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Nr. 104.

Sașii cer „Sachsentag".
Este remarcabilă în împrejură

rile de față vocea, ce-o ridică din 
incidentul oprirei conferenței ro
mâne, organul Sașilor oposiționalî, 
numiți „verc}î“, din Brașov „Kron- 
stădter Zeitung", în apărarea orga- 
nisației naționale a Sașilor ardeleni. 

Numita fdiă raționeză logic 
când cțice, că ceea ce s’a întâmplat 
Românilor la 11 Maiu — data de- 
cisiunei primarului din Sibiiu, prin 
care înterc[ice întrunirea română — 
s’ar fi întâmplat și Sașilor dâcă ar fi 
conchiemat o astfel de adunare.

In motivarea amintitei interzi
ceri, după care § 1. al legei de na
ționalitate n’ar permite gruparea și 
organisarea cetățenilor după națio
nalități, „Kronst. Ztg." vede prin 
urmare organisația națională a Sa
șilor nu numai periclitată, ci chiar 
de mârte lovită.

Nu crede și nu vrea se crâdă, 
că. acea motivare ar fi adevărata 
părere a primarului orașului Sibiiu 
seu a viceșpanului de acolo, care 
i-a dat ordinul, căci îi cunosc© pe 
amândoi ca fii credincioși ai po
porului săsesc, despre cari nu se 
p6te admite că au voit se dea cu 
intențiune și premeditare o lovitură 
organisației naționale sasesci; apoi 
ei cunosc prea bine legea decât ca 
se pâtă intepreta într’un mod atât 
de fals și nelogic § 1 al legei de 
naționalitate.

Fâiă săsescă conchide deci, că 
primarul ca și viceșpanul din Sibiiu 
au stat sub presiunea de sus și că 
acesta presiune este urmarea servi
lismului Sașilor. Și aici are dreptate.

Și mai bine a nimerit’o înse or
ganul Sașilor „vercțl", când în cur
sul acestor contemplări a adus aminte 
conaționalilor săi de faimăsele „ga

ranții11, ce a binevoit ministeriului 
Banffy să le dea Sașilor, când a in
trat în funcțiune, „garanții", despre 
cari fostul deputat sas Zay vorbea 
în adunarea electorală din Brașov 
estasiat, ca despre o nouă diplomă 
dată în scutul și apărarea naționa
lității săsesc! din Ardeal.

Le aduce aminte Sașilor, cari 
se simt așa de norociți a se pute 
scălda în sorele puterii cabinetului 
Banfly, de asigurarea ce-a iăcut’o 
atunci noul ministru-president, că 
nu păte permite gruparea și orga
nisarea după naționalități, că prin 
urmare nu pote permite nici orga
nisația națională a Șașilor.

„AtunciA — esclamă „Kronst. 
Ztg." — „s’a dat lovitura pernicibsă 
care însă a devenit pernicidsă nu
mai prin aceea, că noi Sașii pe te
meiul acestei „garanții" ne-am în
hămat la carul ministeriului Banffy; 
ceea ce se întâmplă acuma este nu
mai o urmare a evenimentelor de 
atunci".

Este curatul adevăr ceea ce 
scrie aici foia săsescă brașovenă. 
Atitudinea Sașilor, precum am spus’o 
încă dela 1890, când s’a făcut pri
mul pas ce pregăti înhămarea defi
nitivă la carul de triumf al guver
nului unguresc, a fost pernicidsă 
causei naționalităților în genere. Și 
nu-i mirare dâcă în urma unei ast
fel de atitudine factorii politici com- 
petenți ai Sașilor tac înfundați des
pre „Sachsentag" și dâcă dela ve
nirea lui Banffy la cârmă nu s’a 
mai întrunit comitetul central al Sași
lor nici odată.

„Ei se tem", 4i°e »Kr. Ztg", 
„că păte primarul din Sibiiu va tre
bui să dea cu inima sfâșiată același 
răspuns conaționalilor săi, cum l’a 
dat Românilor"..

„Și totuși a tăce ar însemna a 

trăda de bunăvoiă dreptul nostru 
cel mai importantat. Ceea-ce ne-a 
fost iertat în anii 1872 și 1890, pen- 
tru-că legea o prescriea, nu ni-se 
pote interzice acum... Protestăm și 
voim /să se dea ocasiă poporului 
săsesc a protesta cât de tare și săr- 
bătoresce. De aceea cerem un 
„Sachsentag"....

„Pester Lloyd“ despre România.
Declarația de amor României și cabinetului 
Sturdza din partea lui Max Falk. — Agitatorii 
ardeleni și macedoneni și d-1 Sturdza. — Amabi
litatea și politeța Regelui și a guvernului seu. — 
Cestiunea drapelului luată dela ordinea dilei. — 

Poftiți la Mileniu !

Se vede, că acțiile esposiției 
milenare nu prea sunt în urcare, 
căci organul nemțesc al guvernului, 
dirigeat de faimosul raportor al co
misiei pentru politica esterioră din 
delegațiuni, Dr. Max Falk, face 
ochi fărte dulci României, Regelui 
și guvernului ei, ba în „P. LI." dela 
21 c. le face chiar o formală decla
rația de amor, accentuând mai ales 
(partea unde bate șâua), amabilita
tea și politeța, cu care „Regele și 
guvernul seu s’au apropiat în mod 
simpatic de mileniul maghiar".

Cu alte cuvinte: Poftiți la mi
leniu ! Acâsta va fi pentru acuma și 
până la tomnă cel puțin „cea mai 
bună și mai corectă politică esteri- 
6ră a României." Câtă bunăvoință 
și cătă generositate din partea pu
ternicilor representanți ai opiniunei 
publice de pe „globul maghiar!" 
Dăr să vedem, care este mersul 
ideilor ^genialului" raportor pentru 
esterne din delegațiunea ungurescă:

Tot mai mult — scrie „P. ZZ." — 
România întră în rândul acelor state de 
mijloo bine situate, despre cari în afară se 
vorbesce forte rar. Din Belgrad ori Sofia 

de pildă nu trece ca să nu sosâsoă oâte 
o telegramă dubiosă, pe când din Bucu
rosul vine o telegramă abia la câte 10 
Zile. Trebue> cine-va să citescă diligent 
foile române și să aibă o bună memoriă, 
oa să potă fi în curent cu cele ce se petrec 
în România. Și acesta nu este lucru așa 
de simplu, nu numai din causa, că sunt atât 
de exotice și străine limba și raporturile de 
acolo, ci și pentru marea influință ce o are 
acolo curatul individualism și persâna asu
pra mersului politioei. Prinoipii politice și 
programe stabile înoep însă a prinde cu 
încetul rădăcini și în România. Mai ales 
dela regimul cel din urmă al conservatori
lor încooe se politisâză în România mai 
puțin și se administrâză mai mult; se crează 
legi fdrte bune și tot mai mult se stăru- 
esce a-se conforma vieței și activității sta
telor apusane.

Fără îndoială, oă cel mai mare merit 
în tot progresul acesta îl are Regele Carol, 
care în timpul domnirei sale de 30 de ani, 
prin pacientă și perseveranță statornică, 
priutr’o credinoiosă împlinire a datoriei și 
prin vederi corecte, a scos România din 
periodul încurcăturilor dinastice și al osci- 
lațiunilor politioe, și a pus’o în mod feri
cit pe base sigure consolidate...

Spune apoi ,P. ZZ.“ cum aZl nu se 
mai gândesce nimeni la întrigl dinastice, 
și crisele de guvernământ au devenit tot 
mai rare în România. Deși fiă-cărei orise 
ministeriale, ce este legată cu o sohimbare 
de sistem, îi urmâză încă și aoum o mare 
schimbare a aparatului administrativ, totuși 
s’au format deja pe tărâmul politicei este- 
riâre și interiore anumite principii și di
recțiuni, oarl rămân neatinse de schimbă
rile de oabinet...

Observă mai departe „P. ZZ.“, că te
merea, ce se ivise când a venit la cârmă 
ministerul liberal Sturdza-Stalescu, oă acâsta 
ar însemna o schimbare de sistem radicală 
și în politica esteridră, nu s’a împlinit, deși 
avea ore-care îndreptățire, deore-oe noul 
ministru-președinte Sturdza luase, ca șef al

FOILETONUL „GA.Z. TRANS."

La încoronare!
Reamintiri de P. Brostcami.

(F i n el

IntraiQ în restaurant și cerui ceva de 
de dejun. După mine se așe<jase la aceeași 
masă un domn cu o ddmnă, ca să deju
neze. Aruncând o privire asupra mulțimei 
de dspețl, observai și pe d-na S. la capă
tul oelalalt al mesei, înoungiurată de o 
mulțime de domni oficerl superiori români 
și de civili; densa conserva toomai cu un 
domn decorat ou o eșarpă lungă și lată în 
colori naționale și întâlnindu-se privirile 
nostre, îmi făcu ou mâna un semn de sa
lutare, și se vede, că densa a istorisit dom
nului ou eșarpa conversația nostră din cu
peu, căol aoesta încă mă luâ la ochiă și, 
după oâte-va momente, se apropia de mine 
și mi-se presentâ. Era d-1 Morțun, prefectul 
Mehedinților.

— „Dna S. mi-a spus atâtea lucruri fru- 
mose despre D-Vostră, încât îmi face plă
cere a Vă cunosoe și în personă; aud, oă 
D-V. călătoriți spre Bueuresci la înooro- 
nare; decum-va nu veți pute afla cortel 
acolo, oeea-oe se pote ușor întâmpla față 
cu aglomerarea mulțimei de ăspețl, Vă rog 
să Vă adresați de-adreptul la prefeotura 

orașului, oare de sigur Vă va procura un 
cortel pentru durata petreoerei D-V. la 
Bueuresci".

I-am mulțumit pentru afabila-i infor- 
mațiune și după puține cuvinte a plecat 
mai departe, âr eu mă puseiă la dejun.

După dejun îmi aprinseiQ o țigară 
și-mi aruncai ârășl privirea asupra mulți
mei, ca să văd, dâoă nu oum-va se află 
vre-un cunoscut de ai mei, nu văcjui însă 
pe nimeni. Dăr o figură pregnantă îmi 
atrase atențiunea; era o personă îmbrăcată 
într’un frac împodobit ou galoane de ar
gint, ou o sabiă militară alăturea, âr în 
mâna drâptă ținea un așa numit „Drei- 
master", după forma generalilor din armata 
nostră. El se apropia de masa d-nei S. și 
ou reverința ouvenită se adresa cătră densa 
și cătră conmesemi săi spunendu-le ceva, și 
apoi, depărtându-se d’aoolo, îșl continuă 
mersul seu dela masă la masă, vorbind în 
tot locul câte-va cuvinte și apoi depărtân- 
du-se mai departe.

„Ore cine să fiă omul acesta, mă în
trebai, și ce are el să șoptâscă fiă-oăruia 
dintre pasageri ?"... Dăr âtă că se apropiă 
și de mine.

— „Pardon, d-1 meu, Vă fac atent, că 
trenul o să pleoe în 15 minute și Vă avi- 
s^z, ca să îngrijiți de regularea pașapor
tului și a vamei 1“ Spunendu-ml aoesta, 
pleca mai departe. Se apropia de domnul 

și de domna, despre care amintisem mai 
sus, oă se puseseră la aoeeașl masă lângă 
mine. D’odată se sculă domnul acesta și, 
puneudu-se în posituiă, i-se presentă celui 
ou fracul galonat și cu „Dreimasterul", 
spunendu-i, că el este: „Advocat N., din 
L.“ ; apoi arătând spre ddmna de lângă 
densul, Zise: „Soția mea!" — „Pardon, d-1 
meu", îi răspunse galonatul, eu sunt por
tarul gărei și am datorința a face atențl pe 
d-nii pasageri, că trenul o să plece peste 
15 minute, ca să îngrijiți pentru visarea 
pașaportului și regularea vamei, deoă aveți 
ceva de vămuit, oa să nu scăpațl trenul".

Tablou ! — Nu mă putui stăpâni de-a nu 
suride, văZend pe d-1 advocat presentân- 
du-se portarului de gară, dăr și domna de 
lângă densul erupse într’un rîs, care se 
vede oâ-i venise din inimă, văZând greșela 
bărbatului ei, care din parte-șl aflând sta
rea adevărată a luorului, se puse îndată în 
altă, positură mai oorăspunZătore și, ca de 
sus, de pe oal, ii reflectă: „Ah, bine, bine 
adio!" er portarul galonat îșl continuă ou 
un surîs malițios misiunea sa pe la pasa
gerii ceilalți.

D-1 N. era la noi vestit oa un advo
cat esoelent și tot-odată ca un Român cu 
simțeminte nobile față de națiunea sa; 
densul era ginerile unui Român fruntaș 
bănățân și într’un. rând fusese candidat din 
partea partidei naționale române tocmai în 

cercul nostru de alegere oa deputat pentru 
dieta țerei; nu l’am cunoscut însă în per
sonă, dăr auZindu-i numele ou ocasiunea 
oomioei sale presentărl, profitai de ocasiune 
și mă presentai atât lui, oât și soției sale, 
oa un compatriot bănățân. Se vede însă, 
că resensul, ce l’a produs asupra d-lui N. 
incidentul cu portarul gărei, încă n’a fost 
dispărut cu totul, căci presentarea mea n’a 
făcut asupra lui acea impresiune de preve
nire și de afabilitate, ce o puteam cu tot 
dreptul aștepta dela un compatriot între 
împrejurările de față, densul par’că mă 
privia și pe mine oa și când ași fi și eu 
vre-un portar de gară ; cu atât mai mult 
se bucură însă soția sa, oare pe lângă băr
batul ei șl-a mai aflat încă un soț de că
lătoria din patria ei; eu atribuiam indis- 
posițiunea d-lui N. scenei comice, la oare 
am fost martor. Treoui ușor peste impre- 
siunea neplăcută a presentărei mele și 
primii buouros invitarea d-nei N., de a-i 
însoți în călătoria lor până la Buouresol.

Am eșit pe peron, unde trenul era 
gata de pleoare. Dâr unde să aflăm noi 
loc în oupeurile, ce deja erau îndesate de 
imensa mulțime de oălătorl? Am înoeroat 
pe la tote cupeurile, că d6r vom pute să 
ne îndesuim pe lângă oeilalțl călători, însă 
nici vorbă de așa ceva. Credeam acum, că 
vom fi siliți, să mai stăm aci pănă la sosi
rea altui tren, când de-odată aud pe con-
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oposițiunei naționale-liberale, angagiamente | 
neoorecte. Cunoscutele sale disoursurl, ra
porturile sale intime cu Urechiă și ou 
Liga eulturală stau în contra4ioere ou 
atitudinea predecesorilor săi imediat!, ba 
chiar și ou atitudinea propriă, ce o obser
vase oa membru în cabinetul loan Bră- 
tianu. Dâr d-1 Sturdza a aruncat dela sine 
tâtă armătura sa oposițională din momen
tul, oând a venit la cârma statului, ou 
aceeași hotărîre și elasticitate, ce-1 disting 
atât de favorabil acjl oa șef de cabinet, și 
a întrat resolut în urmele cumnatului său 
Petre Carp.

ț)ioe mai departe, că România ține 
și astădl încă la politica sa de pace de
fensivă, că ’șl conservă praful de pușoă, 
der se feresoe a provooa conflicte nepre
caute și nefolositore ou vecinii săi, său 
de-a înceroa politica atât de agreată în 
Balcani cu ținte mari și mijlâoe mici. 
Astfel Regatul României a devenit un 
punot de razim, o garanțiă a păoei în 
Orient; de altă parte atitudinea sa înțe- 
leptă și precaută îi oferă destul sout pen
tru o desvoltare continuă în privința eoo- 
nomică și oulturală.

Vorbesoe apoi de „ispitele și greută
țile" ou oarl a avut să se lupte ministerul- 
Sturdza; a avut să se lupte nu numai ou 
allurele din cjileie oposiționale, oi i-au venit 
pe cap-și agitatorii din Ungaria cu Liga 
oulturală cu tot; dup’aoeea a ieșit din ca
binet veclnioul frondeur Eleva; și în fine 
i-au venit în drum și agitatorii macedoneni. 
La aoe8te s’au mai adaus și greutăți finan
ciare, căci promisiunile făcute în oposițiă 
amenințau a crea în buget un deficit de vr’o 
7 milione. Din norooire Dimitrie Sturdza 
a recunoscut de ou vreme, că nici un gu
vern român nu se pote pune pe basa poli
ticilor Memorandului din Transilvania, și 
urmarea a fost, că Liga culturală a cătțul 
în atrofiă, și că între agitatorii români de aci 
a isbucnit certă și confusiă. Prin espulsarea 
celor „doi delegați" din Monastir, Sturdza 
a scuturat de pe sine și pe Cuțovlahii, cei 
costisitori, și prin acâsta și cestiunea ma- 
oedoDenă; și deficitul amintit pare a fi de- 
lăturat.

Nu putem și nu ne este permis în 
aoestă contemplare a nu aminti cu câtă 
amabilitate și politeță Regele Carol și guver
nul său s’au apropiat de serbarea Mileniului 
nostru. (Alusiune la visita ce-a făcut’o in
cognito păreohea regală română esposiției 
din Budapesta, înainte de desohidere, și la 
representarea diplomatică a României la 
sărbare).

Mai departe îșl esprimă „P. LI." mul- 
țămirea, că oestiunea drapelului român, ce 
s’a fost ivit înainte cu vr’o 4 săptămâni, 
s’a aplanat în 24 de ore, după-ce s’au de- 
lăturat neînțelegerile, și aooentueză ou re- 

cunoșoință, că oposițiunea oonservatdre n’a 
făout sgomot cu aoăstă cestiune și n’a voit 
să creeze greutăți guvernului.

In fine arată viua mișcare în sînul 
oposiției conservatbre, amintesoe întrunirea 
cea mare a conservatorilor, ținută de ou- 
râpd în BuourescI, {unde Lasoar Catargiu, 
Tache Ionescu, general Mânu etc., au cri
ticat politica guvernului liberal pe tote te- 
renele, și cjice că, ou tote simpatiile ce le 
are pentru bărbați de stat ca Catargiu și 
Carp, cari fără îndoială și-au câștigat mari 
merite pentru politioa esterioră a Româ
niei, nu voiesce să între în discuția aface
rilor interiore de partid ale regatului. 
„N’avem", cjice, „decât numai interesul fi
resc, ca Regatul României să țină strîns la 
politioa sa oorectă esternă, și mai adaogem 
oel mult dorința, oa în legătură ou tripla 
alianță, România să-și caute și să-și afle 
desvoltarea sa continuă culturală și econo
mică, și să-și conserve astfel pentru du
rată va4a câștigată între puterile conti
nentale."

Din tâte reiese dorința: dedre- 
ce trăim în așa bune și amicale ra
porturi, poftiți la mileniu! Ce va fi 
dup’aceea, vom mai vede.

CRONICA POLITICA.
— 10 (22) Main.

Din Belgrad se depeșeză, că ministrul 
președinte sârbesc Novacovici a trimis tu
turor represeutanților Serbiei în țări străine 
pasagiul vătămător din vorbirea lui Fran- 
oiso Kossuth, în traduoere francesă, dispu
nând oa aceia să-l comunice guvernelor, 
la cari sunt aoreditațl. Novacovici 4ioe, că 
o faoe aoesta, pentru că guvernele respec
tive să se oonvingă că, pănă când în Ser
bia câta de studențl necopțl, cari au vă
tămat stâgul maghiar, a fost pedepsită pen
tru fapta ei, pănă atunol în parlamentul 
maghiar un conducător de partid, care pre
tinde a posede cultură europenă, a insultat 
în mod infam emblema serbescă, fără ca să 
fia pentru acăsta pedepsit.

*
In decursul de alaltăerl au sosit 

în Moscva pentru de-a participa la ser
bările de încoronare, urmetorele' persâne 
înalte: Văduva Țarină, prințul Bulgariei, 
prințul Mor tenegrului, marea dueesă de 
Meclderiburg-Schwerin, prințul moștenitor al 
Greciei și mai mulțl alțl principi și duci. 
Tot în aceeași 4’ a sosit în Moscva oo- 
misiunea speoială francesă sub eonduoerea 
generalului Boideffre, care a fost întâmpi
nată de marele duoe Wladimir și de ge
neralitate. Din Viena a plecat pentru oa 
se asiste la sărbările din Moscva archidu- 
cele Eugen.

Prin Paris oiroulâză ceSe mai aven- 
turiose faime despre intențiunile dacei ui 
(l’Orleans. Se dice, că partidul Iui va pro
vooa pe alegătorii regaliștl, să voteze toți 
pentru el, pentru ca să se vadă câți ade
renți are ducele. O astfel de manifestațiune 
ar fi în stare se înduplioe pe duoe oa să 
între în Francia și să se espună tuturor 
eventualităților. Dufaure, unul dintre mem
bri cei mai ou influință ai oomitetului re
galist, deolarâ unui redactor al 4,aruLi 
„Matm*, că "manifestul, pe oare’l va eda 
în curând ducele, i-va câștiga simpatiile 
poporului, hotărîrea definitivă se va lua 
însă în Bruxella, unde membri oomitetului 
vor oonfera ou duoele. Tinerimea regalistă 
a arangiat 4>lele trecute mai multe adu
nări secrete. Se 4loe> câ aderenții mai 
vechi ai ducelui sunt consternați de pașii, 
pe cari intenționâză ai întreprinde du
cele d’Orleans.

DILE1.*
— 10 (22) Maiti.

Arcliiducele Carol Ludovic. Imor- 
mântarea arohiducelui se va săvîrși astă4i. 
Va lua parte la înmormântare și o deputațiu- 
ne a dietei unguresol, cum și aprope toți 
miniștri ungari. Doliul curții va dura 6 săp
tămâni, dintre cari pentru primele patru 
săptămâni e prescris doliul mare.

„Corespondența Politică" află, oă 
având în vedere lipsa de timp, Curțile 
străine nu vor trimite prinți pentru a-le 
representa la înmormântarea arohiducelui 
Carol Ludovic. Representanții diplomatici 
permanențl vor fi acreditați în acest scop. 
La Camera seniorilor președintele a pro
nunțat un necrolog din cele mai căldurose 
î.n ondrea archiduoelui Carol Ludovic. Un 
număr mare de cordne sosesc din provin
ciile Austro-Unganei; din tote părțile se 
semnalâză manifestațiunl numărose de do
liu cu ooasia morții archiduoelui.

—o —

Recurs în contra oprirei conferenței. 
Aflăm că d-1 Drl loan Ilațiu a însărcinat 
de astă-dată pe unul din corifeii comite
tului, pe D-1 Iuliu Coroianu cu redactarea 
importantului recurs în contra decisiunei 
de oprire a conferenței, despre care s’a 
amintit erl.

—o—

Congresul Ligei. In 4>lele de 12 și 
13 Maifi se va ținâ în BucurescI congresul 
Ligei pentru unitatea oulturală. Delegații 
seoțiunilor din provinoiă se vor întruni, în 
4iua de 12, între orele 9 și 11 dimineța, 
în localul Ligei din strada Nouă. La orele 
2 p. m. se va ține ședința plenară în sala 
Ateneului român. La crdinea cailei : Ape

lul nominal și verifioarea titlurilor; cuvân
tul de deschidere al președintelui și da
rea de sâmă anuală; raportul censorilor 
asupra situațiunei financiare; propuneri 
oonform statutelor. Sera va avea loo o 
petrecere după un program special, piua 
a doua, la ârele 9 dimineța, ședință ple
nară. La ordinea cailei: Continuarea desba- 
terilor; alegerea a patru membrii și un 
censor, în locul d-lor dimisionațl V. A. 
Urechie, Gr. Cantacuzino, I. Grădișteanu, 
M. Balș și O. Oesianu. Cele d’intâiQ bănol 
din sală vor fi ooupate de delegații sec
țiunilor, cele dinapoi de membrii Ligei și 
de public. Intrarea va fi liberă pănă la 
oouparea tuturor locurilor.

— o —
Români osândiți. Alaltăerl s’a ținut 

înaintea judecătoriei cercuale din Lugoș 
pertractarea finală contra Românilor din 
Bocșa, învinuițl ou atentatul contra stâ- 
gului maghiar. La propunerea proourorului 
Aschinger au fost osândiți: inginerul Adrian 
Diaconoviol, scriitorul Nicolau Spineanu, 
neguțătorul Iosif Stefaniga și caeierul Si- 
mion JivoinovicI la câte două luni temniță 
ordinară și 300 fi. amendă; âr ceilalți 6 cu 
câte șăse săpiăment temniță ordinară și 100 
fi. amendă.

— o—
Pensionarea generalilor de honvedl. 

Totuși se adeveresce soirea, pe oare o pu
blicaseră săptămânile treoute ou mare in
dignare 4iarele maghiare, oă adecă în mi
nisterul comun de resbel s’a hotărît să fiă 
pensionați mai mulțl generali, de honvedl- 
Pănă acum au fost pensionați în lunile din 
urmă vr’o patru generali, și acum, „Ma
gyar Hirado" aduce soirea, oă a sosit rân
dul la locotenentele mareșal Lukinacz, oo- 
mandsntul districtului de honve4l din 
Agram, și la locotenentele-mareșal Pokay, 
comandantul districtului de honvedl din 
Budapesta, cari asemenea vor fi pensionați 
în proximele d'le.

— o —
Un protopop român alături cu un 

rabin jidan. „Szekely Nemzet" spune, că 
Joi, în 2 (14) MaiQ, adecă în 4iua S tei 
înălțări, protopopul gr. or. al Treisoaune- 
lor, Dimitrie Coltofeanu, îmbrăcat in ornat 
bisericesc a sfințit steagul rmilenaru al Un- 
gurilor din Sepsi-Sân-Georgia, alături cu rabi
nul evreu din Brașov. Se mai 4^oe> a 
luat parte la acest act și „popa valah" 
Popovics Elek din Sân-Georgiu. S’ar părâ 
lucru de necredut, oa mai ales într’o săr- 
bătâre atât de mare, cum este 4iua S.-tei 
înălțări, un protopop român să-și pără- 
sescă credincioșii săi pentru a face astfel 
de servicii adversarilor noștri. Cu atât 
mai scandalosă și de neore4ut este partea 
a doua a soirei, privitore la oficiarea unei 
ceremonii bisericescl în companiă cu un ra-

ductorul trenului 8grăindu-mă: „Bună 4iua, 
d-le Br., der de unde și încătrău călăto- 
rescl?“

Era un bănățân de nascere din Li- 
pova, aplicat în serviciul căilor ferate ro
mâne, îl ounoscusem înoă de oând ou trei 
ani mai înainte loouiam la BucurescI și 
d’aoolo făceam adese-ori esoursiunl pe oalea 
ferată; se vede, că oompatriotul meu lipo- 
van nu m’a uitat și se bucurase de întâlni
rea nostră.

— „Am plecat spre BucurescI, oa să 
luăm parte la înooronare, mă tem însă, că 
o să mă întoro fără niol o ispravă, căol âcă 
trenul e plin de pasageri și eu nu mai aflu 
nici un loc."

— „Aș, asta ar fi luoru frumos, oa 
d-ta să nu capeți loc, lasă numai pe mine, 
voifi îngriji eu îndată ca să-ți fao loo, te 
rog stăi numai aci și nu te mișca din loc, 
oa să te pot afla mai ușor, după-oe va suna 
clopoțelul a doua-dră". — „Bine, bine, dom
nule, eu însă nu sunt singur, ci încă ou un 
domn și o domnă, tot din Bănat, și n’aș, 
voi să mă despart de dânșii". — „Las, oă 
voi îngriji și pentru domnialor. StațI numai 
aoi pe loo".

Și ou acestea se depărta ângerul nos
tru mântuitor în persâna unui oonduotor 
de trenuri, căutându-șl de slujba lui, âr noi 
am stat nemișcațl pe loo în.înbulzela cea 

mare a pasagerilor, cari toți voiau să călă- 
torâscă spre BucurescI.

La al doilea sunet de clopot se și 
apropia oonduotorul iute de noi și ne con
duse la un vagon, unde ne deschise un cu
peu și, după-ce am întrat înlăîntru, încuia 
îndată cupeul.

După câteva minute se și puse trenul 
în mișcare, er noi, veseli, că printr’o sim
plă întâmplare puturăm fi adăpostiți cu 
atâta oomoditate, ocuparăm locurile nostre 
și între oonversații animate, mânoărl și 
beuturl, — oăel d-1 și d-na N. erau în 
acestă privință mai practici decât mine, 
provădendu-se încă d’acasă cu tote cele de 
lipsă pentru o călătoriă piăoută — ajunse
răm sâra la BucurescI, unde la gară mă 
aștepta amioul meu T. și mă oonduse la 
cortelul lui, oa ospe al său pe durata pe- 
trecerei mele în capitala României.

*
Bubuitul tunurilor din dealul Spirei, 

ou revărsatul 4°filor, vestea Buouresceni- 
lor, că a sosit 4iua oea mare a încoronărei 
primului rege român, musioile militare în
cepură a perourge stradele prinoipale ale 
orașului, deșteptând pe cei somnuroșl. Bu- 
ourescii începură a se îmbrăca în haine 
festive, tot mai multe steaguri fâlfăiau de 
pe ooperișele palatelor și ale oaselor pri
vate, er ierestrile se împodobiau uua după 
alta ou ooyore de o frumseță admirabilă.

Lumea inoepu a se aduna pe strade 
Calea Victoriei deveni tot mai îndesuită 
de publicul îmbrăcat în haine de sărbătore, 
dela frac ou cilindru pănă la sumanul ță- 
răneso; soldați și oficerl singuratiol, apoi 
trupe întregi de militari; reuniuni si cor- 
porațiuni treoeau înodoe și ’noolo. Pe la 9 
ore începu apoi un adevărat peregrinagiu 
spre dealul metropoliei, unde se oonoentrâ 
începutul festivităților prin o liturgiă so
lemnă în sf. biserioă a metropoliei. Aici 
era împrovisat, pe partea de cătră Apus, 
un altar sub cerul liber, anume pentru ao- 
tul încoronării.

In fața altarului se ridică pavilionul 
regal în colorile naționale, împodobit cu 
stegulete tot în culori naționale, ăr jur îm
prejur încungiurat ou nisoe grădele gin
gașe. Ip pavilion erau așe4ate mai multe 
fotelurl elegante cu emblemele regale, er 
înaintea aoestora o măsuță pentru așe4area 
coronelor. In dosul pavilionului regal era 
tribuna damelor dela ourte și a îtialților 
dignitarl, er în drâpta pavilionului tri
buna corpului diplomatic, a senatorilor 
și a membrilor camerei, a dignitarilor bi- 
serioesol și lamesol, âr pe partea stângă se 
afla tribuna ospeților străini: Români din 
Transilvania, Ungaria, Banat, Basarabia și 
din Macedonia.

La stânga altarului erau postate tote 

steagurile regimentelor, batalionelor și di- 
visiilor, martorii gloriei române de pe oâm- 
piile Bulgariei, âr la drâpta altarului ocu
pau loo președinții Senatului, ai Camerei, 
împreună cu miniștrii, cu generalii și ou 
oficerii din statul major. In dosul altarului 
era postată reuniunea de cântări a Buou- 
resoilor și oelalalt public, care umplea cur
tea metropoliei.

Sunetele musicei militare anunțau deja 
din depărtare apropierea Regelui ou suita 
sa și a lungului conduct festiv; la sosirea 
Regelui și a Reginei înaintea portalului bi- 
serioei îi bineventâ mitropolitul Ungro- 
Vlaohiei, încungiurat de metropolitul Mol
dovei și de toți episcopii țărei, îmbrăoatl 
în odăjdii bisericescl, și îi învitâ a întră în 
biserioă și a asculta sf. liturgiă.

Regele și Regina ou suita, mergând 
înainte înalții dignitarl bisericescl, intrară 
în biserioă și ocupară tronurile așe4ate 
aoolo pentru Majestățile Lor. Biserioă, fiind 
oam mioă, cuprindea numai pe dignitarii 
oei mai de frunte, ăr partea mai mare a 
publioului, între care și eu, trebuia să stăm 
afară de biserică în ourtea metropoliei și 
să ascultăm d’aoolo sf. liturgiă, care se în- 
oepuse îndată după intrarea MajeBtăților 
Lor în biserioă.

Eu am ooupat un loo pe tribuna os
peților români venițl din afară, aflâudu-mă
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bin jidan. Acâsta ar fi o batjocură pentru 
oierul român întreg. Soim ce difioultățl 
li-se fac preoților noștri când e vorba de-a 
funoționa la vre-un maelu, ori la vre-o 
îmormentare alături chiar și cu colegii lor 
preoți români de altă confesiune, dâr apoi 
a oficia împreună cu un rabin jidan să fiă 
dre permis? Și cum se potrivesce o ase
menea prooedere cu linia de purtare pre- 
sorisă preoților archidiecesei în ounoscuta 
circulară a Metropolitului Miron Romanul?

—o —
Conducetor slovac șicanat. Paul Mu- 

dron, ounosoutul conducător al Slovacilor 
din Ungaria, a fost pedepsit de cătră ju
decătoria distriotului bisericesc evangelic 
din Baia cu perderea postului său de in
spector bisericesc, enunoiându-se tot-odată 
ca el să fiă lipsit și pentru viitor de ori 
ce oficiu bisericesc său școlar. Sentința 
aoesta nedrâptă și draconioă s’a adus asu
pra bravului conducător elovao din moti
vul, că el a presidat în a. 1894 la acea 
adunare a protopopiatului din Turoț-Sân- 
Mărtin, în care aoesta a protestat contra 
hotărîrei sinodului evangelic, ca acel pro
topopiat să fiă rupt dela districtul bise
ricesc de dincoce de Dunăre și să fiă ală
turat la districtul din Baia.

—o —
Sașii batjocoriți. Nu se soie încă ce 

resultat moral său material a avut între
prinderea preotului săsesc Rudolf Theil 
din Noul săsesc, corn. Sibiiului, ou aran- 
giarea nuntei săsesol în esposiția milenară 
din Budapesta; una însă stă, că adecă oom- 
patrioții noștri Sași, acum după ce s’au es- 
pus de comediă jidanilor din Budapesta, 
mai trebue să sufere și batjocuri din par
tea pressei jidano-maghiare. Astfel „Fo- 
vârosi Lapok“ aduce într’unul din numerii 
săi din urmă trei carioaturl, dintre cari 
una represintă pe mirele sas, alta pe un 
țăran sas bătrâu, și a treia o grupă de trei 
-țărani sași. Toți sunt desemnați în modul 
cel mai prost și ridicol, cu picidre lungi 
și strîmbe, în mân'" cu corturi uriașe și 
îmbrăcațl în costume comice. Deol până 
acum a ajuns să aibă atâta resultat espe- 
dițiunea preotului Theil, că perciunații din 
Budapesta îșl bat joo de sărmanii țărani 
sași, cari au fost mânați oa o ciurdă, și 
de sigur n’au soiut la ce merg în Buda
pesta.

—o—
Un rabin antimaghiar! Este aprope 

de neorejut ceeaoe se anunță din comi- 
-tatul Sătmar cjiaralui „Alkotmânyu. Rabi
nul din comuna Aranyos-Medgyes adecă a 
smuls, într’una din «Ți0!0 treoute, pomii 
milenari sădiți înaintea sinagogei și a luat 
jos de pe. sinagogă steagul maghiar. Se 
cjice, că inspectorul școlar, Bela Kovacs, 

| imediat a făcut arătare despre acesta oo- 
misiunei administrative și viceșpanul a și 
înoeput eeroetarea.

Renumitul „câne imperial Tyras 
pe care îl dăruise împăratul Wilhelm I 
prințului Bismark, a perit cj'l0!0 aoestea 
de bătrânețe. Prințul Bismark după cum 
spune „P. Ll“, încunosoiințâ telegrafice pe 
împăratul german despre mortea cânelui 
său favorit.

—o —
Nenorocire în opera din Paris. Din 

Paris i-se anunță cjiaralui n Extrablatt “ 
din Viena că cu ooasiunea representației 
de alaltăerl săra căcfu un braț al cande- 
labrului uriaș, acățat în mijlooul salei, 
sdrobi capul unei dame, ce ședea în par
chet și răni două persone. In urma aoâsta 
se iscă o mare panică, și întreg publicul 
părăsi opera.

—o—
IHaial- Marți, a treia cji de Rosalii, 

se va ține maialul tinerimei școlare dela 
șoola rom. gr. or. din Preșmer (corn. Bra
șov) în pădurea de lângă comună. La 
aoestă festivitate școlară se învită prin 
aoâsta toți iubitorii tinerimei și amicii 
școlei. La cas de timp nefavorabil se 
va amâna pe Dumineoa următâre. — Preș
mer, 9 (21) Main 1896: Corpul invfyătoresc.

Din protopresbiteratul Branului.
— Maifi, 1896.

După un interval de aprâpe 10 luni 
de cjile, în 8 (20 Maiâ o. s’a ținut ședința 
membrilor soaunului protopresbiteral, per- 
tractându-se mai multe agende, între oarl 
și aprobarea actului de alegere pentru al 
doilea paroch în oomuna Poiana-Mărului.

Alesul este teologul abs. și învățăto
rul din Săliște, D-l Aron Gogonea, de nas- 
cere din Poiana Mărului. Aotele fiind în 
totă regula, alegerea s’a aprobat și ac
tele se vor așterne Prea Ven. Coneistor 
arch. Poenarii aștâptă cu nerăbdare, ca 
parochia, conform Regulamentului pentru 
parochii, să se întregâsoă în timpul cel 
mai sourt. Se vorbesce însă, că alesul, din 
considerațiuni familiare, n’ar fi înolinat a 
ocupa postul său.

D-l A. Gogonea în anii trecuți, în urma 
conoursului, a fost ales și de învățător în 
Poiana Mărului, dâr și atunci din conside- 
rațiunl familiare a abcjis la acel post. Ar fi 
un cas neplăcut, dâoă și cu alegerea de 
paroch s’ar juca asemenea cu alegătorii săi 
de-a „baba 6rba“. Său pote că vor fi alte 
interese la mijloc?

Alt obiect de însămnătate a mai 
fost și lichidarea speselor protopresbiteru- 
lui la alegerile de parochl din partea 
soaunului protopresbiteral. Aleșii au fost 

clasificați după parochii ou oâte 2—3 sute 
florenl. Mulțl însă dintre aleși, cu deosebire 
cei din părțile Branului, fiind aleși de 
preoți, n’au solvit competința protopresbi- 
terului, oare pe lângă totă influința sa, 
pănă aoum dela unii n’a putut înoassa ni
mic, ăr cu unii s’a achitat luând oi pen
tru . competință. Ar fi forte de dorit, ca 
toomelile acestea să se oasseze.

Peste oelelalte obiecte pertractate 
trebue să trecem eu vederea, căol publi
carea lor n’ar fi în interesul căușelor nâs- 
tre biserioescl.

Alte amănunte voiă comunica ul
terior.

Un membru.

SCIRI ULTIME.
Viena, 21 Maiti. In numele par

tidului antisemit austriac Dr. Lueger 
și-a desvoltat interpelarea în ces- 
tiunea acelor studenți, pe cari con
siliul universitar din Viena i-a tras 
în cercetare pentru demonstrațiile 
contra mileniului. Lueger cjice, °ă 
procederea autorităților și a poli
țiștilor, cari au luat parte la adu
nări, calcă legile fundamentale ale 
statului, și influințâza manifestarea 
voinței libere. Demersul acesta do- 
vedesce, că guvernul austriac voiesce 
se fia esecutorul guvernului maghiar. 
Propune, ca guvernul iară amânare 
să sisteze persecuția politică față cu 
aceia, cari s’au esprimat în public 
contra Ungariei și contra mileniului, 
și se îndrumeze organele publice, 
ca se respecteze manifestai ea voinței 
libere. Adunarea e fbrte agitată, 
deorece propunerea lui Lueger este 
sprijiniți și de partidul Cehilor ti
neri.

DIVEESE.
Invențiuue genialii. Un mare spirit 

invențios din America a publicat în foile 
din Rusia nisce reclame, în cari spunea 
că a aflat o procedură sigură pentru a 
putea deosebi oul stricat din cele întregi. 
Tuturor acelora cari vor trimite zece „kopeu,> 
— le va expedia rețeta ou invențiunea ge
nială. Omenii naivi de suflet nici n’au în
târziat cu trimeterea sumei oerute, ăr ge
nialul inventator a trimis fie-căruia în spe
cial următorea rețetă: „Dăcă vrei să soii, 
dăcă e întreg său stricat oul, n’ai decât 
să ’I spargi și să-’l miroși!“

Erupțiunile Vesuvului. — Cor ier re di 
Neapole* spune, că de la un timp activi
tatea Vesuvului este extra-ordinară. Erup- 
țiunea lavei a luat un caracter amenin

țător și curge respândindu-se în tăte di
recțiunile. Păraele de minereuri incandes
cente sunt acoperite ou o cojă tare, care 
însă nu împiedecă de loc curgerea ei spre 
valea numită Atro del Cavallo. Ramifi- 
oându-se acolo în' două, torentul de lavă 
a acoperit șesul numit Piano dela Ginestra 
distrugând tătă vegetațiunea. Pentru mo
ment nu există încă niol o primejdie, 
nici pagube materiale, dăr miseria în sa
tele dimprejur, cari sunt loouite de că
lăuze, este fărte mare, de 6re-ce bieții 
ămenl nu mai oâștigă nimio. Un părău de 
lavă a înaintat pănă la marginea satului 
Resina; direcțiunea oursului însă a putut 
fi schimbată la timp. Potecele ce conduc 
dela Osservatorio la stațiunea de jos a 
călei funiculare sunt actualmente imprac
ticabile, și oirculația va fi mult timp în
treruptă, adecă pănă ce masele de lavă vor 
fi răcite cu totul.

0 inuniiă de pi'ste 3000 de ani. 
Din Baden se scrie, că în museul Rollet 
de-aeolo este espusă de câte-va săptămâni 
mumia femeei egiptene Amachit, pe care 
cavalerul Mauthcer a cumpărat’o în Gireh 
și a dăruit’o museului. Mumia este de pe 
timpul dinastiei a XX-a a Faraonilor, ce 
a domnit în secuiul al 12-lea înainte de 
Christos, va să jică e mai vechiă de trei 
mii de ani. Un medic din Baden, care se 
ocupă și cu antichitățile, a isbutit să 
oetâscă inscripțiile aflătâre pe mumiă. Si- 
oriul este împodobit cu pioturl și e forte 
bine conservat; chiar și [pânzele și pan- 
tlioile, în cari e înfășată fernea Amachit, 
sunt în stare bună.

Literaturâi
Metodă de viora, de Robert Klenck, 

profesor la conservatorul din BucprpscȚ^- 
luorare aprobată că carte didactică dia 
partea ministeriului din România. Cei ce cu
nosc notele și sunt inițiațl cât de puin în 
ale musicei vor găsi în acest prețios stu
diu musical al d-lui R. Klenok un povă- 
țuitor de mare valore, oare-i va faoe să-și 
desvâlte și îmbogățâsoă ounoscințele musi
cals prin un metod practic și ușor. Lu
crarea oonstă din 6 caiete și sa pote pro
cura și dela librăria N. Ciurou din Brașov.

*

La mdră se numesce o mică, der fru- 
mosă novelă din popor, scrisă într’un stil 
plăcut și ușor de d-l T. Simtion. A apărut 
în tipo-litografia N. D. Miloșescu din Tergu- 
Jiu în România și costă un esemplar, de 
61 pag. numai 30 bani (16 cr.)

Proprietar: Aurel
Redactor responsabil Sregoriu i^aior.

în nemijlocită apropiere de pavilionul re
gal. Ca tote celelalte tribune, așa și oea 
destinată pentru noi Românii esternl era 
îndesuită de mulțimea dspeților venițl din 
tâte părțile ocupate de Români, mai ales 
din Transilvania și din Banatul timișan.

După finea liturgici, Majeetățile Lor, 
în frunte cu ambii MetropolițI și ou epis
copii, eșiră din biserică și-și ocupară looul 
în pavilonul regal, âr metropolitul Ungro- 
Vlachiei, cu asistența metropolitului Mol
dovei și a celorlațl episoopl, începu actul 
de încoronare prin o liturgiă compusă 
anume pentru acâstă serbare. Doi coloneii 
din statul major purtau pe perinuțe de ca
tifea, unul cordna de oțel pentru Regele, 
bătută dintr’un tun cuoerit dela Turci, er 
celalalt o corână de aur pentru Regina, 
așecjendu-le pe măsuța de pe pavilonul 
regal.

Era înălțător a vedâ pe metropolițl 
și pe episoopl, cari ca nisce patriarch! bi
blici îsl ridicau vooile lor debile spre cer, 
implorând binecuvântarea dumnecjeâscă asu
pra oasei regale și a poporului român, ce 
după lupte crâncene și sângerâse, prin vi
tejia și prin eroismul fiilor săi și-a câștigat 
dreptul la serbarea acestei mărețe și glo- 
riose cjile; ăr cântările le eseouta corul 
vocal al Buourescilor cu o putere împună- 
tore, încât ți-se părea, că autjl glasul tu

netului. Urma sânțirea coronelor și ungerea 
auguștilor suverani cu sântul mir.

Privind asupra acestei adunări splen
dide, oe era martore ocular la încoronarea 
primului rege român, îmi revocai în me- 
moriă trecutul aoestui blând și vitâz po
por român, un trecut plin de lupte sân
gerâse, plin de urgiă și de perseouțiunl se
culare; gândiam la generațmnile și nemu- 
rile nenumărate ale descendenților legiu
nilor romane, cari părăsiți și dațl pradă 
barbarismului asiatic, deveniră eloții unor 
popâre sălbatice și duceau viăța sclavului 
pe pământul lor strămoșesc, și cari trebuiau 
să apună fără speranță într’o înblândire a 
sorții lor vitregă, într’un viitor mai fe
ricit !

In aoest moment sublim, cuvine-Be a 
dedica o lacrimă fierbinte umbrelor acelor 
eroi în lupte și suferințe, ale căi'or gemete 
par’că le audiam în momentul încoronării 
prin tainicul frămăt al unui vântuleț lin, 
oe adia prin frunzișul abia înverzit din 
luna lui Maia. Ținând binoclul înaintea 
ochilor, lăsam curs liber acestor lacrăml 
de duioșiă și tot-odată și de bueuriă și 
invitam in gândul meu pe acele suflete 
nobile ale unui treout glorios, să asiste și 
ele la aoestă sărbâtâre a nâmului româ- 
neso!....

După săvârșirea actului de încoronare, 

urmă o pausă de vre-o 15 minute; stând 
eu în nemijlocita apropiere a fiă iertatului 
Rosetti, președintele camerei, și a gene
ralului Cernat, ministrul de răsboiu, audii 
următorul dialog între domnialor:

Rosetti cătră Cernat: „Sărbătorea de 
astădl fără îndoâlă avem să o mulțămim 
numai vitejiei armatei, în frunte cu eroicul 
ei căpitan, și așa-deră Vouă Vi-se cuvine 
meritul pentru aoâstă serbare !“

Cernat: „Ba nu, mă rog; meritul e 
numai al D-vostră, al camerei și al sena
tului, pentru-că decă D-Vâstră n’ațl fi ho- 
tărit trecerea armatei peste Dunăre, noi 
n’am fi avut ocasiunea a elupta resultatele 
cjilei de acfl; noi, ca ostași, ni-am împlinit 
în Bulgaria numai o simplă datorință oa 
ostași românlu.

Rosetti, întin4ându-i mâna: „Apoi 
sei ce, domnule general, ca să nu fiă oârtă 
între noi, haid’ să împărțim meritul, să fiă 
și al Vostru și al nostru și astfel să ne 
împăoăm 1“

— „Se primesce!“ îi răspunse Cernat 
ou un surie plăcut, strîngând mâna lui 
Rosetti.

Maiestățile Lor părăsiră pavilonul și 
curtea metropolitană; după ei urma suita, 
membrii senatului, ai oamerei și alțl ospețl 
ai încoronărei. Ei pleoară spre piâța uni
versității și se postară înaintea statuei 

lui Mihaitî Vitâzul, unde defilară înaintea 
Regelui trupele militare, diferite corpora- 
țiunl și deputațiunl dela orașe și dela țâră. 
Intre aoeștia din urmă mi-au atras deose
bita atențiune țăranii munteni, și anume 
Gorjenii, prin înfățișarea lor frapantă; la 
aceștia se vede, că s’a păstrat mai bine și 
într’o curățenia admirabilă atât tipul, oât 
și portul țăranului în originalitatea sa oea 
mai curată română. O față rotundă ou un 
colorit înohis și ou o nuanță palidă, o 
frunte lată, oohl mari negri, acoperițl de 
nisce sprânoene negre stufose, nasul de-o 
formă antică romană, mustăți negre, sucite, 
barbia rotundă, părul negru ca pena cor
bului, lăsat pe umeri în plete lungi; apoi 
cu o pălăriă lată pe cap, îmbrăcațl ou o 
scurteică albă, pantaloni asemenea albi, 
încinși cu o prasohiă lată: într’adevăr, 
par’oă veqjl pe legionarul roman de pe oo- 
lumna lui Traian pășind cu o mândriă și 
cu o elastioitate de-țl e drag a privi la ei!

Obosit de cele petreoute în decurs de 
3 dile, am părăsit a patra di Bucurescii, 
ducând cu mine impresiunile și reminis
cențele cele mai plăcute, pe lângă oonvin- 
gerea neclintită, că fiă perseouțiunile și su
ferințele nostre cât de mari și oât de apă- 
sătore: viitorul este al nostru, al întregului 
popor românesc!
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Cursul la bursa din Viena.
Din 21 Maia 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.45
Renta de cordne ung. 4% • . . 98.85
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 124.50
Irnp'r. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/0 101.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121,75
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. cu premii .... 151.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.75
Renta de hârtie austr..........................101.20
Renta de argint austr..........................101.10
Renta de aur austr...............................122.50
Dosuri din 860   145.25
Acții de ale Băncei austro-ungară. 946.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 373.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 348.25
2japoleondorl.................................. 9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.72y2
London vista....................................120.05
Paris vista.................................. 47.67%
Rente de oorone austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.45

Cursul pieței Brașov.
Din 22 Maid 1896.

Bancnote rom. '.Camp. 9.49 Vend. 9.52 
Argint român. Cump. 9,45 Vend. 9.50 
Napoleon-d’orl Cump. 9.51 Vend. 9.53 
GlalbenI Cump. 5.65 Vend. 5.65
Ruble rusesc! Cump. 127 Vend. — .— 
Mărci germane Cump. 58.30 Vend. —• — 
Lire turoesci Cump. 10.60 Vend. —.— 
Boris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Nr. 2186—1896.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru constatarea dărei pe case pe 

anii 1896—1898.
Se aduce prin acesta la cunos- 

cința publică, că consemnările pem 
tru constatarea dărei pe case pe anii 
1896—1898 revidate de Direcția fi
nanciară reg. ung. din loc, care atât 
pe basa fasiunilor date de proprie
tarii caselor, cât și pe basa consta
tărilor, din partea comisiei a fixat 
chiriile locuințelor, sunt depuse spre 
vedere la subsemnatul oficiu de dare 
orășenesc pe durata de 15 (|ile adecă 
dela 16 Maiu pană inclnsive I Iunie 1896.

Toți acei posesori de case, cari 
se vor simți încărcat! cu darea fixată, 
pot lua recurs la comisia adminis
trativă în termenul de sus indicat 
de 15 Recursul este a se preda 
la oficiu de dare orășenesc. Acei po
sesori de case, cari pentru prima oră 
sunt taxat! cu darea pe case, pot 
recura contra sumei prescrise în ter
min de 15 cjile socotit din cjiua de 
când li-se va scrie darea pe anul 
1896 în fascicula de dare la Magis
tratul din loc.

Recursurile ce se vor înainta 
după trecerea acestor termine, ca 
întârziate, nu se vor mai considera.

Brașov, 11 Maid 1896.
Oficiul de dare orășenesc.

Alesiras
977,3—3. consilier mag.

Sz. 9763-1895. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassdi kir. torvenyszek, mint tlkvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

„Albina11 tak. es hitelintezet brassdi fidktelepe vegrehajtatonak Metian 
Sora es Metian Trajan vegrehajtâst szenveddk elleni 6000 frt. tOke-

koveteles es jărulekai irânti vegrehajtâsi iigyeben, az ărverest a brassdi 
kir. torvenyszek (a zernesti kir. jârâ3birdsăg) teruletân levd Zernest koz- 
seg hatârăn fekvd:

az
B.

hatârăn fekvd:

«XXXXK^
X

ABONAMENTE
GAZETA TRAHSILVAHIET1

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

trei lum.................... .... . . t .
șese luni
unu anu

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

■

3
6

12

fi. 
fi.
fi.

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr.
ir.
fr.

g
M 
M 
g
§ 
§
X 
X
A
X
X

âknameate la aunsiele cu data de 
Pentru Austro-Ungaria: 

ană. .
șese luni 
trei luni

Pentru Romăniia și străinătate:
anu. .
șese luni
trei luni

Pe
Pe
Pe

)

2
1

n. -
ti. —

50 cr.

se făcu mai ușoru

. . 8 franci. 
. 4 franci.
. 2 franci.

și mai repede prin

nou, să binevoiescă

Pe
Pe
Pe 

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Admmistrațmnea „Gazetei Transilvaniei44

Sosirea si plecarea trenurilor 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 dre 20 m. după amedl. 
Trenul de persone : 9 dre 8 minute sera.
Trenul aocel.: 10 dre 19 minute sera.
3. Dela Zernescî la Brașov : (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 dre 31 min. sera.

*
1. a zerneati 1582 sz. tjkvbeli 1245 hr. sz. fekvore 9 forint,
2. Ti 7? 75 2073 35 17 37 713. V 57 5? 2107 Ti 77 11 7T4. n 9 7) 2859/3 Ti Ti 16 ,7‘5. n 77 7? 4996 35 77 4 776. 77 7? 7? 5374/3 51 77 9 Ti7. 77 77 77 5375/1 5? 77 3 n
8. n 77 77 5535 15 57 4 Ti
9. 77 77 71 6574 55 37 67 7710. 17 77 >7 6767 Ti 13 22 77

11. n 77 77
72301
7234| Ti 7? 37 n

12. 77 77 71 8239 77 T? 57 n13. n 7? 77 8672/1 Ti 7? 15 7714. n 77 10241 35 53 42 7515. 75 77 7? 10678/2 Ti 13 56 7716. 77 J9 10739/1 51 33 20 7?

17. 77 77
110701
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18. n 77 57 6088 Ti 33 3 57
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23. 77 17 75 9961 3? n 8 55
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27. 77 77 71 12515 Ti H 13 57
28. 77 Yi 12279/2 55 Ti 19 »'
29. 77 57 77 1796 73 8 77
30. 77 77 7? 3182 3? 31 4 77
31. 77 n 77 11032 33 2? 29 77-
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40. 57 T) „ 1896 1897 1898 57 37 49 57
41. 77 Ti 75 1961 5? 5? 28 17
42. 77 3? 75 2314 2315 55 77 52 77
43. 77 77 57 2521 17 55 8 17
44. 77 77 77 2951 Ti 33 2 3?
45. 77 W 77 3380 11 37 6 37
46. 77 n 15 4144 4240 33 57 4 57-
47. 77 Ti 4547 73 7? 13 n
48. 77 77 5787 35 77 7 77
49. 33 ii 1? 5796 35 37 11 77
50. 77 77 75 6626 53 77 28 77
51. 77 77 15 6686 13 35 18 57
52. 77 55 77 7169 7366 33 73 15 37
53. 77 77 77 7571 33 37 16 77
54. 77 77 5? 7610 71 37 15 57
55. 77 Yi 55 8416 35 57 36 17
56. 77 Ti 71 10065/1 77 71 25 37
57. 71 75 77 10161 37 7? 10 77
58. 9

7? 75 57 10274 17 75 10 75
59. 77 75 75 10385 57 1? 17 37
60. 77 55 37 13005/1 17 35 6 17
61. 7? 5? 71 10220 77 7? 8 forint-

ezennel megâllapitott kikiâltăsi ărban elrendelte, es hogy a fennebb

Plecarea trenurilor din Braș. 
I. Dela Brașov Ia 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 <5re 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin.
Tr. accelerat; 5 dre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 dre înainte de amedi.
Trenul accel.: 2 dre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernescî. (Gara Bartolomeiu.
Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimindța. 

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: 4 dre 30 min. dim.

ban.
megjeldlt ingatlanok az 1896 evi Junius ho 20-ik napjân d. e. 9 orakor 
Zernest kozseg hăzânâl megtartandd nyilvănos ărveresen a megâllapitott 
kikiăltâsi âron aloi îs eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ă.t 
kcszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szămitott es az 1881. evi november ho 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâg- 
ugyminiszteri rendelet 8. §-ăban kijelolt dvadekkepes ertekpapirban a 
kikuldott kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. §-a ertelme- 
ben a bânatpenznek a birosăgnâl elbleges elhelyezeserdl kiăllitott sza- 
bâlyszerii elismervdnyt âtszolgâltatni.

Brassd 1895. evi Deczember hd 10-en.
A kir. torvenyszek mint tlkvi hatosâg.

Anrniciun
(mserpuui și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
adminlstratiunî. In cașul pu

blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădementj 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-oru.

Administr. „Gazeta Trans.“
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


