote acestea nu vor eser- 
cita nici o influență mai însămnată asupra 
sentimentelor nâstre patriotice, cari ne 
vor predomni și umplâ în lunile viitâre. 
Der le-am da un sfat bun domnilor din 
Belgrad : în disposițiile lor viitore să nu 
trâoă peste acea graniță, care e deter
minată prin datorințele bunei cuviințe in
ternaționale și prin acele considerațiunl, 
dela cari nu putem să dispensăm nici Ser
bia și niol pe alt stat mic (măi!!) Serbii 
din regatul învecinat de sigur nu se pot 
plânge, oă noi ne-am fi interesat dre
nând de aceea, că oe isprăvesc ei în oasa 
lor, și care partid stă la cârmă. Dâcă ei 
acum ar uita legea de reciprocitate, atunci 
ne vom ridica glasul cu cea mai hotărîtore 
insistință, ca din parte ohiămată și dătă- 
tore de ton, să li-să espună politicienilor 

din Belgrad starea curată a luorurilor ră 
să se faoă, ca Serbia se îndure in cea mai 
mare măsură urmările secaturilor sale wvi- 
diose și a cutezanței sale punibile (!!) Și 
paoiința nâstră are margini ; deol să nu 
hîțăe nimeni prea mult de ea, căol alt
mintrelea să potă nasce un mare rău, pe 
care va trebui să-l ducă în spinare lung 
timp nu numai cabinetul Novacoviol, oi 
însăși Serbia14. — Cum se mai bursufluoă 
Jidanul! Ca și oând ar depinde dela bună
voința lui esistența unui stat independent! 
Orl-cine ounosce cutezanța cu care au da
tină să sorie fliarele semite, și care, durere, 
la noi nu să pedepsesce, ou tote aoestea 
însă trebue să se uimâsoă omul de tonul 
impertinent-autoritativ, de care se folo- 
siesce în (filele din urmă amintitul organ 
jidan față cu Serbia.

«

In 25 c., a ținut camera magnaților 
ședința festivă, în care a fost pusă la or
dinea flilei pertraotarea asupra proiectului 
privitor la înarticularea legei milenare. Cu 
mare supărare observă (fiarele din Buda
pesta, oă dela acea ședință au lipsit: mi
tropolitul din Agram, episoopii oroațl, epis
copul săsesc din Sibiiu, și toți prelații sârbi 
si români. Etă ce flioe la aoâsta fliarul 
„Magyarorszag11: „Unde au fost acei domni? 
Ce lucru mai însemnat au putut ei ave, 
decât serbarea esistenței de o miiă de ani 
a Ungariei? Pentru oe sunt ei legislatorii 
Ungariei ? Pentru ce primesc ei străluoirea 
și pompa, la a căror posesiune ajuDg prin 
mijlocirea oorânei sfinte maghiare? O 
astfel de purtare nu servesoe spre apla
narea (! /) divergențelor naționale, oi trebue să 
nasoă dispreț în sufletul fiă-cărui Maghiar14.

*
Acum după-oe prințul Ferdinand al 

Bulgariei a pleoat din Petersburg, se stre- 
câră unele soiri, cari au fost ținute în se- 
oret, privitor la atitudinea observată de 
Țarul și familia sa față cu prințul. Astfel 
se flioe, că Țarul l’ar fi oam „splălat14 pe Fer
dinand pentru purtarea lui mai dinainte 
față cu dinastia rusâsoă, și i-ar fi spus clar, 
oă ei să privâscă în Rusia tot-dâuna pe 
conducetorea, îndreptățită din punct de ve
dere istoric, a întregului slavism. Mai de
parte se flioe, că marea ducesă Xenia 
Alexandrowna, fiioa favorită a Țarului

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

România Agricolă.
Un răspuns „Transilvaniei11 din Sibiiu.

(Fine.)

Inoă o cestiune și termin.
A crescut valorea pământului sâu ba 

și în ce raport ? — Etă o cestiune mare, 
la noi încă nediscutată. Unii flic da, alții 
se îndoeso. Cercetări seriâse pănă aoum nu 
s’au făout.

Este incontestabil, că în BucurescI, 
Sinaia și alte 2—3 orașe provinoiale, va
lârea pământului s’a urcat și încă forte 
mult, ou deosebire în oapitală. Crescerea 
valârei .este 2—3% pe au. Ceva mai puțin 
în porturile mari. In celelalte orașe însă, 
cestiunea este de discutat. Așa în lași, 
bună-6ră stau deja 700—900 oase gole, și 
tote inmobilele urbane s’au deprețiat fârte 
mult.

In tâte orașele Moldovei, elementul 
românesc este în decădere și se pierde tot 
mai mlut, pe fli oe merge. In mai tâte ora

șele provinciale, aprâpe tâte oasele mari 
boerescl cu curți spațiose, grădini mari de 
pometurl, parourl etc. ale familiilor mari 
au dispărut și au devenit edificii publice. 
Câte-va din curțile mari boerescl au trecut 
în mânile aristrooraților noi: ai Armenilor, 
Greoilor, Jidanilor, cari s’au substituit ve- 
ohei boeriml indigene, sâu în ale statului.

S’a întâmplat acâsta în urma ores- 
oerei valorei pământului, sâu a soăpătărei 
proprietarilor, oarl au pierdut starea și nu 
mai pot purta 2 case, la moșiă și în oraș, 
oapitala județului, ci s’au restrîns la una 
eventual s’au mutat la Buouresol, ori ca 
absentiștl și-au strămutat domiciliul cu totul 
în străinătate. — Deja chiriile și prețurile 
de cumpărătâre, oe le plătesoe statul pen
tru trebuințele sale, nu le pote suporta și 
plăti un particular, pentru trebuințele sale. 
D’aci proprietarii ei înși-șl stărueso la gu
vern pentru înființarea de diferite institute 
de utilitate publică, în oasele lor. Impede- 
carea imigrațiunei ar lâvi in prima linie în 
proprietarii de oase, și de esemplu o isgo- 
nire a Jidanilor în masse în prima liniă 

proprietarii de oase ar căuta s’o împedece, 
și s’ar opune depopulărei și caselor și ora
șelor.

In oe raport a oresout valârea imo
bilelor rurale, încă este și mai greu de stu
diat. Este adevărat, că arânflile moșiilor 
s’au urcat forte mult, âr guvernul, luând 
de basă arânflile, pe cei din urmă 10 ani, 
a ficsat prețurile loturilor de moșii, ce 
vinde la țărani, la 500, 600 — 800 lei heo- 
tarul.

Urcarea arânflilor pentru noi nu este 
înoă o probă, că s’a uroat valârea in
trinsecă a pământului, oăol arânflile s’au 
putut uroa numai artifioial, ca tot așa de 
curând să soaflă, precum s’au saltat în sus. 
Valorea reală a pământului se uroă însă 
numai încet, pe oale naturală, prin sporirea 
populațiunei, prin sporirea și amplificarea 
substanței productive, prin deschiderea de 
nouă debușeurl pentru desfacerea produc
telor etc.

La noi tote aceste considezațiunl teo
retice stau în raport invers.

Produoțiunea am văflut mai sus oum 

a dat în tote privințele înapoi, âr oerealele 
sunt depredate din oausa concurenței 
Americei.

Apoi moșiile din Moldova, oarl au 
un pământ mai bun, mai variat, cu pășuni, 
păduri, fenațe, arături fertile, grădini de 
tot-felul, ape curgătâre, o climă mai tem
perată, au și ecarete și vite mai multe și 
mai bune, acolo deși agrioultura este mai 
perfecționată și mai sistematioă, dâr -fiind
că pentru esploatațiune îți trebuesoe să ai 
capital mai mult, moșiile se vând ou %_
y2 mai ieftin decât în Muntenia. Aoolo nu 
fiă-oare cârciumar și băoan pote deveni 
moșier. In Muntenia din contră.

Și apoi lucru ourios, că proporțional 
între tâte țările române, aotualmente afară 
de Dobrogea, numai în Muntenia, cea mai 
înapoiată în agricultură și mai puțin po
pulată între tote, se plătesc arânflile și pre
țurile oele mai mari pentru moșii. Aoolo, 
unde nu ai mol casă de locuit, niol masă, 
nici grajd, nici patul, nici magazie, nici 
brațe suficiente, nici vite*'  pentru muncă, 
nimio, acolo să plătesol ou 2—3 ori mai 
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Alexandru III, n’a voit de loc să dea față 
ou Ferdinand, și peste tot niol Țarul niol 
familia și ourtea sa n’au manifestat ceva 
dragoste și prevenire deosebită față ou 
prințul, de aceea Ferdinand nici n’a stat 
în Petersburg o săptămână întrâgă, după 
cum îșl propusese la început, oi a plecat 
după patru dile la Paris.

*

Maje&tatea Sa monarohul nostru a 
primit erl în audiență pe Lueger. încă nu 
se scie, oare a fost obieotul oonversației 
între împărat și între primarul ales dăr ne
întărit al Vienei, se crede însă, că mo
narohul l’ar fi provocat pe Lueger oa să 
se retragă, și să nu mai primâsoă a fi can
didat ca primar.

Circularele archiereilor noștri
din incidentul mileniului unguresc.

In urma unui ordin al minis
trului unguresc de culte și instruc
țiune publică, archiereii noștri ro
mâni au dat, cum se vede, toți de-a 
rendul circulare cătră cler cu pri
vire la serbarea mileniului. Minis
trul le cere în acel ordin, ca sS dis
pună se se serbeze mileniul prin 
serviciu divin în biserici, în cjiua de 
10 Maiu, er în 9 Maiu se se țină 
festivități școlare tot pentru mi
leniu.

Păna acuma n’am avut cunos- 
cință, decât numai de textul circu
larei episcopului dela Gherla, pe care 
l’am și publicat. AstăcJI avem textul 
circularelor Esc. Sale metropolitului 
Miron Romanul și al P. S. Sale epis
copului Pavel dela Oradea-mare.

Observăm, eă în circularele 
amintite ale episcopilor români uniți 
se mai vorbesce și de-o decisiune a 
„înaltului cor episcopesc catolic", 
luată în conferența dela 27 Fe
bruarie c., ținută în Budapesta. La 
acestă conferență au luat parte și 
archiereii români uniți și ei se cred 
acum datori a esecuta decisiunea 
acelei conferențe, după care festivi
tățile școlare milenare, nu seim din 
ce causă, au fost ficsate pentru 4iua 
de 17 Maifi și nu pentru 9 Maiu, 
cum cere ministrul.

Lăsăm se urmeze aici textul 
circularelor dela Sibiiu și dela Oradea- 
mare, asupra cărora vom reveni 
după ce ne vor fi cunoscute și cir
cularele celorlalți arebierei români.

Nr. 2362 Preș.
Cercular

cătră clerul și poporul ortodocs român 
din archidiecesa Transilvaniei.

Iubit Cler și Popor!
Peste câte-va (fii® 30 va desohide în 

oapitala țării esposițiunea generală decretată 
prin Art. de lege II: 1892, și cu aceea se 
va face început la multe alte festivități, 

carl se pregăteso cu mari aparate atât în 
oapitală, cât și în tote părțile țării, drept 
manifestațiuni ale buouriei, oă âtă un pe
riod lung de una miiă de ani se împli- 
nesoe, decând rassa maghiară, pururea răs- 
boinioă și vitâză, emigrând din ore-oarl 
părți ale Asiei, a ouoerit țâra aoâsta dela 
diferitele popore paolnioe și blânde, cari o 
loouiau, și a întemeiat aici un stat propriu 
numit pănă în c}iua de acjl în limbile eu
ropene cu puțină variațiune „Ungaria", 
în oare stat între tote adversitățile tim
purilor s’a susținut nefrânt și se susține și 
în present ou tote condițiunile de prosperare 
mult potențate, mai ales în deceniile din 
urmă, pe oând dintre oelelalte state euro
pene unele s’au ruinat ou totul.

Este evident și prea natural, oă aceste 
festivități particulare împreunate cu espo- 
sițiunea generală, cari tote la olaltă au să 
formeze un iubileu mare milenar, se aran- 
giază în partea oea mai însemnată de au
toritățile publice ale statului, întru prea
mărirea rassei maghiare identificate acum 
ou națiunea politică din Ungaria, ba chiar 
ou statul însuși; aceste festivități îusă dau 
și celor-lalte popore oompaote din patrie 
oea mai bună ocasiune pentru a-se pune 
pe meditațiunî mai aprofundate asupra si- 
tuațiunei lor din trecut și din present, pre- 
oum și asupra eventualităților din viitor; 
și în oe chip rassa ori națiunea maghiară 
întărită prin multe alte elemente ce i-s’au 
prefăout în sânge și os, are tot dreptul 
de a iubila .ou însuflețire pentru suocesele 
bărbăției sale: în asemenea ohip vor fi în 
drept și celelalte popore din țâră, oa me
ditând asupra festivităților milenare, să se 
ocupe din capul locului cât mai serios și 
de sârtea lor proprie.

O împregiurare însă este deja con
statată, anume aceea: că niol unul din po- 
porele nemaghiare dâr oompaote ale Un
gariei, pe lângă tote esemplele seducătore 
ale multora din oei mai buni fii ai săi cu 
nume istorioe, nu voiesoe să se oontopâacă 
în rassa dominantă maghiară, nici să dis
pară sub nomenclatura generală de națiune 
politică unitară; ci ținând mult la vechiul 
lor caracter național, vreu tote să-și con
serve sub soutul legilor acel caracter, oare 
se manifestă în limba, religiunea și dati- 
nele fiă-oăruia, și numai cu aoestă reservă 
se pot anima ele, și se pot întări tot mai 
mult în resoluțiunea lor, oa să rămână 
pentru totdâuna fii oredinoioșl ai patriei 
acesteia, cetățeni devotați ai statului un
gar, și tot așa preadevotațl sudițl ai prea- 
înălțatului nostru monarch și ai înaltei 
oase domnitâre.

Ce privesoe în speoial sânta nostră 
biserică ortodocsă națională, ai căreia fii 
și conducători sunt din partea autorită
ților statului nu numai invitați, ci âreșl- 
oum ohiar oonstrînșl să partioipe la festi
vitățile milenare, — nu pot suprima deola- 
rațiunile aucjite din părțile țării locuite de 
oredinoioșl de-ai noștri: oă pentru ei, și 
mai ales pentru clasa mai inteligentă este 

lor, lipsesoe chiar apa de beut, lipseso 
clădirile și instalațiile economice cu totul 
— și de nu s’a făcut grâul și porumbul 
ești ruinat cu totul, — cum se pote ca 
aoolo în realitate să fi obținut pământul 
valorea cea mai mare intrinseca ? — Este 
greu de afirmat una oa asta.

Un răspuns indirect însă îl avem în 
faptul, că un singur an de orisă a făcut să 
dea dosul peste 200 dintre arendași mari, 
și la noua arândare a moșiilor statului, 
arenejile au dat enorm înapoi, și 1/i din 
moșii nu s’a mai găsit cine să le ia. Apoi 
țăranii, oarl au cumpărat loturi mici și 
mari dela stat, forte mulțl dintre ei ne- 
putându-le plăti, le-au arendat și ei pe la 
alții, bogătași și cămătari din sat. Și nu 
s’au ales cu nimic.

De aoeea ni-se pare legitimă remon- 
strațiunea contra evaluărei prea esagerate 
a moșiilor statului, oe sunt a se împărți 
în loturi mici la țărani. Altoum nu vor eși 
din ei buni gospodari niol-odată.

Dr. George Maior. 

absolut imposibil să partioipe la aoeste 
festivități eu acea căldură a inimei, și cu 
acea linisce a sufletului, cari numai atunci 
le-ar avă, și numai atunci s’ar pută mani
festa în faptă, când nu ni-ar fi înaintea 
oohilor oele multe dovedi din timpurile 
mai veohl și mai nouă despre ignorarea 
aprâpe totală a intereselor nâstre de esis- 
tență și de progres, și când n’am vede 
abandonate îu paguba nâstră principiile 
oele mai sublime și mai salutare în vieța 
statului: libertatea, egalitatea și frățietatea.

Cu tâte acestea însă, în momentele 
rari și mărețe ale festivităților milenare, 
oarl se apropiă ou sborul timpului, fiă cât 
de grea situațiunea, în oare ne aflăm, este 
un postulat al prudenței, al maturității po
litice și chiar al bunei cuviințe, oa amarul 
vieței nâstre publice și sooiale să-1 supri
măm pe timpul aoestor festivități, și fă
când aoâsta, să ne ferim în aoeste timporl 
agitate nu numai a orea vre-un incident, 
oare s’ar pută esplica de ostilitate sâu 
chiar de insultă față cu festivitățile, cari 
au să decurgă neoonturbate da nimeni: ci 
să ne ferim a-ne presanta chiar și numai 
apatiol seu total indiferenți față ou acelea ; 
și aiel erășl trebue să-mi înnoiesc sfatul, 
ce l’am dat de multe-orl mediat și imediat 
iubitului cler și popor: oa să nu dea ascul
tare acelora, cari obtrudându-se de condu
cători ai poporul, tdte pornirile lor le în
dreptă numai într’acolo, ca pre bunul nos
tru popor, mai mult blând la fire, deeât 
ager la vederi, să-l țină într’o agitațiune 
oontinuă, sădind în inima lui ură, neîncre
dere și discordie, ceea-ce precum a adus 
și pănă aoum numai pagube mari popo 
rului nostru în desvoltaroa sa materială și 
intelectuală, așa continuată în viitor nu 
pote să producă pentru noi alta, decât o 
situațiune tot mai agravată în vieța pu- 
blioă.

Der preste acestea se cade să ne fa
cem semă mai ales cu interesele sântei 
nostre biserici, cari în fața festivităților 
milenare și în vederea ținutei tuturor altor 
biserici din patrie, nă impun în mod in
dispensabil datorința: că, deși nu avem 
motive de a-ne însufleți pentru acele festi
vități în măsura, cum se însuflețesc alții, 
cari sunt mai bine favorițl de sârte: cel 
puțin să ne arangem și noi pe timpul aoe- 
lora o sărbătore proprie, carea să cores
pundă de o potrivă obligămintelor nostre 
bisericescl și patriotice și dorințelor co
mune ; să ne adunăm în sântele nostre bi
serici, și acolo recugetând la oelea ce re
lativ la noi s’au petrecut în țâra acâsta 
din timpurile oele mai veohl, să mulțămim 
lui Dumnedeu, oă pe lângă tdte suferințele 
din mileniul treout ne-a învrednioit să ve
dem încă păstrat tesaurul nostru cel mai 
prețios: biserioa și naționalitatea nostră, 
oerându-i într’una preaputernioul ajutor la 
păstrarea acestora și pe viitor, âr în oe
lelalte să ne rugăm după rândul sântei bi- 
seriol pentru monarohul nostru, pentru tota 
ourtea și ostașii lui, pentru tote țările și 
ținuturile lui, pentru potolirea vrajbelor 
dintre diferitele popâre și biserici, pentru 
pacea internă și cea a totă lumea, pentru 
bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici 
și a patriei, pentru ooncordia tuturora și 
pentru alte trebuințe, de cari ne-arn de
prins a-ne aduoe aminte și la alte ocasiunl 
în sacrele nostre rugăoiunl.

Etă der v’am indioat Iubit Cler și 
Popor! ținuta care noi, ca fii oredinoioșl și 
ascultători ai sântei nâstre biserici, der tot
deodată și ca patrioțl buni, neînfrânțl încă 
de valurile politice, avem să o observăm 
față ou iubileul milenar al statului ungar; 
tot oe avem de făout în respeotul aoesta 
oa membri ai bisericii, să facem cu sinoe- 
ritate și devotament, în biserioile nostre ; 
mai mult în situațiunea aotuală nu se pote 
pretinde dela noi, ca dela biserică viuă și 
popor oonsciu de sine; dâeă însă unii din 
oier seu dintre credinoioșii noștri, singura
tici ori însoțiți mai mulțl la olaltă, în con
siderarea posițiunei lor sooiale, seu și alt
fel după disposițiunea inimei lor ar afla de 
bine să partioipe și la alte festivități afară 
de biserică: acăsta — se înțelege de sine 
— o pot face între marginile libertăților 

cetățenesol, nu însă ca representanțl ai bi
sericii nostre, oi numai oa cetățeni parti- 
oularl, eventual oa funoționarl de stat, mu- 
nioipall'său oomunall; âr deoă autoritățile 
publice ar oere dela organele nostre bise
ricescl să partioipe oficios, dâră chiar în 
ornate biserioesol la festivități de natură 
politioă: aoâsta organele nâstre să nu o 
facă fără a oere și a primi de aoi îndru
mare speoială, oăreia au să se oonformeze.

Ca însă ținuta biserioii nâstre față cu 
iubileul milenar să fiă pretutindeni una și 
aceeași, după înțelegerea avută în linia- 
mente generale cu preasânțiții domni epis- 
oopl diecesanl al provinciei nâstre metro
politane, și în legătură ou informațiunile 
și sfaturile mele premise, emit în mod obli
gator pentru întreg oierul și poporul ar- 
chidiecesei nâstre transilvane ordinul ur
mător :

1. In Dumineoa a 6-a dela PascI, 
adecă în 28 Aprilie a. o. (10 Maiu după 
oalend. nou) premergând cultul dumnecjeeso 
al dimineții, adecă Utrenia, să se țină 
pretutindeni în același timp, anume la âra 
a noua după oomputul oivil, sânta liturgie 
în tâte bisericile parochiale din arohidie- 
oesă, cu concursul credincioșilor din loomu- 
nele concernente, îmbrăcațl oa la alte săr
bători mari, curat și cu posibila eleganță. 
Acestă liturgie cu privire la însemnătatea 
cjilei cu tot dreptul o putem numi liturgie 
milenară, în sens istoric bisericeso.

2. La finea acestei liturgii, înainte de 
otpustul clilei să se împreune Mulțamirea 
pentru facerea de bine a lui Dumnezeu, după 
tipicul care se află pa la finea Liturgieru- 
lui, cu Apostolul și Evangelia indioate 
aoolo, și ou rugăoiunea de mulțămire, oarea 
să se reoiteze ou graiu dulce, pe lângă în
genuncherea tuturor, cari aparțin clerului 
și poporului credinoios; la primele ectenii 
însă ale aoestei MulțămirI să se adaugă din 
alt loo al Liturgienului eetenia acesta: 
* Pentru c i sg se desrădecinese dintre noi totă 
vrajba și urâciunea, și tot lucrul riu, er dra
gostea cea nefățarnică și pacimcă, și viața cea 
cu fapte bune intru sporirea credinței se se 
înrădăcineze, Domnului sâ ne tugăm11', apoi 
după rugăoiunea de îngenunchere să se 
oânte în cor Docsologia cea mare; în fine 
după otpustul (jdei 30 cânte imnul popo
ral pentru monarohul, și aoesta să se con
tinue sub împărțirea anaforei.

3. Tinerimea soolară dela scâlele nâs
tre oonfesionale de orl-oe categorie, are să 
fiă dispensată dela ârele ordinare de învă
țătură înoă în 4iua oe premerge liturgiei 
milenare, și să se adune în o anumită âră 
numai pentru deprindere în cântările, cari 
vor să se eseouteze în cjiua următâre; er 
în însăși 4iu& liturgiei are să asiste în bi
serică sub conducerea profesorilor, respec
tive a învățătorilor săi, în oea mai bună 
ordine, pănă la terminarea liturgiei.

4. In parochiile vaoante, oarl nu au 
administrator în loo, preoum și în filiile, 
oarl au biserică, der fără preot looal, li- 
turgia milenară cu adausele arătate în punc
tul 2, decă aceea nu se pâte face la ter- 
minul ficsat în punctul 1, are să se înde- 
plinâsoă în Dumineca de 5/17 Maiu, prin 
preotul însărcinat ou grigea paroohială, pe 
lângă esacta observare a rândului presoris 
în punctele premerse.

5. Paroohul looal, respective adminis
tratorul paroohiei, are să publioe ceroula- 
rul aoesta poporului în biserică în Dumi
neoa, ce premerge liturgiei milenare, anume 
sub sânta liturgie, înainte de otpust, spre 
orientare și trebuinciâsă pregătire, espli- 
cându-1 în sens genuin la prioeperea po
porului; de asemenea are să se îngrijesoă 
cu oomitetul paroohial pentru curățenia și 
ordinea bună in biserică; în fine are să 
notifice oficios și primăriei oomunale tim
pul liturgiei pe lângă invitarea de-a parti- 
oipă la aceea; pentru oare cas primăriei, și 
eventual altor autorități publice să se re
serve în biserioa loourl ouviinoiâse.

Acestea le-am avut să vi le împărtă
șesc cu dragoste și să vi le recomand ou 
grigiă atențiunei Vâstre, Iubit Cler și 
Popor archidieoesan! er in celelalte cu fer- 
binte rugăoiunl cătră Dumne4eu pentru fe

soump pământul, decât aoolo, unde ai de 
tote.

Astfel în 1895 a cumpărat oapitulul 
diecesan catolic din Transilvania domeniul 
familiei Kemeny, situat în oomitatul Târ- 
navei mari, ou oastel, eoarete eoonomice 
complet, vite șiîntrâgă 40strea moșiei, apoi 
ou grădini, vii, pădure de ștejar seoulară, 
și a plătit jugărul ou 118 fi. ceea oe în 
bani de ai noștri ar fi 472 lei la hectar. 
Intre 120—150 fi. se vinde în Transilvania 
jugărul oatastral și la proprietățile mici.

In Buoovina încă am vă^ut vânden- 
du-se cu aoeleașl prețuri. Tot cam la aoe- 
lașl nivel se mențin și moșiile din Mol
dova.

Din contră, în Muntenia pogonul se 
vinde între 300—400 său hectarul între 
600—800 lei, și nu este decât pământul 
nud, de multe-orl și aoela sleit și dete
riorat.

Cum se păte ore, oă acolo, unde ra
porturile sunt mai puțin consolidate decât 
ori unde, unde lipsesc brațele, lipsesc vite, 
lipseso fenațe, pășuni pentru ținerea vite-
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rirea Vostră de tote grelele ispite și de 
alunecări în căile oele rele, rămân ou ar- 
ehipăstorâsoa binecuvântare

Sibiiu, 10/22 Aprile 1896.
Al Iubitului Cler și Popor 

binevoitor:
Miron Romanul m. p.

archiepiscop.

Circulara episcopului Mihail Pavel.

Intr’o circulară colectivă, se pu
blică la urmă următorele cu privire 
la mileniu:

Nr. 662.—1896. Bine Vă este cunos
cut Frățielor Vâstre, cum-că în aoest an 
împlimndu-se 1000 de ani dela ocuparea 
țârei, s’au luat măsuri, oă sub decursul 
acestui an să se serbeze festivitățile mile
nare cu cee mai mare solemnitate posibi'ă. 
Intre alte disposițiunl, pre noi mai de-a- 
prope ne atinge serviciciul divin de mul- 
țămită, ce se va celebra în 10 MaiQ a. c. 
și festivitățile școlare, cari In. Ministeriu 
r. u. de oulte, cu ordinațiunea de 1 Martie 
a. o. Nr. 7584, dispune a-se ține în 9 MaiQ 
a. c., până când înaltul Cor episoopesc în 
conferința ținută în 27 Februarie a. o. a 
decis să se țină în 17 Maifi a. c. st. n. 
Pentru ținerea festivităților din urmă confor- 
mându-ne condusului înaltului Cor epis- 
copesc, Frățiele Vâstre, amăsurat disposi- 
țiunilor amintite Veți ave a celebra două 

-SS. Liturgii, una în 10, er cealaltă în 17 
Maifi st. n. a. c., la oarea din urmă vor 
ave să fiă de față toți pruncii obligați la 
șoolă, și o vor asculta cu totă pietatea, 
versând rugăoiunl fierbinți și cântând oân- 
tărl biserioeeol și sânte. Inoât apoi In. Mi
nister r. u. de Culte ou ordinațiunea mai 
sus citată, pentru festivitatea școlară, afară 
de serviciul dumnecjeesc, cu care are să 
se începă solemnitatea, prescrie și alte 
anumite auturi festive, oarl Vi-se vor no
tifica prin Inspectorul șoolar reg., încât va 
permite starea materială și alte împreju
rări, Vă Veți nisui a-le împlini și aoeste, 
precum și conform gr. Rescris al In. Mi
nister r. u. de Culte din 22 Martie a. o. 
Nr. 704 presid. Vă Veți îngriji, ca in me
moria festivităților milenari să se sâdâsoă 
arbori ou viâță mai lungă, precum ștejarl, 
ulmi etc., în looul cărora pentru poporul 
nostru e mai cu scop a-se sădi diferite so
iuri de pomi mai durabili.

Oradea-Mare, 10 Aprilie 1896.
Michailu Pavelu, m. p., 

Episcopul gr. cat. de Oradea-Mare.

samtE mLES.
— 16 (281 Aprilie.

Majestățile Lor Regele și Regina Ro
mâniei au sosit în 25 o. sera în Budapesta 
și au stat acolo pănă alaltăerl după amâfll. 
In decursul dild de alaltăerl părecbea re
gală a visitat inoognito esposiția milenară, 
la oare se luoră neîncetat, apoi a fost de 
a privit tabloul „Ecoe homo44 de Mun- 
kacsy. Măestrul maghiar le-a dat Majestă- 
ților esplioările de lipsă, și cu acesta oca- 
siune intrând din întâmplare și Coloman 
Tisza, fostul ministru-președinte ungar, în 
sala, unde era espus tabloul, regele Carol 
se întreținu oâte-va minute cu el. Intre al
tele îi cjise bătrânului „general14: „Scii, că 
în 1883 am prândit împreună în Buda, la 
.„împăratul* 1? Conversația a decurs în limba 
ifrancesă.

—o—
Erășî un proces monstru. In 7 Maia 

st. n. se va țină la tribunalul din Alba- 
Iulia pertractarea finală în oausa procesului 
intentat pentru agitațiune în contra paro- 
chului din Tur, loan Pop Păcariu și a învă
țătorului George Fâqărășan. „Unirea44 spune, 
oă sunt citați la pertractare 30 de mar
tori, se înțelege partea ooa mai mare ma

cari și preotul rom. cat.ghiari, între 
din Tur.

—o—
Promoțiune. Din Clușiu ni-se scrie: 

In 25 Aprilie n. o. s’a promovat în aula 
nouăi universități de aici la gradul de 
doctor juris simpaticul nostru tînăr Eugen 
Pătăcean, oare prin hărnicia și bunele sale 

sentimente și-a câștigat de mult stima și 
iubirea tuturor colegilor săi români. Festi
vitățile promoției s’au început la 12 6re 
din (ji. Sala de așteptare era plină de lume 
și în aulă era deja public frumos, toți ti
nerii universitari eram de față, După fini
tul ceremoniei, ne-am dus la d-1 capelan 
Nicolae Rațiu, al oărui ospe era fratele 
Pătăcean. Aci cu toții am felicitat pe iu
bitul nostru frate. Sâra am avut convenire 
într’un restaurant mai liniștit, unde lângă 
musioa națională ne-am petrecut pănă târ- 
diu. Bnouria s’a mai potențat, când sosiră 
între noi și frații loan și N. Gaia din Tur
da, oarl au adus vești bune fratelui Geui 
de pe acasă. Presidentul convenirei nâstre 
a fost Dr. Iuliu Afaniw, conșoolar și sinoer 
amic al sărbătoritului, promovat nu de 
mult la Pesta. Am regretat mult, că Ve
nerabilul părinte Pătăcean, tatăl sărbători
tului n’a putut fi de față; l’am felicitat 
însă în scris. — Nu ne-am uitat niol de 
colegul nostru Vlad dela Pesta, care atât 
de românesce s’a purtat înaintea neaoșului 
decan, trimițendu-i o adresă de felicitare 
ou subsorierile tuturor. S’au rostit multe 
vorbiri frumose și însuflețite, căol 25 Aprilie 
a fost pentru noi toți o c}i de bucu- 
riă. Fratele nostru iubit Dr. Eugen Pă- 
tăoeanu a părăsit Olușiul, lăsând cele 
mai frumose amintiri între noi, de-a oă- 
ror dragoste pote să fiă pentru tot-deuna 
asigurat. — Aleco.

—o—
In contra jocului de cărți. Sâmbăta 

treoută s’a ținut adunarea generală extra
ordinară a Casinei regnioolare (Orszâgos- 
kaszino) din Budapesta, care a fost oon- 
vocată cu soopul de-a lua măsuri pentru 
oprirea jocului de oărțl hazardat în casină. 
Alexandru Wekerle, președintele comitetului 
de direcțiune, presentâ propunerea comi
tetului, prin care se cerea, ca orl-ce mem
bru, despre care s’ar constata, că a juoat 
în casină oărțl pe bani, să fiă eschis dintre 
membrii oasinei. Presentând acâstă propu
nere, președintele cj’se, c& cercurile dina
fară numesc Casina regnicolară un „cuib 
al cărțașiloru. Acesta însă este o oalumniă, 
choe el, pentru-oă îu privința aoâsta lu
crurile stau aici mai bine ca în alte cer- 
ourl; dintre 1300 de membri ai Casinei 
abia decă a vădut în oâte-o seră mai 
mulțl ca 5—6 inși jucând oărțl pe bani. 
Ou tote acestea, fiind-că classa mijlooiă ma
ghiară arată aplioare pentru ast-fel de 
petreceri perioulose, casina e chiămată a 
lua posițiă în contra jocului de cărți. — 
Contele Stefan Kâroly cjioe, că propunerea 
comitetului dehonestâză oasina și vatămă 
onârea membrilor săi. S’a iscat o disouțiă 
vehementă, dâr la urmă totuși s’a primit 
propunerea oomitetului cu 129 voturi con
tra 107. După oe s’a primit propu
nerea, fiind-că mulțl dintre membri erau 
tare opăriți și nemulțumiți, Wekerle de
clară, oă renunță la sucoesul dobândit și 
primesce o propunere intermediară a lui 
Lisznyai; prin care ’i se dă drept oomi
tetului de-a lua însuși la fiă-oare cas 
măsurile, ce va afla de lipsă, contra ju
cătorilor de cărți. Toți au fost de acord 
ou acâstă propunere.

—o—
Adunarea generală a cassei oerouale 

brașovene pentru bolnavi, oonchemată pe 
26 c. neputând aduce nici o hotărîre din 
causa lipsei de membri, se va ține în 2 
Mai o. sera la 8 ore în sala sfatului fără 
privire la numărul membrilor presențl.

K9e ale mileniului.
Pomi de mileniu răspinși. Din Arad 

li-se depeșeză foilor din Budapesta urmă- 
torea scire: Proprietarul de pământ Iosif 
Valerian a oferit comunei Șiria 96 tei, ca 
sătenii să-i sădâscă apoi, din incidentul mi
leniului, de-a lungul drumului ce duce dela 
casa comunală pănă la biserioă. „Dăruito- 
rul“ și-a esprimat dorința, ca la serbarea 
sădirei să ia parte toți sătenii, represen- 
tanța bisericâsoă și școlele. Comuna însă, 
respinse ofertul lui Valerian, 4i000du-i oă 
nu voiesce să sărbătoiescă mileniul, când lo
cuitorii ei sunt asupriți. După aoâsta amin

titul proprietar a sădit pomii pe spesele 
sale. — Ne-ar plăcâ se soim mai deaprâpe 
cine este aoel domn hiperzelos, pe care îl 
chiamă Iosif Valerian?

*
Pressa străină la esposiția milenară. 

„In zădar sbiâră Liga română, în zădar 
umple lumea de broșuri minoinâse, căol 
pănă aoum 120 4i8re de frunte din străi
nătate au anunțat direcțiunei esposiției, că 
îșl vor trimite „representanțl la deschide
rea esposiției astfel esclamă de buouriă 
pressa jidano-maghiară din Ungaria. După 
ce enumăra statele din oarl se vor trimite 
raportori de 4'ar0> foile Budapesta 
afirmă, că și din România vor veni raportorii 
a patru cțiare române de frunte, între cari și 
raportorul „Românului* 1, pe oare îl va re
presents însu-șl fiiul lui R,osetti (!! ?)

*
Monumentele milenare. Conform dispo- 

siției mai nouă a ministrului-președinte 
Banfiy, cele 7 monumente, cari se vor ri- 
dioa pentru „glorificarea și preamărirea44 
mileniului, vor fi inaugurate în următorul 
șir: Monumentul din Pusztaszer va fi inau
gurat în luna lui Iunie prin ministrul de 
agricultură; oel din Muncacs la începutul 
lui Iulie prin m. de justițiă; oel din Bra
șov în August prin m. de interne; monu
mentul din Pannonhalom tot în August prin 
m. de culte; oel din Ryitra la finea lui 
August prin m. de finance; cel din Zimony 
în Septemvre prin m. oroat, și în fine mo
numentul din Devăny se va inaugura în 
Octomvre prin ministrul personal al Maj. 
Sale.

*
Cu mare bucuriă înregistrâză foile 

maghiare soirea, oă locuitorii români și 
bulgari ai opidului Vinga au hotărît să 
serbătorâscă în modul oel mai festiv mi
leniul. Spun, oă în 9 Mai sâra se va aran- 
gia un mare conduot cu lampione, cu mu- 
sioă militară și ou steaguri naționale ma
ghiare. In 10 Mai se va țină liturghiă fes
tivă atât în biserica rom. cat. cât și în 
cea gr. or. și în aoâsta va celebra preotul 
Petru Cimponeriu. Tot în acea 41 1» G ore 
va fl adunarea festivă, după care va urma 
un banohet splendid. Saltă și te veselesoe !

*
Sub titlul „Poporul săsesc și mileniul* 1 

scrie „Kronstădter Zeitung“ un articol de 
fond, în care mai întâia se plânge de opor
tunismul lesne ore4ător al conaționalilor 
săi Sași, cari acum se vor pune în mișcare 
de-a merge la esposiția milenară ou ban- 
derii eto. „Kronst. Ztg.44 nu sperâză a oon- 
verti pe acești domni oportuniști, voeece 
numai să maroheze aoea liniă, peste oare 
un Sas brav și cinstit nu pote treoe în lu
nile viitore ale festivităților comandate.

„Etă ce popor de oultură suntem noi, 
vor 4i0e Ungurii, dâoă ne vor vedea pe 
to;I la esposițiă14, 4i00 gazeta săsâseă, „unde 
sunt domnii agitatori cu lucrarea lor oul- 
turală? N’avem noi chiar datoria de-a im
pune masselor negligiate ale Românilor, Slo- 
vaoilor, eto. aoâsta cultură maghiară ou 
forța, dâoă nu vrâu să o pnmâsoă cu bi
nele?44 „Așa vor 4i°0 acești omeni îngâm
fați și violențl14, esolamă „Kr. Ztg44. „Ei vor 
îngriji, ca nimic să nu transpire despre 
munca și cultura de sute de ani a Sașilor 
se vor face tote ca esposiția 8ă apară în 
lumina unei luorărl culturale unitare ma
ghiare.44

„Dine se va îndoi44, 4l°0 tuai departe 
fâia săsâseă, „că o dorință estraordinară a 
Ungurilor este, oa naționalitățile să ia parte 
cât mai viuă la festivități ? Căci atunci 
vor 4i°0: dâoă agitatorii ar avea dreptate, 
dâoă noi Maghiarii într’adevăr am sugruma 
ori oe altă viață națională, atunci ore s’ar 
putea ca Sașii, Germanii etc. să alerge ou 
atâta însuflețire la esposițiă? Cine s’ar în
doi, oă și în acâstă direoțiă vom fi es- 
ploatațl ?“

„Cel oe a vă4ut cum chiar și oircu- 
lara episcopului nostru (săsesc), care a is- 
vorît dâră numai din sîla morală s’a esploa- 
tat de pene ofioiose ou mare lăoomiă în 
„Neue Freie Presse11 și în „Algemeine Zet- 
tungu din Munchen, vrând să 4loâ: vedeți 
voi pe Sașii, cari s’au împăcat și sunt mul- 

țămițl ou domnia maghiară! Care a vă4ut 
aoâsta, trebue să-și fiă în clar, că oe are 
să faoă. De aoeea, oel ce nu vrea să se 
faoă complioe al aoestei grandiâse seduceri 
al opiniunei publioe, a aoestei batjocuri po- 
litice arunoate asupră-ne, acela se rămână 
acasă se nu participe la tămbălăurile publice 
înscenate in mod oficial-, și dâoă orede to
tuși, că pote învăța ceva și la esposiția din 
Pesta, atunol mergă aoolo ca simplu călă
tor, cum merge la o esposițiă oehă sâu 
polonă !“

„Soim ou toții44, încheie „Kr. Ztg.44, 
„că suntem comandați de sus la o mulțime 
de festivități presorise. Amintim numai fes
tivitățile școlare și bisericescl și aoele ale 
comitatului. Și față ou aceste 4'oem: să 
faoem pentru-că la ceea ce suntem nea
părat siliți, dâr niol negrul sub unghiă mai 
mult și așa oa fiă-oare să observe „sîla44 
nostră. Ar fi o lealitate rău aplioată, dâoă 
am faoe mai mult, decât am fi siliți, sâu 
decă chiar am erurnpe în însuflețire l44...

SCIR1 ULTIME.
Viena, 27 Aprilie. Audiența lui 

Lueger a produs mare nemulțumire 
în sînul „stângei germane reunite44, 
care se îndiAptă contra lui JBadeni. 
Se crede că noua alegere de primar 
va fi de" a Sâmbătă

Paris, 27 Aprilie. Președintele 
Faure a încredințat astăzi pe FLelinet 
cu formarea noului cabinet.

Paris, 27 Aprilie. Președintele 
republicei și prințul Ferdinand al 
Bulgariei au asistat Sâmbătă sera 
la balul șcdlei de oficerl St.-Cyr. 
Alaltăerl prințul a luat parte la 
îmormentaraa baronului Hirsch. Sera 
d-1 Bourgeois a dat un prânej în 
ondrea prințului Ferdinand, la care 
au luat parte toțî miniștri francesl 
precum și ambasadorul turcesc FLu- 
nir-Bey.

New-York, 27 Aprilie. După o 
depeșă din El-Paso, Mexico, în mi
nele de lângă Chihuahua s’a derî- 
mat bolta unei galerii îngropând 61 
de persane. Pănă acum s’au scos de 
sub derîmăturl 7 morți și 13 răniți.

Iu care sat este cel mai mare sgo- 
mot? In apropierea de Tripolis, în Afrioa 
nordică, se află o comună numită Amruz. 
Nu esietă comună în lumea întrâgă, în care 
să se faoă mai mult sgomot ca aici. Locui
torii din Amruz sunt, dela cel mai mio 
pănă la cel mai mare, toți Jidani și toți, 
afară de Rabinerul, sunt fauri de profe
siune. De diminâța pănă sâra nu se aude 
în aoea comună decât sunetul ciocanelor. 
Bătrânii, cari nu mai pot ridica ciooanul 
suflă cu foii. Cei mai mulțl dintre ei pre
gătesc săbii și iatagane, pe oarl le lifereză 
Arabilor. Armele pregătite de Jidanii din 
Amruz sunt vestite între loouitorii de pe 
acolo, și fac negoț cu ele până la țărmu- 
rul Nigenlor.

Mâncați mere ! Astfel sorie Dr Stot- 
zer îu „împărtășiri despre pdme și gră
dinărit44. Merele sunt un mijloc, de-a 
înbunătăți sănătatea omului. Merele nu 
numai, că dau corpului un nutremânt bun, 
oi ele sunt și un bun medicament, pentru- 
oă conțin acid fosforic mai mult oa ori 
și care alt pomet. Mai sănătos este de a 
se mânca mere înainte de culoare, deorece:
1) au o influență bună asupra creerilor ;
2) ușurâză ficatul, 3) influințeză asupra 
somnului, producând un somn ușor și 
liniștit, 4) deainfeotâză mirosul neplăcut, 
oe se produoe din oausa dinților strioațl, 
5) adună acreala de prisos a stomaoului. 
6; paralisâză perturbările hemoroidale, 7) 
ajută la activitatea rinichilor, 8) împedecă 
formarea pietrilor în stomac, 9) ajută mis
tuirea și 10)) e un bun remediu contra 
durerii de gruma4l.

PrUDrîBtar: Or. Aurei fewreșîfâiaui.. 
Redactor resjlonsalJil Sregarsu fttaior.
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Verfalschte schwarze Seide.
IHan cerbrenne eln niiijlerdjrn bes Stoffcs t>on 

bcm man faufen mill, imb bie ctmaigc Dcrfaifd?ung 
trift fofort ju Cage: $d?tc, rein gefărbte Seibe Frdu- 
felt fofort 3ufammen, vcrl3f<țt balb unb f?interlagt 
rocnig 2Ifd?c non ganj ficllbraitnlicfycr ^arbe.—Der- 
fatfrf?te Seibe (bie Icidjt fperfig wirb mtb briefjt) 
brennt iangfam fort, nantentlid? glimmen bic„S^ng- 
fiibcn" roeiter (menu fetjr mit ^arbfioff crfdjroert), 
nnb fjinterliifjt cine bimfelbraune 2Ifd?c, bie fid? im 
(Segenfațj 31W cd?ten Seibe nid?t frdufelt, fonbern 
frfimmt. gerbriirft man bie 2tfd?e ber ed?ten Seibe, 
fo 3crftâubt fie, bie ber nerfâlfd?tcn nidjt. Die Sei- 
<l<*n-Fahrik  St. Hcnneberș (X. u. K. 
îjoflicf.), Zurich oerfenben gem ITîufter von 
itpren edpten Scibcnftoffcn an 3cbcrmann, unb lief ent 
ciit3elne Soben unb gaii3e Stiitfc porto- und steuer- 
frei in bie Wohnung.

-----------------I
Cursul pieței Brașov.

Din 28 April 1896.

Banonote rom. Camp. 9.50 Vend. 9.63

Argint român. Cump, 9.40 Vend. 9.45

Napoleon-d’orl Camp. 9.52 Vend. 9.54 '/2

Galbeni Camp. 5.65 Vând. 5.70

Ruble rusescl Cump. 1.27 Vend.

Mărci germane Cump. 58.30 Vend. - • _

Lire turoesol Cump. 10.60 Vend.
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

vvvvvv' V 'ț> < 
| Ludwig Gesswein‘ 
| se recomandă ea tinichigiu .

> la zidiri și de Galanterie-
$ Instaleză apaducturî, tele- S
5 phone prin case și odăi. < 
( Locuința; Brașovul vechili, stra- ) 

da lungă Nr. 53 în casa proprie. :
i — Telephon 61. (
C 971,1-5 £

Cursul la bursa din Viena.
Din 27 April 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.10
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.05
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 124.— 
Impr. oftil. fer. ung. în argint4l/2% 100.90
Oblig, căii, fer. ung. de ost. I. emis. 121,25 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.20
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.—
Impruni. ung. ou premii .... 157.75
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 138.75 
Renta de hârtie austr..........................101.10
Renta de argint austr..........................101.10
Renta de aur austr...............................122.30
Losurl din 860   145.75
Âotii de âie Băncel au sir o uhgară. 967.— 
Acții de-ale Băttceî Ung. de credit. 388.25 
Acții de-ale BănceițMsstr. de credit. 356.80
Napoleondorî. . ................................9.54l/2
Mărci imperial® germane . . . 58.77*̂
London viata.............................  120.10
Paris vista ........ 47.75
Rente de oorbna austr, 4%. . , 101.—
Note italiene. . k . . . k 43.90

că

cu
80

Hotelul pomul verde Brașov.
Subscrisul are onbrea a aduce la Cunoscința on. public, 

dela I Aprilie a luat ca antreprenor
¥

Hotelul pomul verde
25 odăi, arangiate din nou, cu cel mai mare confort dela 
cr. în sus. Salon pentru nunți, banchete și petreceri private,

stau la disposițiă.
Bucătăriă germană și românescă. Mâncările cele mai alese. 
VÎMtBI’i curate și escelente din Transilvania și Ungaria. 
SSere prima calitate. Serviciu prompt.
Rugându-me pentru visitare cât mai numerosă sunt cu tot 

respectul gata spre serviciu.

961,3—6
Gteorge Sorea
antreprenorul hotelului. 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxx!
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Un agronom
de 3 ani caută «in post de fis- 
JBail (îngrijitor la moșie). Ar mai 
preferi la România, avend și pasport 
la mână.— Vorbește trei limbi și e 
scutit de miliție.

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

Anunciun 

(mserțiimi și reclame)
Suntâ a se adresa ^ubscrâsei 

administrată»-^. |n casug pu- 
anunciu mai mulli 

dâ ©data se face scădSment, 
cai’e ©reșce cu cât publicarea 
se fssee mai de multe-oră.

Administr. „Gazeta Trans.“
XXXX3QOOCX

Picaturile ie stomach

Zeller

Scnutzmarke.

cari au efect escelent în contra tutu
ror bolelor de stomach, sunt un me
dicament neapărat de .lipsă, 
pe ii tr «i ori-ce casă, la lipsă de 
apetit, slăbiciunea stomachului, respi
rația cu miros greu, vânturi, râgăelă, 
colică, catar de stomach, flegmă, găl- 
binare, greță și vomare, constîpațiă, și 
la durere de cap, încărcarea stomachu
lui cu mâncări și beuturî, limbrici, su
ferințe de splină, ficat și hemoroide cai 
mijloc aprobat și sigur de vindecare.

La bolele indicate s’a constatat pi-
I căt 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).

I Picături veritabile sunt numai ace
lea, pe a căroi’ 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. Jekelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vid. 
Hoth, H. G. Obert. Hosszufalu: 
farmacia Carl Gross. Csernâtfalu: 

j farmacia Josef Drodtleff.

Nutritor

tote magaziile de specerei cu prețurile fabricei, fia-care pachet și 
envelopă este proveâut cu firma nâstră.

și ușor de mistuit.

Mostre atrăgetdre
pentru mușterii privați gratis și franco. Caete CU mostre, cum nu 

s’au mai vfidut până acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peruvien și Moshing pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele 

funcționarilor c. r., asemenea pei.tru veterani, pompieri, gimnastici; livree-urî, postavuri pen
tru biliarde (mese de joc), și trăsuri. - Asoa-tisnent forte bogat de HOHE3J din 
Stiria, Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricel, nu 
pot nici o concurență. — Asortiment de șaluri fine și durabile pentru dame in colori forte 
moderne. — Ștofe de spălat, pleduri de voiagiu dela 4—14 fl. Tote cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

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

JOH. STIKAROFSKY în Brunn. postavuri austriaco).

Deposit permanent de postavuri peste '[2 milione florini. 
Trimiterea numai cu ramburse.

n ' w cumpărătorii de agenți și mamulan, care sub marca „Marfa lui Sti- 
x IrdPiVi rî karofsk “ oferă alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend
LlU UU Iul UUUll sui) n-cj o condiție marfă.

v 899,16-24.

Sosirea și placarea lanurilor îi Brașov.

S3F" Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei “ 

ă 5 cr. se polii cumpera în 
librăria Nicolac Ciurcu.

Sosirea trenurilor în Brașov:
I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: — bre — m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bueurescî la Brașov:
Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 bre 20 m. după amâdl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: — ore — minute sera.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 bră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 bre — min. sâra.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul de pers.: 8 bre 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 bre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persone 7 bre 40 m. dim.

*) Acest tren circuleză numai Joia Dumineca și la sărbători.

Plecarea trenurilor din Brașo
I. Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. diminbța, 
Trenul accel.: 2 bre 45 min. după am. 
Trenul de persone: 7 bre 43 min. sera. 
Tr. accelerat: — bre — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 bre 55 min. dimin. 
Tr. accelerat; — bre — m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecfL 
Trenul acoel.: 2 bre 19 min. după am„
3. Dela Brașov la Zfirnesci. (Gara Bartolomeiu.): 
Trenul mixt: 8 bre 35 min. diminbța.

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: 0 ore — min. sera.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorhelu.
Trenul de persbne: 3 bre 1 după am.. 
Trenul mixt: 8 bre 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 bre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persone 6 bre 40 min. sbra.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


