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„Cel maî mare pericul...
Scirea, că guvernul unguresc a 

interzis de-a se discuta, într’o întru
nire a reuniunei gimnasticilor sași 
din Ardeal, serbarea memoriei ma
relui naționalist sas Stephan Ludwig 
Roth, a produs resens într’o parte 
însemnată a foilor din Germania. 
Aceste foi publică articull forte sim
patici pentru Sașii din Ardeal și fbrte 
aspri față cu ,,escesele șovinismului 
maghiar14.

împrejurarea acbsta, care con- 
tribue numai a nutri agitațiunea spi
ritelor în sînul Sașilor ardeleni, a 
pus în mișcare și pe oportuniștii din 
comitetul central săsesc, așa că ei 
au aflat de lipsă de-a da ore-carl 
deslușiri într’un comunicat, ce s’a 
publicat de curend în „Miinchener 
Allgemeine Zeitung44.

Comunicatul se silesce a pre- 
senta de-ocamdată amintita interfii- 
cere numai ca un esces de zel „pa
triotic14 al căpitănatului poliției din 
Mediaș. Contra acestui esces al or
ganului subordinat — adauge comu
nicatul — s’a făcut imediat recurs 
și numai acuma se va arăta, decă 
guvernul este amestecat în joc, ori 
nu. In cașul, când guvernul n’ar 
concede serbarea lui Roth „ar urma 
conflicte neplăcute44.

E lucru firesc, ca cei ce stau 
în tabera guvernului să caute a lua 
astfel în apărare intențiunile lui și 
atunci când n’ar mai trebui se se 
îndoiescă despre ele. Der recursul 
va trebui se fia în curend resolvat 
și atunci putem se fim forte curioși, 
cum se vor desfășura „conflictele ne
plăcute44 prevăcjute de statul major 
al oportuniștilor.

Interesant este, că amintitul co
municat nu sc mărginesce numai 
la afacerea oprirei serbărei lui Roth, 

ci se ocupă și de cestiunea convo
cării unei conferențe naționale să
sesc! (Sachsentag). El contestă, că 
ar fi meritul Sașilor „verfil44, că s’a 
sulevatacestă cestiune, și fiice: „Sach- 
sentagul e prevedut de programul 
național săsesc și președintele co
mitetului central săsesc, Dr. Wolff, 
a convocat comitetul central — nu 
în urma stăruinței „verfiilor44 — pen
tru ca se se pregătăscă conferența 
săsescă. Sachsentagul se va ține și 
guvernul va concede ca se se ținâu...

Comunicatul se termină cu ur- 
mătorea constatare: „Cel mai mare 
pericul, ce amenință acum poporul 
săsesc, sunt ne mai aufiitele scopuri, 
ce le urmăresce politica școlară, și 
carî la congresul școlar regnicolar 
au fost resumate în cuvintele: to
tala prefacere în școle de stat și 
totala maghiarisare a școlelor con
fesionale. Aceste scopuri vor afla 
poporul săsesc unit44.

Din observarea ultimă putem 
deduce, că comitetul central săsesc 
voiesce se motiveze necesitatea con- 
vocărei unei conferențe naționale 
săsesc! cu marele pericui, ce ame
nință pe Sași din partea politicei 
școlare, căreia i-s’a dat espresiune 
în congresul ținut la Pesta sub aus
piciile guvernului unguresc.

Vedem, că pressa germană se 
ocupă serios de nouSle învinuiri și 
amenințări, cu cari au fost întâm
pinate naționalitățile și confesiunile 
nemaghiare de acel „congres șco
lar44. Tot „Alg. Ztg.44 din Mrinchen 
publică în acestă cestiune un remar
cabil articul întitulat: „Lupta pen
tru seblă în Ungaria44.

După-ce numita foiă arată, că 
așa fiiaul „congres școlar regnicolar'4 
în loc să discute cestiuni scientifice 
și pedagogice-didactice a făcut mai 
mult numai politică, și încă politică 

șovinistă națională, fiice, că de că- 
tră vorbitori, în frunte cu ministrul 
de instrucțiune și cu actualul vice
președinte al camerei, s’a proclamat 
în mod hotărît lupta pentru seblă44, 
declarându-se resboiul pe față na
ționalităților și confesiunilor, carl 
posed și susțin scole proprie.

FOia germană speră, că cei ast
fel amenințați și atacați nu vor ră
mâne datori cu răspunsul. „La a- 
cesta44, fiice, „îi împinge nu numai 
bunul lor drept, ci și sfânta datoriă 
de apărare propriă, grijea îndreptă
țită pentru esistența lor. Dăcă ar 
primi în tăcere și cu resignațiune 
răbdătbre răsboiul, ce li-se anunță, 
atunci acesta ar fi echivalent cu 
sinuciderea lor morală și națională'4.

Fbrte bine și nemerit vorbesce 
gazeta din Munchen când adauge, 
că, decă pănă acuma silințele ce 
și le-au dat conducătorii unor na
ționalități nemaghiare de-a face ca 
toți nemaghiarii să se unescă pen
tru o comună apărare, au avut pănă 
acuma numai puțin succes, acesta 
se pbte în viitor schimba. „Seribsa 
amenințare a șcblei confesionale ar 
fi acel motiv, care cu-o putere ire- 
sistibilă ar realisa acăstă alianță de 
apărare a Nemaghiarilor44.

' Se vede de aici, că a pătruns 
și în Germania convingerea, că nu 
mai merge cu manevrările isolate, 
atât de mult agreate de oportunis
mul săsesc, ci față cu pericolul comun 
este neapărat de lipsă apărarea co
mună.

Intr’adevăr, cel mai mare pe
ricul este amenințarea cu nimicire 
a învățământului național și confe
sional, dâr acest pericul nu ame
nință numai pe poporul săsesc, ci 
pe tbte națiunile nemaghiare.

De aceea periculul trebue să 
îndemne pe Sași nu numai a se uni 

între sine, ci a se uni cu tbte ce
lelalte națiuni conlocuitore, de-o po
trivă atacate și amenințate.

Austro-Ungaria și România.
Am dat în estras articulul, ce 

l’a publicat „Fremdenblait11,, organul 
ministeriului de esterne austro-ungar, 
din incidentul scirei, că împăratul 
Francisc Iosif va visita la tomnă 
Curtea română. Reproducem astăfil 
în tbtă estensiunea acest important 
articul, care a fost direct inspirat 
de contele Goluchowski. Eată-1:

„Scirea, că împăratul Francisc Iosif 
are intenția să faoă o visită la Curtea ro
mână, a fost primită, de sigur, cu satisfac
ție în tbtă Austro-Ungaria. Visita aoâsta, 
înapoiarea celei făcute vara treoută de pă- 
rechia regală la Ischl, este espresia lămu
rită a relațiunilor amicale ce esistă din fe
ricire între monarchia nostrâ și înfloritorul 
stat vecin și cari s’au mai consolidat, cum 
se soie, în timpii din urmă. România, prin 
munca ei interidră seriosă, sub conducerea 
unui suveran cu mari însușiri de om de stat, 
șl-a cucerit printre statele Europei o posi- 
țiune, care aprope nu mai are nici o nevoe 
de demaroațiune esteridră specială. Cine a 
observat cu o atenție dre-care desvoltarea 
vieții politice și culturale pe aoel teritor 
altă-dată atât de zdruncinat, oine a urmă
rit istoria celor din urmă două-decl de ani, 
soie, că România a devenit un stat puter- 
nio, așefiat pe o temelie solidă care pdte 
privi cu mândria la cele cucerite, cu încre
dere la viitor și-și pdte spune cuvântul său 
puternic. Ea se bucură ac}- de drepturi egale 
în cercul poporelor europene, și precum îșl 
reamintesce cu consciența de sine luptele 
sohimbăciose ce a susținut în veacul trecut, 
în vremuri grele, în posiția sa espusă, tot 
așa se pdte bucura cu consoiență de sine 
de importanța ei actuală oe șl-a cucerit cu 
armele răsboiului și ale păcii. Când împăra
tul nostru va strînge mâna regelui Româ-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Michail Kogălniceami
— Bărbatul de stat. —

Viața omenâscă se desăvîrșesce în ac
țiune, precum o plantă se desăverșesce în 
fruct, precum opera de artă literară îșl gă- 
sesce espresiunea cea mai înaltă în dramă. 
Simțirea și ougetarea îșl au .ultima eflores- 
cență în voința rațională. Frumos este să 
citescl pe Alfred de Musset și să străbați 
ou densul totă gama emoțiunilor omenescl, 
dela cele mai naive și mai blânde, pănă 
la cele mai furtunose și mai adenol, său 
să admiri în extaz grațiosele producțiunl 
ale unui Correggio ; interesant >este să ur
mezi cu Newton mișcările corpurilor ce- 
reșcl, său să te oufunc}! cu Schopenhauer 
în meditațiunl asupra ființei și sortei ome
nescl; însă priveliștea cea mai vrednică de 
om este însuși omul luptându-se pentru în- 
bunătățirea condițiilor de existență ale sale 
și ale semenilor săi 1 Un Perioles conducând 
prin puterea cuvântului pe AtenienI cătră 
o vieță mai demnă, un Napoleon transfor
mând ou geniul său un continent întreg, 
un Cavour formând importantul regat al 
Italiei din ceea oe Metternich numea o es

presiunea geografică și guvernându-1 cu 
legi înțelepte, — sunt spectacule cu mult 
mai mărețe decât opera de artă, decât un 
organism sciințific seu un sistem filosofic 
ori cât de bine întocmit și motivat în amă
nuntele lui. Piedicele ce întâmpină un ar
tist sâu un cugetător sunt slabe în compa
rația cu uriașele stavile de cari se isbesce 
și pe cari trebue să le trâcă un bărbat de 
stat pentru realisarea idealului său.

Kogălniceanu era format din aoel ar
gil prețios și rar din care se alcătuesc băr
bații de stat. El poseda într’un grad înalt 
darul de a proba și de a convinge, un en- 
tusiasm vehement pentru poporul său, o 
sensibilitate viuă, pasiuni puternice, o inte
ligență vastă și multilaterală, isvore nnmă- 
rose și bogate pentru înlăturarea unei difi
cultăți practice. Era într’însul ceva, care 
innobila ohiar violența. Arta de a scrie și 
de a’și exprima gândirile în fraze limpezi 
și mărețe erau pentru dânsul mijloce. Sco
pul său, întocmirea generală a inteleotului 
său era de a conduce barca statului cu 
măestria unui cârmaciu consumat, de a o 
streoura printre stânci cu dibăciă seu de 
a-i imprima la momentul priincios o schim
bare de direcție care să o scape de peire.

De cum ajunse în vîrsta maturității, 
el începu să se gândâsoă a ridica la dem

nitatea de omeni o clasă înjosită și miseră, 
a pune frâu unei oligarchii, care de vâcurl 
se ridioase d’asupra dreptului comun, de a 
stîrpi vițiile ce isvorau dintr’o putere ne
măsurată și vițiile născute dintr’o miseriă 
adâncă, de a scurta seu chiar de a nimici 
distanța dintre asupriți și asupritori, dintre 
cei cari aveau numai drepturi și cei cari 
aveau numai datorii, de a pune capăt unei 
situații anormale, care făcea slăbiciunea nbs- 
tră și tăria vrăjmașilor noștri, de a ridica 
la demnitatea de cetățeni atâtea milione 
de clăcașl, în cari țâra ar fi putut să gă- 
sâscă cel mai puternio sprijin contra unel
tirilor străine.

Pentru ca să șl împlinescă acest vis, 
nu i-a lipsit nici mintea, nici curagiul, nici 
puterea de a combina, nici puterea de a 
exeouta. Viața lui este plină de atâtea 
fapte mari, încât spațiul ce ni-se acordă în 
oolonele acestei foi nu sunt de ajuns spre 
a le nara în amănuntele lor. Registrul ac
tivității sale publioe este așa de întins, în- 
oât se ridică dela notele cele mai de jos 
pănă la accentele cele mai aoute. Nici un 
aot mare nu s’a petrecut în istoria nostră 
contimporană fără ca el să nu fi luat parte 
la densul, nici un moment marcant nu l’a 
găsit nepregătit. Despre densul s’ar putea 
dice cu tbtă seriositatea ceea ce Cicerone 

dicea în ironie despre consulul Fabius, 
că „n’a dormit de loo" în timpul magistra
turii lui.

Pe cât timp domnia lui Mihail Sturza 
era încă tare, rezimată pe protecția străină, 
care găsise într’însul un adept inteligent, 
Kogălniceanu nu crecju, că a sosit momen
tul priincios de a lucra contra regimului 
regulamentar. Drept vorbind, pe atunci 
idealul său politic nu era prea departe de 
al Domnitorului. El se simțea personal des
tul de bine sub un regim care, fără a se 
avânta în reforme primejdiose, începuse a 
întră pe o cale regulată față cu hoțiile 
desordinate ale epooei Fanarioților, care 
scia să prețuâscă talentul și soiința lui când 
ele nu se întorceau împotriva stării de lu
cruri consfințite prin Regulamentul Orga
nic, care îi oferea favoruri îndestulătore 
pentru o natură mai moderată. Epioureu 
oultivat și de bun gust, el se adapa la o 
situațiă politică și socială în care abaterile 
lui, dăcă nu erau cu totul îngăduite, nu 
erau reprimate cu asprime. Copil răsfățat 
al guvernului lui Miail Sturza, de oe ar fi 
luat el îasușl inițiativa la răsturnarea lui?

(Va urma). 
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niei, în reședința sa, va strînge mâna ca
pului unui stat amic, care îșl aparține lui 
însu-șl, care are simțământul posiției sale 
și ale cărui proprii interese îl hotărăsc să 
aibă aceeași direcție politică, pe care a ur- 
mat’o Austro-Ungaria, aoâstă mare putere 
ou totul paolnieă.

E aprdpe inutil să relevăm, că întâl
nirea oe va avă loc în Septemvre pe pă
mânt românesc, are o însemnătate cu totul 
paolnieă. Ea este, cum am fits, semn al 
amiciției, ce s’a oreat între Austro-Ungaria 
și România în mod forte natural. Sunt cu
noscuta tendențele monarchiei năstre în 
Orient, ele au fost destule-orl relevate, noi 
dorim numai ca statele balcanioe să se des- 
volte în mod independent și ne pare bine 
când ajung la deplina oonsciență de sine. 
De-asemenea nu dorim, ca să trăâscă în
tre ele în vrășmășie. Chiar acum guvernul 
nostru a dovedit din nou acesta, lucrând 
cu succes la reluarea relațiunilor dintre Ro
mânia și Grecia, întrerupte de mai mulțl 
ani. Austro-Ungaria n’are nimic de câști
gat când statele balcanice se privesc cu 
neînoredere, seu când n’au oonsolidarea 
interioră, și de ore-ce în politică o situa- 
țiune numai atunci pote fi privită ca sigură 
când este dictată de egoism, de aoeea 
trebue să spunem, că tocmai egoismul nos
tru ne prescrie să fim prietenul desinteresat 
și sincer ai statelor balcanice. Acesta s’a 
priceput forte bine în România și de aceea 
s’a înțeles aoolo pe deplin politica de paoe 
a triplei alianțe. Din propriul său egoism 
sănătos, România a urmat pe calea bătută 
de tripla alianță. Dâcă tocmai acum rela- 
țiunile dintre Viena și BucurescI au deve
nit așa de bune, precum dovedesce călă
toria ce împăratul Franeisc Iosif vrâ să 
întreprindă în Septemvre, suntem conduși 
a pune acestea în legătură cu activitatea 
anteridră a ministrului nostru de esterne. 
Contele Goluchowski a dobândit ca trimis 
estra-ordinar la BucurescI deplina încre
dere a personalităților politice competente 
de acolo și a avut ocasiunea să eunoscă 
priceperea și consecuența, după care se 
conduce politica esteriâră a regatului. Ro
mânia este un -factor politic forte serios, pe 
care se pote conta cu siguranță.

Ar fi fost de sigur de dorit, ea să 
stăm și cu Serbia și cu Bulgaria pe același 
picior de încredere, care există în relațiu- 
nile nostre anteriore cu aceste țări. Este 
însă o greșâlă, când schimbarea de acolo 
se interpretâză așn, ca-și-oum am fi avut 
acolo altădată o influență determinată pe 
care acum am fi perdut-o ; obicinuitului 
nostru pesimism îi place să represente lu
crurile în acest fel. Austro-Ungaria nu a 
dorit nicl-odată un protectorat asupra sta
telor balcanioe; credinciose principelui ce 
’și-a format pentru politica sa în Orient 
nu a urmărit nicl-odată țintă de a exer

cita o influență ore-care la Sofia și la Bel
grad, ci a menținut față ou Bulgarii și cu 
Serbii posițiunea sa de amică a desvoltării 
lor independente. Ea a apărat acâsta des- 
voltare — să ne reamintim numai, în ce 
pfivesce pe Serbia, atitudinea nostră la 
congresul din Berlin și, în ce privesce pe 
Bulgaria, atitudinea nostră în timpul când 
posițiunea noului prinț era atacată — dâr’ 
nicl-odată nu au căutat să exerciteze un 
proteotoret. De aoâstă idee, politica nosrră, 
care nu putea fi privită decât ca o politioă 
de prietinie pentru statele balcanioe, a fost 
ou totul străină, oeea-oe corăspunde și cu 
dorința statelor balcanioe cari nu cer pro- 
teoțiune, ci amicie. Sohimbarea nu pote fi 
desemnată decât în sensul, că nu mai stăm 
pe același picior de încredere față cu Ser
bia și Bulgaria. Cu atât mai îmbucurat ore 
sunt raporturile solide stabilite intre noi și 
România. Situațiunea relațiunilor nostre cu 
aoâstă țâră, care a devenit un membru în
semnat din familia statelor europene, găseso 
o expresiune conoretă în visita ce împă
ratul nostru îșl propune să facă în acea 
țâră și de aceea acâsta visită trebue se fiă 
negreșit bine primită în tâtă monarchia 
nostră ca o dovadă, că mersul natural 
al lucrurilor ’și-a produs efectul și ne-a 
adus apropierea politică a unui stat oare, 
ca și noi, voesoe pacea și a căror năsuință 
energică de a propăși trebue să deștepte 
simpatia nostră*.

*) Stânoa acâsta se vede și afil în 
mijlooul unei păduri, aprope de locul unde 
a fost într’o vreme orașul Oyo.

**) Pe locul unde a fost îngropat 
Omoseda, s’a ridicat un templu oare există 
și afil și unde se fao jertfe omenesci 
in fiă-care an. In tempiul aoesta se 
păstreză și afil legenda bătrânului rege, 
care „se ascunse în sinul pământului când 
„ochii săi slăbiră așa de tare, că nu mai 
„putură suferi lumina sorelui*.

Ceartă în familia.
Bine a dis cine a fiis, că două săbii 

nu ’neap într’o teaoă. Două națiuni „mari“, 
amândouă „viteje și cavaleresclu, amândouă 
„creators de stat", amândouă „puternice și 
mândre pe treoutul lor“, cu greu pot să se 
tolereze una pe alta și să trăâscă la olaltă 
în pace. Așa a fost asta de oâud lumea și 
așa este și astăfil.

Vorbim adeoă despre cele două națiuni 
hegemone ale Ungariei: națiunea ungurescă 
și — națiunea jidov iscă! Cine nu se va cu
tremura ore chiar și numai cetind numele 
acestor doi monștri, două oolosurl de po- 
pâre, a căror ciocnire oa mâne are să sgu- 
due echilibrul Europei?’.

Care dintre aceste două popore ri
vale va eși învingător cu greu s’ar pute 
prevesti, deorece amândouă sunt din fire 
„răsboinioe*,  amândouă „viteje și puternice*.  
Șansele oele mai mari s’ar părâ insă oă 
sunt de-ooamdată pe partea „națiunei jido- 
vescl*,  care de oâud a răsărit ca națiune 
pe firmamentul Ungariei îșl disoută cu multă 
bărbățiă superioritatea față cu seminția ar- 
padiană.

Fitilul acestui răsboiti de esterminare 
între cele două națiuni surori s’a pus încă 
în memorabila adunare extra-ordinară a în
vățătorilor israelițl din țâră, ce s’a ținut 

în Budapesta la începutul acestei luni. 
Seim, că în acea adunare s’a audit pentru 
prima-âră vorbindu-se de-o „națiune jido- 
vescă“ și s’a acoentuat, că în urma rapor
turilor schimbate ale confesiunei Israelite, 
care acum se numără și ea între cotifesiu- 
nile recepte, problema scolelor jidovesol 
este „desvoltarea sentimentului jidovesc*',  în
vățătorii confesionali israelițl să învețe pe 
elevi a cunosce istoria jidovimei maghiare, 
să le spună „ce viteză și ce mare a fost odi- 
nioră națiunea jidovescă* , âr în interesul sus
ținere! sentimentului jidovesc să le propună 
limba hebreică, cu deosebire însă se accen- 
tueză, că „îm lupta pentru libertate a Ma
ghiarilor au luat parte în mod glorios și hon
vezii jidani*.

Este aprope o lună de fiile, de când 
aceste principii și altele asemenea lor au 
fost ridicate la valore de conclus din par
tea amintitei adunări jidovesol dela Buda
pesta și nimenea dintre fiii națiunei arpa- 
diane n’a cutezat pănă afli să atingă prin- 
tr’un singur cuvânt legănat susceptibilitățile 
puternicei „națiun*  jidovesci*,  ale căreia 
interese „naționale*  și „de rassă*  sunt 
luate în apărare de întrâga pressă ungu- 
râsoă, care înoă este în mâna Jidanilor, 
afară dor de 2 —3 (fiare catolice.

Afil vedem pentru prima-dră un arti- 
cul în „Bud. Hirl.“, în care în modul cel 
mai frățesc și în terminii cei mai fini se 
critică oonclusele adunărei jidovesol dela 
Budapesta. Etă ce se fiice între altele în 
acest artioul:

„Modul de instrucțiune în cântări și 
în cunoscerea istoriei jidovesol, ce se im
pune cu atâta forță prin conclusele de mai 
sus, deșteptă atât de viu și înrădăcinâză 
atât de mult în inima tinerimei israelite 
consciința națională jidovâscă, încât prin 
acâsta se îngreuneză contopirea intimă și sin
ceră a elevilor jidani cu națiunea maghiară, 
ba în etatea matură de mai târejiu a lor 
se faoe chiar imposibilă oontopirea într’o 
singură națiune. Dâr nouă ni-se faoe 
serviciu adevărat numai printr’o deplină 
oontopire; printr'o contopire de acfî pănă 
mai apoi și printr'un patriotism utilitar 
inse nu.....

„ Senaratismul oompatrioților noștri 
jidani aprope pe tote terenele vieței so
ciale și cetățenescl deja astăcfl e îngri
jitor. Ei au reuniuni și institute jidovesol 
pentru săraci, pentru orfani, pentru surdo- 
muțl, pentru bolnavi, au reuniuni econo
mice jidovesol, au filare jidovesol. In ba
zaruri, in întreprinderi comerciale ei mai 
buouros aplică băețl și fetițe de neamul 
lor. Acâsta pănă acum și-a avut causa sa, 
dâr de aci înainte, după ce prin legile țe^ei 
au fost puși pe-o treptă cu totul egală cu 
Maghiarii, cred că ar fi sosit timpul, de-a 

I nu mai continua eu separatismul*.
Ou alte cuvinte, certa în familiă a 

isbuonit. Lupta, cum am dis, are să fiă 
„crâncenă,*  căci ambele „națiuni*  sunt „prin 
legile țârei*  ridicate la o triplă egală și, 
prin urmare, niol una din ele n’are să se 
considere mai inferiâra, deoât cealaltă. 
Honvefiii jidani încă au luat parte „în mod 
glorios la lupta pentru libertate*,  ca și 
Maghiarii. Gu ce drept dâr Ungurii vor 
să-și aroge superioritate față de „gloriâsa 
națiă jidovâscă*.

Nu vă dațî, nu vă lisați, Itzig! -

SCJRILE OILEI.1
— 9 (21) Iulie.

Reuniunea publică din Paris a Ro
mânilor, Sârbilor și Ceho-Slavilor, după 
cum spune „Narodnie Listy*,  a fost salu
tată prin mai bine de-o sută de telegrame 
din diferite părți ale lumei. Din Budapesta 
și înoă vre-o 11 orașe din părțile locuite 
de Sârbi și Slovaci ale Ungariei înoă s’au 
putut trimite câte-va telegrame. Cele mai 
multe însă, după cum am amintit și cu 
altă ocasiune, au fost confiscate de auto
ritățile unguresol, cari au împedecat chiar 
și trimiterea telegramelor din Serbia și 
România, ce aveau să trâcă peste teritor 
ungar.

—o—
Rutenii și Mileniul. Foia rutână 

„Zjtia i Slowa*  din Galiția publică un 
protest în contra mileniului maghiar, sub
scris de un număr mare de inteligență ru- 
tenă, preoum diariștl, advooațl, profesori, 
proprietari etc. Acest protest va fi tipărit 
în curând și în limba germană și ma
ghiară, „pentru ca să vadă Europa oivili- 
sată în ce stare se află nenorooiții frați 
Ruteni, cari trăesc în Ungaria*.

— o —
La „Cursul românesc pentru fetițe*  

din Cernăuți au fost înscrise în anul șco
lar espirat 250 fetițe, âr în internatul „So
cietății Domnelor române*  au fost 35 
eleve. Incheiarea festivă a anului șoolar 
și distribuirea premiilor s’a făcut în 15 
Iulie n. c. La aoâstă serbare au luat parte 
numărdse domne de distinoțiune din so
cietatea Românilor bucovineni. Sala era 
frumos decorată ou flori și cununi de ver- 
dâță șerpuite de frumosul nostru tricolor; 
dintre fetițe înoă erau unele în oostum 
național. „Gazeta Bucovinei*  face cele 
mai. îmbuourătore constatări cu privire la 
progresul făout în direcția crescerei națio
nale a fetițelor române din Bucovina și 
aduce meritate elogii Dâmnelor române 
bueovinene și d-rei Stefania Turecki, di- 
reotdra institutului, pentru îngrijirea și 
educațiunea națională-românâscă a feti
țelor.

—o—
Vindecarea pelagrei. „Timpul*  află, că 

d-1 dr. Tălășescu, medio al spitalului jude-

0 Biblia a Negrilor.
Cum a domnit Sango.

(6) (Urinare).

Un singur rege cuteza să nu se târnă 
de Sango.

Regie acesta se numea Oloyokoro; 
comanda resboinicl numeroși și soia un far
mec oare tăia dre-oum puterea lui Sango. 
Rostea nisoe vorbe și producea norii și 
apa. Cu chipul acesta se apăra înpotriva 
tunetului și focului.

Răsboiul celor doi regi fu grozav. 
Stătură multă vreme față în față: ținură 
mai multe luni armatele în campaniă: nici 
unul nu voia să cedeze locul.

In sfîrșit Sango, nerfiându șl ori-ce 
speranță de isbândă, alerga la violeniă. în
trebuința stratagema acâsta:

Puse armele jos și (fise rivalului său:
— Amândoi suntem de-o potrivă de tari. 

In loc să urmăm să ne mai batem, în loc 
să ne sleirn puterile de gâba, mai bine să 
ne unim; să faoem o alianță bună și mare; 
ou ohipul acesta vom fi cei mai tari de pe 
pământ și nu va mai putâ nimeni să m-se 
împotrivâsoă.

Oloyokoro era nu numai răsboinic 
mare și forte invețat, ci era și om cu ju- 

deoată și cu prevedere; vorbele prietinesci 
ale lui Sango îi inspirară neîncredere și-1 
făoură să bănuâscă o trădare, fiind-că el 
chiar nu ar fi oferit nicl-odată ou inima 
deschisă o astfel de pace dușmanului său; 
doi regi mari nu pot să împărtășâsoă pute
rea. o voesce fiă-care întrâgă. Prin urmare 
nu primi.

Insă soldații lui erau obosiți. Prea de 
multă vreme se culcau pe câmp. Doreau 
acum să mănânce bine, voiau să dârmă sub 
acoperemânt...

Așa ei se încrefiură în vorbele lui 
Sango. Siliră pe rege să se încrâdă și 
dânsul. Primiră alianța și pentru toți fu 
sărbare mare oa să se duoă în orașul Oyo 
să petrâeă câte-va fiile.

SaDgo le dete multe capre, multe 
găini, manioo, ignam și porumb destul; 
pentru soldați fabrică bere îndestulă și 
omorî chiar câți-va oai, pe cari îi fnpse. 
Dete voie femeilor libere să petrâeă cu 
soldații străini. Acest lucru îi înveseli și 
dânșii nu se mai sfiiră.

Când fură gata să se întorcă în țâra 
lor, încărcațl ou tot felul d6 daruri, Sango 
le vorbi așa:

— Vedeți brațul meu. Portă semnul 
lui Orauyan făcut de Olodumar în diua 

dintâifi a creaținnei. Nu trebue ore să pur- 
tațf și voi pe braț semnul acesta, dâoă 
voițl să ție prietenia și alianța nostră 
vecinie ?

Băsboinicilor le păru bine și veniră 
toți la palat. Sango îșl atinsese scopul. 
Făcându le semnul de alianță dorit, le tăiâ 
nervul în care stă puterea brațului.

Pe urmă, fiind-că nu mai erau în stare 
să se împotrivâsoă serios din pricină că 
li-se luase puterea, le dec’arâ din nou res- 
bel după-ce le luâ înapoi tote darurile.

In astfel de condiții isbânda era si
gură. Onorea victoriei voi s’o dea fratelui 
său Omoseda, pe oare-1 numi șef de răs- 
boiii.

Omoseda prigoni cu înverșunare pe 
Oloyokoro, ai cărui soldați, nemai având 
putere să ție o sabiă, fugeau din luptă.

Ori decâte-orl fu aprope să fiă prins 
de dușmani, Oloyokoro găsi mijlocul să 
fugă întrebuințând farmece. Așa, în mo
mentul când îl strîngeau dușmanii prea de 
aprope, el schimba lumina în întuneric. 
Omoseda făcea și el farmece atunci oa să 
recheme sorele, inse Oloyokoro fugea pe 
cărări cari piereau îndată sub buruieni. 
Gâna ținu multe luni. Iu sftrșit Oloyokoro 
pierdu puteri e. In loo șă se predea, încercă 

încă-odată se înșele pe dușman și se pre
făcu în stânoă. Omoseda însă gîci vraja și 
întrebuința un farmeo și mai puternic, care 
sili pe Oloyokoro să rămâie stan de 
pâtră. *)

După isbânda acâsta Omoseda măce
lări totă amata dușmană. Cruță însă șâ3e 
răsboiniol și-i aduse cu sine în oapitală, oa 
dovadă de biruința sa. AoeștI șâse răsboi- 
nicl erau Sagbedo, Ole, Oleju, Ladigbon, 
Odigbon și Gboingboing.

Sango îi dete robi lui Omoseda, cum 
și orașul Papo, ca răsplată pentru victoria 
sa. După-ce domni multă vreme în orașul 
acesta, Omoseda se coborî în pământ îm
preună cu muma sa Idigbobo, cu tote fe
meile sale, ou trei robi și ou oalul său.**)  

IVa urma.) I. S. Spartali. 
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țean din Covurlui și fost asistent al d-lui 
profesor Babeș, urmând cercetările înce
pute în institutul de bacteriologiă din Bu- 
curescl, ar fi reușit să vindece pelagra. 
Vindecarea se face cu spălători cu un ser 
preparat de d. dr. Tălășescu. Șese bolnavi 
de pelagră, tratați de d. dr. Tălășesou, se 
cjice, că sunt pe deplin vindecați.

o
Difterită. In comuna Iclodul mare 

din nou grasâză difterita. Pănă acum, în 
timp de 2—3 cjile, a și secerat vieța a 
șese copii.

— o —
Un Jidan încreștinat. Un tînâr evreu, 

student în medicină, din Iași, anume Ber
man Caiman, s’a botezat trecând la religia 
creștină ortodoxă. Botezul s’a făcut în bi
serica „40 de sfințlu din Iași. Noul adept 
al creștinismului a luat numele de Con
stantin Botez. Naș a fost d-1 Vasile Du
mitrescu, student la școla normală supe- 
îidră.

— o—
Noul internat din Cernăuți al stu

denților români se va deschide la 1 Sep- 
temvre c. In internat, pe lângă locuri gra
tuite, vor fi și loourl taxabile. Comitetul 
„Societății pentru cultura și literatura ro
mână din Bucovina11 face un apel cătră 
toți acei bărbați, cari ar voi sâ aducă sa
crificiul de-a lua asupră-șl conducerea in
ternatului, ea să binevoâscă a se pune 
.pănă în 5 August n. c. în înțelegere ou 
biroul societății.

—o —
Un mijloc contra molielor de vii. 

Am fost amintit efigie trecute despre o 
nouă bâlă a viilor. Boia oonst.ă din niece 
molii numite: Colchylis ambiguella, cari 
devasteză viile pe unele ținuturi, tocmai 
pe timpul când înfloresc strugurii și când 
se formeză bonele. Decă moliile sunt pu
ține, se pot strînge cu mâna, âmblând 
dela viță la viță și apoi se ard, seu nimi
cesc ; decă însă moliile sunt în număr 
mare, acestă operațiune ar fi imposibilă. 
S’a aflat însă în contra acestor insecte pe- 
riculdse un fel de soluțiune, care se com
pune din 3 chilgr. săpun Dufour mole, 
■negru și 172 chgr. pul vere curată de pyre
thrum (Zaoherlin). Acestea se nun în 10 
litre apă și după-ce s’au topit, se mai 
subțiă soluția încă cu 90 litre de apă. Cu 
ajutorul unei pumpe se stropesc apoi 
strugurii atacați, cum și crepăturile pari
lor seu a butucului viței, pe unde se țin 
insectele.

—o—
Petrecere în Ciaclu-Gârbău. Inteli

gența română din Giachi-Gârbău și giur 
învit.ă la petrecerea de vară, ce se va ți
ne Duminecă în 9 August n. c. în hotelul 
de acolo. Venitul curat e destinat în fa
vorul bes. gr. cat. locale. Inoeputul la 6 
bre p. m. Prețul de intrare: de personă 1 
•fi., de personă în familiă 80 cr. Suprasol- 
virl se primeso cu mulțămită și se vor 
chita pe cale fliaristică. Mâncările rămân 
.în grija damelor.

—o—
Ospeții, cari yin la Brașov, pot afla 

-cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, er bacșișuri nu se 
dau. In grădină restaurant și musică mai 
în fiă-care di. Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu diua, costând după plac dela 1 fl. pănă 
,1a 4 fl. la di.

Instalare de preot.
Uoniorod, 12 Iulie 1896.

După un an de doiiu al poporului 
■român gr. cat. din Homorod, vicariatul 
Făgărașului, în urma răposatului lor pa- 
roch Andreiu Boeriu s’a publioat concurs 
și prin grația Escelenței Sale Metropolitu- 
lui și a Ven. Ordinariat Metropolitan din 
.Blașiu a fost numit și dispus ca paroch 

pentru Cohalm d-1 paroch al Bărcutului, 
Georgiu Repede, care în 5 Iulie v. c. a și 
fost introdus din partea Reverendissimului 
D-n Vicar Basiliu Rațiu din Făgăraș. Po
porul întreg l’a primit cu brațele deschise. 
Ou ocasiunea mulțămirei D-lui Vicar și a 
presentărei noului paroch poporului încre
dințat păstorirei sale, se vedea din ochii 
tuturor un mare entusiasm.

Instalarea s’a făcut în mod festiv. 
In 11 Iulie a plecat ouratorul primar Moise 
Noghiul cu 4 membri din ouratorat, cu o 
trăsură trasă de 4 cai, spre a aduce pe 
noul paroch în paroohiă. In 12 Iulie des 
de dimineță, între sunetele clopotelor d-1 
Repede a părăcit Băroutul spre mai marea 
jale a poporului rămas. La orele 67< au 
ajuns la comuna Stena, lângă Oohalm, 
unde fu întâmpinat de o oăruță cu mai 
mulțl tineri, er din jos de Stena fu în
tâmpinat de alte 23 căruțe și de 30 călă
reți decorați cu brâne naționale și cu 
steaguri frumâse. înainte de-a pleca de 
aci spre Cohalm fu salutat noul paroch 
și de cumnatul său, d-1 paroch al II, Ge
orgiu Spornic, ou o vorbire acomodată 
aoestei festivități, la care a răspuns emo
ționat noul paroch, declarând, că va nisui 
a se face demn de încrederea, cu care 
este întâmpinat din partea noilor săi cre
dincioși.

După asta în cea mai bună ordine 
convoiul a plecat spre Cohalm. Aci fu în
tâmpinat de-un alt șir de trăsuri, ou mu- 
sica primară a Radului. De-a lungul ora
șului, convoiul a trecut cu pompă impo- 
santă, intonând musica cântări naționale ro- 
mânesol, pănă ajunse din jos de S. bise
rică gr. cat., unde îl aștepta altă musică, 
trecând pe sub două arcuri de triumf ou 
inscripțiunea: „Bine ați venit'1.

In fruntea Homorodului fu întâmpi
nat de curatorul bisericesc cu tote 3 pra- 
porele. In frunte erau purtațl praporii, ur
mau apoi călăreții, după aoeștia trăsura 
Darochului sărbătorit și la urmă celelalte 
oăruțe în oea mai bună ordine, însoțite 
încă de-o mare mulțime de popor ce ve
nise din satele vecine spre primirea dân
sului.

Ajungând în curtea paroohială, fu 
întâmpinat cu vorbiri acomodate si cu en- 
tusiaste strigăte de „să trăescă“. La brele 
87ț intra în S. biserică, unde se oficia 
utrenia și se celebră S. liturgiă, er la ur
mă predică ouvântul Domnului, rosti ru
găciuni mișcătâre și împloră dela Domnul 
pentru domnia-sa și pentru popor dar și 
binecuvântare.

După eșirea din biserică urma un 
prânfl oomun, la care luară parte și mulțl 
ospețl străini de prin satele vecine. Cu un 
ouvânt acâstă instalare preoțescă, solemnă 
și pomposă, a fost o raritate. Bunul nos
tru popor român a întreout chiar și pe 
credincioșii altor poporă confesionale, dând 
esemplu de v> ță, arătând că scie onora 
pe aceia, cari se silesc a-i conserva limba 
și legea strămoșâseă. Onbre lui!

Nicolau Bora, 
înv. în pensiune.

Nou abonament
la

Cui 1 Iulie IS96 st. v.
s’a deschis nou abonament ia 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii i’oiei nostre.

abonamenitutaBs9
Pentru Austro-Ungaria:

Pentru România și străinătate:

pe vlxl an. ................................ 12 fL
pe șese IvxxlÎ ................................ G fL.
pe trei lvxxxi ................................ 3 fl.

pe VLXL .. . . . 40 fraxici
pe șese lvxzxi . ,. . . . 20
pe trei Ivlxlî . .. . . . IO

Abonarea se pote face mai ușor
prin mandate gsostaie.

Administrațiuiiea
„Gazetei Transiâwameii**.

O desculpare.
Ocupațiunea izlazelar comunale din fostul 

comit. Severin.
(Fine.)

II. Der fiind-că tote aceste lucrări 
pretind fără cea mai mică îndoelă timp 
mai îndelungat, posibil mai mulțl ani, de 
o parte, de altă parte fiind-că afacerea 
ooupațiunilor din izlazele comunale are a 
se regula după putință cât mai curând în 
interesul bine înțeles al comunelor, așa 
Comitatul precum se vede apriat din punc
tul de sub lit. k) al decisiunei comitatense, 
— nu sisteză prooedura sa pusă în our- 
gere pe basa dispOsițiunei § lui 115 din 
legea comunală, ci prin fixarea unui ter
min pănă la l-a Ianuarie 1895 dă oca- 
siune ocupanților ca dânșii să-și potă re
gula cu comunele afacerea ocupațiunii pe 
calea paolnică — fără procese oostisitore 
și ruinătore de puțintică avere a ocupan
ților — adecă în înțelegerea ambelor părți 
să se deslege întrebarea ocupațiunelor prin 
aceea, că ocupanții au să încheie cu co
munele contracte de arândă pe 6 ani.

Puroedând din acest punot de ve
dere primăriile comunale, la cas, decă 
acesta nu s’ar fi făcut pănă acum, au sâ 
compună un conspect acurat, în care să 
se introducă tote ocupațiunile și posesorii 
aotuall ai acelora; în aoeJe comune, în cari 
ocupațiunile au fost deja măsurate, acestea 
au a fi introduse în conspeot cu suprafața 
lor constatată prin măsurarea premersă, 
eră ooupațiunile pănă aoum nemăsurate au 
să fiă introduse în oonspect aproximativ, 
(după părera celor ce pricep a măsura ou 
ochii suprafața ocupațiunei).

Conspectele acestea au se se sub- 
ștârnă representanțelor comunale spre a fi 
censurate și eventual rectifioate.

După aceea au să se încheie contrac
tele de esarândare pe 6 ani cu fiă-care 
ocupant separat, dedre-oe după 1 Ianuarie 
1895 ocupanții, cari nu s’au împăcat cu 
comuna, se vor împrooesua.

Purtarea de prooese consumă astădl 
spese enorme ou deosebire cele ce se in- 
tenteză pentru recunoscerea proprietății. 
Zace deci în interesul ocupanților a se 
feri de procese, prin cari pot ajunge la 
sapă de lemn.

Observăm însă, că acele ooupațiunl, 
cari în sensul punotului g și h al decisiu
nei comitatense au intrat în proprietatea 
posesorilor actuali nu pot fi supuse esa- 
rândărei. In privința acestora au să se în- 
tregescă aotele și documentele vechi în 
acel înțeles, că ele să se potă introduce 
în cartea funduară pe numele proprieta
rilor. Se observă însă, că desființându-se 
granița militară în 1 Noemvre 1872 numai 
acele documente ale autorităților militare 
de mai înainte au valore legală, cari s’au 
compus înainte de 1 a Noemvre 1872. Ase
menea nu au să se esarendeze aoele oou
pațiunl, oarJ vatămă interesele generale ale 
îndreptățiților la usufruotul neînpedecat al 
izlazului, de esemplu: decă ocupațiunea 
împedecă trecerea vitelor mânate la pă
șune dela o parte a izlazului la alta, decă 
ea îngreunâză mânarea vitelor la looul de 
adăpat ș. a. Aceste ocupațiunl au să se 
înapoieze în cale paolnică comunelor.

In fine fiind dorința nostră cea mai 
ferbinte, ca regularea ooupațiunilor să se 
îndeplinesoă în liniște fără procese și oerte 
rugăm pe domnii primari, vice-primari, 
notari preoți, învățători, și peste tot pe 
toți cărturarii a esplica omenilor în ade
văratul lui înțeles decisul present comita- 
tens, chiarifioând pe acei ccupanțl, cari în 
urma sinistrelor inf'ormațiunl, cred, că fiind 
ooupațiunile lor deja introduse în proto- 
colele catastrale, prin acâstă introducere 
ar fi devenit ei proprietari ai ooupațiunilor 
lor, chiarificându-i că acest punct
de vedere este cu totul greșit, pentrucă 
dună disposițiunea §-lui 32 din articulai 
de lege VII. dtn anul 1875 introducerea 
posesiunei în protocolele catastrale nu a- 
trage după sine urmări de drepturi private. 
Ca bărbați, cât ora le zace tare la inimă 
bunăstarea și prosperarea atât a comunelor 
cat și a locui1 orilor lor, am aflat de lipsă 

a da aceste deslucirl. Vă rugăm și con
jurăm, ca ou maturitatea ouvenită fără iu- 
țelă și mânie să judeoațl lucrurile și să 
decideți după drept și dreptate în fiă-care 
caz, ferindu-Vă de prooese ruinătdre de 
avere.

Caransebeș în 23 Februarie 1894. 
Dr. Traian Badescu, loan Bariolomeiu, Titu 
Hațeg, llie Curescu, Iuon lonașiu, Patriciu 
Drăgălina, Miliaiu Popoviciu, Andreiu Ghidiu, 

Ioan Popoviciu, loan Thopal.

SCIRI ULTIME.
BucurescT, 8 (20) Iulie. Maies

tatea Sa împăratul Francisc losif este 
așteptat aici pe cțiua de 16 Septemvre. 
Maiestatea Sa va sosi dela Orșova 
cu tren separat de lux însoțit de 
Regele Carol. In sera aceleași cjile 
se va da în onorea augustului ospe 
prâncț de gală în Palatul dela Bu- 
curescî.

In dimineță (jilei de 17 Sep- 
temvre Maiestățile Lor împăratul 
Austriei și Regele României vor 
primi defilarea trupelor corpului II 
de armată pe platoul dela Cotro- 
cenl. In săra aceleeașl cjileprân4 la 
castelul Peleș.

In 18 Septemvre, după ce 
împăratul va fi visitat Sinaia și, pro
babil, forturile dela Chitila, Afumați 
și StefănescI, asistând și la câte-va 
eserciții de tir, va pleca la Viena.

Maiestatea Sa Francisc losif va 
fi însoțit de d-nii conte Goluchowsky, 
de generalul conte Paar, de gene
ralul Bolfrass etc.

Budapesta, 20 Iulie. „Magyar- 
orszâg“ de astăcțl publică următorea 
scire: „Adeverul este informat, că 
cu ocasiunea visitei regelui nostru 
la Bucuresci, Valahii ardeleni află
tori acolo, precum și aceia, cari pen
tru scopul acesta vor să mergă 
anume în România, au de gând să 
presente domnitorului un memorand. Pen
tru a împedecă acăsta, guvernul nu 
numai că va îngriji de-o mai bună 
pază la graniță, ca să împedece in- 
vasiunea Valahilor ardeleni, der și 
pe Ardelenii, cari trăesc în Bucu- 
resci și cari sunt suspecți îi va ex- 
pulsa.11

BucurescT, 8 (20) Iulie. Procesul 
intentat de d-1 Periețeanu-Buzeu 
noului comitet al Ligei, pentru eva
cuarea locului Ligei, s’a amânat pe 
cjiua de 22 Iulie.

BucurescT, 8 (20) Iulie. Se vor- 
besce, că un numer mare de insti
tutori din Macedonia vor sosi încu- 
rend aici pentru a face un ’demers 
pe lângă guvern în contra d-lui Apos
tol Mărgărit, care i-a depus din pos
turi. Se 4ice! că 0i vor presenta și 
un memorand M. Sale Regelui Carol 
în cestiunea scblelor române din 
Macedonia.

DIVERSE.
Plug electric. Am ajuns departe. Lu

mea de aoum este lumea invențiunilor. 
După multele invențiunl de pănă aoum, 
etă o nouă invențiune: La Lipsea s’a in
ventat acum de curând un plug electrio. 
Cu acest plug, aratul unui heotar, la o 
adenime de 35 centimetri; costă numai 17 
mărci (1 marcă = 60 cr.), pe când aratul 
cu plug cu abur costă 40—45 mărci, er 
eu boii 50 mărci. Este de însemnat, că 
peutru aratului pământului la o adâncime 
de 35 cm. trebue înjugați oel puțin 10 pă- 
rechl de boi.

Lit era t u ră.
In editura librăriei Nicolae I. Ciurcu 

din Brașov a apărut: Carte de rugăciuni, 
pentru folosul și mângâierea fîă-cărui creș
tin, întocmită de lerodiaconul Damaschin 
din sfânta mănăstire Sinaia. Format estetic 
pe 336 pag., hârtiă fină. Prețul 65 cr.

*
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Escnrsinnl 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 
Tur cu, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In acostă carte, scrisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăoute la cetit, se cuprinde desorierea 
amănunțită a munților, cu tote potecile și 
platourile lor, eu animalele și plantațiunile 
lor; apoi vieța ciobanilor și păstorilor din 
munți cu multe legende și istorisiri plă
cute ; descrieri întregite ou schițe istorioe 
despre castelele și Țâra Făgărașului etc. etc. 
Pentru istorici, pentru turiști, pentru cei ce 
vor să cunâscă, ori chiar să facă escursiunl 
la munți, cu un cuvânt, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acâstă carte, de felul căreia pănă acum nu 
avem sorisă alta în limba românescă, oferă 
o lectură de tot plăcută și folositore tot
odată. Un esemplar, constătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fi. (-j- o cr. 
porto). De vencjare și la tipografia „Â. 
Afureșianu“ în Brașov.

Proprietar: Aurel! Mureșianw.
Redactor responsabil Gregorius SEaior»

impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 101.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.50
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
Imprum. ung. cu premii .... 158.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 139.50
Renta de hârtie austr................... 101 80
Renta de argint austr.......................... 101.85
Renta de aur austr...............................123.90
LoaurI din 1860.......................... 101.15
Acții de ale Băncei austro ungară. 977.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 390.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 364.60
NapoleondorI.................................. 9.51’/2
Mărci imperiale germane . . . 58.75
London visța....................................119.80
Paris vista.................................. 47.62*/ 2
Rente de cordne austr. 4%. , . 101.15
Note italiene.................................. 44.45

Cursul pieței brașov.

Cursul Sa bursa din Viena.

Din 20 Iulie 1896.
Renta ung. de aur 4% .... 122.60
Renta de corone ung. 4% • • • 99.60
Impr. căii. fer. ung. în aur 4 72% ■ 124.50

Din 21 Iulie 1896.

Bancnote rom. Cnmp. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orl Cump, 9.49 Vend. 9.51
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126. % Vend.
Mărci germane (Jump. 58.40 Vend.
Lire turcesc! Cump. 10.60 Vend.
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Sz. 6181-1895. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyî kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint tlkvi hatbaâg kozhirre teszi, bogy 

Stănescu testverek, brassbi czeg vegrehajtatdnak ifj. Filip Jânos es 
neja Mayer Charlotte vegrehajtâst ezenvedbk ellenillOO frt. tbke-kbve- 
teles es jârulekai irânti vegrehajtâsi iigyeben a brassbi kir. torvânyszek 
(a fogarasi kir. jârâsbirosâg) teriiletân levo Fogaras nagy kOzseg hatâ- 
rân fekvb a fogarasi 21. sz. tlkvben 1 rsz. 31/4 hrsz. 56 frt., 2. rsz. 
32, 33 hrsz. 744 frt., 3. rsz, 47. 48, 49, 50 hrsz. 140 frt., 4. rsz. 2174 
hrsz. 24 frt., 5. rsz. 2195/2, 2196 hrsz. 13 frt., 6. rsz. 2252 hrsz. 492 
frt. becsertekii fekvokbol ifj. Filip Jânost ilIetO jutalekra C. 3 alatt 
idâsb. Filip Jânos javâra bekebelezett haszonelvezeti jog erintetlen 
hagyâsâval az ezen jutalekra eso 7f)-od resz kikiâltâsi ârban; tovâbbâ 
a fogarasi 233. sz. tlkjkvben Filip Charlotte szul. Mayer tulajdonât 
kepezâ 1. rsz. 1211, 1212, 1213 hrsz. 733 frt., 2. rsz. 2061 hrsz. 22 frt. 
3. rsz. 2132 hrsz. 59 frt., 4. rsz. 2793, 2794, 2795, 2796 hrszâmok 152 
frt. kikiâltâsi ârban, vegtil a fogarasi 1084. sz. tjkvben ifj. Filip Jo
han tulajdonât kepezO 1 rsz. 2251 hrszâmu ingatlanra az ârverest 518 
frtban. ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte es bogy a fen- 
nebb megjelolt ingatlanok az 1896 evi Augusztus ho 10-ik napjăn d. e. 
9 orakor a fogarasi kir. jârâsbirbsâg irodâjâban megtartandâ nyilvânos 
ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât 
keszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333 sz. alatt kelt igazeâg- 
iigyminiszteri rendelet 8 §-âban kijelOlt dvadekkepes ertek papirban a 
kikuldott kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170 §-a ertelme- 
ben a bânatpenznek a birosâgnâl elOleges eihelyezeserol kiâllitott sza- 
bâlyszeni elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogarason, 1896 evi Mârtius hd 11-en.
A fogarasi kir. jărăsbirosăg, mint telekonyvi hatosâg.

Dr. $Ieszâros.
kir. al bird.

ZLJC e r s vl 1 trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din S lam IOSB
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Viena . . .
Budapesta 
Szolnok . .
P.-Ladâny. . 
Oradea-mare .
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Rev . . .
Bratca . .
Ciucia . .
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Ghârbău .
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Ghiriș . 
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Mediaș . .
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Copșa-micft — SSbiiw — Avrigii — IFăgJia-i
I trenu 
b de
9 person.

Tren 
mixt

trenu 
de 

persdn.

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

Tren 
mixt

trenă 
de 

persdn

trenu 
de 

persdn.

pl. Copșn mică . sos. 
Ocna . . .

sos. 1 ( pl.pl. J Slbnn • • • Uos.
Avrig . . .

sos. Făgăraș . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02

3.05
1 27

12.57

2.20
1 3.57

4.19

4.45
6.35
7.01

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15

3 13
3 39

9 6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16

4.34
6.16
8.42

2-05
3.58
6.35 4 3.28 4.30
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Caacerdea — Oșorbeiu — Regla.-săsesc.
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Nota: Orele însemrate în stânga stațiunilor 
însemneză ârele de nopte.
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S i b i i u — C â s it a d i e.
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Sigbișwî'a—î&dm-Siem-secwesc.
trenu 
mixtă

trenu
mixtă

trenă 
mixiu

trenu 
mixtu
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


