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Totul pentru paradă.
Nu seim, cum se ne esplicăm 

împrejurarea, că în discursurile fes
tive rostite ieri cu ocasiunea serbă- 
rei jubileului încoroDărei la Buda
pesta, s’a făcut amintire și de națio
nalități.

Cum și de unde atâta „grațiă“, 
nu seim. Cu 6—7 septSmâni înainte 
de asta, când s’a arangiat marele 
tămbălău al deschiderei esposiției 
„milenare11, naționalități nu esistau 
pe globul unguresc ca ’n palmă; 
cel puțin în discursurile festive ros
tite cu acea ocasiune nu seim se se 
fi făcut amintire de ele nici printr’un 
cuvânt.

Pote inse, că esperiențele câști
gate în acest scurt interval se fi 
contribuit a îndupleca pe hegemonii 
noștri de a-șl aduce aminte, că to
tuși mai esistă în țerile stăpânite de 
ei și alte popbrâ, afară de seminția 
arpadiană. In alocuțiunea, ce ’i s’a 
adresat ieri monarchului din partea 
ambelor camere, prin rostul lui De- 
sider Szilagyi, președintele camerei 
deputaților, acesta avu „generosita- 
tea“, de-a face prin câteva cuvinte 
amintire și de naționalități. Vedi 
bine, acesta a făcut’o el în legătură 
cu idea unui stat național maghiar 
și cu scopul vădit, de-a mai arunca 
puțin nisip în ochii lu mei din 
afară, der totuși e caracteristic, că cel 
puțin află de lipsă a încerca se mai 
ascundă miseriile dinaintea streină- 
tații, pe când la serbările deschi
derei esposiției nu s’a făcut nici 
atât.

„Esperiența de seculi“ — (țise 
Szilagyi în discursul seu de ieri — 
„dovedesce, că pe acest pământ nu
mai un stat puternic și unitar este 
în stare de a corespunde probleme
lor sale. Statul și unitatea națiunei 
politice este puterea susțiitdre. Nici 
acestea, nici patriotismul nu pretind 
nimicirea deosebitelor naționalități 
aflătbre în Ungaria; ceea ce se pre

tinde dela ele este, ca se fiă cu cre
dință față cu statul maghiar; ten
dința fiă-căruia se rămână între gra
nițele țerei și fiă-care să-și consacre 
partea cea mai nobilă a muncei și 
a sentimentelor sale pentru scopurile 
și interesele țării.“

Acestea sunt cuvintele lui Szi
lagyi adresate cătră monarch cu 
privire la naționalități. Mai epse tot
odată: „Tocmai precum unitatea po
litică a națiunei maghiare, așa și 
egalitatea pe terenul drepturilor in
dividuale și politice, fără deosebire 
de rassă și religiune, și împărtășirea 
în măsură egală și dreptă la pro
tecția statului și la binefacerile în- 
grejirei de stat, este neviolabilă*.

Cetind enunciarea acestor prin
cipii, orl-ce om, care cunosce cât 
de puțin stările dela noi, va trebui 
se afle, că aici e vorba curat numai 
de-o încercare, de-a seduce opiniu- 
nea lumei streine, ca și cum acesta 
n’ar fi avut destule ocasiuni de-a 
vedâ și a se convinge, că princi
piile de echitate și dreptate, enun
ciate aci față de naționalități, sunt 
frase de mult tocite și fără nici o 
valăre reală.

Puternicele manifestații de ne- 
mulțămire .în contra Maghiarilor.ee 
le-am veflut chiar și numai în de
cursul faimoselor serbări milenare, 
atât din partea poporelor nema
ghiare stăpânite de ei, cât și din 
partea cetățenilor altor state mari 
europene și mai ales a statelor ve
cine, sunt mult mai elocuente, decât 
să se pătă admite, că prin nisce 
vorbe gole ar mai fi posibil de-a 
converti opiniunea, ce lumea dina
fară a început să și-o formeze des
pre stările dela noi.

In răspunsul dat la alocuțiunea 
lui Szilagyi, monarchul, făcând alu- 
siune la cuvintele privitore la na
ționalități, dise: „Din istoriă să 
tragem învățătura folositbre, că țera 
acesta numai atunci a fost puter
nică și înflorităre, când fiii săi, ali- 

pindu-se cu credință la domnitorul 
și legea lor, au trăit unii cu alții în 
concordiă frățâscă. Dinpotrivă însă, 
ea a fost încungiurată de pericule, 
când neînțelegeri interibre au făcut 
se amorțescă puterea ei de vieță“.

Un mare adevăr se cuprinde în 
aceste cuvinte ale monarchului, dâr 
nu se găsesc la Budapesta astăzi 
inimi, cari să le înțelegă, nici urechi 
cari să le audă.

Totul s’a făcut pentru paradă.

Organ german contra Maghiarilor.
Am amintit în numărul nostru 

de ieri, că în pressa din străinătate 
amică naționalităților, s'a pornit o 
luptă legitimă contra mileniului 
unguresc.

Lupta acăsta a luat proporțiuni 
îngrijităre pentru Unguri și în pressa 
din Elveția, mai ales în organul ger
man „Neue Ziiricher Zeitung“, care 
în numărul său dela 8 Maiu publi
case un articol, în care vorbind des
pre serbările milenare a accentuat, 
că egoismul Maghiarilor va cresce 
acuma și mai mult și va ave drept 
urmare, că drepturile națiunilor ne
maghiare din Transilvania și Un
garia vor fi și mai puțin respectate 
în viitor. Cestiunea naționalităților, 
dice numita foiă, este o rană vechiă 
în istoria și desvoltarea Ungariei și 
ea îșl aruncă umbra asupra serbă
rilor milenare. Maghiarismul nu în
semnă întregă Ungaria, care nici
decum nu este un stat unitar ma
ghiar și care numai așa ar pute 
prospera, decă Maghiarii ar fi drepți 
față cu celelalte naționalități. Se 
păte, că Maghiarilor le va succede 
a asimila pe toți Jidanii și pe-o 
parte dintre Germani, der față cu 
Românii și Sârbii numeroși și tari, 
le vor seca puterile. Ar fi deci forte 
de dorit, ca Maghiarii de bunăvoiă 
s’apuce pe-o cale adevărată, înainte 
de ce i-ar sili un mare conflict se 

dea locul cuvenit celorlalte națio
nalități.

Articulul lui „Neue Ziiricher 
Zeitung“ a produs mare consternare 
în pressa ungurâscă, care se plânge, 
că atacurile Românilor îndreptate 
în străinătate „contra statului un
gar “, nu sunt paralisate de loc din 
parte maghiară.

In urma acâsta președintele reu- 
niunei studenților maghiari din 
Zurich s’a îndreptat cătră contele 
Albert Apponyi cu rugarea, se le 
dea unele puncte de mâncare pe basa 
căror ei se începă lupta „de ape- 
rare“. Falnicul grof unguresc li-a 
și trimis după câte-va (jile un 
articul scris în limba germană, îu 
care vorbind despre cestiunea na
ționalităților și în deosebi despre 
Germani, se încârcă a combate ade
vărurile cuprinse în scrisele făiei 
germane. Articulul lui Apponyi a 
fost publicat în „N. Ziiricher Zeitung“ 
dela 23 Maiu.

La articulul lui Apponyi răs
punde acum, tot în aceeași făie, 
un profesor dela universitatea din 
Zfirich, începând o seria de articull. 
Etă ce scrie profesorul elvețian în 
primul articul dela 1 Iunie sub tit
lul „Asuprirea Românilor prin Maghiari^:

După ouai se scie, Ungaria nu oferă 
nici o unitate națională său de limbă. Pen
tru privitorul obiectiv ea se împarte în- 
tr’un teritor maghiar, altul român și al 
treilea slav; pe cel dintâiti se vin — con
form statisticei oficiose de sigur nu nefa
vorabilă pentru țMaghiari — 77,6% Un- 
gupl, și 23,4 de Nemaghiari; teritorul ro
mân cuprinde 74% Nemaghiari, și tot atâ
tea teritorul slav.

In mânia tuturor aoestor fapte evi
dente, terțiahtății oelei mai neastâmpărate, 
er de când s’a alăturat la ea Jidanii, celei 
mai nerușinate a poporațiunei Ungariei — 
i-a succes, de a-șl însuși puterea asupra 
întregei țări, de-a asupri pe naționalități 
„ca na(iune“, și mulțămităslăbioiunei dinas
tiei, de-a face înoercare nu fără prospecte

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Schite generale
din cultura și educațiunea Romanilor.

(Urmare.)

Artele însă și sciințele la Romani nu 
s’au bucurat de un avent și de o desvol- 
tare așa de puternică, ca la Greci. Deși 
unii său alți genii ai Romei creară într’un 
respect său altul cap de-opere mărețe, 
peste tot însă nu putură rivalisa cu Atena, 
și pe oând de o parte sciințele naturale 
la Romani erau mai de tot disprețuite, pe 
atunol chiar și pe câmpul filosofici încă 
aveau de model și basă capetele neesau- 
riabile ale marilor filosofi elini.

Mai tare s’au cultivat, ca tote aces
tea la Romani, istoriografia, poesia și ora
toria. Un Tit Liviu, Horațiu, Virgiliu, Ci- 
oero, Salustiu vor rămâne tot-dăuna neui
tați pentru omenime; der ori cât de tare 
s» vede spiritul literaturei și culturei gre
cesc! în opurile Romanilor, una — în 
care Romanii nu au fost nici ajunși, nici 
îi; treceți de nici un pepor, și urmele că

reia și astădi să observă în staturile culte 
— este precum amintisem știința juridică 
și de stat. Aci să manifestăză în rotă splen- 
dărea și intensitatea sa geniul creator ro
man. Dreptul și ideia de stat sunt produc
tul cel mai genial și mai măreț al Romei, 
cari fură cultivate și sistemisate de admi
rabilul. geniu al lui Sulpiciu Ruf și învăță
ceii săi, ără pe timpul Cesarilor juriștii 
romani să nisuiau a da principiilor juridice 
și un colorit teoretic, esplicând acesta sci- 
ință de pe catedra profesorală.

Ce să despre perfecțiunea lim-
bei latine? Aeăsta nu se pote mai bine și 
corăspuncjător caraoterisa, decât dăcă vom 
Jice, că limba latină este curata logică. 
Limba latină prin puterea, demnitatea, ma
iestatea, caracterul său vigoros și olarita- 
tea conceptelor sale, este limba oea mai 
classică pentru prosă și oratorie, — este 
însă-și logica. *

Precum alte instituțiunî ale Romani
lor, așa și religiunea a avut de scop susți
nerea ordinei interne și esterne, bunăsta
rea și înflorirea statului și imperiului ro
man. Religiunea la Romani era privită de

unul dintre cele mai eficace și corăspundă- 
tore mijloce pentru progresul oivilisațiu- 
nei. Mult îndărăpt îu viața Romei aflăm 
urme de religiune, așa d. es., când Romul 
si Rem emulau între sine pentru demnita
tea de rege, ei cerură sucursul cheilor, ca 
se judeoe asupra cestiunei; însă Numa 
Pompiliu a fost acela, care a dat religiu- 
nei o formă mai precisă, mai definită. 
Precum Romul a fost întemeiătorul prac
tic, așa Numa Pompiliu prin sistemarea 
vieții religidse cetățenescl și familiare — 
a fost întemeiătorul teoretic al Romei. El 
a transformat sabia în seoere, și prin in
troducerea și conlucrarea la lățirea agri- 
culturei, domoli mult sângele răsboinic al 
supușilor săi. Scopul legislațiunei sale nu 
a fost altul, decât viața familiară fericită, 
instituirea serbărilor și festivităților sacre, 
asecurarea vieții și posesiunei, lucrarea 
blândă și paclnică atât a singuraticelor 
familii, cât și a Urbei întregi. Tote aces
tea atât de mult i-a sucoes a le realisa, 
încât Dionisiu de Halicarnas câ în
Roma mai multă ordine și dreptate a dom
nit pe acel timp, decât în cel mai bine 
organisat stat. Acestea tote s’au ajuns la 

Romani prin aplicarea practică a reli- 
giunei.

Se află în cultul Romanilor și idei 
și ceremonii de ale Greoilor, acestea dâr se 
strecurară parte prin religiunea filosofică a 
orientului, parte prin contactul, în oare 
veniră mai târdiu ambele poporă. Religi
unea Romei involve în sine ideia inteli
gență! practioe și a realismului, prin oe i-a 
dat espresiune mai viuă materialismului, 
sub care atât de tare geme lumea de 
astădi. De aioi aoea aparință, că Romanii 
pricepuți în întrebuințarea materialului și 
tesaurilor răpiți, dela străini, toți deii po- 
poreior cucerite îi transportau în Roma și 
îi supuneau lui Jupiter, în care omnipotența, 
bunăstarea și unitatea religiâsă a raportu
rilor și scopurilor temporali erau personi
ficate ca în supremul ț)eu apărător al Ro
mei și al statului; eră singuraticelor sco
puri pur lumesc! corespondeau și serveau 
singuratici qei, pre cari Romanii erau de 
părere, că-’i pot întrebuința ca mijloc între 
realisarea soopurilor sale domestice și de 
stat. Așa deră raportul Romanilor cu d-eii 
lor nu a avut de scop perfecțiunea idea- 
listică ca la Greci, oi acela a țintit mai 

Maghiarilor.ee
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a desnaționalisa pe Români, Slavi și Ger
mani.

Când se vedea apropiându-se bătaia 
dela 1866, împăratului Francisc Iosif — 
care plecă ooutra Prușilor și Italienilor — 
îi era în interes de-a nu avă în spate o 
Ungariă revoluționară. El puse deci totul 
în joc pentru de-a mulțumi maghiarismul 
kossuthist. Aneetarea marelui prinoipat al 
Transilvaniei la Ungaria a fost una dintre 
concesiuuile, pe cari oasa domnitore le-a 
făout unei terțialitățl din poporațiune, “’în 
defavorul Românilor și Sașilor, prin arti- 
culul uniunei dela Clușiu din 1865.

De aici se începe procesul de ma- 
ghiarisare al Ungariei cu vehemență ne
spusă, desfășurată din partea minorității, 
oare după-ce observă că oercurile conducătâre 
din Viena nu vrâu să se strice cu ea, și că ea 
este și va fi necesară: vede dintr’odată, oă 
majoritatea ii este pusă la disposițiă.

Neputința cabinetului vienes, de a 
păși coutra aroganței Maghiarilor și de-a 
ajuta in dreptul lor pe celelalte popâre ale 
Ungariei — este ilustrată în mod monu
mental prin așa numita lege despre „egala 
îndreptățire a naționalităților11 dela 1868. 
Ea începe cu următorea argumentare sub
tilă : „După-ce toți oetățenii Ungariei, con
form principiilor oonstituțiunei, chiar și în 
înțeles politic formeză o națiune: națiunea 
indisolubilă unitară ungară, al cărui mem
bru este fiă-care cetățân al patriei de orl-ce 
naționalitate* ; prin acâsta se esplică, că 
tote drepturile, ca națiune, pe cari le-a 
posedat mai înainte Ardeiul, cad dinaintea 
singurelor drepturi de națiune ale Maghia
rilor. In urma aoâsta nu mai pote fi vorbă 
despre „egala îndreptățire a naționalităților11, 
ci numai despre aoeea, întru cât ceilalți 
cetățeni ai Ungăriei, cari nu vorbesc un- 
guresce, sunt apărați contra acestei limbi 
de stat.

I Va urma).

întrunirea Conservatorilor
în Bucuresci.

După-cum am arătat și ieri, partidul 
conservator din România a ținut Duminecă 
în sala „Dacia11 din Bucuresol o mare în
trunire pentru a protesta împotriva proce- 
derei guvernului în afacerea Metropolitu
lui-Primat, procedare, care a sguduit adânc 
pacea în biserică și a pus în supremă agi
tația întrâgă populațiunea țării.

Adunarea a desohis’o d-1 Lasoar Ca
targiu, după oare imediat a luat cuvântul 
d-1 M. Cornea, arătând la ce miserii este 
espusă biserica și țâra prin atitudinea pă
timașă a guvernului, care n’are nioî cap, 
nici inimă. Apoi sfirși dioend: Astăcjl nu 
ne mai rămâne decât oruoea, regele și băr
băția nostră.

G. Gr. Cantacuzino cjice, oă două mo
bile mari sunt, oarl conduc și înalță po- 
porele: iubirea de neam și de Dumnecțeu.

mult spre realismul prosaio și egoistic. Fi
gurile vâie ale Helladei, cari representau 
sublimitatea ideilor eterne în deșert le vom 
căuta pe țermurii Tibrulni, în sinul Romei. 
Deși relegiunea Romanilor apărea mai se- 
riâsă și mai aplecată spre a veohilor Egip
teni ; deși mitologia lor este mai puțin 
desvoltată și mai simplă oa a Grecilor, dâr 
încât stă în strÎDsă legătură cu scopurile 
și instituțiunile statului — este mai cores- 
pundătbre; și de aici se esplică conser
varea seculară a modului de cugetare, a 
patriotismului și altor virtuți romane. In 
Roma dela înoeput esista cea mai liberală 
toleranță religiosă, ba într’un anumit grad 
chiar indiferentism ; și ce alta a putut fi 
causa, decât religiunea politioă-praotică ? 
Acesta religiune ou lățirea creștinismului 
înoepu a-șl perde din valorea și puterea 
sa tot mai mult, pănă când s’a stins de 
tot, ca una ce nu s’a putut înălța la cre
dința într’un D-deu adevărat și prin ur
mare deja dela înoeput oonțiuea în sine 
simburile perioiunei și al distrucțiunei.

(Va urma.) 

Guvernul de astăcjl a lovit în aoeste două 
mari idealuri; a desbinat oomitetul național 
de peste munți și a făout să fiă la Ligă 
două comitete. Aoum se înoâroă să desfiin
țeze sentimentul religios în popor.

loan Lahovari-, S’a pus în joc renu- 
mele nostru și ca națiune și oa comunitate 
creștină ortodoxă. Mibilul judecății aduse 
Metropolitului-Primat este ambițiunea și 
setea nemărginită de putere.

General Mânu: Amintesoe atentatele 
oomise de guvern oontra sentimentului na
țional, a magistraturei și a armatei. Acum 
s’a comis un atao la oredința ndstră, ale 
cărui urmări triste se vor vedâ mai târcjiu. 
Rogă adunarea să deolare, că d. D. Sturdza 
a demeritat dela țâră.

Taohe Ionescu: Arată cum d. Sturdza 
a fost pănă mai ieri la braț cu Metropoli- 
tul, a luat bani dela el, a iscălit o carte 
istorioă alăturea ou el. Acum însă l’a acu- 
sat, fîind-oă vrâ să fiă stăpân și pe biserică. 
O singură instituțiune națională are acjl 
țâra, e biserica strămoșâscă pângărită aoum, 
âr oredința sdrunoinată pentru o generațiă. 
Sturdza n’a răpit țării numai un Metropo- 
lit, dâr a răpit și oredința în patria ro
mână.

N. Filipescu: Partidul oonservator tre- 
bue să între de astăcjl înainte în acțiune. 
In acâ8tă adunare să declarăm cruciada în
cepută, să pornim cu toții lupta.

Vorbeso apoi d-nii C. Disescu și Las
car Catargiu, oare între altele cjise :

„Eu, oare de 50 de ani sunt în tre- 
bile publioe, oare am văcjut zidirea Româ
niei de astăcjl, și am pus în temeliile ei și 
munca mea, am avut nenorooirea să văd 
cu ochii cum s’a ridicat ou jandarmii din 
palatul Metropoliei șeful Biserioei, nejude- 
cat, și a oărui sentință de oondamnare n’a 
fost întărită de capul Statului. Sunt 30 de 
ani de când, ca Locotenent Domneso, m’am 
aflat în fața unui Metropolit, oare, în vest
minte arohieresol, se pusese în fruntea răs- 
vrătirei de uliță pentru a dărîma Unirea. 
Am soiut să soap țâra, fără să însoenez si
mulacre de judecare; am păzit cinstea Bi
serioei; am scutit evlavia âmenilor și am 
sfătuit pe Regele Carol, atunoea Domn, să 
facă act de milostivire iertându-1, pentru 
a nu sămăna ura și răsbunarea în țâră.... 
Astăcjl însă, guvernul a înghenunchiat Sta
tul înaintea Sinodului, a dispus de puterea 
eseoutivă fără voia Capului ei, în disprețul 
Constituției, și Corâna a fost despoiată de 
una din prerogativele ei. Față cu o așa 
purtare a guvernului, care este o amenin
țare pentru toț’, dâoă Metropolitul a putut 
să fiă tratat astfel, nimeul nu mai este în 
siguranță, eu cred, oă și atitudinea Țârei 
trebue să se schimbe. Noi ne-am retras 
dela guvern, ca să înlesnim liberalilor pu
tința de a lucra și ei peutru binele patriei 
comune; și de oând ne-am retras nu le-am 
pus nioî o piedecă, chiar atunci, când au 
desorganisat armata și au suprimat neatîr- 
narea magistraturei. Nu ne-am retras însă 
dela guvern, oa să vedem desființându-se 
munca a două generațiunl, muncă, din care 
s’a plămădit Regatul României. De aoeea, 
de astăcjl înainte suntem siliți se luptăm pentru 
răsturnarea acestui guvern, care, dâcă ar mai 
diănui la cârma Statului, ar fi o primejdie 
pentru liniștea, siguranța și demnitatea 
Țârei.

S’a primit apoi următorea moțiune:
„Cetățenii Capitalei, întruniți în diua 

de 26 Maiă 1896, în sala Dacia, sub pre
ședinția d-lui Lasoar Catargiu, față de pur
tarea guvernului în cestiunea judecărei Me
tropolitului-Primat, purtare, prin oare s’a 
înjosit Bisenoa, s’au nesocotit drepturile 
elementare ale fiă-oăruia și s’a violat Cons
tituția și principiile pe cari se razimă Sta
tul român; hotăresc:

„Să sprijine partidul oonservator în 
tote acțiunile, ce șefii partidului vor crede 
nimerit a întreprinde pentru a dobândi 
retragerea guvernului d-lui ÎSturdga, oare pri- 
mejduesoe liniștea, siguranța și demnitatea 
Țărei“.

Cu lungi și furtunose aplause e pri
mită acâstă moțiune. Se aud strigăte de 
Ura! bravo ! la luptă!

*
Studenții universitail au lansat urmă

torul apel:
Colegi! In fața oălcărilor aduse Con

stituției țârei, în fața nesoootirei legilor, 
oe garantâză siguranța și libertatea cetățe
nilor statului nostru; și mai presus de tbte 
în fața lovirei sdrobitore, ce se dă religiu- 
nei nâstre oreștine ortodoxe prin detrona
rea și alungarea I. P. S. ti. Metropolitului- 
Primat Gfienadie Petrescu,

Nouă, Studențime Universitară, ne-a 
venit rândul a proteste, energio oontra lo
viturilor date în tot oe e mai sacru nea
mului românesc.

De aoeea vă rugăm cu insistență a 
Vă întruni în număr oât de mare Marți 
28 MaiO a. o. ora 8 și jumătate sâra în 
sala Dacia, pentru a ne face o datoriă 
sfântă cătră Biserica oreștină, oonsecuențl 
promisiunei date părinților noștri de a păs
tra limba și religiunea țârei.

*
întruniri de felul acesta se fac în tâte 

părțile țării.
„Fpocau spune, că pote în Dumineca 

viitâre se va organisa un peregrinagiu mons
tru al cetățenilor din capitală la mănăsti
rea CăldărușanI.

Un astfel de peregrinagiu voeso să 
facă și Craiovenii — âr peste tot o mare 
mișcare și agitație domnesce și în poporul 
dela sate.

Oe ale mileniului.
Clușiu, 8 Iunie 1896.

Reuniunea damelor maghiare din 
Clușiu a arangiat ieri la promenadă petre
ceri poporale, cu scop filantropic, la cari 
și din partea Românilor au parocipat mai 
mulțl inși, nu dâră oa să se deleoteze în 
nisoe neoăliturl însoenate acolo, ci numai 
ca să oontribue și ei la scopul uman și 
moral.

De-acolo reîntorcându-se fiă-care la. 
vetrile sale, o familiă română, domiciliată 
de 15 ani într’una din stradele principale 
ale Clușiului, s’a așecjat la cină, ou nisce 
âspețl drăgălași, înoă și din România; și 
fiind timp frumos, masa nu s’a așternut în 
odaiă, ci în liber, sub portă, — un ue 
veohifi !

Conversația la masă, de sine priceput, 
a fost românăscă, — limba maternă a so
cietății, în oare majoritatea o formau da
mele. Conversația de altmintrelea era cât 
se pâte de liniștită, fără sgomot. Fiind însă 
în nemijlooita apropiere a stradei, vorba 
românâscă, atât de neplăoută publicului de 
aici, a străbătut totuși prin pârtă și la 
stradă.

Și aoâsta a fost destul pentru oa toc
mai oând societatea era mai liniștită, deo
dată să se pomenâscă ou nisce bombardări 
de pietri în portă, ca nisce trăsnete, de 
ougetai, că atunci a sosit marele Arpad cu 
civilisatorii săi, și șl-a început activi
tatea !

Stăpânul oasei Dumai decât a și aler
gat la stradă, să iutimpine ou pâne și cu 
sare pe vitejii civilisatorl, dâr domnialor 
s’au prefăcut în canfor!...

Bine soiut este, că atentatorii aceștia 
sunt numai droșdiile sooietății, dâr cu atât 
mai trist, că politica d-lor Dr. Iosif Gall 
et oonsortes a suferit, ba chiar ajutat să 
orâsca cârnele șovinismului, pănă la atâta, 
de rămân fără păreche în totă Europa.

Tot ieri s’a distribuit provocare din 
partea magistratului, oa astăcjl, de buouria 
mileniului, să se lumineze și arboreze cu 
flamuri casele.

Dâr aoeste scene nu sunt de buouriă, 
ci din contră, de întristare; prin urmare nu 
pote fi nioî o mirare, dâcă Românul bom
bardat fără oausă nici va lumina, nioî nu 
va arbora flamură pe casa sa, ohiar ds-ar 
sci, că nu numai ferestrile, dâr totă casa 
i-o vor dărîma, spre mai marea gloriă a 
mileniului!

Clușianul.

SCilOLE OILE!.
— 28 Maia,

Nou proces de pressă. „Tribuna11 din 
Sibiiu anunță, oă i-s’a intentat un nou pro
ces de pressă. Incriminat este un articul 
întitulat „Biserica și șoola11 în oare se 
vorbesce contra mileniului și e ținut în 
termini neofeDsivI pentru „nația milenară11. 
Hotărît, că e vorba și aici de-o intimidare 
copilărâscă din partea organelor guvernu
lui. „Tribuna11 de acjl publică întreg arti- 

culul încriminat pentru a-se convinge or* 
și cine, de absoluta lipsă de motive reale 
pe basa cărora s’a pornit procesul.

—o—
8 Iunie în Budapesta. Alaltăerl s’a 

săvârșit în Budapesta serbările, cari pun 
culmea mileniului unguresc. Au fost ban- 
derii, spectacole, vorbiri și multă lume 
adunată pentru a asista la splendorea des
fășurată de milenarii mici și mari în me
moria anului 1000 dela descălecarea hol
delor lui Arpad în vechia Panoniă. O fâie 
guvernamentală din Clușiu spune, oă s’a 
întâmplat și o nenorocire. Roibul unui ban- 
derist spăriindu-se de mulțimea stâgurilor 
a trântit pe stăpânul său la pământ și c’o 
copită i’a lovit în inimă așa, că l’au ridi
cat mai mort.

—o —
Sașii contra preotului Dr. Theii. 

Deochiatul preot săsesc Dr. Rudolf Theii 
din Noul-săseso, care și-a dus săptămânile 
trecute poporenii la esposiția milenară și 
i-a făout de rîs și batjocură înaintea jida
nilor din Budapesta, înoepe a fi atacat 
acuma chiar din partea soților săi de prin
cipii, adecă din partea Sașilor „negri“. 
Astfel în „Sieb. d. Tageblatt11 de ieri preo
tul săseso O. Wittstook, din Cisnădia, adre- 
sându-se într’o scricore deschisă oătră re- 
dacțiunea numitului 4*ar» spune că, deși 
mai multe comitete săsescl hotărîră, oa „Sașii 
ardeleni se ia parte în mod demonstrativ 
la serbările milenare pentru-oa să arate oe 
însâmnă munca germană pentru Maghiari", 
totuși nicl-odată ele n’au fost înțelese ou 
procederea preotului Dr. R. Theii „care cu 
tot dreptul a provocat înverșunare și a 
fost condamnată11 In fine preotul Wittstook 
declină dela sine denunțarea preotului 
Theii, oă și el (Wittstook) ar fi sprijinit 
și aprobat espedițiunea ridicolă și con
damnabilă a Sașilor din Nou la Buda
pesta.

Necasnrile Maghiarilor reformați din 
Ardeal. Se scie, că în luna lui Aprilie 
erupse un conflict forte aprig între două 
fracțiuni de ale reformaților ardeleni, din
tre cari una, în frunte cu episcopul refor
mat din Clușiu, Dominio Szasz, voiesoe cu 
tot prețul să disolve colegiul-Bethlen din 
Aiud, mai ales după-oe se înființase facul
tatea teologioă reformată în Clușiu, âr cea
laltă fracțiune, în frunte cu Banffy, Zeyk 
etc. voiesce să susțină colegiul, din care 
ies oei mai încărnațl și turbați Maghiar 
reformați. E interesant, că fracțiunea oea 
din urmă se îndrâptă acum ou un apel că
tră toți reformații din Ardeal, ca aoeștia 
să-o sprijinâscă în lupta lor. In apel se 
spune, între altele, cum s’a înființat colegiul 
din Aiud de cătră principele de odinioră 
al Ardealului, Gavril Bethlen, ce drepturi 
și prerogative are etc. și în fine, oa motiv 
principal pentru absoluta necesitate a asis
tenței colegiului, se amintesoe în apel fap
tul, oă „Colegiul reformat din Aiud îșl 
implinesoe misiunea într’una din părțile 
cele mai espuse ale țărei și mai amenințate 
de curentele naționaliste*. — Ii omoră frica 
de Români.

—o—
„Vasalii Maghiarilor11. In fine gran

domania și îngânfarea Maghiarilor totuși 
a fost săturată. Steagurile pretinselor țări 
„vasale11 Ungariei de odinioră încă au fost 
înșirate în conduotul festiv milenar, și adeoă 
în următorea ordine: steagul Transilvaniei, 
dus de contele AndreiQ Bethlen; al Bul
gariei — conte Iosif Teleki; al Cumaniei
— conte Zeno Csâky; al Lodomeriei —
— oonte Emeric Szecheuy; al Galiției — 
conte Mihail Eszterhazy; al Serbiei — 
oonte Ștefan Keglevich; al Bosniei — 
conte Geza Andrâssy; al Slavoniei — prinț 
Nioolau Palffy; al Croației — prinț Teo
dor Pejacevich; al Dalmației — conte 
Franoiso Nadasdy; și steagul Ungariei dus 
de baronul BMa Vay. Dâr să fiă ohiar 
și îndreptățită închinarea acestor steaguri, 
compatrioții noștri maghiari totuși nu do
vedesc alta decât, oă se țin mândri și fă- 
loșl, că pot oânta: „Tata oraiă, âr de mine 
vai!“

—o —
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Miei nevinoTațî. Esposiția milenară va 
avâ săptămâna viitore ospețl rari. Din co
mitatul Torontalului vor fi mânați la Bu
dapesta 1000 de miei nevinovațl, 800 de 
băețl și 200 de fet'țe dintre CroațI, Șerbi, 
Slovaci, Români, Bulgari și Nemți. Ei 
vor fi duși cu ghiotura de rătăciții lor das
căli și vor cânta acolo Himnusz-ul maghiar și 
site cântări „patriotice14.

—o—
Șerbi revoluționari în Turcia. In 

Ueskub, capitala vilajetului Kossovo din 
Turcia, se trediră locuitorii într’una din 
diminețile calelor treoute, că pe un pen
sionat susținut de guvernul sârbesc este 
arborat un steag cu inscripția: „Răsculați- 
vă Slavilor, dra liberărei' a bătut4. Poliția 
turcesoă a fost incunoscimțată, că steagul 
s’a făcut la consulatul sârbesc și in
trând ea în pensionat a deținut pe mai 
mulțl profesori și învățători sârbi. Afară de 
aoeștia au fost deținuți și o mulțime de 
fruntași sârbi din Ueskub.

— o —
Jules Simon greu bolnav. Din Paris 

se telegrsfiâză, că renumitul bărbat de 
■stat fiances Jules Simon e bolnav de morte. 
Se aștâptă în tot momentul catastrofa.

— o—
Mort din causa spirtului. George 

Voicu loouitor în Brașovul-vechii! a beut, 
din greșâlă, două deci-litri de spirt, ere- 
-dend, că e rachiîi. Spirtul se aprinse în el 
și nenorocitul om, după un chin de 3 4ile, 
-muri alăltăerl.

—o—
Oficeri francos! în armata turcdsca. 

Din Constantinopol se anunță, că la un 
ordin espres al Sultanului, vor fi aplicați 
câțl-va oficeri franoesl ca instruotorl în 
armata turoescă.

—o—
Pentru comercianți. In biroul came

rei comeroiale din Brașov se află următd- 
rele escrierl de oferte: 1) Una a direoțiu- 
nei oăilor ferate de stat ungare pentru li- 
ferare de oleu de rapiță. Terminul înain- 
tărei ofertelor este pănă la 3 Iulie o. 2) 
Alta a eomandei corpului 12 de armată 
din Sibiiu pentru liferare de diferiți ar- 
ticoll.

Pecatele Românilor ‘bucovineni.
De un timp încbce se ridică 

tot mai multe voci, cari se tânguesc 
;și se plâng, că nepăsarea majori
tății Românilor bucovineni față cu 
limba lor maternă și instituțiunile lor 
culturale, șl-a ajuns culmea. Pe 
-când străinii din Bucovina, și mai 
ales Rutenii, se "mchegă mereu, se 
-consolidâză și îșl sporesc pretensiu- 
nile, pe atunci mare parte din 
Românii bunovinenl seu nu fac ab
solut nimic, său strică cu intențiune 
operele naționale române, și oblesc 
prin acesta calea spre prăpastiă. 
Etă ce cetim în „Gaz. Bucovinei1,1 
dela 7 c.:

Poporul ni-se ruteniseză și-și asvârle 
însuși limba în schimbul alteia, în schim
bul unui preț nevoiaș și de batjocura lumii, 
âr inteligența nostră, în familiă, ca și afară 
de familiă, se germaniseză încă și adl, alun
gând ou dispreț limba romândscă din „sa- 
16neu, dintre fii și din tote locurile, ce ei 
i-se ouvin, și conservând în locul ei limba 
germană.

Cine, dintre cei ce atențl au fost 
bună-dră la aotul de instalare a ncului 
metropolit, n’a putut să constate cu inima 
sfâșiată de amar acest adevăr? Era o cji 
plăoută, căci era d1 de MaiO, serbarea ins- 
-talării unui nou metropolit. Și clopote și 
sgomot chemau pe toți de-a rândul, Ro
mâni și neromâni, la sfânta catedrală din 
centrul Bucovinei. Popor și preoțime, ofi- 
cianțl ou droaia, teribilă mulțime, îmbră- 
cațl de sărbătore grăbiau în șiruri dese 
.spre lăoașul Domnului, să asiste la un rar 
aot de serbare.

Și sfinte Domne! Acolo numai ser
bare roinândscă, în bisenoă românâsoă, ni
meni n’a putut să afle! Acolo toți și tote 

— pardon escepțiunilor! —numai în străine 
limbi îșl schimbau gândirile și din asta nu 
eșiau. Pe-afară, prin localuri, prin piață și 
pe strade?! In timp oe unii asistau măoar 
cu trupul la misa dumnedeescă, vedeam 
întregi oete de preoți, Români năsouțl și 
dânșii, venițl de pe la țâră, cum circulau 
de-alungul strădii și se’ntreceau ostentativ 
în străine conversații 1

Halal de noi 1 Splendid ne merge! 
Insă, ore pănă când? Căol sunt oribile și 
neiertate aceste păcate, cari la ceriu strigă 
după peddpsa meritată 1

Tot în amintitul Ți ar c0tim ur- 
mătorele:

De săptămâni întregi, în grădina din 
strada florilor, vestitul musicant și cântăreț 
român Paraschiv din Botoșani, delecteză în 
tdtă săra publioul ou piese și cu oântărl 
românescl, er publicul românesc, familii ro- 
mânescl se întrec aoolo : în desprețuirea 
limbei românescl.

Pe când bătrânul cântăreț român îșl 
încordă fibrele gâtului și corcjile viorei, 
pantru-ca în vibrațiune să pună prin dulol 
melodii românescl și aerul grădinei și ini
mile ndstre: publicul româneso din jur 
de mese, și corul românesc al „Armo
niei14, întrunit în pavilion la popice, într’una 
și mereu converseză cu toții numai in străine 
graiuri, er de limba maicei lor habar nu țin 
se aibă.1

Bătrânul Paraschiv cântă, cântă, ro- 
mânesce cântă, și din graiu și din vidră, 
der totul e de geba. Pomii grădinei mai 
degrabă îi mișcă bătrânul cântăreț prin 
dulcea melodie, der corcțile inimilor române 
bucovinene — pdte niol-odată....

Inaugurarea monumentelor lui Kogăl- 
niceanu și Alexandri.

Serbarea inaugurărei monumentelor 
nemuritorilor Mihail Kogălniceanu și Vasilie 
Alexandri se va severșl, după cum anunța
sem și mai qilele trecute, la 2 (14) o. în 
orașul Băcău.

Bustul în bronz al lui Mihail Kogăl
niceanu a fost oferit orașului de d-nii 
Urechia și Hegel, er bustul lui Vasilie 
Alexandri, sculptat de d-1 Hegel, a fost 
făcut prin subscripțiune publică, prin stăruin
țele unui oomitet ad-hoc, compus din: 
președintele G. C. Băileanu; vice-președin- 
tele Stefan Constandache', casierul P. Top- 
liceamr, și membrii Sourei, C. V. Busdu- 
ganu, D. Bâcu, L. Sachelary, D. Georgescu 
și Pavlesou.

Aceste două monumente vor fi in
augurate după următorul program:

La ora 1 p. m. se va oficia o pana- 
chidă comemorativă a marilor bărbați în 
biserica catedrală de cătră P. S. S. Episcop 
la care vor fi presante următorele persdne; 
comitetul coleotant, domnii donatori, ad
jutantul M. S. Regelui, guvernul, autori
tățile publice, rudele celebrilor bărbați, de- 
legațiunile Academiei, Ateneului. Teatrelor, 
Ligei, Universităților, profesorilor, studen
ților, pressei și oorpului didatic, și în fine 
invitații particulari.

La ora 2, invitații vcr pleca dela 
biserică în procesiune spre monumentul: 
lui V. Alexandri, și apoi do aci la monu
mentul lui M. Kogălniceanu. De-a lungul 
stradelor dela biserică pănă la ambele 
locuri, unde s’au ușe4»t (monumentele, vor 
fi înșirați pe trotoare elevii șcdlelor pu- 
blioe și private.

In jurul monumentelor vor fi aședate 
delegațiunile scolelor cu drapelele, detașa
mentele corpurilor de armată din garni- 
souă cu drapelele regimentelor, și un nu
măr de eleve în costum național, având 
fiă-care oâte un coșuleț cu flori de aruncat 
la piciorele monumentelor, când se va da 
semnalul de deschidere.

O comisiune întocmită ad-hoc și ou- 
noscută prin uu semn distinctiv, va primi 
și va destina locul fiă-căruia invitat în in
cinta serbărei pe o estradă, ce se va fi în
tocmit anume. In incintă nu vor întră de- 
oât invitații, și cei cari au loc în proce
siune. Comitetul organisător, împreună cu 
d-1 Prefect și d-1 Primar, vor primi rudele 

invitate, cari vor lua loc îndată lângă mo
nument.

După-ce autoritățile și invitații vor 
lua locurile lor, d-1 Președinte al comitetului 
și d-1 Olănescu, membru Academiei, la mo
numentul lui Alexandri, și d-1 Urechia la al 
lui M. Kogălnioeanu, vor rosti cuvântul 
inaugural sâu de predare a monumentului 
în primirea autorităților comunale și a pu
blicului. La monumentul convenit pentru 
acesta d-1 Statuar Hegel va face să cacjă 
vălul de pe momente, în sunetul imnu
lui național. Fetele vor arunoa flori asupra 
monumentului. Urmeză apoi răspunsul d-lui 
primar de primirea huiturilor.

In fine se va face defilarea și depu
nerea coronelor în ordinea procesiunei, și 
se vor ținâ discursurile, oe vor mai fi anun
țate mai dinainte la Comitetul serbărei.

Coronele vor fi oonservate la primă
rie și vor servi la ornarea monumentelor 
la cjiie de serbări naționale în amintirea 
marilor bărbați.

Literatură.
0 foia pentru tinerime.

Modest și fără sgomot apare din 10 
Ootomvre a. trecut în Tergu-Jiu (România) 
un clmr numit „Amicul Tinerimei, foiă de 
cunoscințe folositore4. Redaotor d-1 luliu 
Moisil, directorul liceului de acolo. Abo
namentul anual pentru Austro-Ungaria 9 
corone.

Scopul urmat de d-1 redactor Moisil, 
oare șl-a luat drept devisă pe frontespi- 
ciul (jiarului său: Cultură morală, iubire de 
neam, sciință și muncă, este de tot lăudabil 
și merită sprijinul cel mai călduros din 
partaa tinerimei și a părinților, cari au 
elevi la șoole. Materialul publicat în nu- 
merii apăruți pănă aoum este ales, variat 
și forte instructiv.

Uustrațiunile de asemenea sunt bine 
alese și bine eseoutate, ceea ce dovedesce, 
că redacțiunea nu cruță nioi o jertfă ma
terială în interesul (jirului. Din când în 
când aduce chiar și poesii pe note.

Etă cuprinsul numerilor apăruți pănă 
aouma: Nr. 1. Biografia lui V. Alexandri 
cu portret, de prof. A. Bârseanu; Cum 
trebua cetite cărțile? de prof. I. Popea; 
Roma vechiă, de I. Găvrilaș; Ce ne învăță 
un fir de iârbă, din Ibis; Sistemul solar, 
de prof. Dr. P. Tanco; Ursul, după Brehm; 
Potcovarul, poveste de Andersen ; Algebra.

Nr. 2—3: Andre-Marie Ampere, vieta 
și descoperirile lui în studiul electricității. 
Din francesă, de prof. A. Bârsan ; Tudor 
Vladimirescu și opera sa, de M. Șăineanu; 
Roma vechiă (fine); Mâța seu pisisa sălba
tică (ou ilustrația); Piticii. Isis; La târg. 
Din pățaniile unui cioban, de I. Panțu; 
Higiena; Pâtra filosofală. Isis; Diverse; 
Algebră.

Nr. 4. Beniamin Franclin, ou portret; 
Ce este poesia. Influința ei morală și în
semnătatea ei în cj’lele ndstre, de M. Stră- 
jan; La târg (continuare); Sfintele sărbă
tori. Cu ilustrațiă; Tudor Vladimirescu. 
(Continuare); Cinol săptămâni în balon 
(roman) de I. Verne; Adunarea și conser
varea plantelor, de I. Moisil ; Algebra.

Nr. 5: Iecob Moleschott, cu portret; 
Ce este poesia (continuare); La târg (con
tinuare); Tudor Vladimirescu (continuare); 
Zăpada și miraculele ei; Șimpanseul (ilus
trat) ; Cinci săptămâni în balon (oontinuare); 
Cacao ; Higienă ; Algebra.

Nr. 6: Sarcofagul lui Alexandru cel 
mare, cu ilustrații; Ce este poesia (con- 
tiunare); Tudor Vladimirescu (continuare); 
Eustahie, legendă (comunicată de Petra- 
Petrescu); Cărăbușii prinderea și conser
varea lor, de I. Moisil ; Alexandru oel 
mare; Higienă; Cinci săptămâni în balon 
(continuare); Furnioa, de Mark Twain 
(trad, de prof. Petroșan); Rafael Sanzio. 
cu portret; O oră pe fundul mării; Al
gebra ; Diverse.

Nr. 7; Nicolea Bălcescu, cu portret; 
de M. Strajan ; Ce este poesia, (continuare) 
Ouăle Paserilor cu (ilustrația); Eustahie, 
(continuare); Dunarea, de Aurei Mircea; 
Alexandru cel mare (continuare)^ Radele 
Rontgen; Cinci săptămâni în balon (con
tinuare); Diverse:

Nr. 8: Sciința de Mohamed; Cel 
mai mare bine, parabolă mitică ; Ce este 
poesia (continuare); Marea năgră, de Au
rel Mircea; Alexandru cel mare; Eustshie 
(continuare); Cinci săptămâni în balon, 
(cont.); Un cioban român la Roma; Amin
tiri din copilăria, de Diaconescu P.; Ță

ranul prost și țăranuî cuminte, legendă, 
comunicată de Moșul; Algebra; Diverse; 
Jocul Șahului.

Pe lângă ,acestea, în fiă-oare nnmăr 
se publică pentru distragere șarade, pro
bleme de gâoit și alte lucruri.

Atragem atențiunea publicului român, 
asupra acestei foi folositore, pe care o 
recomandăm ou tdtă căldura.

Brumărel.

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 8 Iunie. Din inciden

tul Țilei de acjî, la voința prea înaltă, 
s’au făcut mai multe grațiăr! a per
sanelor îngreunate cu pedepse de 
încliisdre pentru diferite delicte. Fbia 
oficială publică actul prea înalt de 
grațiare, în urma căruia s’au pus pe 
picior liber 149 de delicuențl.

Budapesta, 8 Iunie, Foile ungu
resc! oposiționale de aici dau espre- 
siune regretelor, că Majestatea Sa 
monarchul n’ a luat parte la ședința 
festivă comună a celor doue camere 
ținută în noul parlament.

NECROLOG. Ana Fărcaș n. Biro, 
după un morb plin de suferințe, provăcjută 
ou s. sacramente, șl-a dat nobilul suflet în 
manile Creatorului în 6 Iunie 1896 o. n. 
la 12 ore noptea, în etate de 66 ani a 
vieței, și 44 ani a fericitei sale căsătorii.

Rămășițele pământescl s’au îmormen- 
tat Luni în 8 Iunie la 11 ore a. m. în oi- 
miteriul gr. cat. din Seo, Opidul nou.

— Parascheva Anton Purclieria născ. 
Furnică, soția d-lui Anton Purchăria din 
Brașov, a răposat erl dimineță în anul al 
67-lea al etății și al 50-lea al căsătoriei. 
Imormântarea se va face mâne, MercurI, 
la 3 dre p. m. în cimiterul Bisericei S-lui 
Nicolae din Prund. O jălesoe întristatul 
soț ou număroșl fii, fiioe și alte rudenii. — 
Fiă le țărâna ușoră 1

Moda Ia curțile europene. „Gil Bias4 
ne spune, că la curțile europene domnesc 
mode fdrte diferite unele de altele. Nu
mitul (jiar publică în acdstă cestiune urmă- 
torele date interesante: Princesa de Wa
les, care și astă-<jl .numără între oele mai 
frumdse dame din Anglia, a adus în modă 
toaletele englese; cu deosebire sunt de 
a-i-se mulțămi ei hainele de colori mai 
înohise, provăcjute cu gulere înalte. Regina 
Viotoria înoă și acum îșl jelesce soțul, ea 
portă de regula haine negre și capișon 
alb de crâpe. Regina Margareta a Italiei 
îmbracă cu predilecția toalete albe, ch ar 
și atunci când face escursiunl în munți. 
Regina Spaniei și regenta Olandiei se îm- 
braoă forte simplu, și numai cu ooasiunea 
sărbătorilor mai mărise folosesc de toalete 
mai pompose. Tinera Țarină de asemenea 
e de regulă simplu îmbrăcată, la serate 
pdrtă mai tot-deuna costum național, și 
numai la sărbărl desvoltă o pompă estra- 
ordinară. La curtea rusesoă brileza, în 
oeea-ce privesce toaletele, marea duoesă, 
Wladimir și ducâsa do Leuchtenberg, oari 
în fiă-oare an călătoresc la Paris, pentru 
de ași câștiga cunoscințe despre modele 
cele mai nouă, mai bizare și esoentrice.

Osîndirea Ia morte a unei națiuni 
îutregî. Incvisiția spaniolă osândi la mdrte 
în 16 Februarie 1568 pe toți locuitorii 
Olandiei, cu escepțiunea numai a câtor-va 
persdne numite. Sentința remarcabilă a 
fost întărită ou 4ece 4ile mai târ4iu de 
cătră regele Filip II, care trimise pe du
cele de Alba, oa să omore pe cele 3 mi- 
lione de Olandezi. Duoele a și lăsat să 
fiă omorîțl în primele trei luni 1800 de 
omeni, și mai târ4m aprope 18.000, fără 
de-a calcula aoi pe cei oă4uțl în lupte și 
la asedieri.

ProrriBtar: Oi*» Aurei ^ure^îami.
Redactor responsabil Gregariu âSaios*.
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Oursui Ea bursa dosi Vâena.
Din 8 Iunie 1896.

R;mta ung. de aur 4% .... 122.65
Ruita de cordne ung. 4% . . . 98.86 
hupr. căii. fer. ung. în aur • 124.10
Impr. căii. fer. ung. în argint41/2°/0 101.45
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.70 
B muri rurale ungare 4% . . . 96.65
BjnurI rurale oroate-siavone. . . 97.50
Imprum. ung. cu premii . . . . 151.—
Leșuri pentru reg. Tisei și Segedin. 139.—
Renta de hârtie austr.......... 101.40
Renta de argint austr...........101.30
Renta de aur austr............... 122.70
LosurI din 860   144.30
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 968.— 
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 389.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 355.90
Napoleondorî.................................. 9 53
Mărci imperiale germane . . . 58.75
London vista....................................120.—
Paris vista.................................. 47.65
Rente de corâne austr. 4°/0. . . 101.45
Note italiene.................................. 44.5272

©upsm! peefeâ Erase®.©upsm! peefeâ Brașov.
Din 9 Iunie 1896.

Bancnota rom. Camp. 9.48 Vend. 9.52
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’crl Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Camp. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.50 Vend.
Mărci germane Cump. 58.50 Vend.
Lire turcescl Cump. 10.70 Vend. —
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Pubiicațiune de licitațiă.
Biserica română gr. or. cu hra

mul S-lui Nicolae din Brașov-Schei, 
și comuna bisericescă română gr. or. 
din Brașov cetate, având de scop a 
vinde realitatea lor aflătdre în Bra
șov, suburbiul Blumena, a împărțit 
acea realitate în 16 parcele, după 
cum se pdte vede din planul află
tor în cancelaria D-lui Advocat Ni
colae Strevoiu. Din cele 16 parcele 
de astă-dată se pun în licitație ur- 
mătdrele 3 parcele:

1) parcela IV în estensiune de 
1441.68 metri cadrați dimpreună cu 
casa de grădinar; prețul de escla- 
mare fiind 2400 fl.;

2) parcela V în estensiune de 
1167.9 metri cadrați cu prețul de es- 
clamare 1800 fl.;

3) parcela VI în estensiune de 

1348.5 metri cadrați cu prețul de 
esclamare 2700 fl.

Licitația pentru vinderea celor 
trei parcele susnumite se va ține în 
1 Iulie 1896 la 9 6re în cancelaria 
D-lui Advocat Nicolae Strâvoiu (Bra
șov cetate tergul cailor Nr. 6) unde 
se va putâ lua în vedere planul de 
parcelare și se vor pute ceti și con- 
dițiunile de licitațiă

Până în 30 Iuniu 1896 se pot 
face și oferte în scris provecțute cu 
vadiu de 10°/0 a prețului de escla
mare.

Ofertele în scris sunt a se adresa 
D-lui Advocat Nicolae Strevoiu.

La dorința cumpărătorului ju
mătate din preț va pute să rămână 
Intabulat pe parcela cumpărată pre 
lângă plătirea unei dobândi de 6%.

Brașov, 25 Mai 1896 v.
992,1-3.

Nrul 75 63—1896.

pvbhcațiune.
In revierul orășenesc se aren- 

deză pe cale de oferte și licitațiune 
pe durată 1896—1898, următorele lo
curi de pășunit din pădure:

a) locul de pășunit numai' pen
tru vite cornute 182 jugăre;

b) locul de pășunit pentru vite 
cornute și oi 1053 jugăre; la olaltă 
1235 jugăre.

Reflectanții au de a-’și ascerne 
ofertele timbrate, închise și provă- 
fiute cu un vadiu de 50 fl., până în 
23 Iunie a. c., înainte de prâniț la 
11 ore la oficiul orășenesc foreBtieral. 
Pertractarea va ave loc în aceeași 
cji la ll'/2 dre înainte de prântț.

Brașov, 4 Iunie 1896. 
993,1—3 Magistratul orășenesc.

Sosirea si Blacaroa imurilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov;

Tr. accelerat: 5 ore 07 m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

'Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 Are 20 m. după amecjl.
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.; 10 ore 19 minute s6ra..
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 Ore 31 unu. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Tunul de pers. : 8 6re 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 in. d. am. 
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia Ia Brașov*)

Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

*) Acest tren circulâză unmai Joia

Plecarea trenurilor din Bras.
I. Deia Brașov la Pesta

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

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin,
Tr. accelerat; 5 Ore 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecl.1
Trenul accel.: 2 dre 19 min. după am
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.

Trenul mixt: 8 6re 35 min. dimindța. 
„ „ 4 „ 55 m. după am.

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

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 6re 40 min. sera.

Dumineca și la sărbători.
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TRAHSILVAKlr‘„GAZETA
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