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Federațiunea Balcanică.
In pressă, în cercurile politice 

și în localurile publice din Bucu
reștii nu se vorbesce decât de vii- 
torea alianță a statelor slave din 
Balcani, alianță înainte mergetore a 
Federațiunei Balcanice sub protectiunea 
Rusiei.

Federațiunea Balcanică ar atinge 
în prima liniă interesele Austro-Un- 
gariei, atât în actuala ei eonfigura- 
țiune internă, cât și în viitorea sa 
constelațiune politică esternă, ca 
mare putere în Orientul european.

Rusia stăpânind ambele țermuri 
ale Mărei-Negre și dictând în Bal
cani, ar închide drumul Austro-Un- 
gariei în Bosnia, și Herțegovina spre 
Salouic, de unde, dându-o înapoi 
peste Sava. ar amenința-o chiar și 
în vechile sale limite.

In consecință, Rusia tinde as- 
tăcfi a-șl însuși rolul, pe care Austria 
nu l’a sciut juca mai cu seină dela 
1848 înebee și pe care, deși l’a avut 
de atâtea ori în mână, totuși l’a sa
crificat cu dragă inimă în favorea 

dualismului creat de Germania în 
folosul Ungurilor, considerați, pbte 
din erbre, ca un zid de apărare contra 
Rușilor.

Decă Austria împinsă la Sadova 
de Germania nu s’ar fi basat numai 
pe acest zid, pbte imaginar, dâcă 
ea ar fi renunțat la principiul său 
avitic: „divide et impera“, decă tbte 
poporele sale ar fi fost tratate pe 
același picior de egalitate ca și Un
gurii și Polonii, astăcji nu ne-am 
teme de-o federatiune țaristă în Bal
cani. Din contră pbte am ave un 
început, o basă a unei Confederațium 
Danubiene în frunte cu o Austria fe
derativă, visul de aur al popbrelor 
din Austro-Ungaria și Balcani, po- 
pore doritore de iibertate și de un 
traiii propriu al lor național.

Acest vis de aur îl nutriau mai 
mult seu mai puțin și Ungurii între 
anii 1850—1866 în cap cu Kossuth 
al lor, îndată însă ce au ajuns la 
1867 să fiă Jidano-Maghiari și, ca atare, 
stăpâni pe destinele Austriei, s’au 
lăpedat de acel vis ca și când în 
anii 1859—1864 n’ar fi fost vorba 
despre el în atâtea renduri, atât la 
Londra cât și la Paris, atât la Bu- 
curesci cât și la Turin.

Incred,uțl în protectorea lor, Ger
mania, au Inaugurat un șovinism es- 
travagant și violent in scop de-a zidi 
acum la sfârșitul veacului al XIX- 
Jea un stat național maghiar dela 
Laita și pănă în Predeal.

Acest șovinism a înstrăinat po- 
pbrele de elementul jidano-maghiar, 
care prin îngâmfarea, trufia și încă- 
păținarea lui a înlesnit din mai multe 
puncte de vedre apropiarea Rusiei 
de statele Sud-slave din Balcani, așa 
că în loc de o confederatiune Dună
reană. aeji politicii din Pesta se tem 
de o federațiune ruso-balcanică.

Și Domne! Dbmne! In ce stare 
materială și morală ar găsi acestă 
federațiune Balcanică poporele din 
Ungaria ?

In starea în care se găsesc ac|.i> 

oprimate și despoiate, fără present și 
fără speranță într’un viitor mai bun !

In asemenea condițiunl apoi e 
greu s6 pbta Ungurii singuri forma 
un zîd de apărare, pentru-că nu-i 
mai puțin adevărat, că aceste po- 
pbre într’un moment decisiv apasă 
forte mult în cumpănă.

In special situațiunea nostră, a 
Românilor, e mai dificilă decât a 
ori-căreia alte națiuni vecine seu 
oonlocuitbre.

Interesele regatului român sunt 
aceleași ca și ale împărăției nostre, 
la Nistru ca și la Ternow, la Con
stanța ca și la Viena, la Varna ca 
și la Salonic și aceste interese, a- 
vend negreșit trebuință de o apă
rare comună, e învederat, că nouă, 
acestora de aici, ne este cu ane- 
voință a ne pronunța cu privire la 
politica regatului român.

Soirile recente ce le primim dela 
Bucurescî însă ne vestesc, că s’ar 
fi încheiat prin mijlocirea Escelen- 
ței Sale contele Groluchowski, mi
nistrul de esterne austro-ungar, o 
alianță între Grecia și România în 
vederea intereselor lor comune din 
Macedonia.

Pănă la ce punct sunt adevă
rate, seu nu, aceste informațiuni, 
nu putem sci. Un lucru însă rămâne 
neîndoios, că acestă alianță, decă 
ea esistă, atunci e făcută sub egida 
triplei alianțe ca răspuns la federațiu- 
nea Balcanică.

Prin urmare, din acăstă împre
jurare ar reeși evident lopta de după 
culise, ce ar esista între Slavism și 
Germanism.

Slavii îșî concentreză forțele, 
îșî numără rândurile și îșî întăresc 
posițiunile; Germanii îșî întind ari
pile asupra poporelor eterogene: 
Românii, Ungurii, Polonii și Grecii, 
patru elemente, carî pururea s’au 
resboit ele între ele, și cum vor pu
te ele merge acum împreună Dum
nezeu va sci!

De aceea, pentru ca să fiă po
sibilă o acțiune comună în direc

țiunea, pe care o doresce tripla 
alianță, mai întâiti ar trebui să se 
stabilescă un regim de dreptate și 
de libertate în Transilvania și Un
garia, care să facă cu putință o 
sinceră apropiare între Unguri și 
Români, proclamându-se principiul: 
aceleași drepturi, aceleași îndatoriri și 
pentru unii și pentru alții.

CRONICA POLITICA.
— 5 (17) Iulie.

Erl s’au reînceput în Viena tratările 
asupra pactului, pentru care scop au ple
cat la Viena miniștrii unguresol Bauffy, 
Lukâes, Darânyi, Daniel și Josika. Este 
aprâpe un an de când se urmâză aoeste 
tratări, fără ca însă să fi. dus la vre-un re- 
sultat. Nici acuma, după cum reese dintr’un 
comunicat al semi-oficiâsei „Bud. Tdd.u, nu 
se speră să aibă tratările vre-uu resultat 
de Domne ajută. Gestiunea băncei și a 
cuotei sunt punctele, cari dificulteză înain
tarea tratărilor. Un corespondent al lui 
„Alkotmâny11 a avut în privința acâsta un 
interwiev cu unul dintre conducătorii con- 

| servativilor austriacl, care încă îșî esprimă 
i părerea, că tratările pactului vor trebui să 
se amâne pănă după alegeri, ca astfel din 
partea viitorelor parlamente să se alegă 
alte comișiunl pentru cuotă, deore-ce oo- 
misiunile actuale nu pot nici de cum să 
ajungă la o înțelegere. In Austria, cjise po
liticianul austriac, nu se află un singur cero 
electoral, în care să potă spera cineva a fi 
ales deputat, dâcă nu va avă în progam 
urcarea cuotei față cu Ungaria. In Unga
ria însă lucrurile stau întors, deore-ce tote 
partidele din parlament, ca cuota să ră
mână aceeași, care a fost și mai înainte. 
Dâr acesta e o pretensiune ou totul neîn
dreptățită, deore-ce e fapt — efise Austria
cul — că dela încheiarea paotului încâoe 
Ungraria s’a desvoltat rapid. Decă popo- 
rațiunea Ungariei totuși e săracă, vina este 
a se atribui împregiurărei, că guvernele 
uugurescl protegieză oapitalul mobil și pe 
representanții acestuia, cari sunt Jidani, âr 
classa agricolă e negligiată cu totul. Așa 
merg acji lucrurile în Ungaria. Care minis-

FOILETONUL .GAZ. TRANS. “

Michail Kogălniceanu
— Publicistul —

(Fine.)

Intorcându-se din Berlin în țâră cu 
studii netăgăduit superiors nivelului cultu- 
rei de atunci precedat de reputația de pu
blicist și mai cu semă de amio declarat al 
Rusiei, Kogălniceanu nu întârejiâ de a 
dobândi un loc de favore, și anume de 
secretar privat și adjutant al Principelui 
Mihail Sturdza, care spera să facă dintr’ân- 
sul stîlpul de căpeteniă al guvernului său. 
Der tînărul curtean nu era din aoeia, cari 
se mulțumesc cu un rol subordinat, seu se 
simt fericiți când luoreză pentru gloria al
tuia. El voia să esploateze pe sema și în 
folosul seu personal bogatele comori, cu 
cari îl înzestrase natura, și pe oarl munca 
inteleotuală le sporise. El dede la lumină 
una după alta felurite publicații, cari răs
pândea în tbtă țâra numele lui și înte
meia» reputația lui de scriitor eminent. 
Fragments tires des chroniques moldaves et 

valaques (1838), Foia săttică a Principatului 
Moldavii (1839). Alăuta romantică (1839), 
Archiva românescă (1840), Dacia literară 
(1840), Ilusii pierdute ale unui întâiti, amor 
(1841) Propășirea, transformată repede, din 
causa numelui ei compromițător, în Foia 
științifică și literară (1843), Fragments histo- 
riqus (1845), Album istoric și Iterar (1854), 
Steaua Dunării (1855—1859) sunt urmele 
neșterse încă ale acelei activități fără sea
măn, fecundă pentru sine și pentru neamul 
său. Așa erau împrejurările politice pe a- 
tunm, oă nervii administrației se iritau din 
fiece lucru, că temerea de revoluție și de 
Rusia erau astfel încăt articolele cele mai 
nevinovate erau privite ca pnmejdiose, și 
ideile cele mai mântuitore ca purtând în- 
tr’ensele otrava răscâlei. Era peste putință 
pentru o natură impetuosă ca a lui Kogăl
niceanu să păstreze în publicistică măsura 
precisă îngăduită de guvern. Etă pentru-ce 
revistele apăreau și dispăreau cu o iuțelă 
vertiginosă ; âtă pentru ce fiă-care an adu
cea cu sine un nou titlu de publicație sub 
direcția aceluiași om.

Din activitatea lui Kogălniceanu nu

se mărginea în cercul aristicei românsol. 
Cunoscând și putând scrie tot așa de bine 
în limba franceză ca în ceă germană, el 
nutrea din când în când diarele franceze 
și germane ou articole privitore la starea 
principatelor și la nevo a de a să introduce 
într’ânsele reforme cerute de spiritul tim
pului. „La Pressed din Paris, nL’Indepen- 
dance Belgeu din Bruxella, și „Național 
Zeitung*  din Berlin erau organele de pu
blicitate străine in oarl el apără drepturile 
țărilor nostre și stăruia să li-se recunoscă 
de cătră marile puteri europene. In pressă, 
oa și pe tribuna parlamentului, el desfășură 
o energie de cugetare, o vivacitate de es- 
presiune, un temperament de combativitate, 
cari prevesteau pe ministrul dela 2 Maiă. 
Aprețierile sale pessimists asupra diarismului 
românesc din anul, 1855, publicate în „Ro
mânia literară" a lui Alecssndri, îl tîrîră 
într’o alteroație acerbă ou Iacob Mureșianu. 
Kogălniceanu susținând, că organele de pu
blicitate românesol și chiar „Gazeta Tran
silvaniei'1', sunr. în deoadență față cu ceea- 
oe erau înainte de 1849, Mureșianu luă 
apărarea său dioend, că „în anii 

1853 și 1854, pământul principatelor era 
părăsit de condeiele fiilor săi, și oă, numai 
la. „Gazeta de Transilvania'1, Românii în 
desperare năsuiau ca la un-ânger mântui
tor, strigând la pâlele Alpelui:' ajuntor! 
ajutor“. La acâsta Kogălniceanu răspunde 
cu indignarea omului consciu de opera sa: 
„Vai ! săraca patria nostră, decă, în acele, 
timpuri nefaste, Moldova și Valachia n’ar 
fi avut alt apărător deoât pe d-1 Iaoob Mure
șianu din Brașov. Și vai de voi, tinerilor 
români din Moldova și Valachia, cari în 
anii 1853 și 1854 cutreierați Europa spre 
a găsi apărătorii țării nostre, și cari, neo
bosiți în stăruințele vostre, băteațl la ușile 
miniștrilor și ale publiciștilor din Paris, 
Londra și ’Viena, arătându-le drepturile și 
suferințele principatelor! Vai și de voi, 
Românilor, cari chiar în țâră și în fața îm
pilării străine, predicați unirea, hrăneați fo
cul sacru al naționalității și, cu pericolul 
libertății vostre, împărtășeați pressei euro
pene și fraților voștri din străinătate ispră
vile puterii asupritdre ! Voi n’ațl lucrat 
pentru țâra vostră, ci pentru d-1 Iacob Mu
reșianu !“ , 
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tru se înjugă mai mult la carul jidovimei, 
ai aceluia sunt laurii eftinei „popularități14, 
cjioe politicianul austriac.

*

Tratările de pace între guvernul un
gar și cel sârbesc, după cum se comunică 
din Budapesta, au avut resultatul, că gu
vernul ungar a aprobat în principiu pre- 
tensiunile Serbiei în ceea ce privesce es- 
portul de porci în Ungaria și s’a învoit, 
ca de-acum înainte sâ se potă aduce în 
fiă-care sâptâmână odată câte 300,000 de 
remătorl din Serbia la Steinbruch. Conce
siunea acesta ’i-s’a făcut Serbiei pe lângă 
condițiunca, ca înainte de esportare porcii 
sâ fiă căutațl prin o oomisiune, ce se va 
trimite în Serbia din partea guvernului 
ungar spre a se oonvinge de starea sani
tară a porcilor. Numai, decă raportul, ce-1 
va faoe acostă comisiă va fi >n tbte pri
vințele satisfăcător, va fi admisibil impor
tul porcilor serbescl pe teritor uDgar. Se 
fiice, că acestă convenția ar fi produs bu
curia mare în tâte cercurile serbescl. Un
gurii, după cum să vede din foile lor, con
sideră prin acesta deplin restabilite rapor
turile de prietiniă între Serbia și Ungaria, 
ba una dintre foile unguresol cere chiar, 
oa Regele Serbiei să dovedăscă în faptă 
prietenia sa față de Ungaria, ceroetând ex- 
posiția „milenară14.

*

„Fesier Lloyd1' d’00, c& pressa ru- 
sdscă înregistrâză reluarea raporturilor di
plomatice dintre România și Grecia și 
constată conform adevărului, că acest re- 
sultat favorabil s’a dobândit .mai ales la 
stăruința Austro-Ungariei. Se mat adauge, 
că împăcarea României cu Grecia ar fi 
menită să formeze un contra-punct față 
cu planul unei alianțe balcanice slave, ce 
este atât de mult lăudată astădl de Bul
gari, Sârbi și Muntenegrinl. Dâoă amintita 
împăcare se presentă în adevăr în acesta 
lumină, atunci nu pote fi trâba nostră, de a 
contradice acestă interpretare. Der pe tim
pul când diplomația austro ungară și-a în
ceput stăruințele de-a împăca pe cei din 
Bucurescî cu cei din Atena, n’a fost încă 
vorbă de marea federațiune slavă în Bal
cani, care, cum seim, a fost sulevată în 
timpul serbărei încoronărilor din Moscva. 
Prin urmare nici nu s’a putut avea în ve
dere, o contra-aoțiune împotriva unui plan, 
care nici n’a existat. Dealtmintrelea cetim 
în telegramele din Belgrad, că în oapitala 
Serbiei se aștâptă în August visita regelui 
George al Greciei. împăcarea dintre Gre
cia și România nu împiedecă deci Grecia 
oa să fiă și cu Serbia pe picior bun. Și 
decă diplomația austro-ungară și-a câștigat 
merite pentru Grecia și. România, nu ur- 
mâză de aici nioldecum, că ea a voit să 
faoă printr’asta vr’un rău celorlalte state 
balcanice.

La afirmarea lui Mureșianu, că „nu
mai „Gazeta Transilvaniei''- și din pana me- 
ritaților ei corespondenți, cu mult năoaz se 
scie despre Reguli și despre Fabricii în 
orele eșirii dușmanului din țeră44, Kogăl- 
niceanu răspunde: „Bilboquet n’ar fi d’s 
mai bine. Și în umilință mărturisesc, că 
Transilvania a fă<*ut  mari progrese în aoe- 
lea ce la noi de mult se ohiamă brașoave1'-. 
Și acest articul răutăcios se încheie cu ur- 
mătbrele rânduri, pe cari astădl nimeni 
n’ar îndrăsni să le subscrie. „Noi ne re
tragem „de-a urma cu voi pavilionului ce 
se înalță cu multicolorea perspectivelor de 
progres, oe ne surîd ca o virgină marita- 
bilă, atrăgendu-ne ca nurii cei de zeină, 
ca să ne îmbrăcăm în tualeta ce ne o pof- 
tesce în preț de a da mâna cu noi44 *).  La 
o asemenea nuntă noi nu suntem nuntași, 
și dorim ca, dâcă în îmbrățișarea unei ase
menea proze stă unirea, apoi Carpații ce 
ne despart să fiă încă odată mai înalț!14. 
(„Ep. Lit.u) Angel iieinetriescu.

*) Textul reprodus din Gazeta Transilvaniei.

pjOestenreicherthasm* 6.
Sub titlul a acesta a apărut la 

Viena o broșură*/,  care se ocupă 
cu ideea de stat austriac. Acbstă 
broșură a fost confiscată odată, er 
acum a apărut revâcjută în a doua 
ediția.

Autorul broșurei voesce se do- 
vedescă, că pentru desvoltarea po
litică, punctul de vedere al rassei 
este singur normativ, că luptele na
ționale trebue se facă loc luptelor 
de rassă, consolidarea rassei arice 
este prin urmare o necesitate de 
cultură. Austria înse în virtutea for- 
mațiunei sale istorice și etnografice 
este cbiămată se Introducă acestă 
consolidare.

Cam acesta este în scurte cu
vinte ordinea de idei a acestei scrieri, 
care esercită asupra cetitorului o 
adencă impresiune.

Dăm aici în estras un pasagiu, 
în care autorul vorbesce de federa- 
lisarea Austriei:

Centralismul este, (fice dânsul, o uni
ficare generală, imposibilitatea unei des- 
voltărl sănătâse, el însemnâză suveranitatea 
sublimă a birocrației; este imposibil, ca 
acolo să domnesoă adevărata libertate, ade
vărata solidaritate.

Nu i-a bătut la oohî încă nimănuia 
preferința pentru centralism ? Acâsta nu 
este ore un teren favorabil par excellence 
pentru divide et impera? Nu s’a văclut în 
centralismul din Franoia pe de-o parte 
esemplul avertisstor al Cesariemului, er pe 
de altă parte tirăniile locale și pescuirea 
în turbure? Și decă aruncăm privirea în 
celelalte centralisațiunî, nu ne bate ore la 
ochi domnia satrapică? O simplă privire în 
istoria patriei nostre ne dovedesce, oă des
voltarea este posibilă numai în sensul în- 
dreptățirei naționale, a federalismului și a 
autonomiilor cât mai largi, er nu în idea 
de stat austriac. Singura unire a Austriei 
consistă în federalismul național. Respectarea 
cinstită a drepturilor popârelor trebue să fiă 
devisa ori-cărui guvern în Austria. Numai 
astfel este posibilă, în mare și in mic, o 
solidaritate, care să fiă destul de tare, ca 
să nu cadă jerfă arbitrului, destul de firmă, 
pentru ca să potă resists la orî-oe esces.

Viena este un oraș german și trebue 
să rămână astfel. Viena este orașul popo- 
relor austriace. De câts-orl un popor cere 
mai mult decât dreptul său, atunci îșî vo- 
iesce ruina. Germanismul îl înțelegem per
fect și tot astfel și arianismul.

Autorul, după ce vorbesce des
pre Jidani caracterisându-i în ter
mini drastici ca sclavi miserabill ai 
banului, continuă:

Le dice: la recherche de la confesion 
est interdite. Când odată se va cjioe : la re
cherche de la race est necesaire, atunci va 
ave valore strigătul : Victoria mundi! Vic
toria omenirei creatore!... Ideia de stat 
austriac este veche, dăr tot-de-odată mo
dernă. Aici în inima Europei s’au grupat 
pentru prima-dată raporturile astfel, după 
cum corăspund unei desvoltărl de mai 
târdiu: în sensul solidarității nord-arice. 
Germanii, Slavii, Daoo-Românii locuesc un 
imperiu într’un mod așa, încât nici jumă
tatea slavă nu îneemneză un cerc de in
terese separate. Nu sunt ore Cehii mai 
congeniall Germanilor, decât Polonilor? 
Românii mai congeniall Germanilor, decât 
Slavilor ? Slavii mai congeniall Germanilor 
decât Maghiarilor? Germanii nu sunt ore 
un popor arie ca celelalte? Nu este Aus
tria un cămin al "poporelor arice? Aici 
esistă pentru prima-dată prin sine însa-șl 
avisarea națiunilor una cătră alta și la o 
organisațiă internațională. Aici se află însă 
și o basă istorică veehiă și mare a tipului 
viitor al organisațiunei de stat : federalismul 
național. Idea pe care se basăză acest fe
deralism al statului arie va respinge orl-ce 
impuls spre automisarea Austriei și va res
pinge fatalele tendințe centrifugale.

Oesterreicherthum. Eine arische Denk- 
schrift von Dr. Anton Wesselshy.

Amicii Românilor și conferență in
terparlamentară. Foile unguresol se sileso 
în tot chipul de-a face reclam conferenței 
interparlamentare, ce se va ține în Sep- 
temvre la Budapesta. Intre altele „Egyet- 
ertes44 pretinde a sc’, că la conferență voi- 
lua parte și amici de-ai Românilor, ca de 
esemplu Flourens fostul ministru de es- 
terne și Trarieux foBtul ministru al lucră
rilor publice din Francia. După înohiderea 
oonferenței, aceștia vor faoe o escursiune 
și la Bucuresol, însoțiți de marchisul ita
lian Pondolfi și de ministrul elvețian Gobah, 
făcându-li-se la Buouresel o primire de
monstrativă. Foile unguresol speră, că cele 
17 parlamente ale Europei vor fi repre- 
sentate la conferență prin cel puțin 200—250 
membri.

— o —
Falsificarea listelor electorale. Din 

Hodmezbvâsârhely se telegrafâză, că între 
cetățenii alegători de-acolo a produs mare 
agitațiune, faptul, că din lista alegătorilor 
au fost lăsațl afară nu mai puțin ca 720 
de alegători, cari toți au înaintat recurs. 
Pote orl-cine să-și înohipuesoă, în ce mod 
se compun la noi listele electorale, decă 
dintr’un singur opid au fost lăsațl afară 
720 de alegători. •

— o —
Lățirea păgân is inului în Ungaria In- 

articularea neoonfesionalității între legile 
țărei a înoQput să dea râde îngrozitore. 
După raporturile oficiale, în două distriote 
reformate din Alfold au treout pănă acum 
11.300 de credincioși reformați la nazarenism, 
er alți 6,500 s’au insinuat pentru neconfesio- 
nalitate, deâre-oe vor să se libereze da 
Orl-ce contribuții bisericescl. Este însă 
mult mai mare numărul acelora, cari pe 
lângă tote admoniările solgăbirăilor refusă 
de-a plăti contribuțiile bisericei. Aoeștia 
toți sunt în ajun de-a trece la păgânism.

— o —
Concedierea soldaților pe timpul se

ceratului. Ministrul de răsboiii al Bavariei 
a dispus, ca singuraticele comande de corp 
să ooncedieze o parte a soldaților pe tim
pul cât ține lucrul secerișului. Comandan
ții s’au pus în înțelegere cu autoritățile 
civile și au hotărît, că fiă-care comandă 
de oorp se concedieze soldații pentru cer
cul de întregire al respectivei comande, 
așa, oă fiă-care soldat va pută lucra pe 
moșibra sa proprie. Concedierile acestea, 
după-cum s'a esperiat la manevrele din 
anul trecut, nu sunt nici decât în detri
mentul instrucțiunei militare.

o -
Talerii găuriți nu sunt bun’. Minis

trul ung. de finanțe a dat o ordinațiune 
cu privire la schimbarea și mănuarea din 
partea oficiilor și cassierilor de stat a ace 
lor taleri, de argint de câte 1 fi., cari sunt 
găuriți, seu cari în alt mod și-au pierdut 
din greutate. Acești taleri vor fi tăiațl cu 
forfecile așa, ca să nu mai potă. fi folosiți, 
apoi în starea acâsta se vor da îndărăt 
proprietarilor lor. Acești bani însă vor pute 
fi venduțl in decurs de un an moneteriei 
de stat din Kremnitz, ca material brut. 
Moneteria va plăti acest material brut cu 
60 fi. de chilogram,

—o —
Un glonț pentru o notă rea. Alaltă- 

erl în Viena un student dela academia ve
terinarilor, cu numele Iosif Corista, a des- 
oărcat un revolver asupra profesorului 
Sohindelka, pe când acesta trecea prin am- 
bitul academiei. Profesorul a fost lovit de 
glonț în umărul stâng, rănindu-1 greu. 
Studentul, care a comis acest atentat din 
oausă că profesorul i-a dat o notă rea, a 
aruncat apoi arma și a voit să scape cu 
fuga, der a fost prins și arestat.

Pretutindenea mâna rusescâ?
Ori cât s’ar sili Ungurii se ia 

în batjocură întrunirea dela Paris 
de Sâmbăta trecută, totuși nu se 
pot reține, de a-i da o importanță 
extra-ordinară. Pi de cji foile ungu

resc! se ocupă cu interpretarea în- 
trunirei dela Paris și se fac a nu 
înțelege, cum a fost cu putință, ca 
un bărbat de stat ca Flourens se se 
pună în fruntea unei mișcări atât 
de favorabile pentru sortea popb- 
relor asuprite de sub stăpânirea un- 
gurbscă.

Mai nostim decât toți pare a fi 
Secuiul Bartha Miklos, care în nu
meral mai nou al lui „Magyarorszag41 
debutâză încă cu un articul în ces- 
tiunea acesta. Conclusiunea, la care 
ajunge el este, că pretutindenea unde 
se face ceva în contra TJngivrilor, lucreză 
mână rusescă. Etăîn reasumat cuprin
sul acestui articul:

Când cetim, dice Bartha, că în Paris 
se lucreză la subminarea Ungariei, pe omul 
cugetător îl năpădesc mulțime de cugete. 
Cum am ajuns noi acolo, ca tocmai în Pa
ris să se încordeze corda rapoturilor față 
de noi pănă la rupere? Și ore numai la 
Paris lucrbză în contra nostră?... In Viena 
lucrâză contra Maghiarilor vme-primarul 
Lueger, care este legat de Ruși prin ura 
în contra Jidanilor; în Praga lucreză Cehii, 
pe cari îi legă de Ruși simpatia panslavă ; 
în Belgrad lucreză contra Maghiarilor gu
vernul sârbesc, oarl este agent al diploma
ției rusescl; în Bucuresol lucrbză Liga, pe 
care o lâgă de Rusia nu numai ortodoxis
mul oriental, ci după tâtă probabilitatea 
(sic!) și rublele.

Aceste fapte, dioe Bartha, nu după 
regulele logioei sănâtose nu pot însemna 
alt-ceva, decât că s’a pregătit o acțiune 
sistematică pentru suprimarea Ungariei, pe 
care au plămădit’o omenii diplomației ru
sescl și pe oare o conduce guvernul Ru
siei .

D-l Flourens soie tot așa de bine, ca 
ori și cine, că în afacerile interne ale altor 
țerl nu este iertat a se amesteoa și totuși 
se amestecă. O face fiind-că e Frances, er 
Franoesul consideră oa un dușman al sâu 
pe orl-carâ membru al triplei alianțe, er a 
slăbi pe dușman este o faptă patriotică.

La urmă Bartha se silesce se 
arate, câte neajunsuri și câți inimici 
șî-a făcut Ungaria prin intrarea ei 
în tripla alianță și se întrbbă, dâcă 
ar fi bre cu putință, ca Ungaria se 
pbtă duce în deplinire resolvarea 
cestiunei naționalităților, pe cât 
timp Rusia este în contra Ungariei 
și pe cât timp pretutindenea, chiar 
și în Paris (!) lucreză mâna rusescă 
în contra lor?

O desculparc»
Nu demult, în articulul nostru 

întitulat „Dați în carne viuă“, am 
făcut responsabilă inteligența ro
mână din Caransebeș pentru culpa
bila negligență, cu care s'a purtat 
în cașul revoltător dela Meedica prin 
faptul, că septemâni de a rendul a 
păstrat o condamnabilă tăcere asu
pra antecedențelor și decursului văr- 
sărei de sânge din acea nefericită 
comună.

Tot acolo am remarcat curibsa 
coincidența, că, pe când față cu pă
surile poporului inteligența e cu
prinsă de un fatalism păcătos, așa 
că nu s’a îngrijit nici măcar a in
forma. cum se cade lumea asupra 
peripețiilor catastrofei dela Meedica, 
căreia i-au căcjut jertfă ațâți morți 
și răniți, pe atunci aceeași inteli
gență dă cele mai triste dovecjl de 
decadența sa națională prin rolul 
dejositor, ce l’au jucat și ’1 jbcă în 
tămbăleul milenar și la care nu s’a 
sfiit a angaja chiar și poporul.

La observările, ce numai cu 
mare durere ne am vecjut siliți a-le 
face, în fața destrăbălării ce-o ve
dem, că s’arată de un timp înebee 
la Caransebeș în cele naționale, vine 
acuma d-l Ilie Cur eseu, — care, 
pbte că cetind cele scrise de noi, și-a 
adus aminte de îndatoririle enorme, 
ce le-a luat asupră-șl primind moș
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tenirea generalului Traian Lioda — 
și ne trimite o întâmpinare, ce o 
dăm publicității pentru ca sâ se 
vadă, că cu draga inimă sprijinim 
orî-ce încercare de desculpare într’o 
cestiune atât de gravă națională. 
Nu putem inse se nu repetăm, că 
întîmpinarea d-lui Curescu nu pote 
constitui un act justificator pentru 
atitudinea inteligenței române din 
Caransebeș în cașul dela Meedica.

Etă întâmpinarea:
r

Onorată Redacțiune.
Din motivul învinuirilor, ce se fao în 

on. foie „Gazeta Transilvaniei" inteligenței 
nostre din Caransebeș în oausa cea tristă 
din Meedica, subscrisul, din însărcinarea 
colegilor mei Vă trimit spre binevoitâre 
publicare actul alăturat, din carele se vede, 
■oă noi în causa ocupațiunilor izlazelor co
munale la timpul său ni-am ridicat glasul 
în interesul poporului.

Aoest act nu numai că s’a publicat 
în Nr. 8 al „Foiei dieoesane" din 1894, 
der s’a trimes și deadrsptul comunelor și 
fruntașilor din comunele rurale. Eră ce 
.s’atiuge special de oomuna Meedica, cam 
■ou 2 luni înainte de tristul eveniment a 
fost la mine primarul ou vre-o câțl-va re- 
presentanțl de acolo, cărora le-am predat 
acest act, pe lângă unele informațiunl și 
cu graiul viu.

Primiți întru altele espresiunea deo
sebitei mele stime.

Caransebeș, în cjiua de Sân-Pietru 1896. 
Ilie Curescu.

Ocnpuțiunea izlazelor comunale din fostul 
comitat Severin.

Estrasul protocolului adunărei gene
rale ordinare de tomnă a congregațiunei 
comitatului Caraș-Severin ținută în Lu
goj la 12 Octomvre 1893 și dilele ur- 
mătore.

Obiectul: Relațiunea fiscului comita- 
tens în obiectul regulărei ooupațiuuilor fă
cute în izlazele, ce sunt proprietatea fos
telor comune grănițeresci incorporate co
mitatului. Pe lângă primirea opiniunei co
mitetului permanent se aduce următorul

Decis:
Disposițiunile luate pănă acuma în 

obiect^ efeptuirei decisului Nr. 1030/892 al 
oougregațiunei oomitatense în causa ocupa
țiunilor de izlaz se iau la cunoscință recu- 
noscătdre si aprobătore;

Sră pentru ca acâstă întrebare de 
mare ponderositate să se potă resolva pe 
oale paclnică, oongregațiunea comitatensă 
cu receruta aprețiare atât a intereselor oo- 
muDelor, cât și a număroșilor locuitori, 
•cari au în posesiune ocupațiuni, preoum și 
cu luarea în considerare a stărilor escep- 
ționale esistente și a greutăților mari, se 
simte îndemnată pe lângă parțiala modificare 
a decisului adunărei generale Nr. 1030/892 
a-șl esprima punctul său prinoipial de mâ- 
necare în cestiunea regulărei acestor ocu
pațiuni și a face cunoscute și aoele condi- 
țiunl, ce sunt de a se avă în vedere din 
partea singuraticelor comune la aducerea 
decisiunilor în acest obiect și la lucrările 
premergătore acelora. Acest punct de mâne- 
care este următorul:

Oongregațiunea declară, că în princi
piu nu are nimio de observat, decă parce
lele ocupate pănă acum din izlazele comu
nale seu în întreg său parțial se vor lăsa 
îu proprietatea posesorilor actuali, pe 
lângă strânsa observare a următorelor con- 
dițiunl:

a) In linia primă sunt a se constata 
prin esperțl marginele și teritoriul izlazelor 
comunale și după acesta sunt a se măsura 
și conscrie una câte una ocupațiunile fă- 
oute în ele, de-asemenea sunt de a se face 
de pe acelea schițele necesarii de plan pen
tru transorierea proprietății.

Aoestă măsură însă trebue efeptuită 
așa, ca oassa comunală să plătescă numai 
spesele cu constatarea hotarelor și a teri
toriului izlazului, pe oând spesele mesură- 
rei ocupațiunilor sunt datori posesorii ace
lora a-le acoperi.

Contractul, ce este a se înoheia cu 

espertul luat din partea comunei, devine 
la valore de drept numai după aprobarea 
vice-comitelui comitatens, carele se va în
credința cu aprobarea aceluia.

Tot-deodată considerând, că este vorba 
de salvarea unui interes așa de mare al 
comunelor, de salvarea izlazelor, — ca mij
loc, ce servesce pentru susținerea și ridi
carea în viitor a economiei de vite — după 
ajungerea la valore de drept a deoisului 
present, să fiă rugat Eseelența Sa d-1 mi
nistru reg. ung. de agricultură, ca, deore- 
ce pentru efeptuirea acestor măsuri se simte 
lipsa de indivicjl probați și esperțl, precum 
abia să pot afla, seu dâoă se și află, aoeia 
în urma interesării lor, nu pot merita în
crederea recerută: se permită Escelența Sa, 
ca împlinirea acestor lucrări să se efep- 
tuescă prin organele silvanale ale Comi
tatului.

b) Ooupațiunile sunt de a se prețui 
una câte una prin o comisiune constătă- 
tore din un prețuitor, din o comună străină 
ca președinte, insinuat Vice-comitelui co
mitatului și întărit de acesta, apoi din cel 
puțin șese locuitori ai comunei, — și pre
țuirea este de a se espune la oassa comu
nală spre vederea publică cel puțin în de
curs de 60 de cfil9 și acâsta este de a se 
adeveri prin representanții comunali, și prin 
antistia comunală pe documentul de pre
țuire.

c) Din partea comunei este de a se 
adeveri, pe lângă arătarea teritoriului pășu- 
nei, a numărului locuitorilor și a statului 
(mulțimei) animalelor, că pășunea, ce ră
mâne după detragerea teritoriului de pă
șune, ce se intenționeză a se vinde, — 
luându-se de basă referințele desvoltate ale 
eoonomiei de vite — este de ajuns.

d) Ocupațiunile se pot da respective 
ceda actualilor lor posesori numai pe lângă 
recompensă pe oalea vencjărei și cumpără- 
rei, dâoă oongregațiunea nu are nimica în 
oontră, decă prețurile de cumpărare, ce 
sunt a se plăti de cătră cumpărători, se 
vor solvi în decurs de 10—15 ani.

e) Pretensiune la cumpărare are în 
prima liniă posesorul actual al ocupațiu- 
nei, alți indivifll numai întru atâta, întru 
cât posesorul ocupațiunei pe lângă prețul 
de cumpărare stabilit seu în genere, nici 
de fel nu este aplecat a cumpăra ooupa- 
ținnea ținută în posesiunea sa.

f) Acei indivicji, cari au pământ pro
priu mai puțin de 5 jugăre, pot căpăta un 
teritoriu de 5 jugăre ocupat și se pot îm
părtăși de un scădămt de 40% al prețului; 
— acei indivicjl, cari au pământ mai mult 
de 5 jugăre, însă mai puțin de 10 jugăre, 
pot căpăta un teritoriu pănă la 3 jugăre, 
și se pot împărtăși de un scădement de 
15"/0 al prețului; eră individii cari au pă
mânt propriu mai mult de 10 jugăre, pot 
căpăta pănă la 10 jugăre din ocupatiunea 
ce intenționeză a o oumpăra și sunt datori 
a plăti întrega valore prețuită; însă teri
toriu ocupat mai mare de 10 jugăre nimă- 
nuia nu se pote vinde, fără numai atunol, 
decă este adeverit, că pășunea și pe vitor 
este de ajuns pentru susținerea vitelor, și 
întru cât adeveresce posesorul de 10 ju
găre, că să află în grele referințl familiare 
și de traiă, atunci peste 10 jugăre pote 
căpăta. încă 5 jugăre pe lângă un favor de 
40% al prețului.

g) Decă în vr’o comună s’ar permite 
din partea comunei numai vendarea par
țială a teritoriului de presinte ocupat, în 
cașul acesta la vândar° sunt a se preferi 
în prima liniă familiile cu număr mai mare 
al sufletelor astfel, că dintre aoeste familii 
acelea, cari nu au 5 jugăre de pământ pro
priu și aoeles, cari nu au 10 jugăre de 
pământ propriu să capete pământ în pro- 
porțiune cu teritoriul, ce se pote vinde, 
cari însă ca membri ai comuniunei de oasă 
arată cu decis ajuns la valore de drept, că 
în urma desfacerei comuniunei au căpătat 
pământe ocupaționale drept partea lor dela 
oomuniune, aoeia, pot ținâ gratuit aoeste 
pământe ocupaționale, — aoesta ÎDSă nu 
se referesoe la pământele ocupaționale, ce 
membrii oomuniunei li-au ținut neîmpărțite 
peste partea lor împărțită.

(Va urma).

Convocarei
Adunarea generală a despărț. XXVII 

(Cohalm) al Asooiațiunei transilvane se va 
ținea, în diua de Sf. Ilie, 20 Iulie v. c. 
(la 2 ore p. m.) în sala școlei române gr. 
or. din opidul Cohalm cu următorea.

Programa: 1) Deschiderea adunărei
prin directorul despărț. 2). Constatarea 
membrilor, înscrierea de membri noi și în- 
cassarea tacselor. 3), Raportul subcomite
tului și al oassariului. 4). Alegerea unui ao- 
tuar. 5). Defigerea locului ținerei adunărei 
generale procsima. 6). închiderea adunarei.

Cohalm, 19 Iunie 1896,
Nicolau D. Mircea m. p. loan Bănnțiu m. p. 

director. actuar provisor.

SC1RI ULTIME.
Atena, 16 Iulie. Turcii au omo- 

rît o mulțime de creștini în ținutu
rile Roehakia, Retthymno și Kydoma. 
Au devastat o mulțime de case, au 
nimicit recolta viilor și au răpit vitele 
âmenilor. Intre creștini a fost o 
ciocnire sângerdsă lângă Retthymno. 
Perderile în morți și vulnerați sunt 
enorme.

Constantinopol, 16 Iulie. Intre 
Turci și Drucjl a fost o luptă decisivă 
la Thaleh, în care au fost angajate 
din partea Turcilor sub comanda 
lui Takir-pașa 24 de batalidne și 
4 baterii, fr din partea Drucților 
7000 de insurgenți Drucții au sufe
rit o totală înfrângere fiind împre
surați de Memduh-pașa. In urma 
acestui desastru operațiunile mili
tare se consideră de sfîrșite.

Londra, 16 Iulie. In urma de- 
clarațiunei lui Chamberlain făcută 
în casa comunelor, că în vederea 
oposițiunei Irlandesilor guvernul va 
fi nevoit a retrage proiectul pentru 
darea de păment (foncieră), se consi
deră ca sistată acțiunea guvernului 
îu acestă privință.

1WERSE.
Epoca de hârtia. Epoca de piâtră, de 

bronz, de fier, de argint, de aur, ba chiar 
și epoca de aluminiu astăfli sunt scâse din 
modă; au treout, așa, că adl numai din 
când în când mai audl pomenindu-se de 
ele și le mai vedl scrise prin câte-o carte 
vec.hiă. Tote aceste epoce numai există 
adl, decât în paginele istoriei. AstăclI stră- 
lucesce asupra nostră o altă epocă, — e 
epoca de hârtia. Pentru Ungaria încă a ră
sărit acâstă epocă și încă tocmii din ate
lierul da pălării al lui Hagelmann d'n Ka- 
posvâr. In acest atelier se fabrică după e- 
poca cea mai nouă pălării din hârtie de 
totă forma și mărimea. Adl-mâne vom 
vedea dame, cavaleri cu pălării de aceste, 
cari de cari mai sucite și mai împodobite. 
Dâr credeți ore, că o sâ se îndestulescă 
âmenii numai cu atâta?—Acesta e numai 
un început, care de sigur sa va continua. 
Dună calapodul pălăriilor, afll-mâne vor 
înoeroa a face și paltâne de hârtiă, veste, 
pardesiurl, încălțăminte, căciuli, pantaloni, 
mănuși, batiste, costume pentru baluri, pe- 
treoerl, fracuri și mai scie Dumnedeu ce 
minunății vor mai face din hârtiă. Li în
ceput, se înțelege, tote lucrurile se vor 
fabrica din hârtiă frumosă și fină, dâr mai 
tărcjiu și aci se vor face multe deosebiri. 
Lucrătorii vor purta haine de hârtiă vânătă 
er amploiații din hârtiă ministerială, seu 
din altă hârtiă mai fină. Astfel se va schim
ba lumea din cresoet pănă în tălpi. Peti- 
tiunile de aid în colo se vor scrie pe hâr
tie velin-smoking. Cărți de visită nu vor 
mai fi, ci fiă-care îșl va sorie numele, o- 
cupațiunea, orașul, strada și numărul casei 
pe spatele paltonului, pardisiului eto. Co- 
loritorii vor împodobi vestele, pantalonii 
etc. cu nisce caricaturi după stilul hiero
glifelor. Scriitorii de drame, romane și no
vele, îndată ce le vor veni ideile, le vor 
scrie pe mâneca cămășii, âr când cineva 
va dori să cetâscă manuscriptul, va rupe i 

câte-un petec din cămașa scrisă. Gazetele 
încă se metamorfoză așa că fiă-care gazetă 
va eși tipărită gata în formă de vestmânt 
și abonenții în fiă-care di vor îmbrăca 
nouă îmbrăcăminte — cu prețul de 4 cr. 
Curățirea hainelor nu se va face înt.r’un 
mod artificial, ci de tot simplu: se va freca 
haina cu o gumă și atâta va fi tot, stat! 
pe loc! Gândiți-vă un moment, ce se va 
alege bre din tote hainele aeestea, de hâr
tiă, dâcă seva întâmpla se vină o ploiă ?...

In statul Manny, din China, cetățenii 
abia dâcă au audit și ei ceva despre Eu
ropa și au și început să imiteze datinele 
europene, ca în ori care stat modern, așa 
și în statul Menny a început să apară de 
curând o foiă semi-oficiosă. Ea este înti
tulată: „Klau-Sii-Tsu-Chu-Pao1* și publică: 
ucazuri ministeriale, reforme împărătesei, 
telegrame etc.

lmpor-tesa Japoniei. Imph’ătâsa Ja
poniei, cu numele Haruko, s’a născut la 
1850, adecă e de 46 de ani. Ea încă 
de nevastă tînără s. trăit după străbuna 
modă japoneză. In 1888 însă a apărut o 
ordinațiune la curtea împărătescă japoneză, 
în care se demandă, oă la curte fiă-care 
om să se presente în costum european. 
Impărătâsa încă și-a comandat un costum 
european din Berlin și părul și-l pieptănă 
după modă europenă; ea numai atâta mai 
ține la datina ei orientală, întru cât pe 
oap îșl pune adese-orl diademele de dia
mant și penele de struț, ceea ce în Eu
ropa se face numai la sărbători mari. Mo
dul de traifi al împărătesei e tocmai așa, 
că și al ori cărei împărătesc ori regine din 
Europa. Se scolă de timpuriu, înainte de 
amecjl cetesoe, oălăresce, primesce visite. 
După amiacjl cercetâză școlele, spitalele, 
societățile de binefacere sen, decă nu pote 
s’o facă acesta, atunci îșl trimite damele 
sale de onâre, ducând daruri institutelor 
și societăților. Peste tot, în țâra întregă 
ea stă în fruntea ori și cărei instituțiunl 
de binefacere. Cu oeasiunea răsboiului chi
no japonez ea, împreună cu totă curtea 
sa, a ceroetăt și a pregătit bandage pen
tru răniți. Și cu ooasiunea visitelor ea du
cea răniților frumose daruri. Poporul japo
nez adoră pe împărătâsa lor.

Cutremur de păment în Cipru. O 
telegramă din Larnaka, de pe insula Cipru, 
anunță, că cjilele acestea a fost acolo rnar a 
cutremur de păment, care a ținut oam 20 
minute; mai tare a suferit orașul Linassol. 
Mai multe case s’au crepat, er alte edi
ficii mai mari s’au surpat; păreții Episco
piei, aprope de L’nassol, s’au derîmat. Cu 
totul 22 de âmenl au fost ușor răniți; 
causa, că numai atâția au fost răniți se 
atribue împrejurărei, că omenii au eșit la 
loc deschis încă la simțirea primului cutre
mur. Intre locuitorii insulei domnesoe mare 
spaimă. Se crede, că vulcanii aflători pe 
insula Cipru, cari acum de 1000 de ani 
sunt stinși îșl vor începe erășl acțiunea 
lor, âr insula Cipru va fi pustiită total. 
Mai multe familii vor părăsi în curând in
sula Cipru și se vor duce în Egipet ori 
în Grecia.

LâteB’aftMB’ă.
D-1 Simeon P. Simon, Zelosul preot 

român din Șomfalâu (Soofalva p. u. Besz- 
tereze) a publicat următorele trei piese 
teatrale: Regele Edip, tragediă în 4 acte 
cu un prolog și exordiu de Sofoole. Tra
ducere în versuri. —- De același autor: 
Titn Mauliu Torcuatn, tragediă în 5 acte, 
și Sermana Contesă, tragediă în 5 acte ou 
uu epilog. Tâte trei comandate de-odată 
costă 75 er. Se pot procura dela autor.

*
In editura librăriei naționale N. D. 

Miloșescu din Târgu-Jiu (România) a apă
rut: In viitoare, nuvele de A. Vlăhuță, —- 
un elegant volum, tipărit pe hârtiă de lux, 
în mărime aprope de 200 pagine. Conține 
21 scrieri deosebite, a căror valore o arată 
însuși numele distinsului autor. Prețul 2 
lei. Se pote procura și dela librăria Ciurcu, 
Brașov.

*
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In editura librăriei Nicolae I. Ciurcu 
din Brașov a apărut: Carte de rugăciuni, 
pentru folosul și mângâierea fiă-oărui creș
tin, întocmită de lerodiacomtl Damaschin 
din sfânta mănăstire Sinaia. Format estetic 
pe 386 pag., hârtiă fină. Prețul 66 cr.

*
Escursinni pe munții Țerei-Bârsei și 

ai Făgărașului. Cu titlul acesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu“ din Brașov 
o carte forte prețiosă, scrisă de d-1 loan 
Turcu, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In acâstă carte, scrisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde descrierea 
amănunțită a munților, cu tote potecile și 
platourile lor, cu animalele și planțațiunile 
lor; apoi vieța ciobanilor și păstorilor din 
munți cu multe legende și istorisiri plă
cute; descrieri întregite cu schițe istorice 
dtspre castelele și Țera Făgărașului etc. etc. 
Pentru istorici, pentru turiști, pentru oei ce 
vor se cunoscă, ori chiar să facă escursiuni 
la munți, ou un cuvânt, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acestă carte, de felul căreia până acum nu 
avem scrisă alta in limba româneseă, oferă 
o lectură de tot plăcută și folositore tot
odată, Un esempiar, constătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fi. (-j- 6 cr. 
porto). De vendare și la tipografia „A.. 
Mureșianu“ în Brașov.

In editura librăriei H. Steinberg din 
Bucuresci (Strada Șelari Nr.) a apărut: 
Chestiuni de învețărnent, un volum de 
340 pagine, note asupra învățământului 

primar de d. A. Lupa-Antonescu, profesor 
și inspector al școlelor primare și normale. 
Cuprinde următârele capitole: Statul și 
învățătorul.—Alexandri și C. Negruzzi pe
dagogi.—Cartea de cetire.—Programa stu
diilor primare. — Cine, ce? Un învățător 
inimos.—Negru pe alb : sărăcimea școlelor 
rurale, recrutarea învățătorilor, localurile, 
circumscripțiile școlare etc.—Conferințele 
didactice.—Cuceriți de Ruși.—Examenile 
particularilor. —Școla ’și școlarii.—Un do
cument școlar: reformele propuse de con
siliul general de instrucțiune din 1884.— 
O escursiune la țeră.—De vendare la tote 
librăriile românescl. Prețul 2 lei.

A apărut un nou volum de D. Teleor, 
cu titlul: Realiste. O colecțiă de povești 
sourte, epigrame, pasteluri și descripții în 
versuri, cari corespund perfect titlului lor. 
Pline de acel humor sinoer și nesilit, scrise 
îritr’o limbă simplă lipsită de artificii, în 
aoea limbă a poporului, pe care o mă- 
nuesce cu atâta ușuriuță cunoscutul autor, 
ele sunt de un farmec desăvârșit. îndem
năm pe public să le cumpere. Prețul unui 
esemplar broșat 1 leu 50 bani.

*

Din ^Biblioteca pentru tofi“ au apărut 
Nr. 70: Legenda Țiganilor de P. Dulfu, 
o lucrare plină de umor, care până aoum 
n’a mai fost tipărită nicăiri. In partea 
primă se află portretul și o scurtă bio
grafia a talentatului și bine cunoscutului 
autor. Apoi tot de d-1 P. Dulfu: Coțofana, 
legendă poporală și Mora dracilor (cântul 

12 din epopea poporală „Isprăvile lui Pă- 
oală“.) Iu text mai multe ilustrații originale. 
Se pote procura și dela librăria Ciurcu din 
Brașov â 30 bani (8 cr.) volumul.

*
A eșit de sub pressă și se află de 

vencjare la tdte librăriile din România Că
lăuze.-. Viena și împrejurimile ei, descriere 
amănunțită a orașului și împrejurimilor : 
Kalenberg, Leopoldsberg, Klosterneuburg, 
Briihl, Laxemburg, Badeu și Voalau, de 
Bebuncli. Cu tarifele trenurilor și a va- 
pdrelor și descrierea călătoriei pe uscat și 
pe Dunăre dela Budapesta la Viena, ou 
două planuri: unul al orașului Viena în 
mărime de 57-(-63 ct., oelalalt al liniilor 
ferate și, tramv. de 20 ct. Prețul dimpreună 
cu planurile lei 2 50. — Pe hârtiă de lux 
3 lei.

Proorietar: Or.

Redactor responsabil fâaiop«

' Foulard-Seide 60 kr.
bis p. 3.35 p. Ulet. — japartefifdje, djine= | 
fifdje etc. irt ben neueffen Defftins unb ^ur= | 
ben, foroie fcfytvarje, tnei^e unb farbigc I 

non 55 fr. bis | 
fi. (4-65 p. irief. — glatt, geffreiff, farrterf, j 
gemuftert, Damaffe etc. (ca 240 uerfcfy. <3>ual. j 
unb 2000 uerfdnb. ^arbcit, Defftns etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — Zlîuffer 
umgebenb. Doppeltes Srtefporfo nacp ber 
Sdjmeij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg
2 (k. u. k. Hofl.), KâsFicI».

Ciwsull Sa bursa rfâsî Viena.
Din 16 Iulie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.55
Renta da cordne ung. 4% • • • 99.55
Impr. căii. fer. ung. în aur 4%% • 124.50
Isipr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.50
Oblig;, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121,90 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.60
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.50
Imprum. ung. cu premii .... 152,50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 139.— 
Renta de hârtie austr...............101.75
Renta de argint . ........................... 101.90
Renta de aur auetr................... 123.40
Losurî din 1860.................. 147.80
Acții de ale Băncei austro-ungară. 976.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 387.50
Acții de-ale Băncei ausrr. de credit. 362.—
Napoleondorî.......................... 9.51
Mărci imperiale germane . . . 58.75
London vista........................119.80
Paris vista.......................... 47.62'/2
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene......................... 44.45

C&sipsmî psefteS ISrașov.
Din 17 Iulie 1896.

C&sipsmî psefteS ISrașov.
Din 17 Iulie 1896.

Bancnote rom. (Jump, 9.46 Vend. 9.49
Argint român. (Jump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Gump. 9.48 Vend, 9.50
Galbeni Camp. 5.60 Vend. —.—
Ruble rusesc! Camp. 126.% Vend.
Mărci germane (Jump. 58.40 Vend. —
Lire turcesoi Cump. 10.60 Vend. —. —
Scris, fonc. Albina o% 100.75 Vend. 101.75
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«1 6 05----- 1. 2.30 1.0 05 2.15'

trenu 
mixtu
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6.57
6.36

pl. fSibiiu .
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„ Cisnădie

însemnate în drepta de

9.20 
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’8’46 li

u.os
11.45

1.59*
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mixiu

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-1

3 22
3.54
6.20

jos în sus. — Numerii

iSighișora . 
Hașfaleu . 
Odorheiu-secuesc.
înouadrați cu linii mai negre
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


