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încercări de detașare.
Brașov, 5 Iunie v.

Urmărind cu atențiune enun- 
ciările clarelor unguresc! în ce pri- 
vesce cestiunea ardelenescă, și pri
vind de altă parte la ciudatele sver- 
coliri ale unor fraț! de dincoce și 
de dincolo de munți, cari sunt de 
credință, că ar posede brevetul pen
tru esploatarea — după cum le vine 
mai bine la socotelă — mult hăr
țuitei și batjocuritei „cestiuni națio- 
nale“, făr’ de voiă primesce omul 
impresiunea, că politica ardelenescă 
ar fi ac|i deplasată și domiciliată în 
Bucuresci. Vedem cel puțin, că în 
acestă direcțiă au lucrat și lucră din 
răsputeri miciipolitisanți militanți, cari 
se sfătuesc cis- și trans prin conven- 
ticule, cum se împace mai curând 
conflictele dintre Români și Ma
ghiari.

Numai Duminecă, s’a publicat în 
colonele cjiarului guvernamental „Ga
zeta‘‘ din Bucuresci o nerușinare, care | 
fiind subscrisă de Iaon Slavic!*),  pro
fesorul fără competentă în ale pe
dagogiei dela Măgurele, ni-a rea
mintit, că acest om este nenoroci
tul, care stăruie așa de mult și de 
un lung șir de an! pentru a produce 
aparentele unei deplasări a cestiu- 
nei ardelenescl. In adevăr, încerca
rea de deplasare dateză numai 
dela inaugurarea în Sibiiu a șcblei 
lui Slavici, care prin scrierile sale 
și în special prin organul „Tribuna11, 
ce l’a condus câți-va ani după în
ființarea lui, a falsificat istoria drep
tului public al Românilor spre a-se 
pune cruciș și curmeziș în calea 
șcblei naționaliste a lui Bărnuț.

' Tinerimea, ca în tot-dăuna pu
țin esperimentată, a primit în mare 
parte de ban! bun! ceea ce-i spunea 
Slavici, că pentru Români „Sbrele 
la Bucuresci răsare11.

Tinerimea înse a uitat, că Bu- 
curescenii au și obligațiuni interna
ționale, de car! ei trebue se țină 
semă spre a nu-ș! espune statul la 
voia întâmplării. Și dâcă orașul lui 
Bucur pbte forma un centru literar 
pântru Români, el nu pbte fi tot 
așa centrul acțiunilor politice ale 
Românilor din afară de regat.

Discipulii lui Slavic!, primind 
lozinca dascălului lor, că „Sbrele la 
Bucuresci răsare11, intr’atâtas’au însu
flețit de acestă dogmă mistică, în
cât mulț! din ei nici c’au mai ur
mat firul studiilor lor, ci fără a 
privi în drâpta și în stânga, fără a 
cerceta și fără a studia, au rupt fi
rul aviticei nostre politice naționale 
și au sfâșiat ori-ce legături de con
tinuitate în literatura istorică-politică 
română. Pentru ei totul s’a început 
dela Slavici încoce. Pănă la el Ro
mânii n’au avut nici literatură, nici 
politică națională în Ardeal.

In acestă ordine de idei e lu
cru firesc, că acolo, unde e cloșca, 
caută se fiă și puii, și din acest mo
tiv trebue se asistăm de vre-o trei

*) A se vede „Gazeta11 nr. 99 dela 
2 Iunie, articolul „O nerușinare11 de loan 
Slavici,

ani încoce la un trist spectacul în 
Bucuresci, de unde discipulii săi din 
Ardeal trebue să-și priinăscă in
strucțiunile spre a semăna cea mai 
mare discordia între toți Românii.

Constatând acestă tristă situa- 
țiune, creată de compania Slavici, 
ucenicii acestuia — chiar și aceia 
dintre ei, cari în timpul din urmă 
ajunseră în oposițiune cu dascălul 
lor, — și-au pierdut busola și de 
aceea se sfâșie ei între ei în Bu- 
curesel.

Scbla vechiă naționalistă își ur- 
meză însă firul și privesce cu du
rere la acest trist spectacul.

Ce va eși din aceste sfâșieri, 
nu putem proroci. Un lucru însă re- 
mâne bine dovedit: că, de când esi- 
lații discipuli ai lui Slavici și disci
pulii săi admirator! de acasă Lucaciu. 
Mangra s’au încercat se domicilieze 
acțiunea politică a Ardelenilor în 
Bucuresci, — unde admiratorii merg 
din timp în timp spre a țină con- 
venticule eu magistrii Slavici-Brote, 
— causa mare națională a fost tărîtă 
în noroiu.

Astfel din acestă mare causă 
s’a făcut o cestiune de partide în 
Țera românescă, o cestiune de poli
tică militantă.

Dovadă e Liga-vechiă și Liga- 
nouă.

Dovadă e discursul contelui Go- 
luchowski rostit în delegațium, în 
care constatând, că mișcarea na
țională în România a dat înapoi, 
cjice:

„Situația în România s’a îmbu
nătățit în mod simțitor. Mai mult 
„nu se pbte cere. Nici un guvern în 
„România nu pbte să oprescă pe 
„cetățenii săi de-a împărtăși bucu- 
„ria și durerea cu frații lor de din- 
„coce de graniță. Cu tote astea, noi 
„nu vom permite procedeurî, cari să 
„potă mări dificultățile în monarchia 
„nbstră.11

Din aceste cuvinte, cine are 
minte pbte să înțelegă forte bine 
situațiunea în care se găsesce „Liga11. 
Unii vor s’o înviie, alții vor s’o 
îmormânteze, pentru-că „Austro-Un
garia nu pote permite în România ase
menea procedeuri, cari se potă mări difi
cultățile în Transilvania* .

Declarațiunea contelui Golu- 
chowski e esact corăspuncjetbre cu 
situațiunea internațională a ori cărui 
stat independent, și trebuia să se 
găsescă doi ciolănari politici, Slavici- 
Brote, cari, neavând leac de cunos- 
cințe de conivențele dreptului interna
țional, au mers pănă a voi te sco- 
bbre cestiunea transilvană la obiect 
murdar al luptelor politice militante 
ale partidelor istorice de guverna- 
ment din regatul independent ro
mân.

In fața acestor criminale încer
cări, de geaba mai alergă discipulii la 
magistrii lor din Bucuresci; de geaba țes 
fi răsucesc aici firele intrigei', îndeșert 
își mai dau aerul Mangra-Lucaciu de-a 
fi omeni serioși; înzadar mai vor se" trecă 
Slavici-Brote ca mari politician! ar
deleni : toți aceștia, dela alfa pănă 
la omega, — cari s’au încercat și se 

încercă a deplasa și a domicilia 
causa Transilvaniei în Bucuresci,— nu 
sunt decât nisce mofluzi politici.

Nec lint iți.

Partida poporală catolică des
fășură mare activitate în vederea 
viitorelor alegeri de deputați. Șefii 
ei cutrieră țâra, convocând întruniri 
de popor, pe care-1 pregătesc de cu 
bună vreme la lupta contra guver
nului și a partidei liberale. De cu
rând s’au ținut vre-o 10 întruniri 
de acestă natură, mai ales în Nor
dul Ungariei printre Slovaci.

In 16 Iunie partida poporală a 
avut o mare întrunire în Jâszkerek- 
egyhâz, unde s’au arangeat și dife
rite festivități, banderii, banchete 
etc. Aici contele Mauriciu Nicolau 
Eszterhâzy a ținut poporului o cu
vântare fbrte înflăcărată pentru re
ligie și principiile de cari se călău- 
zesce partida, și contra machina- 
țiunilor guvernului. In aplausele po
porului adunat el a aruncat cu dem
nitate mănușa în fața „liberalis
mului corupt11 al Jidano-Maghiari- 
lor, și a provocat poporul să stea 
neclintit pe lângă învățăturile reli
giei creștine a iui Christos. Mâne
când din cele ce s’au discutat și ho- 
tărît la acestă adunare poporală, 
„Alkotmăny* , organul partidei din 
cestiune, scrie un articul sub titlul 
de mai sus în care cjice uimătorele :

Suntem mândri, când ne numesc ole- 
rioall. E rușinos și infam a fi „liberal*  în 
Ungaria. Suntem batjocurițl ou epitete de 
„clericali, ultramontanl, partidă pop6scă“, 
fiind-că suntem creștini... Fiă! Acesta e o 
distincția onorifică, fiind-oă recunoso, oă 
aderenții Bcestei partide nu sunt fără reli- 
giune, fără confesiune, nu sunt niol Jidani, 
nici liberali, adecă omeni, cari își părăsesc 
credința pentru bani, oficii, ori pentru lau
dele foilor de speculă; își vend convic
țiunea și oocheteză și negustoresc cu libe
ralismul fără principii... Nu trebue virtute 
pentru-ca cineva să fiă liberal, ci se recere 
numai lipsa rușinării. Ne numesc clericali 
și partidă popâscă, deore-ce )nu vrem să 
trădăm creștinismul în Ungaria. Ori nu 
vedeți, cum creștinii sunt sooșl de pretu
tindeni: din posiții, oficii, din averi, pose
siuni de pământ; drepturile lor sunt confis
cate și in onore vătdmațl.

Atacul partidei poporale este lupta 
de apărare proprie a creștinismului, și toți 
aceia, cari se înrolâză sub stindardul 
ei, — sunt viteji. Suntem mândrii dâr, că 
putem fi ai partidei poporale, fiind-că ne 
luptăm pentru dreptate într’o tabără cu cei 
mai buni patrioțl, ou cei mai desinteresațl 
oetățenl și cu cei mai viteji politici....

Lupta religionară au provocat’o li
beralii. Etă, și acum o continuă ei prin 
oprirea religiunei. Vor se ia dreptul elec
toral al creștinilor, mai întâiu prin falsifi
carea listelor electorale și prin dăcimarea 
lor, apoi prin legalisarea abusurilor electo
rale și în fine prin nimicirea manda
telor deputaților creștini. Vrâu să scotă 
religia din politioă, în adevăr însă vor s’o 
încătușeze prin legi pentru puterea minis
terială și parlamentară, ca la urmă s’o ni- 
micescă. Partida liberală și conducătorii ei 
n’au spus adevărul, când au promis paoe. 

Deeă continuă răsboiul, atunci fiă ei răs 
pundătorl pentru el. Vom continua și noi, 
ori cum inimicii noștri vor faoe alegerile; 
ne vom răzima pe popor, care este cu noi. 
înainte și după alegeri nu numai în par
lament, ci mai ales afară de parlament 
vom mărturisi și vesti, oă suntem și ră
mânem creștini....

Acest ton energic îl superă 
fbrte mult pe cei dela ruda „libe
ralismului11 — și de sigur că din 
încordarea acâsta estremă între cele 
doue partide, se vor nasce lupte în
verșunate, cari în cele din urmă 
vor face apa protegiaților lui Falk 
et consortes.

CRONICA POLITICA.
— 5 (17) Iunie.

Geea-ce am fost precjis ieri cu privire 
la „activitatea și zelul“ deputațiunei cvotei 
ungare, ecă s’a adeverit. Depeșl sosite din 
Budapesta anunță, că ieri s’au întrunit 
membrii deputațiunei cvotei ungare și, enun- 
ciând că nu conoed nici o literă din punc
tul lor de vedere, au hotărît să dea răs
puns deputațiunei cvotei austriace numai 
la tomna. Se vede der, că domnii deputa
țiunei ungare într’adevăr n’au t’mp să se 
ooupe cu cestiuni seriose, ca cestiunea cvo
tei, oi observă și urmeză fidel prinoipiul: 
„Mai întâia petrecerea și apoi lucrul*.

*
Ministrul-președinte engles Salisbury, 

a ținut dilele acestea un important discurs 
politic in care vorbi și despre cestiunea 
Sudanului. El cjise, «â expediția din Don
gola este a-se considera numai ca primul 
pas al Angliei pentru reocuparea Sudanului, 
respective a Kharthum-ului. Anglia, cjise 
primul-ministru, își cumpănesce bine inte
resele, înainte de a-se apuca de un astfel 
de luoru. Foile englese consideră acest dis
curs ca fiind de-o mare importanță po
litică.

¥

O telegramă din Belgrad cjice, că si
tuațiunea politică a Serbiei este forte în
curcată. Regele Alexandru nu are destul 
curagiu pentru a lua posițiă față cu dife
ritele simptome primejdidse dinastiei, simp- 
tbme, ce se ivesc în tabăra radicalilor. 
Grupul antidinastic începe a se mișca din 
nou și totă speranța de a paralisa acțiunea 
lui, și-o conoentrâză ourtea în visita prin
cipelui Nichita al Muntenegrului la Bel
grad, dela oare se speră înălțarea vadei cur
ții regale. Ex-regele Milan nu doresce a 
se mai amesteca în afaoerile Serbiei, fiind- 
oă se simte vătămat, vecjendu-se înlăturat 
de fiiul său și paralisat cu desăvârșire prin 
influința Nataliei.

țliarul „Esercito“ din Roma anunță, 
oă regele Umberto va subscrie mâne, Joi, 
deoretul, prin care se va ridica stare de 
resbel in Eritrăa.

*
Din Moscva i-se depeșâză diarului 

„Berliner Tageblatt“, că starea sanitară a 
Țarului Rusiei nu este de loc mulțămitore. 
Catastrofa de pe câmpul Chodynsky i-a 
sdrunoinat forte tare nervii, așa înoât are 
absolută lipsă de recreare. Intrarea festivă 
a părechei imperiale rusescl în Petersburg 
se va săvârși la 24 seu 26 c.
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Inaugurarea busturilor
lui

V. Alexandri și M. Kogălnlceann la Bacău.

Dumineoă 2 Iunie — scrie „Epoca11 
— fiind diua hotărîtă pentru desvălirea 
bustului lui V. Alexandri, făout prin sub
scripție națională sub conducerea unui co
mitet Bacăoan, și a bustului lui M. Kogăl- 
niceamt, dăruit Bacăului de d-1 V. A. Ure- 
chie, o mulțime de delegațiuni din Bucu
rești, Iași și din orașele apropiate sosiră 
în Bacău.

Orașul era pavoazat cu drapele și co- 
vore; o mulțime de locuitori țărani de prin 
împrejurimi în costumuri naționale, venise 
să ia parte la aoâstă festivitate.

La orele 1 p. m., după cum era anun
țat, avu loo în catedrala orașului un ser- 
vioiu divin întru amintirea lui Alexandri și 
Kogălnioeanu.

Deși o ploie repede cădea în abun
dență, totuși mulțime de lume s’a grăbit a 
veni la catedrală, forte puțini însă dintre 
particulari au intrat în biserioă spre a lua 
parte la serviciul divin, și acâsta din causa 
arohiereului, ce slujea, lonike Floru Bă
căuanul, unul dintre cei ce au osândit pe 
î. P. S. S. Metropolitul Ghenadie.

La orele 1 și jum. serviciul religios 
fiind terminat, o procesiune destul de nu- 
mărosă se îndrepta spre grădina publioă, 
în mijlocul căreia pe un piedestal de mar
mură se afla așe4at bustul de bronz al lui 
Alexandri.

La sosire sculptorul Huegel, esecuto- 
rul acestui monument ’1 desvăli în aplau- 
sele mulțimei.

împrejurul monumentului se îngră
mădi mulțimea; când archiereul urcă una 
din treptele soolului, câte-va vooi strigară: 
Jos Fariseul.

După acest incident luă cuvântul d-1 
Stolojan, ministrul de interne.

După d-sa a vorbit d-l Răileanu, pre
ședintele comitetului ce a ridicat bustul lui 
Alexandri, care în câte-va cuvinte arată 
misiunea d-lor ca terminată și înoredințâză 
comunei Baoău acest monument.

Primarul orașului mulțumesoe pentru 
acest scump dar ce se face orașului.

Apoi d-1 Olănescu (Ascanio) din par
tea Academiei, face o recensiune poetică 
asupra vieței și operilor lui Alexandri.

D-1 Petrașcu, din partea Ateneului 
din București, înoepe prin a spune, că 
„Cultul cțnenilor mari arata nascerea con
științei naționale11. Continuă apoi arătând 
faptele mari în cari Alexandri a jucat rol 
de căpetenie, și termină în mijlooul apro
bărilor generale, aducând omagii de reou- 
noscință amintirei acelora ce au lucrat așa 
de mult la înălțarea României.

D-1 I. Grădișteanu, președintele Ligei 
pentru Unitatea Culturală a tuturor Româ
nilor, spune, că „Participăm la acestă ser
bare în aoelaș timp și mărâță și durerosă : 
Mărâță, căoi venerăm pe doi omeni mari 
ce au lucrat sincer pentru acestă țâră; du- 
rerosă, oăcl ea ne amintesoe perderea nu 
mult depărtată a acestor âmeDi, în nisoe 
momente, oând aveam mare trebuință de 
sprijinul și conducerea lor. Esistă o Ligă 
dela 1891 încoce, ce luptă pentru Unitatea 
Culturală a Românilor. înainte de 1891, 
acești 2 mari bărbați au alcătuit o Ligă 
ou mult mai puternică, ce a dat ca rod 
România de astăcji.“

Termină apoi apelând la BacăoanI și 
la toți Românii a căuta să ridice lui Alec- 
sandri și Kogălnioeanu adevăratele monu
mente demne de ei, împlinirea idealului 
urmărit de dânșii,

Cuvintele d-lui Grădișteanu, dese-ori 
subliniate de aplause, au produs oea mai 
frumâsă impresiă asupra publicului.

După d-sa vorbesce d-1 George Ta
mara, din partea comitetului național stu- 
dențeso, care spune, că se simte fericit de 
a asista la aqestă mare serbare națională, 
în care se glorifică amintirea a ’doi mari 
bărbați, cari atât de mult au luptat pen
tru renasoerea României. Arată meritele Ini 
V. Alexandri, care prin versurile lui entu- 
siaste a înălțat sentimentele Românilor oă- 
tră cele mai sublime idealuri oe-șl pote 

făuri o națiune. Termină reoitând câte-va 
strofe din „Deșteptarea României11 și spune, 
că și acjl Românii trebue să se însufle- 
țâsoă de cântările patriotice ale lui Aleo- 
sandri, pentru lupta cea mare în cestiunea 
națională.

Terminându-se ordinea discursurilor, 
prooesiunea pornesce la bustul lui Ko
gălnioeanu. Aoi d-1 senator și profesor uni
versitar din BucurescI V. A. Urechtă, într’o 
scurtă și simțită cuvântare, arată meritele 
lui Kogălnioeanu, care împreună cu Aleo- 
andri și O. Negri au pregătit unirea prin
cipatelor.

Arată purtarea umanitară și patriotică 
a lui Kogălnioeanu în cestiunea liberărei 
robilor, și împroprietărirea țăranilor.

Pe la miljooul cuvântării d-lui Ureohe 
o plâie torențială înoepu a cădea, produ
când unsgomot, oe făcea imposibilă aprope 
ascultarea oratorului.

După d-1 Ureche vorbi studentul 
Gheorghiade din partea studenților Ieșeni, 
și apoi d-1. profesor universitar din laș’ 
Vizanti,

Dâr mai erau înscriși încă vre-o trei 
doritori de a vorbi, totuși din oausa timpu
lui seria discursurilor se înohise, lumea în- 
dreptâudu-se apoi spre palatul aministra- 
tiv, unde începuse deja a se ciocni paha
rele de șampanie.

Săra a fost banchet de 30 tacâmuri.

Banffy moros și posomorit-
piarele oposiționale din Budapesta 

anunță ca un lnoru parte serios parte ri- 
diool, că de un timp înedee ministru-pre- 
ședinte ungar Banffy este forte rău dispus, 
că într’una tace, și se face că nu aude 
nimica.

Spun diarele, că în timpul din urmă 
au ajuns la ordinea cjilei mai multe ces- 
tiunl, la cari el ar fi trebuit să răspundă, 
așa d. e. la atacurile lui Ugron contra mi
nistrului de esterne Goluchowslci, ia atacu
rile lui Lueger oontra Ungariei și ohiar la 
ataourile contra personei sale — pe Banffy 
însă nu-1 mai vedl nici în minister, niol în 
clubul partidei guvernamentale, ci numai 
din când în când apare oa o nălucă prin 
culoarele parlamentului seu prin vr’o con- 
feteriă din esposițiă, dâr nu vorbesoe aprope 
cu nimeni.

Se afirmă, că aoâstă stare sufietâsoă 
deprimată a „energicului11 ministru-preșe- 
dinte, este provocată deoparte prin între
ruperea totală și prin nesuocesul pertractă
rilor privitore la pact, âr de altă parte e 
provooată de momente personale. Lui 
Banffy nu i-a succes adecă să esopereze 
distincțiunî și decorațiunl pentru mai multe 
persone, cari lui îi sunt aprope și cărora 
el le-a făcut mari promisiuni. Un desastru 
și mai mare este pentru el faptul, că răs
punsul pe oare l’a dat monarchul ou oca- 
siunea banderiului festiv președintelui ca
merei, Szilagyi, nu a fost compus de mi- 
nistrul-președinte, după cum se usitâză 
acâsta, și că peste tot Banffy n’a avut nici 
o influință asupra aloouțiunei lui Szilagyi, 
care a fost fârte „radicală11, și asupra răs
punsului Majestății Sale, care a fost fârte 
„conservativ11.

In fine se afirmă, că în decursul ca
lelor milenare Banffy nici o singură dată 
n’a fost primit în audiență separată de oă- 
tră monarchul, și că ministrul-președinte 
s’a putut arare-ori vede în apropierea Ma
jestății Sale, pănă când conții Andrassy și 
Szapary îl însoțiau pe acesta aprâpe în 
tote părțile.

SCiRBLE D3LE8.j
— 5 (17j Iunie.

Serbarea înv in gore i memorabile dela 
Custozza. Corpul oficerilor dela regimentul 
de inf. Nr. 50, staționat în Brașov, invită 
la serbarea, oe se va arangia în 24 c. în 
amintirea gloriosei învingeri dela Custozza 
la care regimentul 50, oonstătător aprâpe 
esolusiv din element român, a luat parte 
în mod considerabil. Programul serbărei 
este următorul: In 23 Iunie: la 8 ore 
săra retragere cu musioă. In 24 Iunie : la 

5 âre dim. musioa va percurge, cântând, 
orașul. La 9 ore a. m. liturghia oampestră 
pe piâța de lângă promenada de jos, seu 
la cas dâcă timpul va fi nefavorabil: litur
ghia în biserica oat. La 1 âră p. m. regi
mentul iese ou musioa pe oâmpul-Honterus, 
unde pănă la 6 ore p. m. se vor arangia 
diferite petreceri. La cas de timp nefavorabil 
escursiunea acesta nu se va face. La 8 âre 
30 min. sera convenire socială cu dans în 
otelul central „Nr. 1“. Observăm aci, că 
în acea <ji dela promenadă plâcă la 2 6re 
55 in. și la 3 âre 43 m. tramvaie cu număr 
duplu de vagone pentru ospeți și tot așa 
sera la 6 ore 04 m. dela Nou spre 
Brașov.

—o —
Din Blașiu i-se scrie „Tribunei11, că acolo 

s’au ținut săptămâna trecută esamenele de 
oalificațiune la preparandie. Guvernul a 
fost representat prin inspectorul Dr. Dengi. 
Intre cei insinuați la esamen și admiși de 
Consistor, erau și patru teologi absoluți. 
Dr. Dengi însă n’a voit se admită pe nici 
unul la esamen. Mai mult, între cei respinși 
era și un teolog absolut dela universitatea 
din Budapesta, oare pe lângă teologiă a 
mai ascultat și la faoultatea filosofică de 
acolo doi ani. Și totuși Dengi nu l’a ad
mis, Consistorul din Biașiu a făcut demer- 
su’l ia ministrul în aoâstă causă revol- 
tătove.

—o—
1000 de miei nevinovați au fost duși 

cu ghiotura la esposițiă mileneră. Sunt 
copii de soâlă din oomitatul Torontal ; 
foile unguresc! spun, că nici unul dintre 
părint’i lor nu sunt Maghiari, dâr cu tote 
acestea copiii vorbesc perfect unguresce. 
In frunte cu ei au mers și 80 de învăță
tori, ca să joce „osârdas“ și să mănânce 
papricaș în „nâpkonyha11 din Judapesta. —■ 
Poftă bună 1

Condeiul siinbriași, seu cu alte cu
vinte dis Ion (Slavici) al lui Sârbu Cojo
carul din Șiria, a debitat ârășl o senă da 
bănuieli impertinente în „Gazeta11 din Bu- 
curesol — după cum facem amintire și în 
primul nostru de ajl. Etă ce serie în pri
vința acesta „Timpul11 ce l’am primit adl: 
„D-1 Iân Slavici îndrăsnesce să publice în 
„Gazeta11 de erl, Duminecă, un articol, în
titulat „0 nerușinare11, în care își permite 
să bănuie patriotismul unor omeni ca d-iaii 
Tache lonescu, D. Filipeseu și Ionel Gră
dișteanu. Pentru-ce acâstă nerușinată bă
nuială? Pentru-că — răspunde sluga d-lui 
Sturdza — conservatorii nu s’au interesat 
de Românii ardeleni, nu cunoso vederile, 
sentimentele și aspirațiunile lor și se tem, 
ea nu cum-va să-i compromită. Lui Slavici 
nici nu ’i se răspunde11.

—o—
Principele Carol și Principesa Elisa- 

beta a României au fost într’un mare pe
ticul acum câte-va dile. Pe platoul dela 
CotrocenI se făceau încercări de tir. Pe 
terenul unde să făceau încercările au fost 
postate numerâse sentinele, oari avaeu or
dinul a nu lăsa pe nimeni să trecă pe-acolo, 
fiind espusă viâța ori cărui trecător. In 
momentul, când se făceau înceroările, trece 
o trăsură a curții cu micii principi. Senti
nela era forte zăpăcită și nu soia, dâcă tre
bue să oprâscă trăsura seu nu. După o 
âre-care esistaro a lăsat trăsura să trecă. 
Abia atunci au observat însoțitorii micilor 
principi la ce primejdie sunt espușl, și cu 
mare greutate, făcând mai multe semne 
desperate, au isbutit să facă pe cei dela tir 
să suspsndeze încercările. Trăsura s’a în
tors apoi fără nici un accident.

—o —
Ofițerii și esposițiă milenară. Ministrul de 

honvecjl a trimis cailele aceste un rescript 
cătră toți comandanții de trupe, în care or
donă, că să se dea o vacanță de 2 săptă
mâni fiă-cărui ofițer, care doresoe să cer
ceteze esposițiă.

— o—
Petiția pentru Aietropolitul-Primat. 

Cetățenii din Roșiorl-de-Vede au adresat 
Regelui Carol următorea petițiă: Sire! 
Țâra nostră a trăit prin religiune în tim
purile oele mai grele și capul Biserioei nu 

a fost atins, nici de oei mai tirani stăpâ- 
nitorl ai țărei, nici de invasiunile barbare. 
Faptul petrecut la scaunul Metropolitului- 
Primat al țărei învederâză un timp de tristă 
amintire. Protestăm în contra nelegiuiților, 
cari au insultat biserica și blamăm faptul 
barbar, ori din ce parte ar fi plănuit. Ca 
țâra să fiă reounosoătore salvați-i onârea, 
Sire! Aduceți pe I. P. S. Sa Ghenadie la 
soaunul ce i-a încredințat țâra, căci a fă
cut ondre țării și ca Episoop de Argeș și 
ea Metropolit-Primat. Faptul să se judeoe 
de representanții legali ai națiunei, nu de 
cei oe vor se omore, ca să se înalțe. Acest 
sistem anarhio trebue sdrobit de Maj esta
tes Vostră în unire ca națiunea; căoi pote 
mâne să atingă și pe oel mai inviolabil mem
bru al Statului. Să trăițl Majestate! Tră- 
âscă Majestataa Sa Regina cu întrâga Di
nastie. — Urmâză iscăliturile.

—o —
Reuniunea învățătorilor români gr. 

or. din tractul Agnitei șl-a ținut anul a- 
oesta adunarea generală în Fofeldea. Cu 
ocasia acâsta generosul dn. D, R. Cordescu, 
domiciliat actualmente în acea comună, vă- 
flând cu câtă greutate se inoasseză taxele 
dela membri, s’a oferit a plăti d-sa pe cât 
timp va fi în vieță, tacsele tuturor acelor 
membrii din despărțământ, cari vor lua 
parte la adunările generale anuale.

„Proselit“ arestat. Din Sibiiu se sorie, 
că acolo a fost prins alaltăerl uu așa nu
mit „proselit“. La el s’au aflat mai multe 
documente false și un sigil.

— o—
Vice-regeie Japoniei în reîntorcerea 

sa dela serbările din Mosova, unde a re
presentat Japonia, s’a abătut și prin Bu
dapesta, sosind acolo alaltăerl d. a. La 
gară l’au așteptat trăsuri de a-le Curții, 
cari dimpreună cu suita sa, l’au condus 
într’un hotel. Primire oficială nu i-ă’a 
făcut.

—o—
Marinari resculați. Din Antwerpen se 

telegrafiâză, că personalul (50 la număr) 
unei năi japoneze de răsboih, a denegat 
serviciul, a debarcat la port și s’a opus poli
ției, care a folosit arma. Un polițist a fost 
rănit, un japonez de-asemenea.

„Vampirii anarchiei".
Cetitorilor noștri le este cunoscută 

din numărul de erl epistola, pe oare a pri- 
mit’o baronul Rotschild (ȚI®!0 aceste. Ba
ronul Rotschild — după cum am arătat — 
a trimis epistola poliției din Budapesta cu 
observarea:

„Buouros dau, dâr mai întâiQ să soco
tim puțin. Pe rotogolul pământului locueso 
atâtea și atâtea miliâne de omeni, averea 
mea însă e de atâtea milione. Așa-dâră, 
dâcă eu voeso să-mi împart banii între toți 
âmenii, după cum porunoesoe legea d-vos- 
tră, atunci pe fiă-care om se vin 25 oru- 
ceri. Etă aici îți dau partea d-tale!“

Poliția din Budapesta a dat epistola 
despărțământului poste-restaute de acolo, 
oând, câțl-va detectivi steteau la disposi- 
țiă. Intr’adevăr Merourea treoută și merse la 
postă un ucenic de lăcătuș, care ridică 
scrieorea dela postă, isoălind în protocol 
numele unui măestru lăcătuș, care locuesoe 
în strada „Ullo11. Băiatul se duse cu epis
tola într’o oâroiumă față în față cu casarma 
din strada „Ullo11, âr detectivii au urmărit 
pe băiat. In cârciumă băiatul dete epistola 
unui soldat dela Regimentul de infauteriă 
Nr. 32. Detectivul numai decât deținu pe 
soldat, merseră ambii în casarmă și aid 
detectivul descoperi loootenent-oolonelului 
Udvardy oausa deținerii soldatului. Autori
tățile militare au luat lucrul în pertractare 
și au aflat, că respectivul soldat este un 
voluntar dela Regimentul 32 în uniforma 
unui soldat de rând. Numele lui este Ca
rol Benedelt, de nascere din Odessa și e de 
18 ani. La voluntarul Benedek au aflat și 
cernâla roșie, cu oare a scris epistola, precum 
și composiția ei, oare din cuvânt în cu
vânt consună ou epistola trimisă baronului 
Rotschild.
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Inspecțiile Regelui Carol.
Vineri, 31 Maia v. la orele 5 p. m., 

Ragele României însoțit de adjutantul de 
serviciă, a mers în tabăra dela Cotroceni, 
pentru a inspeota regimentul 4 Ilfov Nr. 
21, precum și batalionul Dermanent din 
regimentul 5 Ialomița Nr. 23.

La sosirea în tabără, Suveranul a fost 
întâmpinat de d-I general de divisie Bu- 
dișteanu, ministru de resbel; d-1 general 
Arion, comandantul corpului II de armată; 
d-1 general Argintoianu, comandatul divi- 
siei IV; d-1 general V. Năsturel, coman- 
dantul brigadei VIII, și d-1 colonel Var- 
tiadi, comandantul pieței.

Regimentul, precum și batalionul, în 
■formația de revistă, așteptau pe terenul de 
manevră sosirea Majestăței Sale.

Regele, urmat de suită, trece în re
vistă regimentul și batalionul în sunetul 
■musicei si aclamațiuuile trupei, apoi dete 
ordin ca batalionul permanent din regi
mentul 5 Ialomița Nr. 23 să eseoute dife
ritele mișcări din mânuirea armelor, focu
rile de pe loc și din mers; trecând apoi la 
■esecutarea mișcărilor din sodla de batalion, 
atât in ordinea strînsă cât și în ordinea ri
sipită.

In urmă Suveranul trecu la recruții 
batalionului teritorial din regimentul 4 
Ilfov Nr. 21, ordona oa două oompanii, 
sub comanda unui căpitan, se eseoute mâ
nuirea armelor, focurile, mișcări din scola 
d9 companiă în ordinea strînsă și cea risi
pită; de aci Majestatea Sa merse la bata
lionul permanent al acestui regiment, or
donând să esecute diferitele mișcări din 
regulamentele tactice, insistând mai cu 
deosebire asupra mișcărilor și formațiilor 
în ordinea risipită.

După terminarea acestei inspecțiunl 
■și în așteptare ca regimentul să se întoc- 
mescă pentru defilare, Regele asistă la di- 
fer’te eseroiții ale echipei de velooipediștl, 
cart desoăleoând esecutară și focuri în di
feritele posițiunl ale trăgătorului.

Regimentul fiind întocmit defilâză îna
intea Suveranului, după cere Majestatea 
Sa, întrunind oficerii ambelor corpuri de 
trupă, bine-voi a le esprima înalta Sa mul- 
țămire p ntru buna ținută a trupei și si
lințele ce depun pentru instruirea ei.

M. S. Regele bine-voi a reînoi deplina 
Sa satisfacțiune d-lui locotenent-colonel 
Hiotu, comandantul regimentului 4 Ilfov 
Nr. 21, pentru progresul ce constată, apoi 
urmat de toți oficerii visită tabăra, pe care 
o găsi în bune condițiunl de instalare și 
întreținere, gustă din hrana trupei, visitâ 
infirmeria, unde spre deplina Sa mulțămire 
Suveranul nu găsi decât un singur soldat 
ușor bolnav.

După ce Regele termină inspecția di
feritelor instalațiunl din tabără, comandan
tul regimentului 21 presintă Majestății Sale 
corul format din omenii regimentului, care 
deși de puțin timp organisat, totuși eseoută 
mai multe bucăți corale destul de bine, 
spre satisfacția Regelui.

Dela societatea „Progresul".
(Fine.)

Pdte că socotelile nici atjl nu ar fi 
date, deoă comitetul în ședința sa din 19 
Aprilie c. nu ar fi ordonat anume presen
tarea lor în ședința următore. Ast-fel ra- 
țiociniile s’au așternut și, censurându-se 
în ședința comitetului din 26 Aprilie 1896, 
s’a constatat că: In 1 Maiă 1894 a dat 
Progresul o representațiune teatrală. Veni
tele au fost 227 fi. 15 cr. spesele 161 fi. 
73 cr., deci venit curat 65 fi. 42 cr. Cu 
asta ocasiune: a) Secretarul reuniunei d. 
învățător Berescu, încă nu se suie din a 
cui autorisație, și-a luat sieși spre ven4&re 
35 bilete de locul prim a 80 cr., deol în 
preț de 28 fi. A predat insă pentru ele 
cassarului societății numai acuma în 25 
Aprilie a. c. — adecă după ce s’a impus es- 
pres darea soeotelei, — suma de 18 fi. în 
bani și o socotelă scrisă de el despre 10 

-fl. 60 cr. pentru spese mărunte numite și 
nenumite. Este asta in ordine? Eu 4’°, 

absolut nu. b) Pentru sală s’a arătat în 
rațiociniu 33 fi. 55 cr. . După chitanța ho
telierului Laurits însă, privitore la acâstă 
posițiă, s’a plătit pentru sală și musicanțl 
20 fi. 90 cr., pentru beuturile consumate în 
garderobă 1 fi. 40 cr. Apoi e chitată o 
eocotâlă a președintelui Dr. Șenohea cu 3 
fi. 58 cr., firesce nrmâză apoi și d. secre
tar Beresou ou o socotâlă de 3 fi. 67 or., 
și pe de-asupra mai vine și o jumătate de 
butoiti de bere cu 4 fi. Numai tote aces
tea la olaltă dau suma de 33 fi. 50 cr.*)  De 
comitet, că ce va 4i°e; niQl habar n’au 
avut. — Cu astă ocasiune au jucat numai 
3 bărbați ca diletanțî.

*) O copiă de pe textul original german 
al acestei chitanțe, subscrisă de Emanuel Laurits, 
ni-s’a trimis și nouă. — Red.

In 11 Iulie 1894 nisce studenți au 4a t 
o produoțiune în favorul „Progresului cu 
venit de 136 fi. 20 or., er spese 134 fi. 
06 or. Deci venit curat 2 fi. In rațiociniu 
vine într’o însămnare a președintelui, că a 
primit dela cassarul „Progresului" o anti- 
cipațiune, d’n care a dat studenților 56 fl. 
86 or., der dela studențl, că cine și cât a 
primit, nu este nimio alăturat. Bravii stu- 
denți s’au ostenit, al lor este tot meritul 
și pentru ostenelă trebuiau pe deplin re
munerați și îmbărbătați. Dâr președintele 
n’a fost în drept să se geneze oa și când 
acea remunerațiă se faoe din grația lui, și 
numai după ani și silit cu darea rațiunilor, 
să arete și comitetului, oă ce a făcut d-sa. 
Societatea „Progresul14 este a nâstră și ti
nerimea încă este a nostră, a sooietăței 
române întregi. Părinții de familiă, oarl 
purtăm greutățile oresoerei tinerimei, soim 
ou mult mai bine oa tînărul d. Șenohea, 
oă de ce trebue ferită și la ce trebue în
demnată tinerimea. — Din astă ocasiune 
mai este o socotelă a birtașului Knopp 
despre 17 fl.

In 1 Ianuarie 1895 au dat o produo
țiune în favorul „Progresusui“ alți tineri 
cu un venit de 19 fl. 72 or.

Apoi s’a constatat, că fără soirea oo- 
mitetului s’a dat așa, brevi mânu, unui pri
vat un împrumut de 70 fl.

In ședința oomitetului eu am făout 
tote aceste observări și încă și altele, de- 
ore-oe însă acuma, după atâta vreme, nu 
s’ar mai fi putut constata cu acurateță 
cele petrecute și cele spesate, am propus, 
și comitetul a primit, casocotelelesăseaprobe 
așa după cum sunt presentate, pe viitor însă 
să se dea rațiociniu cel mult în 14 <jGe 
după fiă-oare representațiune. Apoi s’a 
deois, ca tot ce se face în numele „Pro
gresului" să nu se mai facă fără soirea comi
tetului, ca împrumute la privați să se dea 
numai cu hotărîrea comitetului, și oa fața 
de ținerea adunărilor generale și a ședin
țelor comitetului să se observe statutele. 
Tot așa a hotărît și adunarea generală.

Pe diua de 4 Maid a. o. la 2 ore d. 
a. ne-a convooat d. președinte în soris la 
o ședință a comitetului în casele d-nei 
vicepresidentă pentru raportul general și 
pentru rațiociniul ultimei nroducțiunl. Ne
am și presentat la timp, eu, Dr. Micu, Aron, 
Poparad, Dejenar, Giutea, N. Aron și alții, 
der a trebuit să așteptăm, și încă unde?— 
după d-1 președinte, care nu sosise. Și am 
așteptat cu paciință, der înzadar, pănă la 
3 ore, când apoi am trimis după domnia 
lui o servitore, carea însă ni-a adus vestea 
oă d-1 președinte are încă să mănânce. 
Ast-fel n’am mai așteptat și ședința nu 
s’a mai ținut, căci după aceea și d-sa s’a 
dus cu d-1 Sourtu de și-au petrecut pănă 
târdiu la mora de hârtiă, după cum se 
spune și în „Tribună". O ast-fel de ținută 
și tractare a societății numai ouviinoiosă 
și corectă nu se pote numi.

Asta este starea lucrului. In acesta 
se oglindâză, deși numai în parte, firea și 
lăudata cale apucată de „conducătorii de 
acuma ai Progresului", care cale vădend 
noi, că duoe de-a dreptul în prăpastia, a 
trebuit să pășim odată resolut, ca să aba
tem și să-i îndreptăm direcțiunea cătră 
adevăratele scopuri ale societății „Progre
sul", și ne va păre forte bine, dâoă cu 
deosebire d. președinte de acuma va voi 

să înțelâgă și să urmeze cu bun resultat 
calea, ce 'i s’a arătat prin oonclusul ulti
mei adunări generale.

Ioan Turcu, 
membru al soc. „Progresul11.

SOIRI ULTIME.
Viena, 16 Iunie. După informa- 

tiunî sosite din Florența, la tâmnă 
se vor întâlni acolo monarchii Fran- 
cisc Iosif, Wilhelm II și Țarul 
Rusiei.

Budapesta, 16 Iunie. „Neue Freie 
Presse" publică în ediția de seră 
soirea, că contele Batthyânyi, pre
ședintele partidei poporale din co
mitatul Moșon, a convocat o adu
nare a partidei, la care sunt învitațl 
și conducătorii partidei autiseminte 
din Viena. Se asigură, că la adu
nare va lua parte însuși Lueger. 
Foile de aicî pfovdcă poporul din 
Moșon se pregătescă demonstrațiă 
contra antisemiților.

Budapesta, 16 Iunie. In ședința 
de acfi a delegațiunei austriace la 
desbaterea asupra budgetului pentru 
esterne, delegatul Ceh-tînSr Kramaz 
a espus într’un lung discurs situa
ția nefavorabilă a politicei esterne a 
monarchiei. El a caracterisat de forte 
aspru tonul în care Goluchowski a 
vorbit despre Turcia și Serbia. Si- 
tuațiunea generală, cțice Kramaz, 
nu pdte fi îmbunătățită decât prin 
pacea națională, și astfel trebue să 
i-se dea Coronei boeme drepturile 
ei neprescriptibile și cestiunea cehă 
se hă resolută pe basa principiilor 
dreptului și echității. Numai pacea 
națională va face imperiul puternic 
și fără de aliațî. Pănă când nu se 
va face acâsta, pănă monarchia nu 
va da poporelor ei pace între ele 
pănă atunci nu pote vota budgetul.

Bucurescî, 16 Iunie. Legațiunea 
autonomă de aici este autorisată a 
desmin ți în modul cel mai absolut 
scirile telegrafice de isvor grecesc, 
.după cari Musulmanii și trupele im
periale ar comite în Creta omoruri 
și acte de prădăciune în contra lo
cuitorilor creștini.

diverse.
Ochii și colorile. Este în general cu

noscut, că ochii nu sunt pe-o formă de 
simțitori laltote colorile, Scala sensibilității 
ochilor a statorit’o un fîsiolog engles în 
următorul mod. El a esaminat ochii unor 
bărbați ș’ a unor femei, cari au privit la 
o colore fbrte puțin intensivă. Apoi fisio- 
logul a slăbit tot mai tare colorea meste- 
cându-o .cu altă colore aibă (acid carbonic 
cu pulvere de magnesie). Colorile miniu- 
roșu (colore portocaliă, calcinată de plumb), 
galbin și verde de colorea chromului, și 
cea albastră închisă au fost colorile, pe 
cari fisiologul le-a întrebuințat. Prima dată 
el a voit să scie, că din numitele colori 
câtă cantitate are lipsă pentru ochii băr
baților și pentru ai femeilor în special. 
El Țce, că pentru a pregăti o colore ore- 
care, se reoer 100,000 părți din colore 
albă, er din cele-Jalte, pentru ochii băr
baților, amestecată cu cea albă e de lipsă : 
din colâre portocalie 16 grame, din cea 
galbină de colorea chromului, 17 gr; din 
cea verde-ohrom. 818, er din colorea al- 
bastră-înohisă 149 grame. Pentru ochii fe
meilor tot în 100,000 părți colore albă, 
din colâre portooalie 60, dm galben-chrom 
33, din verde-chrom 914 și din cea albas- 
tră-închisă 108 grame. De-aci se pote vede, 
— afară de două colori — că ochii bărba
ților sunt mai sensibili față de colori ea 
oohii femeilor. Tot odată fisiologul engles 
a mai aflat, că colorea verde este cea mai 
puțin sensibilă ca oii și care altă. Mai de
parte a aflat, că oohii bărbaților sunt mai 
sensibili față de colorea roșie, er ochii fe
meilor față de colorea galbină. Fisiologul 
a mai statorit și o gradațiune de colori în j 

modul următor. El a luat din fiă-oare co- 
lore amintită mai sus deosebite părți și 
le-a amesteoat cu oea albă și apoi după 
scala colorilor le-a așecjat în tuburi de 
stiolă și a lăsat mai întâiu pe un bărbat 
să-le așede după scala colorilor. Bărbatul 
a aședat tubul cu colorea portocalie al 
86-lea, cel galbin-chrom al 87-lea, verde- 
ohrom al 93-lea. Apoi femeia le-a aședat 
ast-fel: colorea portooalie în locul al 91- 
lea, galbin-chrom 93, verde chrom 98 și 
cea albastră-închisă în Jocul al 83-lea. 
Ast-fel de aol se pote vede, că oohii fe
meii privind la gradațiuuea oolorilor sunt 
mai sensibili ca ai bărbatului. Și ce este 
mai interesant, fisiologul a descoperit, că 
ochii unui om nu sunt amândoi pe o for
mă de sensibili față de colorea verde.

Perul și dinții în viitor. Iu anii diu 
urmă doi naturahștl amerioanl s’au ooupat 
forte mult cu dantura omului, cu schim
barea dinților eto. și au ajuns la un re
sultat forte trist. Acești naturaliștî au făout 
asemănare între dantura și pârul unui om 
civilisat și ale unui om sălbatec și au aflat 
că ou cât omenimea s’a civilisat mai tare, 
cu atât, mai mult și-a perdut părul și dinții. 
Dantura omului civilisat de astădt merge 
spre peire și spre ruinare, er părul din ce 
în ce să tot răresce. Naturaliștii americani 
în urma unor cercetări și asemănări între 
vâou! treout și cel present, făcute cu pri
vire la tema acesta, au constatat, că ur
mașii noștrii peste 3500 de ani vor fi toți 
pleșuvi și știrbi. Singur numai omenii săl
batici, dâoă se vor mai afla și pe atunci 
sălbatici — vor mai fi cu dinți și păr 
pe cap.

Aventura lui Zia-pașa. Când trimisul 
Sultanului, Zia-pașa, a călătorit spre Mosc- 
va la încoronarea Țarului, pe tren a avut 
o aventură interesantă. Pașa, în călătoria 
sa dela Odessa și pănă la Moscva, a fost 
instalat numai singur și cu seoretarul său 
într’un vagon. Vagonul consta dintr’un 
salon și două cupee de durmit. Pe cale nu 
departe dela, o gară, de-odată numai apare 
în salonul pașei o personă necunosoută, 
înarmată din creștet pănă în tălpi, și îl 
provocă să-i dea bani și tâte obiectele 
de valore. Pașa Zia și secretarul său au 
înlemnit de spaimă, încât n’au putut grăi 
nimic. Intr’aceea călăuzul a observat, că 
cine-va a intrat la pașa; grăbi iute la cu
peu și pe la spate apucă pe bandit, îl 
trânti la pământ și cu toții îl legară, er 
la gara cea mai de apropo îl predeteră 
gendarmeriei.

Ls ură.
pilele acestea a apărut „Istoria regi

mentului de infanteria Alexandru I, îrn- 
peratul Rusiei, Mr. 2“ în edițiă de lues, 
cuprindând 666 pagine în ootav mare cu 
o mulțime de harțe, planuri, schițe apoi 
portrete heliografate precum și colorate. 
Autorul acestei op de mare valore, mai 
ales pentru militari, este locotenentul Lu
dovic Kirchihaler, care cu un zel estraordî- 
nar, ajutat fiind și de unii colegi și cola
boratori, a adunat materialul bogat pen
tru espunerea tuturor faseloi' prin care a tre
cut dela 1741 și pănă astădl amintitul regi
ment, a cărui patriă este ținutul Brașovu
lui, Treiscaunelor, Hațegului și Cohalmu- 
Iui. Prețul unui esemplar este 7 fl. Reco
mandăm cu totă căldura acest op tuturor 
acelora, pe care îi interesâză vieța mili
tară, și cari voiesc să cunoscă luptele în 
cari s’a distins acest regiment, ai cărui 
soldați români s’au purtat totdeuna cu 
bravură, și cu diferite ocasiunl forte multi 
dintre ei au primit frumose și înalte deco- 
rațiunl.

*

„Biblioteca Nouă", care apare în edi
tura Librăriei David I. Benvenisti, în 
Craiova, și care și-a luat deja un avânt 
forte mare, publică în No. 3 câte-va no
vele inedite ale talentatului ei Director D. 
Teleor, sub titlu de: „Povestiri". No. 4, 
tot din acestă interesantă Bibliotecă, pu
blică câte-va schițe scrise într’un stil fârte 
limpede și curat, de A. Lupu-Antonescu, sub 
titlu: „l)in Vie^a Săracă".

*



Pag 4 GAZETA TRANSILVANIEI.

A eșit de sub tipar: Istoria Gimna- 
sinlni gr. cat. de Bernș. (1828—1895 com
pusă de Traian 1. Farizas, prof. p. ord. 
Acostă istoriâ s’a scris în' urma cunoscutei 
ordinațiunl a ministrului unguresc de culte 
și instrucțiune publică. In partea întâi a 
opului textul este românesc, în partea a 
doua urm6ză același text în limba ma
ghiară, âr la urmă un supliment cu docu
mente. Opul întreg conține peste 300 pag. 
și se află de vendare la „Direcțiunea gim- 
nasiului gr. cat.“ din Beiuș pentru prețul 
de 1 fl. (-J- 15 cr. porto.)

*
In Tipografia diecesană din Arad a 

apărut: Gramatica Română pentru învgță- 
mentul secundar, de loan Peiranu, profe
sor de limba română în Arad. Partea I, 
Etimologia. De vendare la autorul. Prețul 
1 fl., pentru învățători 70 cr. — La lucra
rea manualului present, d-1 autor a ținut 
semă de resultatele soiinței moderne; orto
grafia este cea a Academiei române, dar 
cu unele escepțiunl în favorul fonetis
mului.

Cursul pieței Spașov.
Din 17 lume 1893.

Bancnote rom. Oump. 9.48 Vend. 9.50
Argint român. Cu m p. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Oump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Oump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Oump. 126.50 Vend. —.—
Mărci germane Oump. 58.50 Vend. —•— 1
Lire turcesc! Oump. 10.70 Vend.
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Cursui la burss cfîsn Igiena.
Din 16 Iunie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.70
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 98.95
Impr. căii. fer. ung. în aur 4!/2o/o • 124. —
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o 100.90 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.80
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.75
Bonuri rurale croate-slavone. . . 96.75
Imprum. ung. cu premii .... 150.50

' L )surl pentru reg. Tisei și Segedin. 138.75

Rent?, de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
Losurî din 860 ....................
Acții de ale Băncei austru ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
NapoleondorI.............................

Nr. 124—18 96.

101.45 Mărci imperiale germane . . . 58.80
101.40 London vista......................... . 119.95
122.70 Paris vista............................. . 47 62%
144.70 Rente de corone austr. 4°/0. . . 101.30
962— Note italiene............................. . 44.42 %
380.50
351.50 Proprietar: Am'’©!
9.52% ReMor responsabil Stflaiot11.

Nrul 7563—1896.

fjblicawm
In revierul orășenesc se aren- 

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

q) Jocul de pășunit numai pen: 
tru vite cornute 182 jugăre;

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

Reflectauții au de a-’și ascerne 
ofertele timbrate, închise și prove- 
cjute cu un vadiu de 50 fl., până în 
23 Iunie a. c., înainte de prâncj la 
11 Ore la oficiul orășenesc lorestieral. 
Pertractarea va ave loc în aceeași 
4i la 111/2 dre înainte de prâncj.

Brașov, 4 Iunie 1896.

993,3—3 kisgistrafu! orășenesc.

Sz. 133 — 1896 vegr.

ârverișjî hirdetmeny.
Alolirott birosâgi vegrehajto az 1881-ik evi LX. t.-cz. 102. § a er- 

telmeben ezennel kozhirre teszi, hogy a brassdi kir. torvenyszeknek 
2461/896 sz. a. kelt vegrehajtâst rendelâ es a Zernesti kir. jârâsbiro- 
săgnak 1323/896 sz. a. kikiildetest tartalmazo vegzese folytân Albina 
takarek es hitel intezet javâra Metian Traian, Zernesti lakoa ellen 800 
trank toke, ennek 1896 ev Februâr ho 27 napjâtol szâmitandâ 6°/0 ka- 
matai âs eddig oszesen 35 frt. 20 kr. perkoltseg kovetele3 erejeig elrendelt 
kielegitesi vegrehajtâs alkalmâval birdilag lefoglalt es 954 frt. becsult 
ingbsâgok u. m. szarvasmarha, lovak, hâzi butor st., nyilvânos ărveres 
utjân el fognak adatni.

Mely ârverâsnek az 1588/896 sz kikiildetest rendelb vegzâs folytân 
a helyszinen vagyis Zernesten a kozseg hâzânâl leendo eszkozlesere 
1896-ik evi Junius hd 27-ik napjânal deleldt 11 ârâja hatâridoiil kitti- 
zetik es ahhoz a venni szândekozbt ezennel oly megjegyzessel hivatnak 
meg: hogy az erintett ingosâgok ezen ârveresen, az 1881-ik evi LX. 
t.-cz. 107. §-a ertelmeben a legtobet igerdnek becsâron aloi is elfognak 
adatni, a netalâni elaObbsegi igenylok pedig felhivatnak, miszerint jo- 
gaikat az emlitett t.-cz. 111 6s 112 §-a alapjân ârverezes megkezdeseig 
ervenyesitsdk.

Az elârverezendO ingosâgok vetelâra az 1881-ik 6vi LX. t.-cz. 108 
§-a szerint fizetendo.

Kelt Zernesten 1896 ev Junius ho 12.

1003,1-1.
H u s z â r V U m c s, 

kir. birdsâgi vegrehajto.
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3.57 6.35 1.25 8.50 3 13 Ocna . .
4.19 7.01 1.48 9.15 3 39 sos. 1 f p’-

4.34 2.05 T pl. f OlOlIR ‘ l 80S

6.16 3.58 Avrig . . •

8.42 6.35 1 80S. Făgăraș . pl.
Y

W

trenu
mixtu

tr enft
mixtu

trenu 
mixtu

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12 57

6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
8 57
7.16
4.30

trenu 
mixtu

Simeria . 
Cerna. . 
Hiuiedora

10.28
10.46
11.12

trenu
mixtu

4.50
4.34
4.10

trenu 
mixtu

tremi
mixtu

tren îi
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

10.25
10.05
9.38

8.34
8.14
7.45

3.10
2.54
2.30

8.23
8.06
7.59| Teiuș

Creciunel
Blașiu •
Micăsasa 

j Oopșa-mică

Mediaș . .
Elisabetopol
Sighișora ■
Ilașfalău .
Homorod .
Agoștonfalva 
Apsța .
Feldiora

i

Y 
80S. 1 
pl. I

IY
808

Brașov .

Timiș .
P r e d e a 1 
Bucuresoi .

11 11

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

10.10
IO 05

1 P>-
Isc-s.

2.48

5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

7 30
7.09
6 56
6 54
6.41
6 20
5.53
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

5.20
4.14
3.32

3.15

Cliacerdea — — Megla.-sâsesc.
Trenu
mixtu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

pers6n 1 Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

person.

Trenu 
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 pl. Cncerdea . . 80S. 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoșii.. . A 7.02 1.58 7.38 9.59
412 9.37 4.37 12.26 Ci pău . . • 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS. ■) / !‘l- 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36 pl. 1 Oșorheiu . • Isos. 9.20 5.04 9 35
7.14 12;16 7.14 *1r sos. Regh.-săs.. • pl- 4 7.54 3.30 8:05

însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti de susNota: Orele 
însemneză 6reie de ndpte.

ș I RSK r
trenu
mixtu

trenu 
mixtu

tremi 
mixtu

11 trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35 4.55 4 30 T Brașov . • • • • • A 7.44 1.29 8 31
10.28 6.36 5.49 1

9 Zernești. TA 6.20 12.05 7 20

! vSl (B r e ș - «n «ii w

a ti — T e

4—
5 03

? 9.10
110.28

4.20
5.35

Mureș-Ludoș ....
Z a u.............................

6.46
5.49

7.21
6.24

2.
h r
0 X£-5 g

6 48 ?12 41 ctf xS Țagn-Budatelicu - 3 A 4.50 -
9 4i7 38 » 1.54 t □ St. Mihaiu de câmpie . a L 3 44 8 468 33 | 3.02 « a 

z S
Le citi ta........................ 2.48 7.439 07 I 3.41 k Ș.-Măghiăroș .... 2.01 6 529.59 »■ 4 55 Bistrița........................ 4L O a 1.16 5.55

:| 10.55
10.11 

! 9.10
2.15

S i I» i î oi — C i s st a «8 i «•

6.20 11.25 5. Aradft • 10.43 3.44
7.08 12.15 6.14 Vinga 9.42 3.01
8.01 1.10 7.39 Tiinișdra 8.20 2—

12.47 8.47 12 27 5.10 V Segedin . . . . . 1 4 6 05 2.30 10 05

trenu 
mixtu

trenu
mixiu

trenfi 
mixtu-

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

ti enu
mixtu

trenu
mixtu

$ișhiMÂv*a ^B&os’îieĂBB-S'-eBaese.

trenu 
mixtu

5.30
5.42

2.15
2.27
2.51

7.10
6.57
6.36

pl. Sibiiu . sos.
„ Seleinberk „ I
„ Cisnădie pl. 

însemnate în drepta de jos în

9.20
VOT
8.46

3 22
KS4
6V0

11.08
11,48

1.59j
sus. — Numerii

Sighișora . . .
Hașfalen . . .
Odoriieiu-secuesc.
încuadrațl ou linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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