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80cr. timbru pentru o publi
care. Pubhoari mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. seu 30 bani.

ZLIZZ.

„Razeta-1 iese îi flfi-care fii.
Abonamente pentru Anstro-Ungarla: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumlneod 2 fl. pe an.

Pentru România si străinătate:
Pe un an 40 franol, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frânat.

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din întru și din atară 

și la dd. colectori.
iMinamentul jentrn Biastrr 

administratrunea, piața mare. 
Târgul Inului Ni. 30 i! etaglu 
I.j pe un an 10 fl., pe șâse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 0 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un enomplar o cr. v. a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele oftt și inserțiunile sunt 

a so plăti înainto.

Nr. 100. Brașov, Lum-Mart'i, 7 (19) Maiîi 1896.

Nu vor se s’astempere.
Nu vor să se astâmpere spiri

tele în afacerea vătemărei stegului 
unguresc în Belgrad. Până și foile 
englesescî se ocupă de conflictul 
maghiaro-serbesc. ,,Times" crede, că 
guvernul austro-ungar nu va tace cau
sa celebră din el, și că va căuta 
se aplaneze incidentul neplăcut cât 
mai iute numai pe cale diplomatică.

Pe cât s’a vâ^ut din răspunsul, 
ce l’a dat ministrul-președinte Banffy 
la interpelările, ce din nou ’i-s’au 
adresat în ședința de Sâmbătă a ca
merei în amintita afacere, diploma
ția ungurescă consideră incidentul 
deja aplanat. $i este indiferent, 
decă „marele" diplomat Banffy vede 
cu ochii sei proprii, or! numai prin 
ochielarii lui Goluhowsky, destul, 
că el e de părere, că guvernul sâr
besc a făcut tot ce se putea pre
tinde dela el în împrejurările date 
și că prin urmare nu vede necesi
tatea de a lua noue disposițiuni în 
sensul cererei interpelanților nemul- 
țămițî cu satisfacțiunea dată.

A și fost de lipsă, ca br. Banffy 
se ia posițiă pentru a pune capăt 
pretensiunilor esorbitante ale compa
niei Ugron-Kosusth-Horanszky, căci 
colegul seu 3erb, ministrul-președinte 
Novacovici, care tot-odată e și mi
nistru de esterne, a declarat catego
ric, că prin satisfacția dată a făcut 
destul cerințelor internaționale și di
plomatice.

Stând astfel lucrul, Banffy și-a 
4is, că este mult mai practic se se 
mulțămâscă cu aceea, că guvernul 
sârbesc a depărtat din post pe pre
fectul poliției din Belgrad, precum 
și pe comandantul gendarmeriei de 
acolo și că a pedepsit vre-o 70 de 
persâne din acelea, carî au luat parte 
la arderea stâgului unguresc.

Cât pentru strămutarea prefec
tului poliției la ministeriul de in

terne, d-1 Novacovici a dat deslușiri, 
din cari reese, Banffy, că pre
fectul n’a avansat, ci a fost degra
dat, cu tdte că salarul lui este ace
lași ; comandantul gendarmeriei a 
fost strămutat la regimentul seu.

Cu privire la nota, ce se 4ice> 
că ar fi adresat’o guvernul sârbesc 
representanților sei din străinătate, 
Banffy a declarat, că nici el, nici 
ministrul de esterne Goluchowsky, 
n’are cunoscință oficială despre o 
asemenea notă. Foile unguresc! spun, 
că cuprinsul notei sârbesc! este forte 
vătămător pentru Ungaria, căci se 
4ice într’însa, că guvernul unguresc 
însuși pdrtă vina pentru vătămarea 
stâgului în Belgrad, dedrece, ca se-ș! 
satisfacă grandomaniei, Ungurii au 
primit în programul mileniului și 
purtarea stegului și a emblemei sâr
besc!, er mai departe accentuâză 
nota, că Sârbii, locuitori în Ungaria, 
sunt tractați în modul cel mai rău, 
ce se pote cugeta

Nota sâu instrucțiunea din vorbă 
a iritat așa de mult din nou pe ne- 
îmblân4iții interpelanți Ugron și 
Kossuth. Cel din urmă s’a și minu
nat, cum Sârbii pot fi așa de naivi, 
de a se supăra pentru-că stâgul ve- 
chei Sârbie se va purta în conduc
tul festiv omagial dela 8 Iunie. 
Stâgul de a4i al Serbiei, 4i9e Kos
suth, este altul, asemenea este alta 
și emblema Serbiei, și apoi regii 
Ungariei au purtat multă vreme 
titlul de regi ai Serbiei.

E într’adever ridicul a vedă, 
cum fiiul lui Kossuth ia în batjo
cură pe Sârbi, 4icen-d, că ei nu-ș! 
cunosc istoria țerei lor. Așa-ș! batea 
joc odinidră și tatăl său de CroațI, 
Sârbi etc. Decă fiiul său Francisc 
se laudă, că cundsce istoria, ar tre
bui se scie a4l, ce a pățit tatăl în 
urma acâsta.

Ddr nu e nici o primejdiă, că 
strigă Kossuth cu Ugron în dietă 
și că se declară nemulțămiți cu sa

tisfacția dată de guvernul sârbesc 
și cu declarațiile lui Banffy. Acesta 
scie se se înțeldgă bine cu ministrul 
de esterne Goluchowsky — așa cel 
puțin asigură el, — și prin urmare, 
conflictul cu Sârbii este a se privi 
ca aplanat pe basa satisfacției cum 
a dat’o guvernul sârbesc.

Ceea ce este și mai fatal pen
tru grandomania ungurescă, nici 
măcar acestă satisfacțiă nu s’a dat 
în Belgrad Ungariei, care nici acolo 
nu este privită ca stat independent, 
ci monarchiei austro-ungare.

Organul lui Bismark contra 
mileniului-

Din tdte părțile s’au ridicat în 
timpul din urmă proteste contra mi
leniului, și străinătatea aprdpe în- 
trâgă stă pe partea naționalităților 
nemaghiare din Ungaria, cari nici
decum n’au motiv de a-se bucura 
împreună cu compatrioții lor ma
ghiari la acestă serbare. Dintre tdte 
vocile, car! s’au ridicat însă contra 
sărbărilor milenare, pdte că nici una 
nu i-a tăiat așa de adânc pe Ma
ghiari, ca „Hamburger Nachrichten", 
organul prințului Bismark, despre 
care Maghiarii credeau, că ddră li-e 
prieten. Iată ce scrie în acestă ces- 
tiune „Pester Lloyd" dela 16 c. la loc 
de frunte:

In corul răutăcios, căruia i-au dat 
nasoere invidia și pisma contra Ungariei, 
din inoidentul mileniului, se amesteoă as- 
tăcjl ou vuet și durduit vocea c^iarnlui „Ham- 
burger Nachrichten", în care de mulși ani 
îneboe s’au obicinuit omenii de-a asculta 
vijeitul pădurei saxone (Bismark). Decă am 
avă de-a face numai ou ,enunciările numi
tului tjiar, atunci le-am pune în liniște 
lângă oelelalte și la moment potrivit le-am 
răspunde deodată cu celor serbescl, bul
gare și boeme. Dâr întreg conținutul arti
colului face să oredem, oă prințul Bismarli 
a simțit lipsa de-a întinde națiunei ma

ghiare carta sa de visită, dâoă și numa 
pentru de a-o face atentă, oă „bătrânul 
oanoelar", și privitor la independența na
țională a Ungariei, la posiția ei în monar- 
ohiă și la însemnătatea ei în Europa, are, 
se înțelege, cu totul alte vederi, decât îm
păratul Wilhelm II. Pentru aoesta voim să 
ohităm în mod ouvenit ou acest semn de 
amabilitate din Fridrichsruh.

înțelesul și conținutul articolului se 
pot schița în câte-va cuvinte. Articolul 
începe ou un traotat „istoric" in nuce, ana
log ca și când cineva ar preda drama 
Othelo de Schakespeare într’o singură (fi“ 
oere golă: Maurul turbat și-a sugrumat 
soția într’un atao de gelosiă! Maghiarii au 
fost de origine nomajl; s’au așeejat apoi 
între Dunăre și CarpațI; au luptat când 
contra Germanilor, când împreună ou ei; au 
ajuns apoi sud domnia turoesoă, de care 
au fost liberați ârășl prin Germani; au în-- 
trat apoi în legătură cu monarchia habs- 
burgioă și numai în urma întâmplărilor 
dela 1866 și-au câștigat independența. 
Acâsta e schița istorică — și filosofia, ce 
se pdte deduce din ea, este de același ca
libru; reiese adeoă din tdte aoestea, că 
națiunea maghiară nici-udată n’a format un 
stat, și Ungaria n’a fost nicl-odată un stat 
independent. Apoi se argumenteză, toă „7*/4 
milidne de Maghiari, inclusive Jidanii, nu 
formâză niol jumătate din poporațiunea 
Transleithaniei, și oă influința lor politioă 
și puterea lor militară pdte veni peste tot 
în considerare in Europa numai in legătură 
ou întrâga putere austriacă", mai departe, 
oă „grandomania Maghiarilor, luată în ze
flemea de lumea politioă, are o contraba
lansa numai în persdna actualului purtător 
al coronei sf. Stefan."

După ce „Pester LI." numesce 
false datele istorice produse de „Hamb. 
N.", și se încercă a argumenta, că 
Ungaria a fost un stat unitar chiar 
și pe atunci, când Germania era sfâ
șiată în seminții dușmane, și că după 
stingerea dinastiei habsburgice are 
dreptul de a-și alege în mod inde
pendent pe regele seu — 4ice între 
altele urmetdrele:

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

într’un vagon.
Umoresoă. După I. Rosen.

— „De aoum mă număr între oei 
morți, iubiților", strigă proprietarul Va
lerie Vulturesou, întrând în sooietatea nds- 
tră, „plângeți și vă tânguițl, îmbrăoați-vă 
în sac și oenușă, dâr nu mo compătimiți, 
oăcl am murit fericit".

— „Vai noue!" strigarăm cu toții 
îmbrățișând mortul vesel, care după o lip
să de 14 cjile numai atunci se presentă în 
mijlooul nostru. „Dâr spune-ne“, striga că
pitanul Orâmpiță, vătavul nostru de pă- 
hară, „oum s’a întâmplat nenorocirea, gră- 
besce, nu ne chinui atâta".

— „Ei, bine, ascultați cu toții și 
faceți și voi asemenea", 41S0 Vulturescu 
și toți ne-am aședat în jurul mesei bine 
ohindisite, având fiă-oare.la drâpta o lu
minare aprinsă, adecă câte un păhar de 
Mioăsasa, oa să ne mai trâcă de năcas, și 
ascultam la vorbele mortului fericit.

înainte de a reproduce povestirea lui, 
mă-simt dator a da cetitorilor deslușirile 

trebuitore în obiectul acesta. Societatea, în 
mijlocul căreia se presentă Vulturescu, se 
compunea din 15 membri, cari se adunau 
în tâtă săptămâna de trei patru ori la un 
hotel de frunte, unde’șl petreceau cu mân
cări și beuturl, vorbind despre tdte; nu
mai despre afacerile și ooupațiunile lor în 
parte, nu le era iertat să pomenescă ni
mic. Unul ca aoesta s° pedepsea cu o 
amendă anumită în bani, ou oarl apoi in 
fiă-care an se aranjea câte-o masă bogată, 
la onomastioa membrilor, după etate. So
cietatea consta din morți și vii. Cei vii 
erau holtei, adeoă neînsurațl, morți se 
oonsiderau cei ce luau asupră-șl jugul oă- 
sătoriei, oarl, după părerea lor, sunt nu
mai umbrele lor proprii, ființe fără trup.

După-ce cetitorul soie aoum, de oe 
se numără Vulturescu între răposați, ne 
putem întoroe la povestirea lui, reprodu- 
cendu-o cum urmâză.

El începu:
„Cu patrusprăcjeoe cjh0 înainte de 

asta, după oum soițl, mă aflam pe tren 
cătră Viena. Acolo aveam să-mi isprăveso 
o afaoere tare plăcută. îmi murise o mă
tușă, care mă făcu moștenitor peste oincl- 
4ecl de mii de florenl. Din norocire nu o 

ounosoeam, astfel n’am avut să vărs la- 
orirnl după ea.

„Era aprâpe să rămân de tren, su
nase deja a treia oră, oând intrasem pe pe
ron. Conduotorul mă îndesă într’un cupeu, 
locomotiva suflă și plecăm. Era cam rece. 
Eu mă ’nvăleso cu mantaua, mă racjim în
tr’un unghiu și examinez persdnele, oe 
erau ou mine. Fiind vagonul puțin lumi
nat, n’am putut observa, decât trei figuri, 
ca nisce mumii, dintre oarl cu două eram 
față în față, a treia îșl luase, lângă mine, 
o posițiă forte comodă. Toți tăoeau, eu 
încă nu prea aveam poftă de vorbă. In- 
chiseiil deci oohii și mă înoercaiă să 
adorm.

„Abia călătorisem câte-va minute, 
oând una din figurele, oe era îu fața ve
cinului meu, dădu de-odată un țipet și 
strigând: Nerușinatule! îșl părăsi locul 
și se așecjâ față în față ou mine. Veoinul 
murmură un „pardon". Eu stăm uimit pen- 
tru-oă toți priveau asupra mes. Vocea 
d’intâifl, cu tdte că era iritată, totuși era 
forte frumdsă, din ea am conchis că tre- 
bue să vină dela o ființă femeâsoă încân- 
tătore. Și nu m’am înșelat. Peste puțin 
mă agrăesce ddmna din față: Te rog 

domnule, 4is» ou vooe tremurătore, ia-mă 
sub soutul d-tale. Domnul acesta, arătând 
spre vecinul meu, mă urmăresoe ou o ou- 
tezare ne mai aucjită, de oând m’a văcjut 
în sala, unde am asceptat, până la urcarea 
în vagon, și așa este de nedelioat, în
cât..."

„Eu măsur pe veoin de sus pănă jos 
și răspund: N’ai niol o târnă, te apăr".

„O! nu mă tem de loo, răspunse ea, 
în cas de lipsă mă sciu folosi de manile 
ăstea, oarl de mult doreso se vină în atin
gere ou fața acestui îndrăsneț, dâr mă tem 
de un scandal, ce nu e’ar potrivi ou pur
tarea unei dame."

„Domna mea, gângăvi străinul, te 
asigur, oă eu..."

„Tăcere.... observă domna, dâoă 
vrâi să oeri iertare, poftesoe a te adresa 
cătră domnul aoesta."

„Ddmnă, mă traotezl oa pe un oopil, 
respunse iritat veoinul meu, poftim ma
nieră".

„Domnul meu, îs silit a te provoca 
să dai paoe ddmnei qiseiu eu, căci orl-ce 
ataoare, mă pnvesoe pe mine, ca pe apă
rătorul ei."

„Puțin îmi pasă murmură, el Astfel
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Der dâcă Bismark ia astăzi în apă
rare Transleithania față ou „grandomania 
naghiară44, atunci pare a uita, oă chiar el 
i fost acela, oare n’a desprețuit o alianță 
3u aoâstă „grandomaniă maghiară*4, — ou 
iote că ea pe atunci mai avea și ceva co- 
orit revoluționar; oă el a fost, care a îm
pins monarohia habsburgioă la forma ei de 
astăzi, și ia dat „în mod binevoitor14 di- 
reotiva spre Ost.

„Pester Lloyd41 încheia apoi 
astfel:

Față cu ataourile lui Bismark avem 
mângăerea, oă bătrânul cancelar în înver
șunarea lui se îndatineză a furibunda chiar 
și în contra operei sale, a cărnii sale și a 
sîngelui său, și noi nu ne putem aștepta 
din partea lui la mai multă bunăvoință, 
decât Germania și Germanii. Trebue să 
observăm mare cumpăt, deoreoe omul nu 
mai pâte dicta nimic, și aoum nu mai pote 
da espresiune supărărei sale altmintrelea, 
decât numai în articole inooente, pe cari 
omul le oitesoe și apoi — ou mai mult său 
mai puțin respect — le dă la o parte.

Terorisârile brutale din Caransebeș.
Conform ceroularului Preasânției Sale 

D-lui Episoop dieoesan, Ni colac Popea, Du
minecă în 28 Aprilie v. s’a ținut sânta 
liturgiă împreunată ou doxologia presorisă.

La liturgiă a pontificat Precuvioșia 
Sa Părintele Arohimandrit, Filaret Musta, 
asistat de preoții locali, âr doxologia a 
fost plinită de Prea Sânția Sa D-i Episcop 
cu asistință numărosă. Atât la liturgiă, cât 
și la doxologiă, pe lângă publicul, care 
de regulă cercetâză biserioa, au fost re- 
presentate tote oorporațiunile din Caranse
beș, așa: corpul ofioeresc, magistratul, tri
bunalul, procuratura, comunitatea de ave
re, școlele de stat, diferitele comuuități 
confesionale din loc eto.

Aceste șire ar fi fost singura notiță 
despre serbările milenare din Caransebeș, 
dâcă două incidente, caracteristioe pentru 
cei ce le-au înscenat, nu ni-ar fi amărît 
sufletul. Aceste inoidente sunt: petrecerea 
unei mulțimi de gendarmi in Caransebeș și 
arderea unui steag.

Orașul nostru este magistrat regulat 
și are un personal polițial, pentru a cărui 
susținere contribuim cu mai bine de 5000 
fi. la an. Ore ce lipsă am avut de gen
darmi pe (hlel® 9 — 12 ale curentei, oând 
nime n’a refleotat la ei, nici chiar poliția 
locală? Cine i-a chiămat?

Gendarmii s’au arătat în Caransebeș 
încă Vineri sera. De Vineri pănă Marți au 
patrolat '.’.tote stradele orașului, măoar-că 
liniștea a domnit pretutindeni, au ierorisat 
pe elevii institutului nostru teologic-pedagogic, 
și pe o mulțime de cetățeni pacinici, cari nu
mai grija lor nu aveau. Tote acestea s’au 

de apărători, așa din întâmplare, sunt forte 
suspecțl.44

„Era să nebunesc de mâniă. Ești un 
nerușinat d-le, îi diseiu, trebue să te în
drept..."

„Asta e prea mult, cer satisfacere, 
cjise el înfuriându-se ! Și l’am văcjut oă-i 
scânteiau oohii prin întunerec.44

„Iți voiQ da satisfaoere, 4iseifl în 
aoelașl ton, orl-oând și unde vreai.14

„Bine, atunoi la stațiunea cea mai de 
apropo, murmură el, și îșl întorse fața de 
cătră mine44.

„Nu vei faoe acesta, domnul meu, 
cjise cu vooe duloe visaviul meu. Mi-ar 
părâ fârte rău, dâcă pentru mine ți-s’ar În
tâmpla vre-o neuorooire.44

.Astfel eram înourcat într’un duel 
pentru o damă, pe care niol nu o ounos- 
oeam. Ce e drept presupuneam, că e fru- 
mosă, însă nu eram sigur, pentru-că deo
parte era întunerec, er de alta era bine 
învălită. Cu tote acestea simțiam o sim
patia, o atragere spre ea. Hotărirea ei îmi 
plăcu tare și mă bucuram de aventura mea, 
fără a soi pentru-oe.

(Va urma.) 

făcut în urma arderii steagului, despre 
oare s’a alarmat totă presa maghiară.

iEtă pe scurt afacerea ou steagul:
Pe locuința dootorului cercual al Câr

pei, Szorâni, se arboră un steag, care Vi
neri săra, între orele 8 și 9 — va se dică 
după ce au sosit gendarmii in Caransebeș
— a luat foo. Aflând despre acest lucru, 
d-nii gendarmi au dat năvală asupra ele
vilor noștri, și pe cari i-au prins, dâcă nu 
s’au putut legitima, i-au închis. închiși 
au fost Vineri noptea spre Sâmbătă trei 
pedagogi și un teolog. Pedagogii au fost 
aflațl într’o oafenea, âr teologul pe stradă. 
Caracteristică este purtarea gendarmilor 
la deținerea în numele legii a acestor elevi, 
căci ei au fost luațl din o cafenea publică 
și din mijlocul mai multor tineri—nu elevi,
— cu cari ședeau la masă. Acestora însă nu 
ii-s’a făcut nimic.

Sâmbătă au avut elevii institutului 
teologic-pedagogic esoursiune la Turnu lui 
Ovid. In tot drumul lor au fost urmăriți de 
gendarmi. Studenții și școlarii români dela 
școlele de stat au mers Sâmbătă, tot între 
gendarmi, la catedrală. Lucruri ne mai po
menite !

' Elevii, închiși Vineri sâra, au fost 
eliberați Sâmbătă, diminâța, după ce au 
fost ascultați. Sâmbătă sera au fost oitațl 
de gendarmi trei teologi suspiționațl cu 
aprinderea steagului, și anume loan Popo- 
viciu din oursul III și George Treta și Ga- 
vril Săcoșan din oursul II. Ei au fost de
ținuți 24 de ore. In acest timp au fost as- 
oultațl atât elevii, cât și peste 40 persone, 
cari looueso pe strada locuinței d-lui Szo- 
râni, despre câte tote, oă doră se vor afla 
dovedi în contra numiților elevi. Resultatul 
oeroetărilor — absolut nimic. Elevii au 
fost puși pe picior liber și foile maghiare 
vestesc, oă s’a prins sacrilegul; el ar fi o 
calfă de croitor. Noi cei din Caransebeș nu 
seim despre astă nimica.

Afaoerea elevilor, cari au fost sus- 
piționațl, închiși, au dormit cu gendarmi 
la cap, au fost insultați, este înaintată din 
partea direcțiunilor institutului la Venera
bilul Consistoriu.

Am soris aceste lucruri, nu pentru 
ca să le condamnăm, de așa ceva nu au 
trebuință, oăcl se oondamnă de sine, ci 
pentru ca să informăm esact pe oetitorii 
noștri despre cele întâmplate în Caranse
beș în cjilele sărbărilor milenare.

Incheiăm, rugând pe acei domni, că
rora le suntem paiQ în oohl, să ne dea 
pace. Din blamajul, ce și-l’au făcut aouma, 
să învețe minte! „Foia Diecesană“.

Românâa si mileniul.
1

Discursul d-lui Ionel Grădișteanu, rostit 
în ședința camerei dela 24 Aprilie v.

D 1 I. C. Grădișteanu: D-lor depu- 
tațl, înoă dinaintea vacanțelor Paștilor am 
avut onorea să fac o întrebare d-lui mi
nistru de esterne și prim-ministru, ca să-l 
rog să-mi răspundă, dâcă guvernul româ
nesc are de gând, da ori ba, să ia parte 
la serbările mileniului dela Buda-Pesta. D-l 
ministru de esterne n’a găsit de cuviință 
să-mi răspundă atunoi; deși sciu, că după 
regulamentul nostru nu aveam dreptul să-i 
cer un răspuns imediat, totuși într’o Ges
tiune așa de seriosă, oare îngrijea întrâga 
opinie a țărei, mă așteptam, oa guvernul 
să se folosâscă de aoest prilej, pentru oa 
ou o oră mai înainte să-și dea părerea lui.

Totuși câte-va 4'le mai târejiu guver
nul s’a credut dator să dea o desmințire 
svonurilor, cari se răspândiseră prin presă, 
așa încât chiar în „Monitorul ofioial44 a 
apărut un oomunicat prin oare se spune, 
că cele afirmate de cjiare în aoâstă pri
vință sunt ou desăvârșire inexaote. Băgați 
de sâmă, d-lor, nuanța: nu se tjioea, că nu 
este esact, oă guvernul român va partioipa 
la desohiderea serbărilor mileniului, se cjioea 
numai: că oele ce spun gazetele în acesta 
privință sunt neesaote.

Așa fiind, oestiunea de a se sci deoă 
România va lua parte seu nu la mileniu, 
rămâne în atârnare; în acâstă privință gu

vernul nu a găsit de cuviință să se ros- 
tescă nici prin „Monitorul ofioial44, niol prin 
gazetele devotate lui. Cu tote aceste des- 
mințirl îndoiâse, din câte am putut vedâ 
din telegramele publioate prin diare, se 
pare, oă atât ministrul nostru plenipoten
țiar ia Viena, cât și oonsuiul general al 
României la Buda-Pesta au fost față la 
deschiderea serbărilor mileniului, așa în
cât, oel puțin oa representanță diploma
tică, am participat la deschiderea serbă
rilor mileniului. D-lor, decă acestă soire 
este esaotă, și în privința acesta d-l mi
nistru de esterne ne va lumina în curând, 
trebue să ne întrebăm dâcă acest fapt este 
bun seu uu, dâoă este compatabil seu nu 
ou demnitatea nostră de Btat. Pentru a lă
muri acâstă oestiune ne vom întreba mai 
întâiu ce însemneză pentru Ungaria acestă 
serbare a mileniului? Ce se serbâză la 
Budapesta de Duminecă înedee ? Se ser- 
beză pur și simplu descălicătârea paclnică 
a Maghiarilor în Europa? Se serbâză in
trarea Maghiarilor asiatici în marea familie 
a poporelor europene acum 1000 de ani? 

Niol decum.
Comentările, cari însoțesc aceste ser

bări, deosebitele sorierl, cari s’au publicat 
în acâstă privința, programul chiar al ser
bărilor așa cum e alcătuit, ne arată, că 
Ungurii, prin serbările mileniului, vor să 
afirme două luorurl: întâiu, un lucru re
trospectiv, istoria, și acest lucru este cu
cerirea României și a Transilvaniei de că
tră ei acum 100 de ani prin subjugarea 
ducatelor slave și române, oarl esistau 
atunoi în acAe părți.

Pe lângă aoâstă parte istorioă contro
versată, pănă la un punct, căci mulțl au 
contestat’o, der în fine, pe lângă acestă 
reamintire a istoriei, așa cum o fao Un
gurii, ei vor să mai afirme înoă și alt-ceva 
și înoă un ce aotual: vor să afirme esis- 
tența unui stat unitar maghiar în locul 
unui stat ungureso poliglot. Aoest lucru, 
d-lor, este ârășl fârte contestat; în deosebi 
noi în tot-dâuna am tăgăduit, că statul un
guresc ar fi seu ar putea fi un stat unitar, 
și în tot-dâuna s’a făcut deosebire între 
Ungaria și poporul maghiar; poporul ma
ghiar nefiind decât unul din poporele, oarl 
alcătuesc acest stat, care se numesce Un
garia.

Ei bine, serbările mileniului, prin ca
racterul, care li-s’a dat, priu comentariile, 
de cari snnt însoțite, au de soop să dove- 
dâscă lumei oivilisate, că în Ungaria nu 
esistă decât un singur popor seu oel puțin 
unul singur, care dă oaracterul aoestui stat, 
și că acel popor este poporul maghiar.

Față D-lor, cu acest înțeles, care se dă 
de catră Unguri sărbărei mileniului, vine 
întrebarea: dâoă era bine, decă era de 
demnitatea nostră ca Stat românesc să 
participăm la asemenea serbări. Și, D-lor 
de o cam dată nu mă void pune numai 
din punctul de vedere sentimental, nu void 
vorbi, oel puțin aoum, de suferințele fra
ților noștri, pe cari vrând ne vrând nu 
putem să nu ni-le reamintim prin faptul, 
că Maghiarii, ca și pănă acum și ac|l când 
sărbătoresc mileniul, fao să duoă pe Ro
mânii de dinoolo într’o adevărată stare de 
robie și politică, și socială și economică.

Mă voiă pune dâr pe un tărâm mai 
rece, mai rațional, și voia întreba: dâcă 
chiar din punctul de vedere al ouviințelor 
diplomatioe, chiar din punctul de vedere 
al bunelor relațiunl, al ooreotelor relațiunl 
pe caii trebue să le întrețină un stat cu 
altul, dâcă chiar din acest punct de vedere 
noi eram datori, ni se impunea să luăm 
parte sâu să fim representațl măcar la aoes- 
te serbări ale mileniului. D-lor, ori care ar 
fi starea relațiunilor între doue state, ori 
oare ar fi prieteșugul oare ar lega la un 
moment dat două state veoine, sâu neve
cine, sunt netăgăduit unele fapte istorice 
din trecut cari, fiind durerose pentru unul 
din ele, fac ca aoest stat să fie scutit de 
a fi față la unele serbări seu ceremonii, 
oarl ar reaminti veri o întâmplare istorică 
durerosă de aoest soia.

urina,)

Serbarea mileniului în Beiuș.
Bihor, MaiQ 1896.

Ca pretutindeni', așa s’au făcut și în 
Beiuș tote la poruncă. S’a oelebrat slujbă 
în tote bisericile, s’au arborat flamure 
mai pe tâtă casa, s’a ținut o festivitate ou 
mare alaiu la șcâla de fetițe a statului, 
s’a aranjat un conduct mare cu torțe și 
cu iluminare generală. Și în fine 9*a ter
minat ou un tămbălău mare „patriotic44.

După ce au trecut tâte aoeste, așa 
cum au treout, am aflat de bine să fac ou- 
nosout publicului românesc, cum și în ce 
mod au participat Românașii noștri ia tote 
aoeste.

Răspunsul scurt la întrebare ar fi, că 
ai noștri din Beiuș au luat parte la tote 
pe întreoute cu Jidanii. Să vedem în de
tail: 1) Au ținut slușbele pomenită; 2) Au 
participat la festivitatea poruncită, și încă 
unii preoți în reverendă, bună-6ră ca pro
topopul Vasile Papp; 3) Au iluminat
pe întreoute. Și anume: au iluminat pro
topopii : A. Antal și V. Papp, profesorii 
ou toții, cateohetul N. Diamandi, advocații: 
A. Kretz, T. Fassie, Paul Papp, și medi
cul G. Mireșan, apoi dascălul G. Pinter, 
comerciantul D. Negreau și industriașul 
liane Orișan; 4) Au participat la banohet 
judele Nuțu Poeaar și dasoălul-cantor D. 
Fekete.

Durere, de trei ori durere, oă dintre 
ai noștri numai Constantin Boiț, Vasile 
Ignat, Dr. C. PopovicI și Dr. G. Cosma 
au avut curagiul de a-se validita, au avut 
tăria și bărbăția de a-șl manifesta senti
mentul național prin aceea, că n’au lumi
nat! Odiul tumultului însă a căcjtit numai 
asupra advocatului Vas. Ignat, căruia în 
două rânduri i-au spart ferestrile.

Pe timpul când membrii întemnițați 
ai comitetului au fost eliberați, Românii 
beiușeni au fost primii, cari au benchetuit, 
și la banchet au luat parte și cei puși pe 
răvașul de sub nr. 3. Eram veseli atunci 
ou toții în speranța, că viâța națională a 
beiușenilor va să ia o direcțiune mai pro
nunțată.

De-atunol și pănă adl nu li-s’a dat 
Dcasiune mai potrivită de-a se manifesta, 
și acum, când cu ooasiunea binevenită, 
de odată observă lumea, oă Românilor noș
tri oăldura sentimentului național li-s’a 
sooborît la zero. Că preoțimea a oelebrat, 
nu mult ne mirăm, pentru-că li-s’a impus, 
asemenea nu ne mirăm nici de dascăli, 
căol vecjl bine „Wessen Brod du isst, des- 
sen Lied du singen musst44. Insă cum-că 
un om independent ca advooatul Paul Papp 
șl-a luminat loouința, de aceea mult se miră 
ohiar și comerciantul Guttman, Jidanul din 
parterre. Cine ’șl bate peptul mai mult c'a 
domnul advocat „Palei44, că e naționalist, 
că e Român verde ca ștejarul etc. și când 
i-se dă ocasiune să se manifesteze atunci, 
— atunci face pe Juda lăpădătorul.

Referitor la laudele cu românismul 
cel mare voifi să-i citez d-lui advocat o 
mică poveste: Am cetit unde-va — unde 
nu-mi vine în minte — că un bătrân din 
timpurile vechi adese-orl ducea jertfă le 
altarul căiței Vinerea. întrebat fiind ce do- 
resoe acum la bătrânețe dela 4s,ta amo
rului, a răspuns: Am rugat’o, să nu mă 
lase, ca le. bătrânețe să-mi umble gura în- 
tr'o lăture. Tot cam asemenea i-se potri- 
vesoe povestea și catechetului gr. or. Nicola 
Diamandi, oare mai în anii trecuțl umbla 
după deputăție.

Sper însă, că în viitor va urmări pe 
patronul său S. Paul, oare au4ând glasul: 
„Pavele, Pavele! pentru-oe te lape4l de 
mine?!44 s’a întors și a devenit apostol ze
los. Da, upostol zelos așteptă nația-mamă 
să-i fi, frate Pavele! Fă acâsta și atunoi vei 
desminți tristul adevăr, care spune, că omul 
odată că4ut în noroid uu ounosce altă stă
ruință, deoât a-se tăvăli mai departe in el.

X.

Salutare de 3 (15) Haiti.
Tinerimea și colonia română din 

Viena, serbând erl aniversarea miș- 
cărei naționale dela 1848, ne salută 
prin următbrea căldurbsă telegramă:
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Viena, 5 (17) Maiu. Tinerimea 
și Colonia română din Viena, ser
bând cjiua memorabilă trei cinci-spre- 
4©ce Maid, saluta organul național 
îmbătrânit în luptă pentru drepturile 
poporului.

samiE oileb, ?
— 6 (18) Maiii.

Ligă serbâscă. Reptila clujană „Ko- 
îozsvar" publică o telegramă din Belgrad, 
în care se afirmă, că în capitala Serbiei 
s’a constituit o reuniune antimaghiară, care 
a „pășit în legătură ou reuniunea antima
ghiară din BuourescI". Scopul ligei sârbescl 
ar fi să sprijinâsoă pe naționalitățile Unga- 
Tiei și să informeze străinătatea asupra ati- 
•tudinei guvernului ungar și a partidelor ma
ghiare față ou aoelea. Informațiunile se vor 
trimite din timp în timp tuturor guvernelor 
statelor europene și bărbaților politici mai 
de frunte.

Prințul Bulgariei și representanții 
puterilor europene. Vineri s’a petreout în 
Sofia un important eveniment, menit a do
cumenta, că recundscerea Bulgariei de că- 
tră marile puteri este un fapt împlinit. 
•Prințul Ferdinand a primit adecă în acea 
oi după amăcji pe representanții diploma
tici ai Austro-Ungariei, Rusiei, Italiei, En- 
gliterei, Germaniei, Greciei și Belgiei. 
Apoi aceștia au fost primiți de Principesa. 
Sâmbătă s’a dat un prânz de gală în ono- 
rea diplomaților. Pentru a dovedi, oă re- 
cunoscerea Prințului este într’adevăr efeo- 
tivă, agenții diplomatici, cari au presentat 
scrisorile lor de creanță, au înălțat drape
lele lor,

— o—
Enciclica Papei. „Osservaiore Bomanou 

publică enciclica Papei cătră episcopii din 
Ungaria. In enciclică se amintesce între 
altele, că Papii romani totdâuna au spriji
nit libertățile oetățenesol ale loouitorilor din 
Ungaria ; și Papa dă sfatul, ca fiă-care oetă- 
țân, care ’șl iubesce patria, să conluore la 
-delăturarea neînțelegerilor din Ungaria.

—o—
Nou-alesul primar al Vienei, Dr. Stroh- 

bnch, a fost întărit de oătră monarohul. 
Dr. Friebeis, care a oondus în intervalul 
acesta agendele primăriei, a fost distins 
ou titlul și caraoterul unui oonsiliar gu- 
vernial.

—o—
Pedepse pentru tricolorul unguresc. 

In orașul nostru încă a început tricolorul 
unguresc să secere viotime. Așa între al
tele ni-se spune, că căpitănatul orășenesc 
a pedepsit dilele acestea pe un ucenic ro
mân meseriaș cu 3 fi. amendă, eventual 
24 dre închisdre, pe ouvent, că ar fi „vă
tămat colorile naționale11 prin aceea, oă a 
smuls cocarda ungurescă de pe peptul unui 
băiat dela șcdla elementară de stat. Chiar 
și un croitor sas, fiindoă oine soie prin ce 
întâmplare s’a înfiăoărat și el odată în 
viâță, smulgând de pe peptul unui uoenio 
al său cooarda ungurâsoă, pe care a rupt’o 
.și călcat’o în picidre, a fost pedepsit de 
căpitănatul orășenesc cu 25 fl. amendă, 

:fiind toto-dată osândit să cumpere uceni
cului său o nouă cocardă în preț de 1 fl. 
50 or. Apoi să mai 4'CL 0& e grozavă 
puterea „statului național maghiar", când 
soie să se manifesteîn mod atât de „impu
nător" 1

—o—
Depeșele Ieșenilor. înainte de a-se 

înohide întrunirea de protestare a Ieșeni
lor, ținută în 15 o., întrunire, despre care 
amintiserăm alaltăerl, se trimiseră două te
legrame de felioitare oătră studenții croațl 
și șerbi.

— o—
Esposiția artiștilor români indepen

denți. Vinerea treoută s’a deschis în Bu- 
ourescî vis-a-vis de Ateneu, esposiția artiș
tilor independenți. Sunt expuse peste 130 
de luorărl ale d-lor Artaohino, Vermont, 
Lukian, Grant, Petrescu, Anghelesou, Do- 
linski, Lârdel, Orăsou, Stroița, Șerbănesou,

Ținou. Sunt espuse de asemenea gravurile 
d-lor G. D. Mirea, Vermont, Georgescu, 
Lukian și ale ounosoutului pictor trances 
Maximilien Luce, făcute pentru volumul de 
versuri al d-ltii • Bogdan-Piteștî, care va 
apărea în August. Lume multă a visitat 
esposiția, și, după cum cjioe „Ziua", toți cu
noscătorii au rămas satisfăouțl de progre
sul, pe care l’au realisat artiștii români. S’au 
vândut deja patru din luorările expuse.

—o—
Cancelaria de advocat. D-l advocat 

Dr. Simion Tămașiu face cunosout, că și-a 
desohis nouă oanoelariă advocațială în Hida 
(Hidalmăs).

—o —
In pnblicațiunea Academiei pentru 

acordarea a două burse elevilor dela Șoola 
de poduri și șosele, despre cari am anun
țat în nr. 96 al foiei nbstre, s’au făcut ul
terior următorele sohimbărl: Juriul de esa- 
minare se va constitui pentru 4lua de 1 
Novembre 1896 și înscrierile se vor face 
pănă în săra cȘilei de 25 Octomvre a. c.

—o —
Un fabricant, din Brașov lăudat de 

monarch. Ou ooasiunea visitei sale de 
alaltăerl în esposiția din Budapesta, Ma- 
jestatea Sa avorbi între alții și pe fabri
cantul de hârtie Martin Gopony din Bra
șov. Eacusându-se acesta, că nu soie ungu- 
resoe, monarchul îi dise în limba germană : 
„Da, D-ta esol Sas," apoi îi puse diferite 
întrebări asupra comerciului și fabricelor 
de hârtiă. Când d-l Onpony observa, că 
fabrioa sa liferâză hârtiă chiar și în Egipet, 
Majestatea Sa îi dise: „Forte frumos, mă 
bucur, că și provinciile ungare posed ast
fel de întreprinderi industriale*.

—o—
Arme pentru Albanezi. Autorităților 

turcescl din Ueskiib li-se păru luoru sus
pect, că în timpul din urmă se comandau 
aoolo o mulțime de casse wertheimiane 
prin agentul firmei ScheDker et comp. Fă- 
cându-se o ceroetare, se descoperi, că cas- 
sele erau pline cu patrone pentru pusol- 
Martin, destinate Albanezilor din Dobra. 
Puscile au fost confiscate.

— o—
Banda de tâlhari din județul Ilfov. 

Autoritățile administrative române au prins 
11 Țigani din banda de tâlhari, cari au 
încercat să atace gara Periș. Din ordinul 
d-lui Vlădescu, judecător de instruoție, 
care se află înoă în urmărirea bandei, 
acești 11 Țigani au fost înaintați sub es
cortă în capitală. Se crede că aoâstă ban
dă mai are ramifioațiunl și prin alte județe. 
Intru oât privesce gara Periș, ea a mai 
fost atacată, cum 4'°® „Timpul", acum 
oâțl-va ani, de o altă bandă de tâlhari. 
Oeea-ce face pe tâlhari să năvălesoă mai 
des asupra acestei gări, e faptul, că aoi 
vin sume mari de baci de pe moșia do
meniului Coronei, bani, cari adesea rămân 
câte-va tjâe în casieria gărei.

întâmpinări,
„Tămbălăul milenar în Alba-Iulia". D-l 

protopop Nicolae Ivan ne trimete o întâm
pinare, în care cjice între altele:

Nu e adevărat, că eu mi-așl fi cerut 
dela cineva permisiunea, ca să nu ilumi
nez casa, ci din contră, am declarat, că 
în posiția mea de preot nu pot, nu mi-e 
permis a ilumina casa paroohială și nici 
șoola, căci prin acesta m’așl degrada și pe 
mine, dâr ași vătăma sentimentele oredin- 
oioșilor mei, cari nu au motive de a-se bu
cura și veseli; și ou aoea ocasiune am oe- 
rut, oaf poliția să fiă ou atențiune, oa nu 
cumva prin fapte nesocotite ale plebei de 
strade să se provdoe poporul, care ar fi în 
stare a-șl răsbuna asupra celor ce ar ou- 
teza să se apropie de locuința mea.

Tot din acest motiv nu s’au tras clo
potele, ceea oe s’a cerut in scris, 6r la In
vitarea la banchetul milenar, am răspuns 
și eu și colegii mei, oă nu putem să ne 
permitem luosul de a mânca ou domnii, 
aupă oe prin legile politioe-biserioesol ni- 
s’au luat tote venitele.

Că au eșit omenii din biserică la 
finea liturgiei e fapt, dâr au eșit din tote 

bisericile, se vede că omenii au cetit prin 
cjiare, sâu că i-a pus cineva la cale — și 
eu nu pot reține pe nimenea în biserică, 
precum niol ceilalți parochl nu i-au putut 
reține. De oe trebuia să fiu chiar eu ata
cat? Dor’ pentru pășirea mea energioă și 
bărbătesoă, și pentru-că ceilalți colegi ou 
mine s’au înțeles, cum avem să purcedem!

Cât pentru rolul de duplicitate, ou oare 
sunt aousat, nu răspund, faptele mele vor
besc și nu am lipsă de a mă justifica în- 
naintea nici unui for, stau eu cu fața se
nină înaintea orl-oui și nu am temă, oă 
om de omeniă va susțină, oă am negles 
oeva, ori nu am făcut destul în tăte di
recțiunile....

Alba-Iulia, 1 Maiă 1896.
Nicolau Ivan, 

protopop.

„Mileniul în Devau. La coresp. din 
în nr. 95 al făiei nostre, primim dela d-l 
August A. Nicoră o întimpinare, în care d-sa 
negă, că tatăl d-sala ou ocasiunea ofieiărei 
„slujbei milenare" ar fi ținut o predică 
„patriotică" oătră școlarii venițl la biserică. 
„Tatăl meu s’a reținut dela orl-oe aprețiare 
politioă a slujbei impuse prin ordin expres", 
cjioe d-l A. Nicoră; „tocmai spre a-șl mân
tui consciința propria de odiul slujbei lui 
impuse, a ținut, în oalitate de oateohet, 
cătră elevii săi, o predică strict religidsă, 
îndemdând tinerimea la alipirea oătră sf. 
biserioă, unde aflăm oorotire și mângăiare" 
etc. Aceste informațiunl (ȚC0 d-l Niooră, 
că le are din isvor autentic, oăol densul 
n’a fost de loc în biserică, de-asemenea 
poporul român din Deva „a lipsit oonsciu 
și demonstrativ dela slujba milenară, pre- 
oum și dela tote paradele insoenate spre 
aoest soop. Musica industriașilor din Deva, 
care de altă-dată era în fruntea paradelor, 
de astă-dată a lipsit, căci câțl-va meserișl 
români nu au luat parte la ultimile 
probe"...

Negă apoi d-l Nicoră, oă s’ar fi lău
dat cătră nisce Unguri, că „singur" ar fi 
făcut „Memorandul", âr oâte-va cjile după 
aceea ar fi dojenit pe cei ce nu au fost la 
biserioă. In afacerea mileniului, dice den
sul, a combătut alăturea cu alții votarea 
aruncului milenar și introducerea învăță
mântului poporal de stat, înaintând reours 
pănă la ministrul de interne, și, punându-se 
în legătură cu alții, afăoutsă urmeze seriă 
de proteste în oontra hotărîrei congrega- 
țiunei comitatului, punând în scenă „prima 
și unioa înceroare sistematică în comitat, 
de-a angagia poporul după comune la o 
luptă politioă de guerilla, în formă legală 
de recursuri și proteste, înaintate oficios 
contra hotărîrilor aduse de congregațiunea 
comitatului."

In fine spune d-l Nicdră, că deși s’a 
făcut o propagandă dela primăria din casă 
în casă, oa fiă-care să ilumineze pe (Țua 
de 14 Maiiî, când s’a ținut „oongregațiunea 
festivă", „întrâgă inteligența și poporul nu 
a arborat nici un stâg și nici unul nu a 
iluminat în tdtă Deva, afară dâră de 3—4 
funcționari de stat".

0 rugare a reuniunei pentru înfrumse- 
țarea orașului Brașov.

Prin aotivitatea acestei modeste reu
niuni au devenit cele mai frumdse și ex
treme puncte din împrejurimea Brașovului 
nu numai accesibile, oi tot-deodată drumu
rile oare oonduo la ele, adevărate prome- 
năcjl. Ori oine ’șl va aduce aminte de po
tecile mlăștinose și nepractioabile, oe con
duceau spre Stejeriș ’nainte de înființarea 
aoestei reuniuni, care îndată la înoeput a 
prefăcut acele poteci într’un adevărat aleifi, 
predându-le publioului Brașovean. Prin 
stăruința acestei reuniuni s’au făcut pro- 
menăfiile de pe Livadia poștei, s’a zidit 
casă în Peștera de sub colțul Tîmpei, nu
mită grota lui Betlen, s’a spart în stân
cile preoipise al Tîmpei din partea meri
dională, drumul, ce conduoe la isvoarele 
din Răcădău, s’au făout umpluturi și po
duri de piatră, ou un ouvent, i-a sucoes a 
înființa acolo o promenadă dintre oele 
mai admirabile și cu cele mai frumdse 
prospecte,.

Aotivitatea aoestei reuniuni ar fi fost 
însă cu mult mai mare și mai intensivă, 
dâcă o ajutau mijldoele bănesol. 150 mem
brii ou contribuirile lor au făcut însă tote 
acestea, în timp de mai mulțl ani. Fiă- 
oare se bucură de aceste înfrumsețărl. Ar 
trebui deci dâră, oa numărul membrilor să 
fiă cel puțin îndeoit așa de mare.

Pe oând reuniunea de înfrumsețare 
din orașul Sibiiului numără 1000 de mem
brii, reuniunea nostră de-abia numără 150 
de membrii. Ou cât mai mult ar fi făout 
reuniunea ndstră dâcă dispunea de un bu
get mai mare. Multe sunt înoă de făcut.

Apelăm deci prin aoâsta și la publi
cul român și ’l rugăm să între în număr 
cât mai mare în aeâstă renniune pentru 
toțî folositdre. Pe lună se plăteso ca taxă 
numai 25 or. sâu pe % an or*
pe an 3 fl. Unde nu dă omul 25 cr. pe 
lună,sâu 3 fl. pe an?

Doritorii de a . întră în Reuniune au 
a se insinua la D-nii: Ios. Pușcariu ad
vocat, Oscar Alesius, Franz Obert, Lâzăr 
Gero, Carl Sohnell, Wilhelm Jekel, Dr. 
Ed. Gussbeth, E. Rombauer, Iulius Ro
mer, Dr. G. Baiulesou, Eduard Zaminer, 
Christian Kertsoh, Georg Horvath.

Administrația.

SOIRI ULTIME.
Paris, 17 Maiu. piarele de aici 

Țic, că călătoria președintelui Faure 
la Nancy cu scop de a saluta pe îm- 
părătesa veduvă a Rusiei la plecarea 
ei din Francia este a se considera 
ca un mare eveniment politic.

NECROLOG. Văduva Sofia Vlad, născ. 
Radulescu ca mamă, Lucia Barbu născ. 
Vlad și Laura Vlad, surori, cu inimă sfâ
șiată de durere, anunță în numele lor și a 
numărâselor rudenii, încetarea din vieță, 
în 3/15 MaiO, la ora 3 din 4L după lungi 
și grele suferințe, a iubitului lor fiu și fra
te, în etate de 26 ani Victor Vlad, loco
tenent în marina română. Imormântarea, 
după ritul gr. or, român, s’a făcut în 6/18 
MaiO. Lugoș, MaiO 1896. Rngați-vă pen
tru el.

Literatură.
Stilul în artă de Hans Seb. Schmid, 

pictor și sculptor din Munohen, 1 volum 
de 164 pagini 8° Nr. 20—21 al Bibliotecei 
de Popularizare - editura Samilca, Craiova, — 
cu 41 tabele litografice, cuprindend 194 ilus- 
trațiunl forte reușite, 60 bani-, ediție legată 
englezește 1 leu. Ou traducerea 8oestei bro
șuri, Biblioteca de Popularizare aduce un 
serviciO neînchipuit de mare profanilor, in
dustriașilor, elevilor și în genere amatorilor 
de artă. In aeâstă broșură se găseso espli- 
cate în terminii cei mai populari tote tră
săturile fundamentale, dupăcarl orl-oinepdte 
deosebi cu cea mai mare înlesnire diferi
tele stiluri începând dela cel egiptân pănă 
în present. Afară de- acâsta, aprope 200 
ilustrațiunl espliaative ajută și ușurâză ou 
suooes priceperea desăvârșită a esplicațiu- 
nilor cuprinse. Amatorii de artă, cari n’au 
avut timpul necesar unui studiu special, 
profanii cari ar dori să pricâpă, studenții, 
elevii de licee, meseriașii, cari pot trage 
folâse mari din aceste cuuoscințe, femeile 
și fetele, cari în aianjarea mobilierului în 
casă au cjiinio nevoe de elementele stilului 
artistic, toți vor găsi în aoestă scriere o 
călăuză, un sfetnic de neprețuit. Recoman
dăm ou deosebită stăruință tuturor aeâstă 
broșură de valdre, apărută în 4i‘0l0 aoestea. 
Cumpărătorii acestui volum primesc ca premiu 
cu preț redus interesantul volum „Priveliști din 
viață*, al regretatului poet Traian Demetrescu

DIVERSE.
Loteria în Italia. Anul trecut Ita

lienii au pus în loteria mică 35 milidne de 
lire; suma totală a depunerilor a fost de 
67 miliâne lire, din suma acâsta însă au 
plătit oâștigurl cu 32 milidne. Partea oea 
mai mare a depunerilor a câștigat’o statul. 
Pe fiă-care locuitor al Italiei cad circa 
opt depuneri și dâoă din când în oând no- 
rooul face pe vr’unui să câștige un terno 
seu cuaterno, atunci fac larmă teribilă ca 
se agite și mai tare pasiunea pentru joc. 
Cei mai pasionați jucători de loterie sunt 
de prin părțile cele mai sărace. Locuitorii 
din Neapoie au pus la loterie anul trecut 
18 milidne și jumătate de lire, oei din Mi
lano numai 5 milidne.

Proprietar: Dr» Ătss»el itâure^ianu. ■
Redactor responsabil ffiregopsu SiSaîoF.
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Cursul leșurilor private
din 13 Maiu 1896

cnmp. VDldu.
Basilica . 6.80 7.20
Credit .... 199.— 200.—
Clary 40 fi, m. c. 5o.50 59 50
Navig. pe Dunăre . 139.- 143.-
Insbruck .... 28.— 29.-
Krakau .... 25.25 26.26
Laibach .... 22.25 23.25
Buda .... 63.25 64.—
Paiffv .... 60.50 61—
Crucea roșie austr. 18.35 18.95

dto ung. . 10.30 10.90
dto ital. 12.— 12.40

B.udolf .... 25.— 26.—
Salm .,0o 69.25 70.25
Salzburg .... 2b.5O 27.50
St. Genois 69.— 72.—
Stanislau .... 43.— 45.—
Trieitine 41/,’/. 100 m. c. 147.— 151.—

dto 4°/0 50 69.— 73.—
Waldstein 61.— 63.—
Serbesci 3% 33 60 34—

dto de 10 franci
Banca h. ung. 4% 12L10 12 2.10

Cursul la bursa din Viena.

Lefa: 100 fi. și 80 fi. pentru lo
cuință; afară de aceea onorarul de 
bolnavi pentru tractarea lor medicală.

Doctorii de medicină au de ași 
așterne petițiunile, prin cari au de 
a documenta și activitatea lor de 
păn’acum,— cel mult pănă în 31 Maiu 
a. C. la prânej 12 ore la acest ma
gistrat.

Brașov, 7 Maifi 1896.
975,3—3 Magistratul orășenesc.

Din 16 Maifi 1896.
Bents ung. de aur 4% ■ • « • 122.36 
Renta de oorbne ung. 4% • • • 99.—
Impr. o&il. fer. ung. în aur 41/2% • 1^4.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/o 101.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.70 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.20
Bonuri rurale oroate-siavone. . . 97.25
Imprum. ung. cu premii .... 155.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.60
Renta de hârtie austr..............101.40
Renta de argmt austr.............. 101.35
Renta de aur austr................ 122.55
Dosuri din 860   145.50
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 947.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 383.75
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 352.70
^apoleondori............................   . 9.54
Mărci imperiale germane . . . 58.80
London vista....................................120.15
Paris vista ........ 47.72y?
Rente de corone austr. 4%. . . 101.15
Note italiene.............................  . 44.45

Picaturile ii stomacim

Ze er

Schutzmarkft.

Cuipsul pieței Brașov.
Din 18 Maid 1896.

Banonote rom. Cump. 9.50 Vend. 9.53
Argint român. Oump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.52 Vend. 9.54
Salbenl Camp. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusesol Cump. 127 Vend.
Mărci germane Cump. 58.40 Vend.
Lire turcescl Cump. 10 60 Vend.
Boris. fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

cari au efect escelent în contra tutu
ror bolelor de stomach, sunt un «Me
dicament neafpe'rat de ligtsă 
pentru 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, constipațiă, și 
la durere de cap, încărcarea stomachu
lui cu mâncări și băuturi, limbrici, su
ferințe de splină, ficat și hemoroide ca 
mijloc aprobat și sigur de vindecare.

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

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

Picăturile Maria-Zeller veritabile 
se află: în Brașov: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jekelius W-we, Frans Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vict. 
Roth, H. G. Obert. Hosszufalu : 
farmacia Carl Gross. Csernâtfalu: 
farmacia Josef Drodtleff.

fag din clasa economică B pro 1897 
pănă inclusive 1904 în cantitate de 
15000 m3 din revierul Timiș.

Se preferă oferențî pentru între
gul quant de lemne de brad și fag. 
In cas însă când se ofereză numai 
pentru singuratice soiuri de lemne, 
atunci îșl reservă comuna orășenescă 
față de lemnele de fag dreptul re
giei proprii. Condițiunile de oferte 
și acele contractuale se află în de
cursul 6relor oficibse la oficiul fores- 
tieral orășenesc spre esaminare din 
partea fiă-cărui.

Ofertele provăfiute cu timbru de 
50 cr., în cari are de a se aminti 
în cifre și litere suma oferată, și care 
are se conțină tot-de-odată dechie- 
rațiunea, cumcă oferentului îi sunt 
cunoscute condițiunile de oferte și 
acele contractuale și că se supune 
lor, — au de a se așterne pănă în 
10 Iunie a. c. la 12 ore la prâncț sub
stitutului de primar, senatorului Ca
rol Iacobi. Ofertele au ca se conțină 
un vadiu de 10°/0 din suma oferată 
pentru un quant anual de lemne de 
brad de 3900 m3 și pentru un quant 
anual de lemne de fag de 1900 m3.

In ofert are să se amintescă nu
mele și locuința oferentului.

Ofertele se vor deschide în amin
tita cți la 12!/4 bre înainte de prânfi 
în biroul primarului.

Se observă în fine, cum că amin 
titele păduri zac în nemijlocita apro
piere de calea ferată.

Brașov, 6 Maiti 1896.
976,2-3 Magistratul orășenesc.

Din 15 Maiă a. c. ne mai ți- 
nend liestaurația din] Re- 
donte, aduc prin acesta On. pu
blic adenca mea mulțlimâre^pen- 
tru visitarea de pănă acuma, cu ru- 
garea am’ păstra și pe viitor bună
voință sa’, când voi deschide din 
nou Restaurație.

Cu tbtă stima:
Emanuel Lauritsch,

Restaurateur.

Anunciuri
(inserțiimi și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
admînăstratiunl. In casu! pu
blicării unui anunciu mai muSi 
de odată se face scădăment? 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de muSte-orî.

Admioistr. „Gazeta Trans.“-

Nr. 6676-1896.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru sesonul din acest an de 

băi este de a se ocupa în scalda Zi- 
zin postul medicului de băi.

Agendele acestui medic sunt 
prescrise de lege, și asupra lor se pot 
cere informațiunl dela physicatul oră
șenesc din loc.

Sesonul dureză din 1 Iulie pănă 
la finea lui August, eventualminte 
pănă la 15 Septemvre a. c.

ii

Nrul 4957—1896.

PUBLICAȚIUNE.
Orașul Brașov (în Ungaria) in- 

tenționăză, ca se vendă pe cale de 
oferte „per butuc11 quantul de 34800 
m3 de lemne de brad si molift pres
cris pro 1896 pănă inclusive 1904, 
mai departe cruțările din an. 1895 
și în fine, tot per butuc, lemnele de

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

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 ore 07 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 Bucuresci la Brașov:

Trenul acoel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după am6dl.
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.': 10 bre 19 minute săra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 bre 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 bră 29 min. după am, 
Țrenul mixt: 8 bre 31 min. sbra.

4. Dela Ch.-Oșorheiu (a Brașov.

Trenul de pers.: 8 bre 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov")

Trenul de persone 7 bre 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din Bras. J
I. Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am. 
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. accelerat: 10 bre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 bre 55 min. dimin. 
Tr. accelerat; 5 bre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 bre înainte de amecll. 
Trenul accel.: 2 bre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu. 

Trenul mixt: 8 bre 35 min. diminbța.
„ n 4 B 55 m. după am. 

Trenul mixt: 4 ore 30 min, dim.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persbne: 3 ore 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 persbne 6 bre 40 min. sera.

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

Sz. 9594-1895. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassbi kir. torvenyszek, mint tlkvi hatosâg kbzhirre teazi, hogy 

Vacar Joaif vegrehajtatdnak Corea Stojka ea neje Guiman Măria ve- 
grehajtâst szenvedok elleni 40 frt. toke-koveteles jes jărulekai irânti ve- 
grehajtâsi iigyeben az ârvereat a braasbi kir. torvănyazek (a zerneati kir, 
jârâsbirbsâg) teriiletbn levo Almâsmezo kozaeg teriileten fekvo az al- 
mâsmezbi 276 szâmu tljkvben foglalt A f 3854 hrsz. fekvbre 10 frt., a- 
3880 hraz. fekvbre 62 frt., a 3983/1 hraz. fekvbre 3 frt., a 3883, 3884, 
3904, 3905, 3906/1, 3907 hrsz. fekvokre 440 forintban ezennel megâlla- 
pitott kikiâltâai ârban elrendelte, es hogy a fennebb megjelolt ingatla- 
nok az 1896 evi Măjus ho 30-ik napjăn d. e. 9 orakor Almâamezb kozseg; 
hâzânâl megtartandb nyilvânos ârveresen a megăllapitott kikiâltâsi ăron. 
aloi ia eladatni fognak.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârănak birtok- 
teatenkent 10°/0-ât keazpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-ăban 
jelzett ârfolyammal szămitott es az 1881. evi november ho 1-ăa 3333, 
sz. alatt kelt igazâgsugyminiszteri rendelet 8. §-âban kijelolt bvadek- 
kepes ertekpapirban a kikuldott kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t. 
cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl elbleges elhelya- 
zeserbl kiâllitott szabălyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Brass 6 1895. evi Deczember hb 6-ân.
A kir. torvenyszek mint tlkvi hatosâg.

ABONAMENTE„GAZETA TRANSILVANIEI11
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§
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.Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni. .
șese luni. . ,
unu anu . . .

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

3
6

12

fi.
fi.
fi.

Aboaanieate la awwds sa data de
Pentru Austro-Ungaria:

anu. .
șese luni 
trei luni

Pentru Românii» și străinătate:
ană. .
șese luni
trei luni

Pe 
Pe
Pe

f

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Dumineci,

2
1

fi. -
fi. -

50 cr.

. . 8 franci.

. . 4 franci.
. 2 franci, 

și mai repede

X 
g 
g
X

g
X
X
Xx
vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
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Pe

Abonamentele se facă mai ușorii
mandate poștale.

Domnii, cari se vorii abona din

prin

nou, să binevoiesca 
a acrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Admimstrațmîiea „Gazetei Transilvaniei.44
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Tipografia A. Mureumâu, Brașov.


