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IHStclATG 3D primesc la Adml- 
nlstrnțlune în Brașov și la nr- 
mutârel© Birouri da anunoluti: 

în Viena: K. /hikes, Heinrich 
Schalek, Rudolf jMgsss, â. Oppeltks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Danneocr, in Budapesta: 2. 7. 
Qoldbcrgcrg, Eckstein Bemol; în 
Bueureaci: Agcncs Havas, Suc- 
ouTKaJe de Ho umani o ; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann,

Proțul Inserțlunllor: o senă 
garmond pe q coldnă 6 cr. și 
60cr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. s6u 30 bani.

B

„Gazeta'1 iese în M-care ti. 
AbonamtnlB jentiuAustw-Ungaria:, 
Pe un an 12 fi., pe geae iun!

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

Pentru România si străinătate:
Pe un an 40 franci, pe șdse 
luni 20 fir., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

Se prenumără la tâte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
JLt’raameatul pwttru Brașov 

adminifitratiunea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 V otagiu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șâse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 cr. 
Cu duflul în GBBă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 6 cr. v. a. 
b6u 16 bani. Atftt abonamen
tele cât și inaerțiunile nunt 

a ae plăti înainte.

tocmai de mult același „P. 
aducea pe marele cancelar 
ca mărturia classicăîn com- 
afirmațiunilor, ce veniau din

Bismark despre Unguri.
Am arătat eri, cu câtă amără

ciune scrie guvernamentalul „Pester 
Lloyd “ despre un articul asupra mi
leniului, ce a apărut de curând în 
organul principelui Bismark, „Ham
burger Nachrichten41.

Ceea ce superă mai mult pe cei 
dela foia ungurâscă este împrejura
rea, că după a. lor firmă credință, 
articolul fbiei germane a fost ins
pirat de însu-și bătrânul excancelar 
al Germaniei.

Ei cred, că principele Bismark 
a voit cu acesta ocasiune se docu
menteze, că și cu privire la Unga
ria și la rolul și posiția ei în mo- 
narchiă și peste tot în Europa, den
sul are vederi deosebite de acele ale 
împăratului Wilhelm II.

Nu ' ’ ' - —
Lloyd" 
german 
baterea 
parte germană și mai ales dintre 
Sașii ardeleni, că Maghiarii amenință 
esistența națională a Germanilor din 
statul ungar. Bismark să fi <Țis, că 
pentru o mână de Sași nu pbte să 
se strice cu Ungurii etc.

Anul trecut, când a fost sărbă
torit Bismark cu ocasia jubileului 
său, foile unguresc! scriau, că Ma
ghiarii au să-i datorescă multă re
cunoștință, căci politica lui li-a aju
tat să pbtă dobândi ce au dobândit 
dela 1866 înebee.

Acum, că același Bismaik le 
spune odată și adevărul celor, pe 
cari i-a protegiat odată așa de mult, 
încă de pe vremea legiunei lui Klapka, 
aceștia se obrăznicesc și devin chiar 
violenți, știind, că Bismark nu mai 
dispune acți în cancelaria imperiului.

Nu mai dispune, der pentru 
aceea opiniunea publică germană tot 
dela el își va lua impulsiunile în 
cestiuni, cum este de esemplu și 
aceea a mileniului unguresc.

Pbte, că bătrânul bărbat de stat 
simte și puțină remușcare, pentru-că, 
pe când era la putere, prea a în
chis ochii, ca se nu vădă nebuniile 
șovinismului unguresc, atât de pă- 
gubitbre altor popbre și în special 
Germanilor aflători în acest stat.

Ori cum ar fi, este interesant 
să cunăscem din cuvânt în cuvânt 
următorele aprețiărî ale ibiei bismar- 
kiane din Hamburg:

„Bucuros le lăsăm Maghiarilor 
plăcerea de-a visa, în esposițiunea 
lor cea cu cetățuele de lemn și cu 
halele de sticlă între sunetul ame
țitor al musicei țigănești, despre 
mărirea lor trecută și presentă; dâr 
totuși am observa, că cele 71/4 mi- 
libne de Maghiari nu fac încă nici 
jumătate din poporațiunea translai- 
tană f!7’/2 milibne), și că influința 
lor politică și puterea lor răsboinică 
pbte cădâ în cumpănă în Europa 
numai în legătură cu puterea aus
triacă".

Ungurii, ca și Norvegienii, Ir- 
alte câte-va popbre în- 
sufer de-o prea mare 
de sentiment național, 
orbi în ce privesce ade- 
însemnătate în concertul 
europene. Cât de puțin

landesii și 
depărtate, 
abundanță 
care-i face 
vărata lor 
poporelor 
trage în genere Ungaria în cumpăna 
etnografică, se vede și de acolo, că 
nimeni, în afară de marginele sale, 
nu pricepe limba sa și nici că simte 
trebuința de-a o învăța, Nu păte să 
schimbe nimic în acâsta nici un fel 
de poruncă rigurosă de-a învăța un- 
guresce, nici un fel de maghiarisare 
a numelor de persăne, comune, strade 
etc., nici un fel de oposițiă contra 
limbei germane de comandă în ar
mată". ..

„Numai personalitatea bătrânu
lui monarch este, care în țerile co
ronei ungare, poliglote și sfâșiate 
de atâtea partide, ține totul la olaltă 
și stabilesce de nevoiă o concordia. 
Ungaria în sine, ori cât de mult și

de larmuitor va face se răsune în și au fost întâmpinați la gară de membri- 
lume fanfarele ei asupra esistenței familiei imperiale și de autoritățile publioe. 
sale milenare, fără a se răcjima pe Lin Sofia se depeșâză, că alaltăerl a ple- 
cealaltă Austriă, stă pe piciore slabe 
și înainte de tbte, are se-șl învețe 
abc-ul politic așa, ca se se nisuâscă 
a se conforma într’un mod mai pu
țin nemodest ca pănă acuma con- 
strucțiunei artificiale a monarchiei 
duple".

„Se scie, cu câtă mâhnire Ger
manii, ca și Slavii Cislaitaniei, au 
suferit pănă acuma se fiă loviți 
peste cap cu cele 7O°/0 față cu cele 
3O°/0 ungurești la cheltuelile co
mune. Acesta în curând se x a pro
nunța în mod forte vădit. Justiția 
regnorum fundamentum — este o sen
tință, al cărei adevăr are valbre și 
între Dunăre și Carpați, și a căreia 
negligiare înăuntru, ca și înafară, 
se pbte resbuna mai curând sâu mai 
târejiu".

CRONICA POLITICA.
— 7 (19) Maiu.

încă nici acum nu pote sâ înghită 
Maghiarii gălușca primită din partea Sâr
bilor. Etă ce scrie îngâmfatul „P. LI.44 în 
numărul său dela 16 c. la loc de frunte: 
„Se înțelege, că nici pe Sârbi nu-i putem 
sili să ne iube9c.ă, dâr fără considerare, că 
ne iubesc sâu ne ureso, trebue se fia ținuți 
in respect față cu noi,; trebue să-i facem 
să înțelegă, că. Austro-Ungaria este aceea, 
care hotăresoe asupra sorții Sârbiei atât în 
present cât și în viitor (!!) Este în fine so
sit timpul oa să urmărim o astfel de poli
tică balcanică, încât amicii noștri să sciă 
ce au de sperat dela noi, 6r dușmanii noș
tri, ce au de îndurat din partea nostră".

*
Mulțl dintre principii și representanții 

puterilor europene deja au plecat la Mosova 
pentru de-a asista la sărbările încoronărei 
Țarului. Astfel se telegrafâză, că prințul 
Ferdinand al României și soția sa, princesa 
Maria, au sosit deja alaltăerl în Mosova 

cat la Mosova prințul Ferdinand al Bulga
riei, însoțit de ministrul-președinte Stoilow. 
Asemenea tot alaltăerl a plecat și prințul 
moștenitor italian, ca sâ asiste la amintitele 
sârbărl.

*
Soiri sosite din Constantinopol anunță, 

că guvernul bulgar a deolarat Sultanului, 
că e gata să satisfacă artioolului 9 din 
convenția dela Berlin. Articolul acesta sti- 
pulâză adecă tributul, pe care are să-1 plă- 
tesoă anual principatul bulgar ourții suze
rane. Se dice însă, că Sultanul n’a răspuns 
încă nimic la acestă declarațiune, deorece 
în convenția berlinesă sunt mai multe punote 
oarl ar fi fost de împlinit și din partea 
Turoiei, de aceea lui i-ar păre mai bine să 
rămână baltă și cestiunea tributului, pe 
oare Bulgarii de 16 ani înooce nu l’au mai 
plătit.

*

„Kreuz-Zeiiung“ anunță, ci între Ru
sia și Italia se observă în timpul din urmă 
o anumită aopropiare, și mai ales de când 
stă în fruntea guvernului marohisul Rudini. 
împrejurarea acdsta e în stare să pună 
In griji pe celelalte două state ale triplei 
alianțe.

Partida „poporală" între Șerbi 
și Germani.

Foile guvernului (jio despre partida 
„poporală", că ea numai între „naționali
tăți", mai ales între Slovaci, face cuceriri, 
pe când în ținuturile curat maghiare, ca 
ca d. es. în „Alfold", ea nu pote ocupa 
teren.

Față cu aceste afirmări, aderenții par
tidei poporale se silesc acum sâ dovedescă 
prin fapte, că partida lor află popularitate 
și între Ungurii băștinași. Dovadă e chiar 
„Alfold"-ul, unde pănă acum s’au arangiat 
meetingurl și manifestațiuni grandiose în 
favorul partidei „poporale", ca d. es. în 
Abony, Kecskemet și Ciongrtd.

FOILETONUL TRANS.“

cinci

Bntr’un vagon.
Umorescă. După 1. Roscn.

(Urmare.)

„Ajungem la stațiă. Pausă de 
minute, striga conductorul14.

„Poftesce, domnule14, cJiseiQ. cătră ve
cinul meu, și m’am dat jos din vagon. El 
îșl ia calabalâcul și vine după mine. Fără 
să-i pese ceva de mine, se duce la vago
nul mai de aprope și face semn să se urce 
în el. Eu după densul. II prind de mână și-i 
die: Ce faol domnule? poftesce".

„Ce vreai, d-ler, mă întrâbâ el și se 
încercă să scape.

„N’ai d's > că 
mai de-apr6pe...?"

„Mă voiti sui în alt 
am tis> întrerupe 
De-altcum ne mai întâlnim. Aiol 
mea14.

„îmi puse o hârtiă în mână, 
în vagon, er eu mă întorseifi la

stația mai ce-a

oupeu, firesoe așa 
el numai decât.

e carta

se urcă 
al meu, 

căci conductorii erau gata. Visaviul meu, 
deschid0nd ușa, veduse totă întâmplarea 
mea și rîdea așa de frumos și plăcut, încât

trebuia să-mi propun a fi neschimbat, ca 
să nu cad în greșela vecinului, pe care îl 
espedasem. M’am trântit în unghiul meu și 
m’am încercat a desoifra cartea viteazului 
necunoscut. Am reușit a ceti: „loan Șoi- 
mesou reoomandă vin de tot felul". Bîdeam 
în pumni, de sta să-mi sară creerii pentru 
aventura, ce era să încurce în luptă sân- 
gerdse pe una din cele mai nevinovate 
ființe, pe un negustor de vinuri. Mi-s’a 
părut că vecina mea se miră vătjendu-mă 
rîcjind așa deodată, deci îi întinseiO bfie- 
tul, sperând, că doră îșl va da îndărăpt vălul 
să-i pot vede fața, ce mă făcea să fiu așa 
curios. Dâr m’am înșelat. Ea nu ’șl ia vă
lul de pe față și pune biletul frumușel în 
tașcă, îmi întinde mâna și c}ice : Iți mul- 
țămesc domnule, că m’ai soăpat de aoest 
om supărăcios; — Dumnedoul meu 1 Ce 
mânuță... micuță și mole oa de mătasă....
ai fi putut’o strînge... până la înviarea 
morților, și n’ai fi dat de vre’un osuț. Și 
a-șl fi strîns’o buouros, der ce-șl putea în
chipui dama despre mine, ml-așl fi pierdut 
tot creditul ca aperător, și asta nu o 
voiam pentru tot bunul din lume. Așa 
m’am mulțămit strîngându-o* forte puțin și 
i-am lăsat mânuța, deși îmi părea tare rău.

ea

„O! de a-șl fi putut vede ore suride? 
Și eram atât de sigur, oă zimbesoe, înoât 
devenii conius, eu Vulturesou eroul învin
gător din atâtea amoruri. Am tăcut fiind-că 
nu sciam, ce să c}i°- Ea însă dorea să-i 
mai treoă de urît, căol începu îndată: Unde 
oălătoresol d-le ?41

„Cătră Viena*.
„Ei bine! Astfel călătorim împreună".
„Păcat, murmurai eu.
„Așa dâr, vă pare rău ? mă întrerupse 

Asta nu e prea galant."
„Păcat, că nu călătorim (jIua> ȘÎ 

încercai a străbate cu ochii prin vălul ei.
„Pentru-oe? întrebă ea, ohiar ndptea 

se păte bucura omul de o sooietate plăcută, 
dâoă nu poți durmi, după cum mi-se în
tâmplă mie".

„Este adevărat, diseiO eu, dâcă însă 
nu vedl nimic, preoum se întâmplă aici, de 
unde să-ți iai un sujet frumos de conver- 
sare? Aroma unei conversărl este schimba
rea feții: trăsurile feții sunt adesea singura 
busolă a minții."

„Ah, d-ta vreai să-mi vecjl fața, dise 
ea rîtjând, da, vedl aoâsta a voit’o și acel 
îndrăsneț, de care ne-am soăpat acum".

„Și el a vrut acesta? o întrebai con-

vreau. Ce mâ interesezi

îndată îmi 
Trebuia sS

domni, 
că fața

fus. O! Eu nu 
fața d-tale."

„Rîsul ei 
spus o nebuniă. 
fel am început de nou : „Nu rideți 
șără."

„Sunt văduvă răspunse ea."
„Așa-dâr nu rideți stimată 

din contră trebue să vă asigur, 
d-vdstră mă intereseză forte mult, și m’ațl 
îndatora mult, dâoă mi-ațl permite să o 
pot vede oâte-va clipite. Cel puțin, oât 
călătorim împreună".

„Acesta nu-țl pot permite, domnul 
meu, (jiS0 0a veselă, și pentru-oe? Ce va 
folosi, decă-țl place ori nu-țl place fața 
mea ? Dâcă-țl plaoe mă vei linguși și mă 
vei supăra, de nu-țl plaoe, vei adurmi și 
ără nu-mi cade bine. Mai bine să fiu ne- 
ounosoută. Atunci la totă întâmplarea vei 
profita".

„Dâcă însă te-aș linguși cu tdte oă 
ești acoperită ou voal?"

„Nu poți să o faci, mă parodiâză ea, 
îți lipsesce sujetul".

„Se cercăm, răspunsei eu cam iritat. 
O ! m’așl pută și înamora în d-v6stră, ba 
v’aș pute lua ohiar și de soțiă."

dovedi, că am 
mS ooreg. Ast- 

domni-
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Joia trecută înoă s’au arangiat două 
meetingurl grandiose în „Alfold*, anume 
unul în Kun-Szt.-Mărtin și altul în Apatin.

La adunarea din Apatin a fost de 
față și contele Ferdinand Zichy. In discur
sul, prin care a deschis adunarea, Zichy 
Zise între altele: „Trebue se mulțumim lui 
Dumnedeu, că în acesta patriă au putut 
să trăâsoă în pace timp de o miiă do ani 
cetățenii de diferite naționalități ai acestei 
patrii, aceste brave și patriotice popore de 
rassă maghiară, germană și slavă*. După 
acestea desfășura programul partidei, care, 
cum soim, culminâză în reviBuirea legilor 
politioe bisericescl.

După Zichy, care a vorbit în limba 
maghiară, urmă o vorbire în limba sdrbdsca, 
rostită de preotul șerb Kuluncich. El vorbi 
despre sarcinele, oe apasă umerii poporu
lui, în schimbul cărora nu se bucură de- 
oât de-un singur drept, — dreptul elec
toral, der și aoesta în măsură de tot res- 
trînsă.

La urmă vorbi jîn limba germană de
putatul dietal Zelenyak, care arata, ce este 
libertatea, îndemnând poporul să lupte pen
tru redobândirea libertății consciinței.

„Al.kotmăny*, organul partidei „po
porale11, publică aprope în fiă-care di ra
porturi și corespondențe, din oare reese, 
că în adever aoestă partidă nu fără motiv 
pune pe griji seriose pe cei cu liberalis
mul jidano-maghiar, deorece ia un avânt 
din ce în oe mai mare.

Limba nâstră și dreptul seu.
Sub acest titlu „Gazeta Buco

vinei" a publicat un șir de articoll, 
în cari sunt espuse tote fasele, prin 
cari a trecut și trece lupta Româ
nilor bucovineni pentru conservarea 
și validitarea limbei române în viâța 
privată și publică de acolo. Etă cu
vintele, cu cari se sfîrșesce acea se- 
riă de articoll:

Un glas mare și puternic, dictat de 
geniul unui întreg popor, ne strigă și ne 
coujură :

Români bucovineni ! A sosit acum 
timpul, ca totl într’un gând și conduși de 
sfințenia aoeluiașl mare și scump ideal, umăr 
la umăr să puneți ou toții, și ou seriosita- 
tea impusă vouă de importanța oausei: să 
căutațl acum prin tote acțiunile vostre, oa 
stăpâni să devenițl pe oeea-ce a-țl redo
bândit! Să stăruițl acum mai mult decât 
orl-și-când pentru conservarea și asigura- 
rarea tot mai intensivă a dreptului limbii 
vâstre, reașed&t ac}l la locul, oe atât de 
mult vi-l’au reclamat marile interese ale 
poporului, legea firii și legea omenesoă!

Voi, comune, oorporațiunl, familii și 
singuratici! AflațI aoum, oă timpul scuse- 
lor și al tânguirilor nu mai are loc, el 
aparține adl trecutului! Soneți acum, mai

„încet, încet, numai d-le, răspunse 
suritjând ângerașul meu, dor nu vei faoe 
un roman în vagon ?*

„Cum nu? Asta este nou, interesant. 
Mie îmi place, ce e interesant. Se inoer» 
căm.“

„Cum voiescl să înoepl? întrebă ea.
„Să ne închipuim, oă amândoi sun

tem într’o societate. Dai cu ochii de mine 
și îți cam plac.*

„Să te văd adecă, dise ea glumind. 
Bine, continuă după-ce privi ia mine, nu 
ești urît.“

„Domnia-ta mergi la o amică și apoi 
întrebi: cine este acel bărbat interesant?“

„Aștâptă, aștâptă mă întrerupse ea. 
Nu vorbim de interesant. Eu întreb cine e 
acel tînăr cam frumușei ?*

„Amica aoâsta, oontinuai mai departe 
o snplineso eu. Ea e una dintre acele prie
tene bune, oare vorbesce bucuros de rău, 
și are numai aoel interes ca să vorbâsoă, 
mai mult cu intenția rea deoât bună. Vă 
este amică bună și vă spune : tînărul acel 
interesant este V. Vulturescu, proprietar, 
ou stare bunișoră, îi plao petrecerile și e 
oam risipitor. Și deoum-va nu-șl capătă o 
soțiă, care să-l ia de sourt, îșl va prăda 

ales aoum scrieți românesce și numai româ
nescul Tâtă oorespondența vâstră între voi 
și cu tote oficiile din țâră: in limba româ- 
nescă, și numai într’ânsa, aveți să o purtațl 
de-aci încolo tot-deuna și în tote darave- 
rile vâstre!

Greutăți și piedeol seriose de-aci în- 
oolo n’avețl să mai întimpinațl, și decă ele 
tot se mai ivesc, aoelea nu pot se fiă pie- 
deci și greutăți, ci numai apucături biro
cratice, cari lesne se pot sufoca, și ele tre- 
bue să fiă sufocate!

înainte dâr și tot înainte, ou curagiu 
și fără șovăire; cu bărbățiă și cu văpaia 
zelului, faceți-ve datoria! Dela voi și dela 
vrednicia vostră depinde alternativa: Seu 
păstrați ou scumpătate oeea-ce al vostru 
este, și dreptul limbii respectat veți stărui 
să fiă tot-dâuna la looul ce i-se cuvine, 
pentru-ca în al vostru speoifio element să 
trăițl și să vă susțineți neamul, său vă pră
pădiți cu cjilfâ Ș1 apunețl pentru tot-deuna 
din șirul poporelor!

Alegeți aoum! Dâr, alegând nu uitați 
nicl-odată glasul poetului nostru, care mai 
ales vouă vă sună, când 4100: „Vorbiți, 
scrieți românesce, pentru Dumnetțeu! !*

România si miBeniui.
Ședința Camerei române dela 24 Aprilie v.

Ionel C. Grădișteanu (continuând): 
Eu presupun, că Jn'ar mai fi nimio as- 
tă-cjl între noi și între Unguri, presupun 
că faptele de acum 1.000 de ani, cari sunt 
faptele cele mai durerâse ale istoriei nea
mului nostru, căci numai din causa des- 
călecărei Ungurilor în Europa s’a rupt 
coesiunea neamului româneso, presupun, 
die, oă aceste fapte ar fi fost uitate și că 
astăcjl alte relațiunl de interese ne ar lega 
strîns ou Austro-Ungaria, totuși cred că la 
aceste serbări n’am fi avut cuvânt ca să 
fim representațl; căci orl-oare ar fi reia- 
țiunile în cari suntem astăcjl, aceste ser
bări reaminteso un desastru al naționali- 
tăței nostre, și ored că nimeni nu ar fi 
putut să ia în nume de rău abținerea acâ- 
sta, fiind-că este un luoru oare s’a întâm
plat adesea în relațiunile dintre deosebitele 
state.

Germania, D-lor, a serbat și ea ani
versarea întemeiărei imperiului german. Ei 
bine, vă puteți închipui D-vostră, oă Fran- 
oia ar fi putut lua parte la aceste serbări? 
Și chiar câod s’ar fi uitat în Franoia în
tâmplările nenorocite dela 1870, chiar când 
ar fi trecut mai multe veacuri de atunci, 
cu tote acestea de sigur oă Franoia n’ar 
fi putut lua parte, fiind-oă aceste >’ serbări 
reaminteau resbelul dela 1870 și înfrînge- 
rea durerâsă dela Sedan.

Mai mult, D-lor, la 1875 Austria, 
vecina nostră, a serbat la Cernăuți cente- 
narul, adecă 100 de ani dela alipirea Bu
covinei de Austria, și au treout 100 de 

tâtă averea. D-ta, firesoe, îți închipuescl, 
că ai fi o astfel de soțiă.*

„Pardoneză-mă, asta nu mi-o închi- 
puesc, răspunse dama, la așa ceva nu gân
desc de loc, ci întreb mai departe : oe 
inimă are tinărul ? Amica calumnitore, de
sigur îmi va spune adevărul.*

„Se înțelege, răspunsei. ODumnedeule! 
esolamă ea, inimă, inimă are mai mult, 
decât e de lipsă. E tare simpatic. Ii fug 
ochii în tote părțile, și, deși nu se soie 
pănă acum nimio de el, totuși se vorbeso 
forte multe. Se 4ic0> că ar fi tare intim cu 
actrițele, și o Dumnezeule! Se soie, că 
acestea nu sunt sfinte*.

„Amica cea bună, adevărat, că are 
întențiă rea, dâoă nu vorbesce adevărul, 
răspunse ea cu șic. Ce ați răspunde la vor
bele ei, d-le Vulturescu?*

„Cam așa e, stimată dâmnă, i-am răs
puns înorucișându-ml mânile. Am stat în 
multe relații de amor, der n’am iubit nici
odată... astăcjl simțesc mai întâie, ce este 
amorul și, deoă nu v’am cunoscut mai de 
mult, vă rog să mă sousațl.*

(Va urma) 

ani de atunci, de și noi nu suntem iriden- 
tiștl și nu revendicăm Bucovina dela Aus
tria, ou tote acestea cine s’ar fi gândit să 
represinte România la serbările centenaru
lui alipirei Bucovinei de Austria? De fapt, 
acolo, nici n’am fost invitați, și bine s’a 
făcut oă nu ne au chiemat la aoele serbări, 
căci în adevăr nu puteam merge.

Cu mileniul, de și este vorba de fap 
tele mai depărtate, eu cred că cașul este 
cam identic, și că fără să turburăm întru 
nimio relațiunile nâstre cu monarchia ve
cină, forte bine putem să ne abținem de 
a lua parte, cum a făcut un alt stat mai 
puțin puternic de oât noi, cum a făcut 
mica Serbie. Citez acest exemplu al Ser
biei fiind-că mă aștept la veoluica obiec- 
țiune întemeiată pe slăbiciunea și micimea 
nostră ca Stat. De câte ori s’a săvârșit 
veri un fapt oare nu este tocmai oompa- 
tibil ou demnitatea nostră națională, mereu 
s’a invocat oă suntem mici. Ei bine, etă 
un stat mai mic de cât noi care nu s’a 
sfiit a ține la demnitatea sa națională mai 
presus de tâte.

Ceea ce vrem să susțin, D-lor, este 
că faptul de a lua parte la mileniul 
Ungurilor este mai mult decât ceea ce 
cereau cuviințele internaționale, pe care 
suntem datori să le păzim. Faptul de a 
merge la mileniu este un act de prieteșug 
de gentileță, ca să 410 £?a> față de Unguri, 
căci n’am fi fost datori să’l facem din 
punotul de vedere al stricte corectitu
dini internaționale. Deoă dâr era vorba de 
un act de bună-voință, de gentileță, voiii 
întreba: avem cuvânt să facem un aseme
nea act față de Maghiari? O ! D lor, de 
sigur că nu; căci întru nimic nu s’a schim
bat situațiunea fraților noștri de dincolo, 
întru nimic nu s’au schimbat simțimintele 
Maghiarilor fața de dânșii și de noi, și nici 
simțimintele nostre față de Maghiari. Și 
față cu acestă situațiune neschimbată a 
cestiunei naționale noi trebuia să păstrăm 
o reservă mai mare și să ne abținem de a 
lua parte la asemenea serbări.

D-lor, că situaținea Românilor de 
dincolo este un ce de oare trebue să ținem 
sâmă oa Stat româneso, aoesta e un lucru 
oare nu are nevoe de a fi dovedit, e un 
luoru pe oare nu’l susțin numai eu ; aoesta 
e un lucru pe oare ’1 a susținut ou multă 
tărie și D. ministru de externe când era 
în oposiție. D-sa nu a susținut numai acesta. 
D-sa a mers mai departe: a susținut oă 
nu numai trebue să stăm în reservă față de 
unguri, der oă trebue chiar să ridicăm 
glasul contra lor, ca să’i aducem la sim- 
țiminte mai umane față de frații noștri. 
Și când susținea D. ministru de externe 
acâsta, nu vorbea numai de națiunea ne
oficială, vorbea de guvernul țârei de atunci 
pe care '1 învinuia că nu r:dică giasul pen
tru Românii de dincolo.

In adevăr, în disoursul pronunțat la 
Orfeu în ejiua d0 25 Septemvre 1894, D. 
actual prim-ministru 4*cea: „Cestiunea na
țională în regat a ajuns aoum la un punct 
în care cu toții vedem că nu e poâibii un 
guvern în țâra nâstră oare să ne Zică: Să 
lăsăm pe Maghiari să maghiariseze în pace 
pe Românii din Ungaria, să nu ridioăm 
glasul ca nu Maghiarii să se supere și se 
între guvernul în încurcătură.*

Ei bine, D-lor eu 41C ȘÎ astădl oum 
Zicea odiniâră D. prim-ministru, cu deo
sebire că eu îl ceream mult mai puțin: îl 
oeream numai să se abțină și să nu tri- 
metă representantul nostru dela Viena la 
Buda-Pesta, de temă ca se nu intre guvernul 
în încurcătură.

Tot D. Sturza 41G0a: cei care cred 
că prin sfială și prin tăcere se pot stre
cura, greșeso; oăol, tăoând numai glasul 
acelora cari ored că pot chinui pe Ro
mâni vor fi auZițl, și e de temut că nu 
după mult timp vom plânge asupra rui
nelor românescl din țâra unguresoă și 
greu vom răsufla atunci și noi aci in 
regat.

Trebue, mai ales noi, să Z’oem cu- 
Tântul nostru, pentru ca împăcarea dintre 
Români și Maghiari să nu fiă numai uu 
simulacru de împăoare și noi să fim instru
mentul care duce pe Români la căsăpia ma
ghiară.

Ei bine, de atunci este abia un an și 
jumătate și ou tote acestea ce sohimbare 
astădl! Quantum mutatus ab illo, d-nule 
Sturdza. Nu numai oă d-1 ministru de es- 
terne păstrâză tăcerea, dâr d-sa nici nu se 
pote abține de a trimite pe representantul 
țârei la deschiderea serbărilor mileniului. 
Și nu numai atât, d-1 ministru de esterne, 
printr’o sohimbare la față uimitâre, căci 
d-sa pare a fi fost aprope proroo, face 
tocmai oeea oe învinovățea pe adversarii 
săi politici oă vor să faoă, adeoă să ster- 
nescă desbinărl între Românii de dinoolo, 
pentru oa astfel să pâtă îngropa mai bine 
cestiunea națională.

(Va urma.}

Serbarea dilei de 10 Maiu în Româ
nia: Etă programa ofioială a serbării:

I. In revărsatul zorilor 21 tunuri vor 
anunța Capitalei solemnitatea 4^0i-

II. La 101/, âre diminâța se va oe- 
lebra la Metropolis uu Te Deum, în pre- 
sența d-lor miniștri, d-lor senatori și de- 
putațl, înaltelor curți de casațiune și de 
compturl, corpului profesoral, curților și 
tribunalelor, d-lui primar ou consiliul comu- 
năl al Capitalei, oamerei de oomeroifi, înal- 
ților funcționari ai statului și d-lor oficerl 
din armata permanentă, teritorială și din 
reservă, cari nu vor fi sub arme.

Iii. Armata va fi așeZată pe strade 
°i piețe între Palat și Metropolis.

Elevii scolei normale, ai sooietății pen
tru învățătura poporului român și ai scolei 
normale de institutori vor fi înșirați pe 
amebele părți ale Bulevardului Elisabeta.

IV. Pornirea dela Palatul din Bucu- 
resci a M. M. L. L. Regelui și Reginei, 
spre 8 asista la Te Deum, se va anunța 
prin 101 tunuri.

V. La lU/j âre M. M. L. L. Regele
și Regina vor primi defilarea pe Bulevar
dul Universității, înaintea statuei lui Mihaiil 
Viteazul, în ordinea următâre: 1) Elevii
scâlelor arătate mai sus, cu drapelele lor; 
2) Armata,

VI. Dela ârele 8 sâra musicile mili
tare vor oânta în grădinile și piețele pu
blice.

Registrele de însoriere la M. M. L. L. 
Regele și Regina vor fi deschise la Pala
tul din Capitală.

VIII, In aeea Zb 1& orele 10*/2 dimi
nâța se va celebra un Te Denm în tote co
munele urbane și rurale din țâră, la care 
vor asista autoritățile looale.

D-nii prefecți vor primi, în reședin
țele județelor, felicitările autorităților civile 
și militare și ale orășenilor.

In aoele reședințe d-nii prefecți, în 
înțelegere cu primarii și șefii garnisânelor 
respective, vor regula modul serbărei 
acestei Z1^0.

SOIKSLE IȘ0ILEÎ.
— 7 (19) Maiiî.

Liga din Galați a serbat Duminecă 
aniversarea adunării naționale din 1848 a 
Românilor din Transilvania. Serbarea s’a 
început prin un Te-Deum ofioiat la cate
drala Sf. Nioolae. De aid o mulțime enor
mă cu drapele s’a dus la Grădina Plohl, 
trecând în procesiune imposantă prin 
stradele prinoipale ale orașului. La gră
dină mar mulțl vorbitori au arătat însem
nătatea dela 3/15 Maia, și au pledat în 
contra mergerei Românilor la Mileniu.

—o—
Tulburări pentru o cocardă ma

ghiară. In oomuna croată Susak, din apro- 
piarea orașului Fiume, acățâ fiica unui ser
vitor dela căile ferate, în 4lua festivă mi
lenară, o cocardă națională maghiară în- 
îr’o ferâstră a locuinței lor. Vâ40n<i P°" 
porul cooarda, începu a-se aduna cu gră
mada îuaintea ferestrei, înjurând colorile 
naționale maghiare și pe Unguri. Intr’aceea 
venind și poliția la fața locului provocă 
pe tatăl fetei sâ ia jos cooarda din ferâs
tră, oa să nu se facă turburărl și mai mari. 
Când dispăru cocarda, mulțimea erupse în 
strigăte de „zsivio* și se împrăștia. Se 
pâte vedâ cât de mare simpatia nutresce 
și poporul oroat față cu tricolorul ma
ghiar !

— o—
Procese pentru „agitare*. Cetim în 

„Tribuna*: MerourI în 8 (20) 1. o. se va 
pertracta în Sibiiu procesul pentru pre
tinsă „agitare națională* intentat deja din 
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anul treout d-lui profesor seminarial Dr. 
Petru Șpan, din oausă oă ou prilegiul unei 
întruniri agricole în Tălmaciu, ținută în 
anul trecut, rostise o vorbire forte instruc
tivă cu colorit național. Susținătorii acusei 
sunt gendarmii, și tot ei sunt și martorii 
fasionatorl împotriva d-lui profesor Dr. 
Șpan. Toți oeilalțl martori citați și asoul- 
tațl pănă aoum au fasionat în contra aou- 
selor ridicate de gendarml. La pertracta
rea finală de poimâne însă nu sunt citați 
dintre martori, decât numai gendarmii. Ast
fel vom asista la pertractarea unui proces 
esoepțional și unic, prin care, dâoă se va 
aduce sentență osânditore, se bațjocureso 
în cel mai plastic mod prinoipiile de drept 
și de moralitate.

— La 19 Maiti se va pertracta pro
cesul de presă intentat d-lui George Bor- 
toș din Băița, pentru 5 poesii din volumul 
lui tipărit în Blașiu. Acusa e susținută de 
procuratură pe basa §-lui 172 și 174 pen
tru următorele poesii: Dor de Seghedin ; 
Dor pe Vaț; Stai Române în pioiâre; Mar
tirului; Timpul treout. Domnul Silvestru 
Nestor, prof., prefect al tipografiei Semi
narului din Blașiu, încă este aousat pentru 
transgresiunea prevăzută în §-u 134 din pro
cedura penală de pr°ssă dela 1852.

—o—
Fidanțare. D-l Corneliu Lengiel de 

Bagota din Eperjes și d. Gabriella Rd- 
ionyi de Adorjan din N. Szbllos își anunță 
fidanțarea lor.

— o —
„Atentatul* deia Bocșia. „Bud. Corr.u 

■primesoe din Lugoș soirea, că în diua de 
10 MaiQ, petrecând o societate de inteli- 
gențl (îi pune cu numele) din Bocșa, în 
liber, înspiratțl de vin aceștia ar fi înce
put a cânta „S3 fiă România14 și ar fi ars 
un steguleț național maghiar oonstruit din 
hârtiă. La întoroere în oraș ar fi mai ars 
și rupt două steaguri maghiare. Autorită
țile numai decât porniră cercetare, pănă 
aoum însă nu se putu constata nimic.

— o —
Alegerea noului episcop sârbesc dela 

Verșeț. In Carloveț s’a întrunit erl sinodul 
■electoral sârbesc, care va ave să alăgă pe 
noul episoop al Verș&țului. Se crede, că 
vor fi oandidațl Gavril Zmeianovicî, Anto- 
niu Jancovicl și Mitrofan Sevici. Uugurii 
spereză, oă va reeși Zmeianovicî, oare este 
.agreatul guvernului.

—o—
Respuns potrivit. In Bistrița, când 

s’au ținut slujbele pentru tămbălăul dela 
Budapesta, întrebă un patriot maghiar pe 
un țăran român: „Ei! Rumun, de ce nu 
mere și voi la biserică astăcjl sărbătore!“ 
— „Ce sărbătore?14 — „Astăcjl est o mie 

■de ani, de oând venit noi Unguri aiol“. — 
.„Așa? Apoi noi n’avern lipsă să ținem 
sărbătore, că noi suntem de aici14.

—o —
Memoriu și contra-memoriu. Cetim 

an „Epoca41: O delegațiă a macedonenilor 
din BucurescI, profitând de sosirea lui 
Apostol Mărgărit, va presența în curând 
M. Sale Regelui un memoriu asupra oes- 
tiunei macedonene și asupra șcdlelor ro
mâne din Maoedonia. Se afirmă, că și Apos
tol Mărgărit va înainta M. Sale un me
moriu, prin care va oăuta se se apere de 
.acusațiile ce i-se aduc.

— o—
Descoperirea unei none bande falsi- 

ficatore de bani. Din Timișora se depe- 
,șeză, oă gendarmeriei de aoolo i-a suoces 
să descopere o nouă bandă de falsificatori 
de bani. Falsificatorii lucrau în comuna 
Vmga și afacerea decurgea în stil mai 
mare, decât a bandelor de falsificatori 
prinși pănă acum. In loouința unui Bul
gar, cu numele Rouă Russenow se aflară 
mai multe mașini englese pentru baterea 
monetelor, apoi 126 kgr. de un metal pro- 
ourat din Londra, și peste 800 de corbne 
bătute gata. Intrâga bandă de falsificatori a 
fost prinsă și deținută.

Programa s&rbârei mileniului in 
seminarul român gr. cat. din Ora
dea mare, despre care ni-s’a raportat 

■în numărul trecut de Duminecă, și care 

este a se datori zelului „patriotic14 al fai
mosului oanonic și director seminarial Lau- 
rdn, este următorea:

„Hazânk ezredeves unnepsăgei alkal- 
mâbal 1896 mâjus h6 17 d. e. 10 es fâl 
orakor hâzi iinnepâlyt rendez, melynek 
sorrendje a kbvetkezo:

A) 9 brakor a vâros olaszii gr. oath, 
templomban „Te deumu-mal: egybekotott 
szent mise. — B) 10 âs fel orakor a gor. 
kath. seminarium nagy termeben :

1) Szt. lâlek segitsâgiil hivâsa (Egy- 
hâzi Enek); 2) Megnyitb beszâd tartja: 
Dr. Laurân Agoston (!) 3) nHymnusu ferfi- 
năgyes, enekli a kepezde dalârda. 4) Un- 
nepi ârtekezâs tartja Busilia Szever IV e. k. 
5) „Hazăm* Levay Mihâlytol szavalja Gdrog 
Gergely II. â. k.; 6) „Rzosai14 ferfi nâgyes, 
enekli a kâpezde dalârda. 7) „Zard beszăd“ 
tartja Dr. Laurân Agoston. 8) A boldog 
szt. Szuznek Magyarorszâg vădasszonyânak 
diesoitese.

In atențiunea aspiranților de cădeți.
In școla de cădeți pentru artileria, în 

Viena, se vor primi cu înoeputul anului 
școlastic viitor în cursul I. tineri, cari vor 
întruni următorele oondițiuni:

Trebue să fiă cetățeni austriacl său 
ungari ori supuși bosniacl-herțegovinenl, 
cari posed calitățile oorporale pentru cres- 
cerea militară; apoi pot produoe testimoniu 
despre absolvarea a 4 clase inferiore ale 
unui gimnasiu său ale unei școle reale; 
sunt în stare a depune uu esamen de pri
mire mulțămitor; și la 1 Septemvre au 
etatea de 14—17 ani.

Nu se recere clasifioațiune destulitdre 
din latină și grâcă.

Didactrul este: pentru fii de soldați 
în aotivitate 12 fi.; pentru fiii ofioerilor în 
reservă și oelor pensionați, precum și ai 
funcționarilor de ourte și de stat 80 fi.; 
pentru toți ceilalți 150 fi. pe an.

După absolvarea a 4 ani în acestă 
șcdlă de artileriă, tinerii vor primi cualifi- 
carea de-a întră ca cădeți în artileriă și a 
frecuenta ca ofioeri institute mai înalte.

Spesele intertenției elevilor, afară de 
spălatul hainelor, le portă etatul militar.

Uererile pentru primire sunt de a-se 
înainta cel mult păr.ă în 15 August co- 
mandei școlei de cădeți pentru artileriă, în 
Viena (arsenal).

Date mai detailate se pot afla în pre- 
soriptele pentru primire în șcdlele de că
deți din monarohiă.

Dân țera OBiuEui.
Șercaia, Maiu 1896.

In nr. 94 și 97 din acest an ai „Tri
bunei14 se sorie despre activitatea societății 
dedilentațl „Progresul14 din Făgăraș, al cărei 
zelos președinte acuma de 2 ani este d-l Dr. 
loan Șenchea. Noi cei din provinoiă sun
tem declarați de „indolențlși reci față de ces- 
tiunile culturale românești și față de en- 
tusiasmul sentimentelor naționale44 și se dioe, 
că suntem într’o „condamnabilă apatiă14.

Față de aoâeta îmi permit o mică 
observare. Adunarea despărțământului Aso- 
ciațiunei, ținută anii trecuțl în Șinoa-veohe 
și pote și în alte locuri, cu un resultat, oe 
pbte nu i’a arătat Făgărașul mai nioi-odată; 
apoi împregiurarea, că noi cei dela sate 
după posibilitate mai tot-dăuna am luat 
parte și la convenirile și representațiunile 
date în oentru, dovedeso, că aoesta aser
țiune nu este tocmai la locul său.

Pănă vedem, că este ordine, partici
păm, și bucuros contribuim cu orucerii noș
tri la înaintarea scopurilor culturale; dăr 
așteptăm apoi, să știm la timpul său, că 
spre ce soop se întrebuințâză contribuirile 
nostre.

Pe la începutul lunei lui Maiă 1894 
a dat „Progresul14 îu Făgăraș o represen- 
tațiune teatrală, la care au partioipat des
tul de multi și din provincia. Insă în res- 
timp de doi ani, de atunci și pănă acum 
de curând, „Progresul14 după cum se scie, 
n’a ținut niol o ședință a comitetului, niol 
adunare generală și niol nu s’a dat sooo- 
tâlă despre venitele frumose înoasate cu 

acea ocasiune și despre întrebuințarea lor. 
Apoi, după cum se vede și din „Tribuna14 
și știm și noi ou toții, s’au mai dat încă 
tot în aoel an, de cătră studențî, nisce re- 
presentațiunl tot în favorul „Progresului14 
și, paremi-se, și în favorul reuniunei fe
meilor. S’a vorbit mult, oă s’a spesat fără 
de oale pe beuturl din venitul acelor re- 
presentațiunl. Cu o ocasiune s’a putut vede, 
că mai la urmă se plătea berea cu butoiul. 
Apoi este cunoscut publicului, oă studenții 
diletanți au fost purtațl în Făgăraș nopți 
dearândul prin birturi și li-s’a plătit și din 
venitul representațiunilor. Ba odată li-s’au 
tradus pe unguresce și biletele de învitare 
fără scirea lor, față de oe studenții au 
protestat în cjiare.

Cum vine, de ast-fel de soootell s’au 
dat și s’au censurat numai acuma după 
doi ani?. Așa oeva de sigur numai în Fă
găraș se pote întâmpla, mai dându-le pe 
de-asupra și laude luminaților și zeloșilor 
conducători, cari s’au făcut oulpabill în 
așa mod față de societate.

Ce a făcut inteligența, bărbații noștri 
mai serioși din Făgăraș, ca să nu se repete 
în viitor ast-fel de lucruri ne-ertate?

La noi, că suntem la sate, și totuși nu 
se întâmplă și nu se pote întâmpla așa 
ceva Ddmne ferește. Ne bucurăm când au- 
cjim laude despre cineva, der dorim, ca 
laudele să fiă întemeiate pe vredniciă, căci 
alt-fel ele mai mult demoraliseză, decât 
moralisâză societatea. Dela d-nii conducă
tori ai „Progresului44 noi dorim, ca în 
viitor să-și dea socotelile pentru fiă-care 
representațiune la timp și fără amânare. 
Acesta o așteptăm și noi, cei din provincia, 
și credem, oă ne vor da dreptate zeloșii 
și luminății din Făgăraș, căol la din con
tră ei sunt, oarl rămân și mai departe, mai 
mult ca indolențl și nu prea vor pute con
ta la încrederea și sprijinul nostru. De 
alt-fel nu prin atacuri și ofeusărl se pot 
consolida stă ile nostre sociali.

8.

SCIRI ULTIME.
Budapesta, 18 Maiu. „Fremden- 

blat“, organul ministeriului de es- 
terne austro-ungar, în numărul seu 
de astăcjî enunciă, că, ce privesce 
vătămarea steagului maghiar, guvernul 
sârbesc a dat totă satisfacția, pe 
care a cerut’o guvernul austro-un
gar. Raportul Austro-Ungariei cu 
Serbia, „Frdbl.“ nu basâză sin
gur numai pe acea satisfacțiă, ci 
atârnă dela atitudinea generală, pe 
care o observă Serbia față cu monar- 
chia nâstră. Cu alte cuvinte, „Frdbl.44 
privesce vătămarea steagului ma
ghiar ca o cestiune cu mult mai secun
dară, decât ca ea sâ fiă dătătore de 
ton pentru atitudinea politică gene
rală a monarchiei austro-ungare.

Budapesta, 18 Maiu. La bursa 
de aci a fost astăcjî o derută conside
rabilă. (Cursul hârtiilor a scăzut in 
mod rapid. Mai mult au suferit ac
țiunile creditului ungar și a fabricei 
de fier din Rimaurany. Peste tot 
hârtiile de valore au scăzut cu câte 
3—4 fi., ba unele chiar cu 5 fi. 
Domnesce disposițiă forte deprimătore.

Viena, 18 Maid. Archiducele Carol 
Ludovic a fost împărtășit astăzi cu taina 
cea din urmă. Călătoria Arch. Victor 
Ludovic la Moscva a trebuit se fiă 
amânată. Arch. Francisc Ferdinand, 
presumtivul moștenitor de tron, este 
așteptat în fiă-care moment. împre
jurimea bătrânului arehiduce muri
bund este torte deprimată, deore-ce 
în tot momentul păte urma catas
trofa.

Viena, 19 Maiu. Archiducele 
Carol Ludovic a murit astădfi la 7 ore 
a. m. Majestatea Sa a petrecut totă 
năptea lângă patul muribundului.

Carloveț, 19 Maid. Aichiman- 
dritul Zmejanovici, agreatul guver
nului, a fost ales episcop al Verșețului.

Mulțămită publică.
Domna și Domnul Locotenent lliescu 

din regatul României a eternisat memoria 
decedaților lor părinți Manea Stoia și so
ția Maria n. Șeitan ambii din Săcele, prin 
dăruirea fondurilor școlare dela Bisericile 
din Satulung ST. Archanghell și S. Ador
miri ou câte 100 fi. v. a. Pentru acestă 
faptă de inimă și creștinâscă primdscă no
bilii donatori mulțămită și recuuosoința po
porului nostru.

*
Comitetul parochial din Satulung SS. 

Archanghell aduoe prin acesta tributul re- 
ounoscinții sale față de demnii fii ai po
porului nostru din regatul român, cari au 
sărit în ajutorul reînoirei zidului Bisericii 
și șcdlei cu următdrele sume: D-l Stefan 
Nistor 50 lei, Alecsandru Stănoiulescu 25 
lei, G. Corn. Stoian 27 lei, Ioan G. Popa 
20 lei, și Stef. Mioulescu 5 lei.

Satulung, în 7 Maifi 1896.
Pentru com. paroch. 

Romul Verzea, 
președinte.

DIVERSE.
Monitorul oficial al Regelui Menelik. 

Regele Abesiniei aprețiâză forte mult cul
tura europenă și se silesoe, pe cât pote, 
să-o și întroduoă în țera sa. Pasul mai 
nou întreprins în direcția acăsta este înfi
ințarea „Monitorului Abisinian44, care de aei 
încolo va figura ca organ oficial al țârei 
sale. Noul monitor abisinian, care de-ooam- 
dată apare la două săptămâni odată, este 
redactat de Francesul Mondon. In primul 
număr, care a apărut deja, în loc de ar- 
ticul de fond, este portretul lui Menelik, 
er de desubt împărtășirea, că Maiesta
tea Sa se simte bine și doresoe tuturor 
supușilor săi sănătate. Urmeză apoi soiri 
din țâră și streinătate, cari sunt înșirate 
pe scurt și fără nici o comentare politică. 
Menelik e adecă de principiul, ca supușii 
săi să judeoe evenimentele cu mintea pro
pria și să nu fiă influințați din partea ni
mănui.

L âftes’a t asră.
In tipografia Seminarului gr. oat. din 

Blașiu a apărut: „Manual de stilistică 
pentru clasa IV și V gimnasială. prepa
randii, școla reală, șodla superioră de fete 
ș. a. precum și pentru privați, de loan F. 
Negruțiu, profesor. Edițiunea II, revăzută 
și îndreptată după planul ministerial14. — 
Form, mare 8° de 272 pag. Prețul 1 fl. 
30 cr. — Buna primire, de care s’a bucu
rat edițiunea primă, este în sine o dovadă 
pentru valorea acestui manual, care acum 
se presentă corectat și îmbunătățit, fvind 
introduse în text, pe lângă esemple, și 
unele modele, âr în partea din urmă un 
tractat de stilistică practică, forte de mare 
ajutor pentru introducerea tinerimei în cu- 
noscerea și stilisarea tuturor scrisorilor, 
cari vin mai des înainte în viâța practică.

*
Metodă de vioră, de Robert Klenck, 

profesor la conservatorul din Buourescl,— 
lucrare aproba ă ca carte didactică din 
partea ministeriului din România. Cei oe cu
nosc notele și sunt inițiațl cât de puin în 
ale musicei vor găsi în acest prețios stu
diu musioal al d-lui R. Klenck un povă- 
țuitor de mare valore, care-i va faoe să-și 
desvdlte și îmbogățesoă ounoseințele musi- 
cale prin un metod practio și ușor. Lu
crarea constă din 6 caiete și se pdte pro
cura și dela librăria N. Ciurcu din Brașov.

*
A apărut „Gramatica Germană* teo- 

retică-praotioă pentru usul tinerimei ro
mâne de Sava Popovicl-Barcianu. odin. 
paroch ortod. răsărit. în Rășinari, asesor 
consist, metropolitan și arohi-dieoesan școl. 
etc., decorat cu oruoea cu coronă de aur 
pentru merite. Edițiunea a cincia, revidată 
și complectată de Dr. Daniil Popoviol Bar- 
cianu. Sibiiu, tiparul „Institutului tipo
grafic44, 1896.— Un op fdrte voluminos, 
cuprinzând 432 pag. format mare 8°, plus 
o prefață de vre-o șâpte pagine. In partea 
din urmă se află și un dicționar de vre-o 
24 pag. Un esemplar costă I fl. 40 or.

*
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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 Samitca, Craiova,— 
cu 41 tabele litografice, cuprincțend 194 ilus- 
trațiuni forte reușite, 60 bani; ediție legată 
englezește 1 leu. Gu traduoerea acestei bro
șuri, Biblioteca de Popularizare aduce un 
servicia neînchipuit de mare profanilor, in
dustriașilor, elevilor și în genere amatorilor 
de artă. In acostă broșură se găsesc espli- 
cate în terminii cei mai populari tote tră
săturile fundamentale, dupăcarl orl-oinepdte 
deosebi ou cea mai mare înlesnire diferi
tele stiluri începând dela cel egipten pănă 
în present. Afară de acesta, aprope 200 
ilustrațiunl esplicative ajută și ușurâză ou 
suoces priceperea desăvârșită a esplicația- 
nilor cuprinse. Amatorii de artă, cari n’au 
avut timpul necesar unui studiu special, 
profanii cari ar dori sâ pricâpă, studenții, 
elevii de lioee, meseriașii, cari pot trage 
foldse mari din aceste cunoscințe, femeile 
și fetele, cari în aranjarea mobilierului în 
casă au cfilLc nevoe de elementele stilului 
artistic, toți vor găsi în acesta scriere o 
oălăuză, un sfetnic de neprețuit. Recoman
dăm cu deosebită stăruință tuturor acestă 
broșură de valore, apărută în dilele acestea. 
Cumpărătorii acestui volum primesc ca premiu 
cu preț redus interesantul volum „Priveliști din 
viață*, al regretatului poet Traian Demetrescu.

*

In tipografia diecesană din Caranse
beș a apărut: Elemente (lin teoria mu- 
sicei pentru institute pedagogice și șoole 
medii de Antonie Sequens, profesor de mu- 
sică la institutul teologic-pedagogic din 
Caransebeș. Tom. 8° de vre-o 90 pag. Pre
țul 50 cr. De vendare la Librăria Dieoe- 
sană din Caransebeș. — Nu mai e trebu
ință să spunem, că lipsa unui manual de 
felul aoesta a fost forte simțită la noi, 
mai ales astădl, când ațâți preoți și învăță
tori harnici se silesc a introduce conoscința 
artei musicale și în mijlocul progresului 
nostru. Manualul d-lui Sequens e menit a 
fi de mare ajutor în special pentru con
ducătorii corurilor ndstre de plugari, în a 
căror atențiune recomandăm cu tâtă căl
dura acestă lucrare.

*
La moră se numesce o mică, der fru- 

mosă novelă din popor, scrisă într’un stil 
plăcut și ușor de d-1 T. Simtion. A apărut 

în tipo-litografia N. D. Miloșescu din Tergu- 
Jiu în România și costă un esemplar, de 
61 pag. numai 30 bani (15 cr.)

Cursu9 ia bursa din Viena.
Din 18 MaiG 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.75
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.—
împr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 124.— 
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4l/2% 101.50
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75
Bonuri rurale ungare 4% • ■ • 97.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97,25
Imprum. ung. ou premii .... 153.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.25
Renta de hârtie austr..........................101,25
Renta de argint austr.......................... 101.20
Renta de aur austr...............................122.60
Losuri din 860   145.50
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 947,—
Acții de-ale Băncei ung. de creuit. 380.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 351.50
^apoleondorî........................  9.54
Mărci imperiale germane . . . 58.75
London vista....................................120.15
Paris vista.................................. 47.721/2
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 101.30
Note italiene.................................. 44.45

©Bsrs&iS pieței Kraș
Din 19 Maiă 1896.

ow.

Napoleon-d’orl Cu-up. 
G-albeni Camp.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcesol Cump.

Bancnote rom. Camp.
Argint român, Cump,

9.50 Vând. 9.53
9.45 Vând, 9.50
9.52 Vând. 9.54
5.65 Vând. 5.70
127 Vând. —.—

58.40 Vând. —— • —
10.60 Vend. —.—

Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vând. 101.75

Proprietar: Br, ffiure^ianu.
Redactor responsabil Gregoriu H£aio«*.

Anmiciuri 

(taerțim și reclame)
Surfu a se adresa subscrisei 

In casuB psa- 
blicării unui anunciu mai ntu9i 
de odată se face scădement, 
ca?e cresc© cu cât publicarea 
se face mai da muHe-orf.

Administr. „Gazeta Trans. “

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

s’au mai vâdut pănă acum, pentru croitori, neffancate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peruvsen și IJoKliiiijș pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele 

funcționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici; livree-uri, postavuri pen
tru biliarde (mese de joc), și trăsuri. — Asortiment forte bogat de 1ODEA’ din 
Stiria, Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabrice!, nu 
pot nici o concurență. — Asortiment de șaluri fine și durabile pentru dame în colori forte 
moderne.— Ștofe de spălat, pleduri de voiagiu dela 4—14 II. Tote cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

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

JOH. STIKAROFSKY în Briinn. postavuri" austriaco).

Meposit permanent de postavuri peste ’/, milione floriul.
Trimiterea numai cu ramburse. "W

sub nici o condiție marfă.

cumperătorn de agențl și mamularl, care sub marca „Marfa lui Sti- 
karofsk “ oferă alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend

899,22—24.

A Marea. Desooperire a. Veacului \
mXlfWLGQDWEÂU este singurul leac | 

(fărănici o primejdie) în contra Neputinței. Vindecarea anemicilor, a Sleitilor, etc.

ÎNTINERIREA SI PRELUNGIREA V5ETE5
______________________________________________________________9 9_________________

Admiuistrajia KL.I^IRUL.UI GOQÎNEAU la PARIS, 7, r. Saint-Lazare. 
BROȘURA GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

\I< f^cfte ELIXIRUL GODiNEAU fi la BUCUREȘTI, Ia Hie IAMPIBE8CV, drtfhit, /
la JAȘl, la D.D. Frați KOCTYA, farmacifti. /

la Galați: STALSK1, farmacist; la Ploieștii la D-nil I. & T, CHRISTESCU, drugoiștî; la 
Ro man: la D-nulu D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la ,.MINERVA.“

EU

Sosirea și plecarea trenărilor în Brasov.
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 accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amâdl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul aocel.: 10 ore 19 minute sâra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 6re 31 min. sera.

4. Dela Cli.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 6re 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 ore 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. accelerat: 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Buouresoi:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin,
Tr. accelerat; 5 6re 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de ameijl. 
Trenul aocel.: 2 <5re 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu. 

Trenul mixt: 8 6re 35 min. dimineța.
„ „ 4 „ 56 m. după am.

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

Trenul de persâne: 3 ore 1 după am.
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 6re 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persone 6 ore 40 min. sera.

X
X

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

ABONAMENTE
QAZETA TKAHSILVAHXEI“
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Prețulu abonamentului este: 
Pentru. Austro-Ungaria: 

luni.
> luni.

anu . . .

trei
șese
unu

Pentru Komânia și străinătate:
trei luni......................................................
șese luni ... ................................
unu anu.....................................................

3
6

12

fi.
li.
fl.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

icnU h nurwde si feb eh 
Pentru Austro-Ungaria: 

anu....
șese luni. 
trei luni . .

Pentru România și străinătate:
anu.
șese luni 
trei luni

Duminecă,

2
1

fl. -
n. —

59 cr.

se făcu mai ușorii

. . 8
. . 4

. 2 
și mai

franci, 
franci, 
franci.
repede prin

M
M
X
X
M
X

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștaBe.

Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 
a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Âdministrațima „Bazetei Transilvaniei."

X
K

M
X
X
VXXXXXXXXXXXW^WXXXXXXMWXXXy^Xy

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei „

ă 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. MureueiSu, Brașov.


