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Brașov, Vmerl-Sâmbâtă, 4 (16) Maifl 1896.

Vechia tactică..
Vechia tactică ungurăscă, prac

ticată pănă acuma față cu legitima 
nemulțămire a poporelor nemaghiare, 
se urm6ză cu nou avent în cjilele 
acestea de festivități lărmuitore.

Deja purtarea intransigentă a 
patrioților șoviniștî în afacerea sa- 
tisfacțiunei, ce-o pretind dela Șerbi, 
denotă direcțiunea, ce s’a luat în 
lața serbărilor milenare.

Cu aceeași voiniciă, cu care 
foile șoviniste erau gata se lase a fi 
bombardat Belgradul de cătră paci- 
nicul monitor austriac, care numai 
la așa cevași nu s’a gândit, ei, decă 
ar fi după disposiția, ce o au. ar 
mobilisa tbtă armata, pentru ca să 
sdrobăscă în 24 de 6re pe toți, câți 
au obrăznicia a fi mâhniți și nemul- 
țămiți cu sbrtea lor, când nația stă- 
pânitore se bucură, saltă și se vese- 
lesce.

Par’ că ar vre cu tot adinsul 
puternicii cjilei se dovedâseă în mod 
sgomotos, că tătă nemulțămirea și 
mâhnirea, despre care e vorba, nu 
vine decât dela dușmănia, ce „agi- 
tatorii“, puși la cale de cătră ini
micii dinafară, o propagă în contra 
chiar a esistenței statului ungar.

Pentru ca se potă pune lucru
rile în lumina acesta, șoviniștii ar 
voi cu tot adinsul se provăce cât 
mai multe scandaluri de vătămare a 
steagului unguresc în ținuturile lo
cuite de naționalități și mai ales în
tre Români, pe cari se le potă în
fățișa apoi ca atacuri îndreptate în 
contra integrității statului.

S’a vecjut, cu ce nespusă sete 
de resbunare s’au aruncat foile șo
viniste asupra minciunei telegrafiate 
dela Lugoș, că teologii români din 
Caransebeș ar fi ars un steg un
guresc.

Der nu numai aici, ci în multe 
alte localități s’au lățit din partea 
maghiară cu intențiune sciri false, 
că Românii au vătămat stegul dela 
casa cutare. Și n’au rămas fără con- 
secență aceste sciri, căci, numai la 
simplul prepus, s’au făcut ici și 
colo chiar și arestări printre Ro
mâni. Așa s’a întâmplat la Hațeg, 
la Timișăra, în comitatul Cojoc- 
nei etc.

E învederat, că ar voi cu ori-ce 
preț guvernanții să aibă cât mai 
multe „dove4i“, că nemulțumiți! sunt 
numai cei ce atacă fățiș stăgul un
guresc, 6r nu cei, despre cari foile 
dinafară scriu, că sunt rău tractați 
și neîndreptățiți.

Tactica e pe cât de vechiă, pe 
atât de perfidă. Să sperăm însă, că 
ea, dâcă pănă acuma li-a ajutat 
vre-odată Maghiarilor, de astă-dată 
va face un cumplit fiasco, căci opo- 
sițiunea poporelor nemaghiare va 
sci să se ferâscă de cursa, ce ’i-se 
pune.

„Gaulois11 despre mileniu.

Marele cpar parisian „Le Gaulois“ 
în numărul său de Dumineca, 10 
Maiu, scrie într’un articol semnat de 
A. de Alaugry cu privire la mileniu 
următârele:

Nu numai în Serbia și în România 
se fac manfestărl contra milenarului din 
Budapesta, demonstrațiunile în contra aces
tei solemnități unguresol se îmulțesc; în 
Viena s’a pronunțat un meeting de stu- 
dențl într’un sens fățiș nefavorabil caracte
rului politio al serbărilor unguresol.

Dâr un fapt ou mult mai important 
deoât tâte celelalte, care a produs o im- 
presiune profundă în anumite cercuri di
plomatice, este protestarea fârte demnă și 
energioă a locuitorilor nemaghiari din rega
tul Transleithaniei. Românii, Serbii, Slo
vacii etc. uniți într’un singur gând de apă
rare contra tractărei neegale, ce trebue să 
îndure, au espus din nou plângerile și au 
renoit revindecările lor.

Fiind dat, că tote acestea elemente 
reunite formeză mai mult de jumătate din 
poporația Transleithaniei, unde Ungurii nu 
numără mai mult decât circa 7 milione din 
cifra totală a locuitorilor, e clar că o ma
nifestația de acâstă natură nu e fără gra
vitate, și că în tot cașul ea indică o situa
ția destul de încordată, pentru ca, într’un 
viitor pote mai apropiat decum s’ar crede, 
se potă resulta dintr’însa forte grele com- 
plicațiunl.

Trebue să reounosoem dealtmintrelea, 
că Maghiarii, a căror oârdă patriotioă e de 
totului tot sensibilă, și cari sunt în cel mai 
mare grad geloși de independența lor, nu 
s’au arătat întotdâuna respectuoși față cu 
independența altora și au negligiat forte 
adeseori de-a se folosi în raportul ou na
ționalitățile, subordonate naționalității lor, 
de tâte oonsiderațiunile și menagerele, pe 
cari în lipsa unui alt sentiment trebuia să 
li-le sugereze prudența.

Ei au prooedat la maghiarisarea a 4 
milione de Slavi, de 3 milione Români și 
chiar de 2 milione Germani, cari fac parte 
din monarchia lor, ou vigorea cea mai ne- 
milosă și ou un autoritarism aprope incon- 
scient, impunendu-le între altele limba lor 
asiatică și pretinfiend, oa ei să renunță la 
idiomul rassei lor.

Astăfil nu umblă âre ei a crea în ținuturi 
nemaghiare 400 de nouă șoâle primare ma
ghiare, a căror funoționare va produce o 
seriă de neourmate vexațiuni, și nu va lipsi 
a da loc la tote abusurile de putere ima
ginabile ? Cum să ne mirăm după tâte 
acestea der de protestările oe se ridică din 
tote părțile?J

Fără îndoială, națiunea maghiară are 
dreptul de a se mândri de trecutul său is
toric și de desvoltarea oontinuă a prospe
rității sale; însă, cum forte just a obser
vat un străin, a cărui apreciațiunl de- 
nâtă bunul simț, mărirea unei țări nu .e 
destul de solid întemeiată când îi lipsesoe 
din omogenitate, când mai ales jumătate 
din loouitorii ei se consideră ou drept, ori 
cu nedreptj ca oprimați de jumătatea cealaltă. 
La aoâsta trebue să se gândescă înțelep- 
țesce Maghiarii, dâcă voieso să evite stân
cile, de cari ar pute într’o fii să se sfă- 
rîme corabia lor.

încă o interpelare în cestiunea 
arderei stegului unguresc în Bel
grad. In ședința de alaltăerl a camerei un
gare deputatul Frd. Horanszky a resuscitat 
ârășl cestiunea arderei steagului unguresc 
în Belgrad. El a adresat ministrului-pre- 
ședinte următorea interpelare: „Adevărat 
este, că ambasadorul din Belgrad al mo- 
narchiei austro-ungare, la însărcinarea mi- 
nisteriului de esterne, a protestat în contra 
numirei în oficiu a șefului de polițiă Ni
cola StefanovicI și a declarat, că în urma 
aoâsta nu este mulțumit ou satisfaoția dată 
de Serbia? Adevărat e, oă față cu acăstă 
protestare a ministeriului nostru de esterne 
guvernul sârbesc n’a luat nici o măsură 
nouă și oă nioî nu e splicat să-și împli- 
nâscă promisiunea privitore la dimisionarea 
din post a șefului de polițiă? In urma 
acestora, are guvernul de gând să pretindă 
și mai departe satisfacțiă, eventual să re
curgă la tote acele măsuri, cari sunt de 
sjuns și potrivite pentru de-a răsbuna vă
tămarea făcută ?“ — Vom vede, ce va răs
punde Banffy la acâsta interpelare, in săp
tămâna trecută, oând a răspuns înoă la o 
interpelare adresată lui în obiectul acesta, 
Banffy n’a prea nemerit’o și foile ungu
resol îl iau aoum în batjooură, oă s’a lăsat 
să fiă tras pe sforă de cătră Sârbi și oă 
nu scie să apere onorea stindardului ma
ghiar.

Sciri triste dela Caransebeș.
Caransebeș, 10 Mail 1896.

De un timp îneâce pare că e bătaia 
lui Dumnefieu asupra nostră a Caransebe- 
șenilor. Unul câte unul se ivesc simptomele 
unei bole sociale, cari denotă apropierea 
unei orise.

Nu e așa de mult de oând întrâga 
Românime se însenina în urma bunelor 
sciri, ce se lățiau de aici și tot Românul 
de bine era mândru de oeea ce se petreeea 
la Caransebeș.

Astăfil, ah, astăfil s’au schimbat la 
față aprope tote, chiar și omenii s’au 
schimbat, încât nu-i mai ounoscl. Omenii, 
cari pănă de curând treceau, și pentru 
naivi pote că mai trec încă, de „condu
cători, de un timp încooe nu mai sciu 
cum să se înfrățesoă ou stăpânii fiilei și 
să între în voile atât ale veohilor, oât și 
ale noilor Maghiari. Ei, cari 6re-oâud erau 
gata se dea ou barda în lună, astăfil sunt 
miol și prea blânfil, gata spre sacrifioiu.

Comunitatea de avere se întrece cu 
Reuniunea română de cântări în a-șl pune 
șalele lor la disposițiunea școlelor civile 
de stat de aiol, ca să-și potă arangia mai 
în tignă festivitățile milenare. Repres^n- 
tanța orășenâsoă în ședința ținută la 29 
Aprilie a. o. a hotărît cu unanimitate de 
voturi serbările milenare, fiind de față la 
ședință între alții nu mai puțin deoât și 
conducătorii naționali: Asesori de-ai con- 
sistorului nostru diecesan, ba chiar și referin
țele senatului școlar. Chiar și fâia ovreâscă 
de aici „Karansebesâr Woohenblatt1* în 
numărul dela 3 Maih a. c. caracterisâză 
destul de nefavorabil repentina sohimbare 
la față prin următorele cuvinte: „Wer so 
Gelegenheit hatte dieser denkwiirdigen 
Sitzung beizuwohnen, der musste unbe- 
dingt Betrachtungen uber Einst und letzt 
anstellen. Wer hătte wol noch vor einem 
Quinquennium qedacht, dass in Karansebes 
eine Millennium/eier uberhaupt, geschweige 

mit einer so imposanien Einhelligheit votirt 
wird*  ?*)

stâlpul de odinioră al dieoesei, fostul 
mare seoretar consistorial Bartolomei, ac
tual prim senator al orașului de Dumnefieu 
scutit Caransebeș și primar in spe, este, 
aufiițl D-vostre, „onorat*  ca se1 țină discursul 
festio în cinstea milleniului.

Capaoul la tote acestea l’a pus în 
fiiua de afil, 10 Mai, magistratul orășenesc, 
oare după terminarea ședinței sale festive 
milenare, a mers în mare ținută în frunte, 
vefii bine, ou prospătul primar român, de
putat dietal in spe „But dea Szilard*  de au 
asistat în tote bisericile la doxologiele mile
nare, închiind tura, precum se cuvine unui 
magistrat patriotic, compus, ca și represen- 
tanța, în majoritate sdrobitore de Români, în 
sinagoga evreesoă din loc.

Ba fiău de vre-o 400 de ani de când 
esistă magistrat în Caransebeș, după cum 
ni-o spune cu multă oompetență eruditul 
prim senator, ași îndrăsni să mă rămășesc, 
că al nostru, al celor cari avem fericirea a 
treoe sub fericita oblăduire maghiară în 
al doilea mileniu, este oel dintâiu și cu 
voia lui Dumnefieu cel din urmă, care și-a 
pus picioruțele peste pragul unei sinagoga. 
Și, fire-ar să-i fie de bine, în ținută de gală, 
în frunte cu fățosul Szilard și decă nu mă 
înșelară ochii ou drăgălașul Brancovioiu, 
fratele de cruce al nemaghiarilor.

Să fiă cu iertăoiune c’am vorbit lu
cruri de rușine, dâr oe să facem, sunt frați 
de-ai noștri cei cari le-au făcut, și n’avem 
oe face. De pârlit nu-i poți, căci tocmai 
aoum îngrășându-se înoep a năpârli pârliții 
de ei.

Am soootit să încep mai mereuț, oa 
de altă-dată să sfârșesc ou rău dâcă lipsă 
va fi de asprime.

Scietot.

Contra mileniului.
Alaltăerl se adunase în vestibulul 

universității din Viena un mare număr de 
studențl naționaliști germani, sârbi, croațl, 
români, sloveni, slovaci, și ruteni. De-odată, 
la un semnal dat de un student sârb, toți 
erupseră în strigăte de : „ Pereat mileniul* ! 
Servitorii universității voiră să se arunce 
asupra amintitului student sârb oa să-1 
prinfiă, dâr colegii lui îl încuDjurară, for
mând un oero strîns în jurul lui, și înce
pură din nou a striga: „Pereat Maghiarii, 
pereat Jidano-Maghiarii, pereat Jidanii, pereat 
Banffy, pereat Badeni, pereat rectorul!*  eto. 
După o jumătate de oră, la alt semnal dat 
toți studenții se despărtară, și cu aoăsta se 
fini demonstrațiunea.

Studenții technici din Viena ținură tot 
alaltăerl o adunare, în oare venind vorba 
și despre cestiunea „necapabilității Jidani
lor de-a da satisfaoțiă“, reotorul Rick fiise, 
oă nu permite să se disoute asupra acestei 
cestiunl. Atunol se isca un tumult nedes- 
criptibil, toți studenții se ridicară ca unul 
strigând: „Jos cu mileniul, jos Jidanii, pereat 
rectorul!*  In aulă se repetară demonstra
țiunile.

rii.de
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Mai departe 4iarel® budapestane 
Bfirmă, că studenții români și slavi dela 
aodlele înalte din Viena au hotărît în as- 
ouns să arangieze afară de Viena o demon- 
strațiuna mare contra mileniului, cu care 
ocasiune să ardă și stâgul maghiar.

*
„Magyarorszâg^ primesoe din Turoț- 

Sân-Mărtin soirea, că cu ooasiunea ilumi- 
nărei de Dumineca s’au făcut aoolo mai 
multe demonstrațiunl panslaviste. Astfel 
ferestrile iluminate ale unui neguțător au 
fost sparte cu pietri; apoi o grupă de 20 
—25 tineil cântau pe strade imnul națio
nal slovac „Hej Slovaneu, și unii dintre ei 
au fost deținuți. In fine serice, oă steagul 
maghiar a fost de două-orl depărtat cu 
puterea de pe casa comunală și oă singu- 
ratiol „panslaviștl" au intrat ohiar și în 
case și au stîns luminările aprinse prin 
tereștri.

«

In comuna Răcaș de lângă . Timișora 
preotul rom. cat. Dr. Bercovici ținu cu oca- 
siunea hturgiei milenare o predică, în oare 
atacă în modul oel mai vehement proiec
tele bisericescî-politice și pe Jidani. In urma 
acăsta toți onorațiorii și tote autoritățile 
părăsită în mod demonstrativ biserica și mer- 
seră îu sinagogă!

*

Nu trece aprope nici o 4’> 1Q oare 
nu anunță pressa jidano-maghiară despre 
nouă atentate asupra steagurilor naționale 
maghiare. Astfel in 4^1®!® urmă s’ar fi 
făcut atentate de natura acesta în Bocșa 
germană, Borșa din corn. Cojocnei, și în 
Bod, corn. Brașovului. Este însă întrebare, 
că întru cât soirile despre aceste atentate 
sunt adevărate, căol am făcut esperiența, 
că pressa jidano-maghiară, mai ales în 
timpul din urmă, are mare plăcere de-a 
esagera peste măsură.

*
Țiiarul rusesc „Nowoje Wrejmau salută 

în mod simpatic demonstrațiunile antimaghare 
arangiate în Buouresol și Belgrad oontra 
mileniului. Ișl esprimă părerea de rău, că 
demonstranții din Belgrad au fost împrăș- 
tiațl cu putere armată, și că guvernul sâr- 
beso s’a grăbit (?) să dea satisfacțiă amba
sadorului austro-ungar.

Cum se serbâză, mileniul printre 
Români.

De pe valea Someșului, Maifi 1896.
Domnule Redactor! O scârbă desgus- 

tătore ne ouprinde, când vedem sbuoiumă- 
rile patrioților înpintenațl și perciunați, de 
a ridioa tămbălăul și serbările milenare la 
apogeul închipuit; dăr — o spunem verde 
_  nu ne cuprinde nici o târnă. Și acâsta 
este destul! Eu îmi duc traiul și ’ml pe- 
treo viața între popor, îi cunoso tote nă- 
oazurile, t6te suferințele și tote luorările, 
el trage, sufere tote loviturile și tâte nă
cazurile ou o răbdare proverbială, der la 
4ile rari și bune se petreoe și se veselesce 
oum soie numai el; Vă asigur însă, că la 
sărbările milenare nu ia de loc parte și 
nu se veselesce, oi stă nepăsător, ba rîde- 
rîde bine și se scârbesce și ’șl întorce fața 
dela cei ce serbâză.

In giurul nostru, într’o mulțime de 
comune române câte le cunosc, nici po
mană de aer serbătoreso, toți stau indife
renți. Un prietin din părțile ungurene îmi 
scriea dilele trecute, oă la ei „stau să se 
dărîme olădirile sub greutatea stegurilor 
unguresol", la noi însă ici colea, la câte un 
amărît de funcționar, zăresol câte-o flean- 
dură de steag scos câte pe o 4b două, și 
âră ascuns de frică, ca nu cumva să-l mur- 
dăresoă Românii, dăr pot să asigur pe ori
care patriot, că Românul e cu mult mai 
cinstit decât să comită astfel de fapte și să 
se mânjăscă ou astfel de luoru.

Chiar în comune, unde se află câte 
un „agitator valah", așa poreclit după so- 
ootâla ungurescă, acesta nu s’a mișcat, n’a 
agitat niol într’un chip în contra sărbărilor 
milenare, căol n’a fost absolut de lipsă. 
Prioepe poporul fdrte .bine cum stăm și 
fără a mai fi agitat, și agitatorii au și ei 

satisfacțiunea a se bucura de înțelepciunea 
și pătrunderea ageră a poporului.

Dăr unde s’a vă4ut pădure fără us
cături, nutreț fără ogrinji, câni fără pu
reci,

nuntă fără rîs, 
morte fără plâns ?

Insă o rîndunică nu face primăvâră!
Codalăi și ogrinji de aoeștia s’au în

hămat și prin unele comune de ale nâstre 
la tărăbdnța tămbălăului milenar, ca îu 
Șanț, în Maier, Ilva, Moood eto. Au ținut 
bieții de ei să se îmbrace în „diszmagyar", 
să ’șl pună pinteni și peauă, să se arate 
stăpânilor bareml pe din afară, căci înlăun- 
tru cine-i vede, cine-i oaută, și deoă le co- 
răeso mațele de fome? Au ținut și ei să 
faoă ca Țiganul, care pdrtă peană și când 
e lihnit de gol, ca capra, oare pbrtă cbda 
ridicată când e plină de rîie. Un amărît 
de popă s’a dus și el să se sature odată 
bine pe sema budgetului, der ceilalți, har 
Domnului! s’au rugat din inimă lui Dum- 
ne4eu pentru binele poporului, pentru fe
ricirea țării și pentru luminarea creerilor 
tulburi, și au mâncat acasă.

Etă pentru ce nu purtăm nici o frică 
că ne vom pierde ! Că în Maier, de pildă, 
dascălul dela șcbla comunală, în 9 1. c. s’a 
procopsit cu școlarii români în limba ma
ghiară în fața unui mic public împintenat, 
după care apoi s’a benohetuit; oă alte scole 
tot comunale, ca oelea din Ilva, Măgura 
său Jtfodna atât de nimerite — fao tot așa 
— nu ne insuflă niol o îngrijire, căci n’au 
făcut și nu fac și nu vor faoe nici un spor 
cu maghiarisarea pintre noi, despre ce 
ne-am convins din destul în decurs de 20 
de ani. Acesta o văd și patrioții, căci un 
om de-al lor a sfătuit odată pe învăță
torii dela șcbla de stat din Rodna să iăe 
pildă și carte dela învățătorii șoolei oonfes. 
gr. cat. pe cari i-a presentat ca model. 
Și eu am nădejde în Dumne4eu și în vir
tutea poporului român, oă nu vom peri; 
patrioților le poftim apetit bun, er Epis
copul Szab^ să nu se supere, oă bunii noș
tri păstori îșl fao datoria cum sciu ei, căci 
nici un fiiunu e dator să asculte nici chiar 
de părinți, când aceștia îi îndemnă să facă 
fapte rele.

eu.

On rewîent toujours»»
Brașov, 2 MaiQ v.

Ni s’a atras atențiunea asupra număru
lui de Sâmbătă al „Revistei Orăștieiu, în 
oare d-1 V. Mangra debutbză c’un soi di- 
sant răspuns la articulii darului nostru în
titulați : „Ordonanțele lui Hieronymi și 
Comitetul".

Se plânge d-1 V. Mangra, că mai de 
mult ar fi fost ataoat pe nedrept din par
tea „Gazetei Transilvaniei" și că și acum 
aobsta ar fi lovit în „comitetul substitut" 
și în deosebi în d-sa etc. D-1 V. Mangra 
mai are și outezarea a insinua „Gazetei 
Transilvaniei" „răutate" față cu d-sa, și 
încă „aoeea-șl răutate, ca pressa șovinistă 
maghiară". Ba merge pănă a susțină, că 
am „mistificat" lumea, am „reprodus fals" 
tote numai din ură față ou d-sa.

Aoesta ne face să fim îngrijațl, pen
tru oreerii d-sale. Prea mult îșl închi- 
puieBoe d-1 V. Mangra despre importanța 
personalității sale în mijlooul poporului 
român, când vrea să faoă pe lume să 
cre4ă oă acum și „Gazeta T<ansilvaniei„ 
îl învidieză pentru acesta importanță, că 
acest 4iar n’a avut alt lucru decât să emu
leze aoum în răutate cu haita șovinistă 
maghiară, care ar vrea să înghită în fie
care clipită pe bietul oălugăr.

D-1 V. Mangra cunbsce forte bine 
părerea nbstră despre celebritatea sa poli
tică, și dboă a cre4ut că prin debutul său 
în „Rev. Orăștiei" va răsturna critioa obiec
tivă ce am fost făcut’o atitudiunei sale de 
pe timpul conferențelor confidenționale din 
Arad și al adunării dela 28 Novembre 
1895, s’a înșelat amar.

Decă la articolii noștrii scrișl înainte 
cu un an și jumătate n’a răspuns d-1 Man
gra nimic pănă acuma, oausa este simpla- 
mente că n’a avut ce să răspundă.

Acuma vine însă d-1 V. Mangra și 

pretinde a se apăra contra „atacurilor și 
insultelor personale", ce le-am fi debitat 
noi pentru discreditarea d-sale.

Nici că ne-am gândit vre-odată la 
persona d-lui V. Mangra și decă ou tote 
acestea am trebuit să criticăm prooederea 
luijobieotiv, din punot de vedere al interesului 
partidului nostru și al solidaritățiilui, nu noi 
suntem de vină. Cine l’a pus pe d-1 Mangra 
se vrea „să conducă" d-sa partidul, să în
curce treburile și să întrigeze cu sobolii 
ceilalți în contra solidarității nbstre națio
nale? Noi de sigur că nu.

Insă, dice D-1 Mangra, „eu tote le-am 
făout stând în legătură ou comitetul în
temnițat, și după direcțiunea ce mi-a dat’o 
aoesta".

Forte bine. Dbr oe dovedesoe asta? 
Nici mai mult, niol mai puțin, decât că 
atunol și comitetul întemnițat a greșit 
oum au greșit moștenitorii, lui între oarl, 
se vede, d-1 Mangra pretinde a fi juoat 
rolul principal.

Noi n’am sciut nimio nici de acest 
rol, nici de legăturile d-lui Mangra ou cei 
întemnițați.

Am soiut numai oe-am vă4ut: ne
leala ba chiar perfida purtare a d-lui V. 
Mangra față cu consfătuirile conferenței 
intime dela Arad, și în deosebi față cu 
comisia de 14 alesă de aoesta oonferență.

O nouă dovadă despre acesta ne dă 
acuma când recunosce pe față că a fost 
într’un fel înțeles cu oomitetul întemnițat, 
și la Arad a vorbit într’alt fel.

Der nu vom mai reveni asupra aces
tor lucruri prea bine ounoscute și consta
tate nu numai de noi ci de toți cari au 
fost de față și le-au vădut.

Nu luăm nici o iotă îndărăt din cele 
ce am afirmat în artioulii noștri. Trebue 
să adaugem însă cu părere de rău, că d-1 
V. Mangra prin debutul său din „Revista 
Orășt.", întăresce și înăspresoe numai în 
mod regretabil motivele, ce pledeză con
tra d-sale.

Este înainte de tote mai mult decât 
cutezat a voi cu neadevăruri să faci din 
negru alb și la aoâsta încercare tristă se 
supune d-1 Mangra, când vrea să dove- 
desoă, că am fi reprodus fals din articolul 
subsoris de d-sa și publicat în „Tribuna" 
Nr. 265 din 1894.

Desfidem pe ori și cine care posede 
acel număr al „Tuibunei" să ne spună, 
decă d-1 V. Mangra nu declară apodictic, 
oă „din resâne legale și constituționale oo
mitetul substitut nu s’a putut opune ordi- 
națiunei lui Hieronymi și oă a cedat nu
mai forței când n’a convocat conferența 
delegaților"...

Mai mult. D-1 Mangra s’a ferit să ci
teze și următorul pasagiu subscris de d-sa 
și forte important pentru înțelegerea lucru
lui. Eată-1:

„Guvernul maghiar — a soris d-nul 
„Mangra — care prin ordinațiunea minis
trului de interne are de scop ca să su- 
„prime mișcarea nostră națională, dor nu 
„se va face ridicul și absurd, ca de-o parte 
„să sisteze aotivitatea organului eseoutiv 
„al comitetului central, er de altă parte 
„să permită ași continua mai departe ac
tivitatea sa organul administrativ al par
tidului (înțelepoiune politică Mangristă!) 
„adecă representanța alegătorilor".„ („Tri- 
„buna" nr. 265 din 1894.)

Tocmai așa oum soria V. Mangra la 
1894, a soris aoum „Magyar Hirlap" în 
numărul de Marți din septămâna treoută 
despre convocarea d-lui Dr. Rațiu dicsnd, 
oă doră nu se vor face Maghiarii ridicull 
și absur4l, ca să lase Bă fiă păcăliți prin 
o astfel de convocare a conferenței națio
nale române.

Eată dăr cu ce prevedere a luorat 
marele „moștenitor al comitetului intemni- 
țat" V. Mangra, la 1894, vrând să apere 
pasul greșit de atunci!

D-1 V. Mangra mai face încă, firesce 
ou aoeeașl pătrundere și scrupulositate, și 
o pretinsă nouă desvălire din disousiunile 
oomisiunei de 14 la Arad, numai oa să 
potă lovi în proprietarul fâiei ndstre, pe 
oare, nu scie însuși pe ce basă, îl consi
deră ca contrar personal al său.

Las oă indisorețiunea comisă de re- 
pețite-orl nu se unesoe nici deoum cu pa
rola de ondre dată de membrii acelei co- 
misiunl, niol cu posiția de călugăr, dăr 
precum am mai constatat deja d-1 V. 
Mangra nici c’a înțeles ce s’a vorbit în 
aoea oomisiune, prin urmare nici n’a putut 
să redea esaot ceea ce s’a petrecut acolol

N’a fost vorbă în comisia de 14 nici 
de aceea oa „să recunoscem stările oe ni 
s’au orest în stat", nici de „recnnoscerea le- 
galităței uniunei", ci a fost în adevăr o 
disousiune de natură principiară, pe care 
însă cum din nou ne-am putut convinge 
d-l Mangra n’a înțeles’o.

Dăoă nu ne crede pe noi să poftescă 
d-sa a întreba pe membrii, cari au fost 
de față.

După ce a tăcut pănă acuma, debutul 
d-lui V. Mangra în „Revista Orăștiei" dela 
9 Maiă mirdsă tare a propagandă pentru 
direcția Brote-SlavicI, a oăreia discipul as
cultător a fost și se vede că este și a4î dl 
Mangra, propagandă, ce după propria măr
turisire a sa, avea de scop a reînoi cunos- 
outele suspiționări și calumniărl ca „obieot 
de meditare" în fața conferenței, ce a con- 
vocat’o d-1 Dr. Rațiu pe diua de 3 (15) 
Main.

Nu se putea, oa în ajunul unei oon- 
ferențe naționale, spiritul cel vechiu tribu- 
nist de intrigă și disoordiă, al oăruia ne
întrecut stegar a fost d-1 V. Mangra, să 
nu se dea pe față măcar în oolânele „Re
vistei Orăștiei !“

SOIRILE OILE^L
— 3 (15) Main.

3 (15) Maiâ s’a serbat aseră de oătră 
Românii brașoveni, ca și în anul trecut, 
întrunindu-se în ondrea 4il0i la otelul 
„Pomul verde", în număr de peste o sută 
de inși.

—o—
Nunta milenară săsâscă. In fine to

tuși e adeverit, oă 212 locuitori din oo- 
muna Noul săseeo, de lângă Sibiiu, în 
frunte cu preotul, învățătorul, cantorul și 
primarul satului, s’au espus Marța trecută 
de comediă vederei publicului dela espo- 
siția din Budapesta. Și mai mult — păre- 
chea tînără, despre care se 4ioea că se va 
cununa în fața Jidanilor din Budapesta, 
oe e drept, aoâsta n’a putut’o face, de- 
ore-oe mirele nu căpătase încă dispensația 
militară, der cel puțin — se logodi în t6tă 
forma înaintea preotului săsesc. După 
aoâsta urmă dans, și săra întregă caval
cada se ospăta bine în oiarda a la Dobri- 
țin. Să vedem acum ce vor 4ic® la acâsta 
organele săsesc!, oarl pe oonaționalii lor 
pănă în momentul din urmă nu-i ținură oa- 
pabill de o astfel de faptă.

—o—
Omorît de un steag maghiar. In Bu- 

daDesta se întâmplă alaltăerl o nenorooire 
îngrozitâre. Pe casa comerciantului Haas 
fâlfăea adecă de câte-va dil0 un trioolor 
maghiar mare și greu. Alaltăerl de-odată 
steagul că4u din vârful casei cu două 
etage drept în jos pe trotoar, și lovi în 
cap pe comerciantul Alois Neoschil, care 
din întâmplare treoea pe acolo. In urma 
loviturei puternioe Neosohil muri după câ
te-va minute. Nenorocitul lăsă după sine 
o văduvă cu doi oopii minorenl. Ecă ce 
isprăvurl fac părădil0 milenare!

— o—
Un procuror suprem pensionat. Am 

fost amintit, că proourorul suprem Alexan
dru Kozma din Budapesta la cererea lui 
a fost pensionat dilele trecute. Din inoi- 
dentul acesta Kozma adresa procurorilor 
aparținători proouraturei supreme din Bu
dapesta o oirculară, în care îșl ia rămae 
bun dela ei, și între multe învățături și 
sfaturi, și multe mărturisiri, oe le faoe, 4ioe 
între altele următârele cuvinte oaraoteristioe: 
„Este adevărat, că procuratura reg. ungară 
nu a devenit aceea, despre ce visasem eu 
la legănul ei. Ea nu este acea oorpora- 
țiune universală, pe oare o provooasem 
odinidră la luptă independentă, unitară pen
tru dreptatea materială, oa organ al acelei 
puteri morale, care „cercă după adevăr și 
pretinde adevărul^.
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Iubirea părintfiscă. Din Lipova se 
sorie, că în oornuna Liget, corn. Timiș, fu 
îmormântat c^ele treoute fiiul de 11 ani 
al economului Sofron Petroiti, chiar când 
acesta zăoea greu bolnav, așa oă lui nu 
i-se spuse nimic despre mortea Aiului său. 
Insănătoșindu-se PetroiQ și descoperindu-i-se 
în fine nenorooirea, ce l’a lovit, îl cuprinse 
așa o durere, încât înduplecă pe soția sa 
să mârgă împreună noptea și să-și des- 
grfipe copilul. Părinții și realisară acest 
plan și fură surprinși de îngropător chiar 
în momentul când tatăl, înecat în lacrimi, 
săruta cadavrul fiiului său. Numai cu greu 
au putut fi depărtați nenorociții părinți 
dela cadavru, oare s’a astrucat din nou. 
^Contra părinților a trebuit să se facă 
arătare.

—o—
Delegați la congresul Ligei. Membrii 

Ligei Culturale din Iași au ales oa dele
gați pentru congresul din BucurescI pe 
-d-mi Ar. Densușeanu și I. Tanoviceanu, 
profesori universitari, I. Micu, profesor la 
liceu și pe d-nii C. Langa-Rășoanu, C. 
■Sterescu și G. Botez, studenți.

—o—
Comuna slovacă maghiarisată. Cu 

mare buouriă și mulțumire constată epurele 
maghiare, oă comuna slovaoă Hususău din 
comit. Gomor, în decursul oestor 10 ani 
din urmă s’a maghiarisat aprope cu totul, 
învățătorul Paul Sollar și-a dat tote ni- 
suințele să-i învețe pe copii unguresoe și 

stăcjl chiar și liturgia în biserică se ce- 
aebrbză numai în limba maghiară. — Săr
man popor slovao!

60.000 de pesci — căluți în Dunăre. 
Din Timișfira se anunță, că o barcă mare, 
încăroată cu 60.000 de pesci prinși de pe 
la Brăila și Galați pentru un liferant din 
Viena, se lovi la porțile de fier de o stânoă 
și toți pesoii căcjură în apă. Bucuria lor 
dâoă mai trăesc.

— o —
Un ministru premiat. Academia fran- 

<jesă a hotărît Marța trecută asupra con
cursurilor publicate de ea. Premiul cel mai 
mare, 90C0 franci, l’a câștigat opul „Isto
ria lui Richelieu1*,  scris de ministrul de es- 
•terne franoes Hanotaux. E interesant, oă 
al doilea premiu, 1000 de franci, l’a câș
tigat Ernest Daudet ou opul „Poliția și 
răsvrătitorii1* sub consulat și sub imperiu.

— o—
Diocnire de corăbii pe Dunăre. Lu- 

nia trecută s’au ciocnit pe Dunăre lângă 
Budapesta oorăbiile „Regele Matia**  și „Do- 
brițin“. Cioonirea a fost atât de puternică, 
încât partea d’inainte a corăbiei „Dobri- 
țin“ a fost nimicită, din fericire însă pa
sagerilor nu li-se întâmpla nici o neno
rocire.

—o—
Studenții din Iași împreună ou seo- 

țiunea Ligei de acolo au deois a serba 
aniversarea marei mișcări naționale dela 
1848 din Transilvania printr’o întrunire 
publică la circul Sidoli și o manifestațiă 
pe stradă pănă la statua lui Stefan cel 
.Mare.

—o —
Apropiarea bulgaro-serbescă. piarul 

'bu'lgar „Mir**  anunță, oă regele Alexandru 
al Serbiei va întfirce prințului Ferdinand 
visita la începutul lui Iulie. Tot aoel c|iar 
spune, că oficerii sârbescl din garnisfinele 
Niș și Pirot au hotărît să visiteze la 11/23 
MaiQ pe oameradii lor bulgari.

—o—
Vaporul „Lâvrier1*.  Marți la orele 11 

a. m., a sosit în portul Galați și a acostat 
în fața bursei, venind din Constantinopol, 
vaporul francos de resbel Lâvrier. Aoest 
bastiment a fost atașat pe lângă ambasada 
republioei francese din capitala Turciei ca 
al doilea staționar în urma măcelurilor din 
Armenia. Lâvrier are șâse tunuri și două 
lano-torpilore, un echipagiu de șese oficerl 
și 84 de mateloțl. D-l de Maiolles, coman
dantul orașului, va pleca săptămâna vii- 
tfire la BucurescI pentru a asista la serbă
rile dela 10 MaiQ st. v.

—o —
Bandă de tîlhari în Ilfov. O bandă 

de țigani s’a constituit, după cum spune 

„Epoca'*,  în județul Ilfov și-și a început 
operațiunile nu departe de capitala Buou- 
rescl. In noptea de Vinerea trecută spre 
Sâmbătă, acea bandă a atacat pe șoseaua 
Tîrgoviștei, în apropiere de Crivina, pe 
trei călători, pe cari i-a schingiuit și pră
dat, luându-le tot ce aveau asupra lor. A 
doua nopte țiganii s’au arătat la Crevedia, 
au spart prăvălia lui Bănioă Vasile, au fu
rat 80 lei, pe cari i-au găsit în tejghea, 
tutun și mai multă marfă și au mai furat 
doi cai din sat. Luni în fine, s’au presen- 
tat, cjiua în amiaza mare, la stația Periș. 
Șeful stației a telegrafat cerând ajutor. 
Pe lângă omenii de servioiu la gară mai 
sosind cinci milițieni, și tîlharii văcjând, că 
încep a se lua măsuri, s’au retras. Se crede 
că tîlharii sunt în pădurea BaloteștI. Au 
plecat în urmărirea lor d-mi proouror Cer- 
nescu, judecător de instrucția Vlădescu și 
sub-prefect Stefănescu.

—o —
Manevrele rusescî. Din Chișineu se 

anunță, că manevrele în Rusia au început 
de 10 cjile și oă vor dura pănă în tomnă. 
Manevrele au loc în Bender, unde au fost 
concentrați 40.000 reserviștl.

—o—
5. Aplicarea multiplă. Nu există mijloc mai 

bun, care se pote aplica la diferite cașuri, ca 
Molls Franzbrantwein care alină durerile, întă- 
resce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos 
băi etc. O butelie 90 cr. se p<5te procura clîlnic la 
prin poște dela farmacistul A. Moli liferantu, 
curței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
provincie se se ceră espresă. preparatele lui Moli, 
provădute cu marca de contravenție și subscriere.

închiderea sesiunei camerilor române.

Marți în 30 Aprilie st. v. s’a cetit in 
Senat ca și în Cameră Mesegiul regal, 
prin oare se închide întâia sesiune a nouei 
legislaturi.

Mesagiul, după ce constată „echili
brarea budgetului printr’o dreptă cumpăni
re în cheltuieli, continuă așa:

„Creditele extraordinare, ce ați votat, 
„asigură terminarea liniilor de oăi ferate 
„începute și a portului nostru maritim al 
„Constanței, precum și organisarea mai te- 
„meinică a mijlooelor nostre de transport. 
„Ast-fel împrumuturile contractate contri- 
„buesc la dezvoltarea economică a țărei și 
„au un echivalent în valorea represintată 
„prin rețeaua nfistră de căi ferate, pro- 
„ducătore ea însăși de venituri pentru stat.

„Spre a înlesni și asigura îndrumarea 
„claselor muncitore spre o îmbunătățire a 
„stărei lor morale și materiale, ați votat 
„legile menite a da un avânt puternio în
vățământului primar, legile prin cari ac- 
„oesul justiției se înlesnesoe mai mult po- 
„pulațiunilor rurale și prin cari se ușurâză 
„condițiunile de cumpărare a domeniilor 
„Statului din partea sătenilor, preoum și 
„legea pentru regularea pescuitului.

„Nu ați uitat, că armata este un spri
jin puternio .al Regatului. Ați îmbună
tățit două legi organice ale ei și ați con
tinuat a completa armamentul.

Pacea dela Francfurt.
Germania a serbat Duminecă, 10 

MaiQ st. n., aniversarea â 25 ani dela în
cheierea păoii franco-germane. La Franc
furt pe Main s’a desvălit, în presența îm
păratul Wilhelm II, monumentul împăratu
lui Wilhelm I; la Francfurt, unde s’a isoă- 
lit în cjiua de 10 MaiQ 1871 tratatul defi
nitiv de pace de oătră împuterniciți! îm
păratului german, prințul de Bismarck și 
oontele Arnim, și plenipotențiarii republicai 
franoese, d-nii Jules Favre și Pouyer- 
Quertier.

Au treout de atunci 25 de ani, și 
pacea n’a fost turburată. In Alsacia-Lorena 
nu au dispărut încă veleitățile de pro
testare, timpul îșl eserciteză însă influ
ența paclnică. In Francia se mai ivesc mo
mente când se redeșteptă dușmănia con
tra Germaniei, der momentele acestea de
vin din ce în ce mai rare, și ura nu mai e 
simțimântul ce predomină. Cei mai înver
șunați dușmani ai Germanilor nu au putut 
încă împinge națiunea franoesă la demer
suri provocătore, și afară de generalul Bou

langer nici un ministru nu a înoeroat încă 
să turbure pacea.

Deși amintirea anilor 1870—71 mai 
formâză un faotor important în oombina- 
țiunile politice europene, ambele state sunt 
în bune relațiunl de reciprocitate, și în di
ferite ocasiuni s’au asociat chiar pentru 
demersuri oomune. E adevărat, că asocia
ția acâsta s’a îndeplinit pentru cestiuni 
afară din Europa, dâr faptul în sine e o 
garanție pentru continuarea păcii euro
pene.

O deosebire între era de paoe, care a 
urmat păcii dela Francfurt și era de pace 
oare a urmat congresului din Viena! Și 
atunci Franoia s’a hazardat peste mare, 
începând a cuceri Algeria, prima cucerire 
transmaritimă după prăbușirea vechei sale 
domnii ooloniale. Pasul acela nu se pfite 
compara însă cu ceea-ce s’a petreout în 
timpurile din urmă. In primele decenii 
după congresul din Viena câmpul activi
tății puterilor europene rămase același ; în 
sfertul de veac ce s’a scurs acum, el s’a 
lărgit într’atât, că s’au creat vederi și prin
cipii cu totul n6uă. împăratul Wilhelm al 
Germaniei a întrebuințat în timpul din 
urmă cuvântul „politică universală1*.  Poli
tica universală a luat locul politioei euro
pene, sferele intereselor s’au lărgit.

Nu înoape îndoială, că schimbarea 
acâsta, care influențeză mult asupra rela- 
țiunilor dintre popore, e în parte un efect 
al păcei dela Francfurt: Francia și Ger
mania caută căi noue. Der și o altă miș
care pote fi considerată ca resultat al 
păoei franco-germane: mișcarea socială. 
Fără acest răsboiQ Germania nu ar fi ajuns 
așa de repede la înălțimea unui mare stat 
industrial, dice „Timpul1*.  Miliardele pri
mite oa despăgubire de răsboiQ au contri
buit la acesta; mai mult încă au cooperat 
la crescerea simțimântului național. Repecji- 
ciunea aoestei transițiuni a înăsprit conse
cințele sooiale.

In Francia numărul burghezimei e 
prea covârșitor, ca se aibă târnă de răsboiQ 
civil; în cașul unui răsboiQ cu un alt stat, 
pacea interioră ar putea fi amenințată de 
elementele revoluționare.

Aceste griji sociale întemeiâză pacea 
europ&nă, pentru-că târna confliotelor iute- 
rifire nimicesoe orl-oe tendință, dâoă ar 
esista, de conflictele esteriâre. Paoea dela 
Franofurt a fost deci importantă pentru 
ambele națiuni, cari au înoheiat-o, și pen
tru celelalte state europene, cari ar pute 
vede imaginea unui viitor răsboiQ numai 
la granița franco-germană.

Dela comună.
Ședința din 13 Maiu st. n. 1896.

*
La interpelațiunea d-lui Dr. Lurtz 

din ședința trecută, în privința vătămării na- 
țiunei germane prin o broșură milenară festivă 
locțiitorul de primar cetesce răspunsul său 
și al magistratului, prin care spun, oă nu 
pot face nimic, deâre-oe comuna Brașov in 
sensul legii din 1886 nu are dreptul de 
representațiune, oi numai municipiul.

Dr. Lurtg oere cuvântul, pe care pri
marul la început îl denegă, dioând, că nu 
permite niol o desbatere asupra acestui 
obiect. La insistința D-rului Lurtz și a al
tor membri i-se dă ouvântul ou deolara- 
țiunea espresă, că nu va permite nici o 
desbatere.

Dr. Lurtz se miră, oă magistratul nu 
are curagiul a respinge o vătămare, ci se 
asounde în dosul unor formalități și a unei 
interpretări greșite a legii oomunale din 
1886. Se deolară nemulțămit cu răspunsul, 
și propune, să nu se ia la ounoscință. Pri
marul, în contra usului, n’a vrut să pună 
„luarea la cunosoință**  la vot și lucrul a 
rămas baltă.

Dr. Lurtz cere ouvântul pentru o nouă 
interpelațiune și înoepe a vorbi despre 
stogurile unguresol atârnate în cjileie din 
urmă pe edifioiile publice comunale și să 
adresa anume cătră membrii sași și ro
mâni, cjioend, că la aceștia spereză a afla 
o mai bună aprețiare (besseres Verstândnis), 
deoât la magistrat. La acâstă espresiune 
’i-se detrage ouvântul și senatorul Alesius 
fuge din sală.

Dr. Lassel cere cuvântul și întrâbă pe 
primar, oă de oe n’a pus lângă stâgurile 
ungurescl de pe edifioiile comunale și co
lorile săsesol? Primarul promite a răspunde 
în ședința proximă.

Desbaterea acâsta a fost fârte instruc
tivă pentru un privitor nepreocupat, vă- 
dându-se în ce situațiă penibilă au ajuns Sașii 
noștri cu politica lor guvernamentală.

Urmeză ordinea dilei:
1) Se vinde vila „Rombauer**  unui 

Ovreifl din România ou 4851 fl. v. a.
2) Cererea inginerului K. Klein pen

tru introducerea luminei electrice se dă 
unei comisiunl spre opinare. In comisiune 
se aleg: Schnell, Kertsch, Zeii, Bologa, 
Alexi și Adam.

3) Se decide esorierea unui concurs 
ou oferte, pentru oonstrucțiunea unui gaso- 
metru de reservă la fabrica de gas.

4) Se decide regularea canalului din 
ulița nâgră.

5) Regularea uliței de mijloc din 
Brașovu-vechiQ ou un preliminar de 53,000 
fl. nu se primesoe și se însărcinâză ma
gistratul a veni cu un nou proiect de re
gulare pănă la suma maximală de 13,000 fl.

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 14 Maiu. Foia ofi

cială publică astăcjî autograful prea- 
înalt, prin care se convocă delega- 
țiunile pe cjiua de 30 Maiu la Buda
pesta. Monarchul a adresat auto
grafe deosebite ministrului de es- 
terne Goluchowslvy, ministrului-preșe- 
dinte austriac Badeni și ministrului- 
președinte ungar Banffy.

Budapesta, 14 Maiu. Banul Croa
ției KJiuen-Bedervary sosesce în 18 c, 
în Agram din Brixeu, unde a stat 
mai mult timp sub cură medicală. 
In cercurile guvernamentale se asi
gură cu cea mai mare positivitate, 
că Banul în cel mai scurt timp se 
va retrage din postul seu. Unii susțin, 
că el voiesce se devină deputat dietal. 
pentru de a-și valora în parlament 
aspirațiunile ; alții din contră afirmă, 
că Hedervary are de gând sg se 
retragă cu totul din vieța politică.

Paris, 14 Maiu. piarul „Matin*  
anunță, că în urma epistolei prin
țului de Orleans, în care acesta anunță 
schimbarea politicei sale, ducele de 
Audiffret, președintele comitetului 
roialist, și-a dat dimisia din acest post.

Madrid, 14 Maiu. Conform de
peșelor sosite din Havanna, între ar
mata spaniolă și între insurgenții de 
pe insula Cuba s’a întâmplat o cioc
nire înverșunată, cu care ocasiune au 
căcjut 30 de insurgenți.

NECROLOG. Ioan Dușoiu jun. oo- 
meroiant, după o suferință îndelungată a 
încetat din vieță astăzi, Miercuri, la orele 
9 dimineța, fiind împărtășit cu Sf. Taine, 
în etate de 38 de ani. Despre acâstă tristă 
pierdere încunosciințăm pe tote rudeniile, 
amioii și cunoscuții. Rămășițele pământesol 
ale defunctului se vor ridica Vineri în 3 
(15) Mai la firele 3 d. a. din sf. capelă din 
Groverl, și se vor aședa spre eternă odih
nă în cimiterul capelei.

Brașov, 1 (13) Mai 1896.
loan și Agnes Dușoiu, părinți; Ni- 

colae, Diamandi, Alexandru și George Du
șoiu, frați; Maria N. Dușoiu născ. Popp, 
cumnată.

Fiă-i țărîna ușfiră și memoria bine
cuvântată !

01 VERSE.
Motiv. De ce crecjl, oă X. a luat pe 

nevastă-sa numai pentru bani ? — Fiind-oă 
am vecțui’o în personă

Proprietar: OS’» Aure! RSure^ianu.

Redactor responsabil Gregoriu S3 ai or.
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Cursul Ba bursa don Viena.
Din 14 Maiti 1896.

.Renta ung. de aur 4% .... 122.50
Renta de oorbne ung. 4% • . . 99.—
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/20/0 • 124.—
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.60
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 97.10

Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. ou premii .... 156.50
Loauri pentru reg. Tisei și Segedin. 138.50 
Renta de hârtie austr..........................101.35
Renta de argint austr.......................... 101.20
Santa de aur. austr...............................122.60
Losuri din 860   145.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 948.—

ăeții de-ale Băncei ung. de oredit. 387.—
Acț.ii de-ale Băncei austr. de credit. 353.75
^apoleondorî........................................ 954l/2
Orei imperiale germane . . . 58.82’/2
London vista ....... 120.25
Paris vista.................................. 47.75
Sente de cordne austr. 4°/0. . . 101.20
Note italiene.............................  . 44.50

Cursul gjoetei Brasov.
Din 15 Maifl 1896.

Bancnote rom. Dump. 9.50 Vend. 9.53
ărgint român. Cump. 9.45 Vend, 9.50
Napoleon-d’orl Cump. 9.52 Vend. 9.54
Glalbenl Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 127. Vend. —.—
Mărci germane Cump. 58.40 Vend. _•—

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

s’au mai vSdut pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe pentru, îmbrăcăminte.
Peruvien și Mosliing; pentru înaltul cier, stofe prescrise pentru uniformele 

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

Cine voesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
er nu sdrente eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, să se adreseze la 

JOH. STIKAROFSKY în Briinn. postavuri anstriaee).
JJeposit permanent de postavuri peste ’/2 milione fiorini.

sa'W' Trimiterea numai cu rambursa. 'V®
cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub marca „Marfa lui Sti- 
karofsk “ oferă, alte mărfuri false. La astfel de dmeni eu nu vend 
sub nici o condiție marfă.v 899,21—24.

întemeiată 
la 1887. 

i,^^^TVTsrsr1\
„VICTORIA", întemeiată 

la 1887.
.-wwvwvv

Institut de credit și economii, societate pe acții.
Sediul: A R A D, casa proprie, calea Archiducelui losif Nr. 2.

Capital de acții fl. SOO.OOO. Fond de reservă ffle
Depuneri S3. 900.000. Circulația anuală îi. 12,000.000.

Primesce depuneri spre fructificare, după care sol
vesce 5°/0 interese fără privire la terminal de abcțicere.

Dare de venit după interese încă o 
tutui separat.

După starea cassei, depuneri pănă la fi. 1000 se res- 
tituesc îndată la presentarea libelului fără

‘Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc mo
mentan după sosirea comandei.
912,6—* Direcțiunea institutului.

O
k

solvesce in s ti -

abc|i cere.

Sosirea si plecarea trenărilor io Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:
Tr. accelerat: 5 ore 07 m. dimineța.
Trenul de persone: 8 ore dimineța.
Trenul acoel.: 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 bre 20 m. după amddi. 
’Trenul de persone: 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 ore 19 minute s6ra.
3. Dela Zfernesci Ia Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 Oră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 bre 31 min. sera.

Plecarea trenurilor din Bras.
I, Dela Brașov la Pesta

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

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin.
Tr. accelerat; 5 bre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amec|I. 
Trenul aooel.: 2 bre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zfernesci. (Gara Bartolomeiu.
Trenul mixt: 8 bre 35 min. dimindța.

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

ale lui
Veritnlrile numai, «Secă liăeare cutia este proweițută. eu marea «le 

agien*ni*e  a lui A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoideloi- și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranntwein și sare a lui MoHL 
Vmpi'tahîii mumm decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
vUlILdlLmU Illtuimd!, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

X

c
fi

Apa de gas^a-SaiacjS a Im MoiL
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză : cestă apă de gură conservarea sănbtbsă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provâțjute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea ][»rineij»ală prin
Farmacista! A. MOSUL, w 

c. și r. funiisor al carpi imperiale Vieua, TnclMeii.9 
Comande din provincia se efectueză țjilnic prin rambursă poștală. W

La deposits sS se cM anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca w 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. 0—52. W
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ABONAMENTE

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe
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Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
ană

trei
șese 
ună

Pentru România și străinătate 
trei luni.
șese luni 
unu ană.

Pe
Pe
Pe

2

X

X
X
X 
X
X

3
6

12

fi. 

fi.

fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Duminecă.

2
1

ii. -
ii. —

50 cr.

Ataamote h numerele o ăaU &
Pentru Austro-Ungaria: 

ană.
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
ană................................ 8 franci.
șese luni .......... 4 franci.
trei luni...................................... .2 franci.

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se facă mai ușoru și mai repede prin 
mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, sâ binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?4

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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