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nlstrsțlune în Brașov și la ur- 
matdrele Birouri da ■nunolurl: 

în Viena: Jf. Heinrich
Schaldt, Rudolf Mosse, A. Oppsliks 
Nachfolger; Anton Oppsiilt , J. 
Danncbcr, în Budapesta : X. 7. 
Qoldbcrgerg, Xcksiein Bemai; în 
Bucuresci: Agence Havas, Suo- 
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burg; Harolyi & Liebmann.

Prețul Inaerțlunllor: o senă 
garmond pe 9 ooldnă 6 or. și 
BOor. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
oeriă 10 or. seu 30 bani.

Lin.

..Gazeta'1 iese în flî-care iii.
Abonamente jentru Austio-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese hint 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneoi 2 fi. pe an.

Pentru România si străinătate:
Pe un an 40 franci, po ș6se 
luni 20 fr.,pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franoî.

Se prenumără la tdte oficiaie 
poștale din întru ai din arară 

și la dd. aolectori.
Ihonameutnl jentm Brașov 

administrațiunna, piața ziare. 
Târgul Inului Nr. 80 î! etaglu 
I.: pe un an 10 fl.. ne șeKe 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusul In casa: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl.. pe trei Iviri 
3 fl. JJn esemplar o ar. v. a. 
sâu 15 bani. Atât abonamen
tele c&t și insorțiuniie aunt 

a se plăti înainte.
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Din causa sfintei sărbători diarul nu va 

apără până Mercur! săra.

Gata e biciul!
Brașov, 5 August v.

Cetitorii „Gazetei Transilvaniei1' 
vor fi surprinși vecjend titlul de mai 
sus al revistei ndstre de adî.

„Gata e biciul!" Ce lipsă era 
de-a se spune acesta celor, cari de 
4eci de ani nici un minut n’au ră
suflat lipsiți de consciința, că biciul 
e la spatele lor, gata a-i isbi în ori
ce clipită?

Ce lipsă era ?
Dâr nu-i vorba aici de biciul 

solgăbirăilor, fișpanilor și al procu
rorilor unguresc!.

Și vor fi cu adevărat surprinși 
cetitorii . noștri când le vom spune, 
că biciul, de care se vorbesce aici 
este pregătit de însu-și Dr. Vasile 
Lucaciu, preotul din Șișești, cu me
nirea de a-1 arde pe spinarea soți
lor săi de luptă de eri.

In cțilele acestea, când din totă 
țera ni-se vestesce mânia cerului cu 
tunete, trăsnete, vijelii și orcane ne 
mai pomenite, nu ne-ar fi surprins 
nici trăsnetul, ce-1 slobbde din înăl
țimea turnului bisericei dela Șișești 
Vasile Lucaciu asupra nenorocitei 
„Tribune11, pe care, de bine ce a 
făcut din acest preot vanitos un fel 
de c|eu de Olimp, o ajunge acuma furia 
mâniei lui; nu ne ar fi surprins, ba 
pănă la un punct 6re-care am fi aflat 
chiar firâscă și justificată acesta 
mâniă a preotului Lucaciu în cașul 
care i-a dat prilegiu se și-o verse cu 
prisos.

Este cunoscut cetitorilor noștri, 
că înainte cu două săptămâni „Tri
buna" din Sibiiu a publicat o cores
pondență din Baia-mare, în care se 
spunea, că de când s’a întors Dr. 
V. Lucaciu acasă a început se sufle 
pe-acolo vântul „împăcăciunei" și că 
însu-șl Lucaciu ar fi premers cu 

esemplul, presidând la o serbare 
școlară a mileniului, sfătuind pe 6- 
meni se primescă ajutorul de stat 
oferit șcblelor poporale de sub di
recțiunea sa și agitând în contra 
„Tribunei". In același timp și foile 
unguresc! vorbeau de schimbarea la 
față a lui Lucaciu.

Era, cum am c}ia> lucru firesc 
și fârte just, tot odată, ca Dr. Lu
caciu se se sircță atins de acele ra- 
porte, având în vedere mai ales ro
lul de semi-4eu național, ce-1 juca 
odinioră în colonele „Tribunei". Se 
aștepta dec! orl-ce Român de bun 
simț, ca Dr. V. Lucaciu să-și clari
fice posiția sa, care-1 face se tacă 
înfundat de atâta vreme și să spri- 
jinescă aci pe față, aci pe sub mână 
„ideile politice" ale celor ce vor se 
ne înroleze cu orl-ce preț în și
rurile âstei combatante a guvernu
lui unguresc. Decă Lucaciu făcea 
acest lucru și-l tăcea cu demnitate 
și cu sufletul ridicat peste pâtimele 
4ilei, cum se cuvenea unui preot și 
mai mult încă unui „luptător pen
tru libertatea și independența nostră 
națională", ce se pretinde a fi, atunci 
ori și cine ar fi 4*s> a procedat 
corect și cum se cade. Der Lucaciu, 
— precum se pâte vede din răspun
sul seu ce-1 reproducem mai jos — 
fiind mult mai mic la suflet, a în
trebuințat cașul acesta pentru de 
a-și resbuna în contra „Tribunei" și 
a soților săi de luptă.

Mai mult.
Voesce se se folosescă de-o in- 

formațiune greșită, ce pretinde că 
a publicat’o „Tribuna" relativ la 
persâna sa, pentru a se sufulca și 
a se avânta din nimicnicia, în care 
l’au aruncat păcatele lui politice, 
pănă la o formală declarare de răs- 
boiu în contra acelora, cari în urma 
nenorocitelor desbinărl din iârna 
trecută au condamnat și condamnă 
atitudinea politică a lui Vasile Lu
caciu și a soților săi de a4l.

C’un limbagiu de-o aroganță 
și vehemență ne mai pomenită în 
pressa nâstră dela un om care se re
comandă ca „conducător național" 
și „om cu caracter național*, Luca
ciu vre, ca discuțiunea asupra între- 
bărei, decă sunt adevărate ori nu 
cele scrise despre el înainte cu două 
săptămâni, să-o tragă în vîrtejul 
uneltirilor politice, cari au dat nas- 
cere desbinărilor dela Sibiiu și a 
căror uneltă s’ă făcut el. Cu alte 
cuvinte, folosindu-se de proverbul 
latin ex uno disce omnes (dintr’una 
poți conchide la tâte), Lucaciu vrâ, 
ca dintr’un singur cas de „greșită 
informațiune" să deducă, că tote 
informațiunile, ce s’au publicat în 
„Tribuna" despre nesdrăvăniile con- 
sorteriei Bianu-Slavicl-Brote au fost 
„miserabile minciuni", „calumnii", 
„perfidiă", „seducere", vrednice nu
mai de-o „canaliă", ce se află la 
marginea desperărei.

Stai pe Ioc, părinte dela Și- 
șescl, căci dâcă ți-om întârce vorba 
și vom îndrepta proverbul acela 
contra d-tale, ești pierdut și nimicit 
pentru totdâuna!

Pretin4i, că ai fost și ești un 
„luptător pentru libertatea și inde
pendența nâstră națională". Ei bine, 
atunci când ai intrat în raporturi 
intime cu un Pazmandy, când din 
închisâre, unde te aflai ca victimă 
a urei și a răsbunărei șovinismului 
violent, ai corespondat cu el și l’ai 
rugat într’o scrisâre, ca acest ar- 
chișovinist și dușman jurat al na
ției nâstre să se „intereseze de ces- 
tiunea română11; când mai târ4iu, 
te-ai dus braț la braț cu el se te 
închini ministrului-președinte Banffy: 
lucrat’ai ca un luptător pentru li
bertatea și independența națiunei 
române?

Când din preot creștin, ce ești, 
te-ai făcut hahamul celor, car! cu o 
mișeliă unică în istoria poporului 
nostru au vîrît tocmai în momen

tele cele mai grele ale vieței lui 
cârta și desbinarea între fiii săi: lu
crat’ai și atunci pentru libertatea 
și independența acestui prigonit și 
urgisit popor?

Te subscrii cu multă velvă „se
cretar general al comitetului parti
dului național". Astă-iernă, când ca 
secretar mai mult ca ori și când 
trebuiea se stai la postul d-tale, 
te-ai dus erăși Ia Bucuresci și ai 
terît causa nâstră națională pe stra
dele acestei capitale, ale căreia ge- 
nerâse simpatii pentru noi, cei de 
dincâce, n’au meritat să fiă batjo- 
curite de păpușeria, ce ai debitat’o 
acolo spre cea mai mare durere a 
ori-cărui Român de bun simț și 
spre indignarea cea mai adencă a 
ori-cărui Ardelean cinstit. Lucrat’ai 
și atunci pentru libertatea și inde
pendența poporului d-tale?

Și chiar și acuma, când în răs
punsul d-tale, de care e vorba, nu 
te sfiesci a arunca pe șeful și pe 
nisce fruntași ai partidei dela putere 
din România într’o căldare cu âmenl 
ca Bianu, Brote, Slavici, Albini, carî, 
pe cât seim, și astă4i vor se trecă 
în România ca politician! de din- 
câce, ba unul din ei se subscrie, și 
astă4l „vice-president al comitetului 
partidului național;" când 4icT, că 
aceștiâ împreună au înălțat causa 
națională la gloriă ne mai pomenită, 
— și o 4i°i acesta tocmai în ajunul 
unui eveniment așa de grav, cum 
este visita monarchului nostru la cur
tea română: lucrez! 6re tot pentru 
libertatea și independența națiunei 
române?

Ex uno disce omnes. S’a înverșu
nat Dr. V. Lucaciu asupra iraților 
săi, pe car! voesce să i libereze și 
să-i facă neatârnați, așa de mult, în
cât le spune cu plăcerea unui Ne- 
rone, că e gata biciul pentru ei.

Acesta este naționalismul ro
mânesc al lui Vasile Lucaciu?

De trecut nici că mai vorbim.

• FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Comora din columnă.
Narațiune din ConstaMinopol.

Esri-Effendi înainte de-a deveni fa- 
brioant de cuțite, era alchimist. Averea, pe 
oare i-a lăsat’o tatăl său Yussuf, un negu
țător de covâre, iute a prădat’o căutând 
în zadar după pâtra înțelepciunei. Stetea 
acum sărac și trist în . casa sa de lemn, 
care îi mai rămăsese din averea ce a 
avut’o.

Mica casă de lemn se află într’o stradă 
de tot strimtă și necurată, nu departe de 
bazarul cel mare din Stambul. In oasa 
aceea loouia deoi Esri-Effendi singur sin
gurel, fără servitori și fără solavl. De cele 
mai multe ori prânzul și oină lui constau 
numai din o buoată de pane cu măsline 
culese din măslinul cel mare din grădina 
mioă și pustiă.

într’o ndpte i-se arăta în vis lui 
Esri-Effendi îngerul păzitor, oare îl agrăi:

„Esri, fiul meu, Allah și profetul nos
tru priveso cu compătimire la faptele tale! 

Geea oe cauți tu înzadar în alohimie ți-să 
va împlini, decă vei voi să te faol un fa
bricant brav de cuțite și decă vei abejice 
de munca ta zadarnică și păcătdsă de pănă 
aoum ! Luoră în continuu, pănă-ce îți va 
suooede să pregătescl un cuțit așa de tare, 
cu care să poți tăia oolumna, afiătore pe 
piața din Atmeîdan, (piața oea mai mare 
din Constantinopol); atunci vei fi tu un 
om avut și cu va4&".

„Insohallach 1“ (Fiă în voia Domnu
lui !) strigă Esri, vesel de visul minunat 
oe la văc|ut și după-ce se deșteptă, se ri
dică ou nouă puteri de pe așternutul său 
sărăoăcios.

Iu 4orl de c}i îșl părăsi Esri căsuța sa, 
se duse într’o moșee din apropiere, unde 
rostind o rugăciune lungă mulțămi lui Al
lah pentru visul său. Apoi beu, ca Turc 
evlavios, o ceașcă de apă prospătă din 
fântâna săritore, oare se afla în ourtea bi- 
serioei, îșl muiă de,trei or! manile în apă 
limpede și grăbi la un fabricant de cuțite, 
la oare Esri și întră numai decât ca învă
țăcel.

Esri-Eff*ndi lucra oa învățăcel cu 
multă diligință așa că în scurt timp el putu 

să șl pdrte singur meseria sa. îșl arangiă 
un mio atelier în oăsuța sa veohiă și din 
efori de 41 până săra târziu lucra Esri neo
bosit.

In fine îi suocese a pregăti un ou- 
țit așa de tare, încât putea ou el să taie 
în metal.

Columna în formă de spirală — una 
din oele trei monumente din epooa veohiă 
bizantină, — se află toomai pe piața oea 
mai mare și mai oeroetată în Stambul; și 
ca Esri, să potă tăia oolumna trebuia să-și 
alegă o oră des de diminăță.

După-oe Esri ajunse pe piața oea 
mare (Atme'idan) păși iute spre oolumnă și 
la prima tăietură pioă o buoată de metal 
din oolumnă. Cuțitul tăia așa ușor metalul 
oa și când aoesta ar fi fost un bostan 
verde.

In speranța, că va pute tăia oolumna 
pănă în mijloc și oă va afla în ea comora 
profețită de îngerul păzitor, Esri voi să 
taiă mai departe, când de-odată păși spre 
el un Jenicer și îi cji80 :

— „Selâm aleîkum, Effendi!" (Pace 
ție, Domnule !)

— „We aleîkum selâm !" (Și ție pace !) 
îi răspunse Esri supărat de oonturbare.

— „Wâllah!" (La Dumnefleu!) Pre- 
oum se vede, tu ai un instrument escelent. 
Ce ceri pentru el, Isohanum (Sufletul 
meu)?"

— „Kuzum! (Mielul meu) petra înțe
lepciunei!" răspunse Esri, întorcând spatele 
soldatului ourios.

— „Dsohanum, îmi pare rău, der tre- 
bue să-ți spun, oă seu îmi vintjl mie cuțitul, 
său de nu, te duo la oomandantele meu! 
Nu soii tu, că ruinarea monumentelor pu- 
blioe este forte strict interzisă de Padișahul 
nostru? Allah te păzăsoă!" 4lse Jenicerul, 
apropiindu-se de Esri.

Esri soia bine, că ou Jenicerii nu-i 
de a glumii.

— „Maschâllah!" (Fiă ce-a vrea 
Dumne4eu!), răspunse Esri. „Eu însă nu-țl 
vend cuțitul mai jos de 200 piaștri în aur; 
am luorat la el iorte mult și sunt un om 
sărman!"

— „Două sute piaștri de aur e o 
sumă mare, fiiul meu, der fiind-că Tschor- 
badschi (Comandantul) tocmai voesce să



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 173—1896.

Astăcji Lucaciu tremură de indig
nare, că prin amintitele vești 'i se 
atacă caracterul seu național. Când 
era însă tare și mare și primul su
tler al ,,Tribunei", cine ataca mai 
nerușinat caracterul național al băr
baților independenți, al acelor băr
bați, cari au clădit la 1881 ceea ce 
Lucaciu cu soții sei au distrus în 
urma „gloriei", cu care au înălțat 
ei causa națională?

Unde este frăția și solidaritatea 
nbstră? Unde este partidul nostru 
național? Unde este cinstia steagului 
nostru românesc ? Ce-ațî făcut cu 
ele, părinte Lucaciu?

Vei răspunde, eă au conlucrat 
cu d-ta și aceia, pe cari ești hotă- 
rît se-i gonesc! cu biciul din sanc
tuarul național. Trist, der cel puțin 
ei astățî nu se declară solidari și 
frați de cruce cu cei ce ne trimit 
de-a dreptul în tabăra lui Banffy, 
cum te declari d-ta!

Destul însă din sfâșietorul spec
tacol, din comedia ticălăsă, ca un 
pretins martir adorat al poporului 
să se prefacă fără de veste într’un 
satrap tiranic cu biciul în mână!

Acest biciu e șăgalnic și când 
vor crede mai bine că-1 țin tare în 
mână, atunci plesna lui își va în
semna dungile sale pe pielea unel
telor vile, cari amenință cu el!

„Regele Carol și Ungaria".
Sub titlul acesta, organul „par

tidei poporale" maghiare „Alkot- 
many" publică o corespondență ori
ginală din Bucuresci, care merită 
a fi remarcată pentru modul, cum 
autorul ei își esplică însămnătatea 
întelnirei din urmă a Regelui Carol 
cu contele Groluchowski.

In introducere se accentueză, 
că de câte-ori regele Carol călăto- 
resce la Viena și se întelnesce cu 
ministrul de esterne, fiă acela Kal- 
noky ori Groluchowski, de atâțea-ori 
foile anunță ca scop al călătoriei 
strînsa alipire la tripla alianță. De 
c|ece ani tot așa merge, și în fiă- 
care an se aduce ca „noutate" in
trarea în tripla alianță și acesta mai 
păte dura încă cât-va timp tot așa.

„Regele Carol este un Hohenzol- 
lern“, (fice mai departe corespondența. „In 
România a dat de-un tron și a ajuns la 
mare avere. A fost ou mult mai prevăcjă- 
tor și mai isteț, decât regele italian, pen- 
tru-că regele Carol se străduesoe a storce 
mai mult dela tripla-alianță, decât valo- 
reză aoeea, oe-i p6te da lui tripla alianță. 
Ce-i drept, el s’a obligat ou privire la per- 
sâna sa, der înafară vrâ să nu apară ast
fel și caută să cruțe pe fiă-oare".

După-ce afirmă mai departe, că 
în politica esteribră regele Carol 
dominăză tocmai așa în Bucuresci, 
ca Umberto, regele Italiei, în Roma; 
că nu pbte se fiă cine-va ministru 
decă mai înainte nu a luat asu- 
pră-și anumite angagiamente cu pri
vire la politica esteridră; că persb- 
nele și partidele se schimbă la pu
tere, der în conducerea politicei es- 
teribre nu se întâmplă nici o schim
bare, corespondentul fbiei maghiare 
continuă astfel:

Că oe posițiă ooupă în tripla alianță 
regele Carol, aoesta este de deoe ani lucru 
hotărît și nu e seoret.

Călătoria de aoum a regelui Carol, și 
anume întâlnirea lui cu Goluohowski în 
Viena, nu se refere atât la tripla alianță, 
oât mai mult la promisiunea regelui Carol, 
că el va îtreveni la curtea din Viena pentru 
a face ca guvernul unguresc se satisfacă jus
telor postulate ale Românilor ardeleni. încă 
înainte de pleoare, regele Carol s’a espri- 
mat înaintea unui diplomat austro-ungar 
astfel în oestiunea aoesta:

— Ou cât mai mult se desvoltă lu
crurile în Orient și în țerile balcanice, cu 
atât reiese mai evident, că interesele de 
viâță ale României pretind, oă ea să se 
sprijinâscă pe Austro-Ungaria. Der aoest 
interes de-a se sprijini unul pe altul este 
reciproo între ambele state. Nici monar- 
chia austro-ungară nu are alt aliat sincer 
în Orient, decât pe România, și Ungaria 
trebue făout să înceteze. Pentru scopul 
aoesta eu am promis, oă voiu întreveni, și 
pe lângă o bunăvoință împrumutată ored, 
oă n’ar fi lucru imposibil, oa Românii din 
Ardeal să se împaoe cu Ungurii.

In România nu se află politic cu 
mintea sănătâsă, care să pretindă, ca Ma
ghiarii să le facă Românilor ardeleni nisce 
oonoesiunl, prin cari s’ar periclita unitatea 
statului maghiar. „România irredentă", oare 
voesce să alăture Ardealul la România, 
esistă numai în așa chip, cum esistă halu- 
cinațiunile politioe, cu cari nu te poți o- 
cupa în mod serios.

De altă parte însă e fapt, că Ro
mânii ardeleni au oausă la plângeri îndrep
tățite, pentru cari nu este a se învinovăți 
atât ministeriul ungureso, cât mai mult 
șovinismul funcționarilor comitatensl. De 
aceea primul pas de paotare între Români 
și Maghiari ar fi acela, oa guvernul ungu
reso și partida sa să le faoă Românilor 
ardeleni concesiuni locale, cari oorăe>pund 
pretensiunilor poporului român ardelean, 
și cari formâză o garanțiă cu privire la 
aceea, că guvernul unguresc va îngriji de 
aci încolo, oa pe Românii din Ardeal să-i 
apere în oontra șovinismului funcționarilor. 
Sper, că-mi va succede a convinge pe Go- 
luchowski despre acâsta. Totul depinde 
dela aceea, decă va succede a-i înduspleca 
pe Maghiari, de-a face aoele conoesiuni lo

cale, pe cari le pretind Românii ardeleni; 
dâcă va sucoede, atunol eu și Sturdza vom 
îngriji, ca să delăturăm din cale orl-ce pie- 
decă, oe din partea poporului nostru ar 
pută împedeoa pactul.

CRONICA POLITICA.
— 5 (17) August.

Din incidentul visitei inonarchuhli 
nostru îu Bucuiosci „Epoca* de alaltăerl 
sorie următorele: Prin puterea nâstră militară, 
dăr mai ales prin posiția nostră geografică, 
România e at^I cheia cestiunei orientale. 
Isolarea nostră, faoe din noi, ce-i drept 
cu prețul oelor mai mari primejdii, singu
rul racjim al politicei triplei alianțe și 
chezășia păcei Europei. Suntem dâr în 
drept să pretindem, ca însemnătatea oe 
trebue să ni-se dea și folâsele, la cari 
avem drept și menajamentele ce putem 
reolama pentru noi și pentru frații noștri, 
să fiă măsurate după importanța ce o 
avem și după pericolele, la cari ne es- 
punem".

*
Din Paris se anunță, că la consiliul 

de miniștri, oe s’a ținut la Elisee d. Ha- 
notaux a anunțat, că ambasada Rusiei i-a 
făcut cunoscut în mod oficial, că Țarul, 
primind invitația d-lui Felix Faure, va veni 
la Paris la începutul lui Ootomvre. Țarul 
și Țarina sosind din Anglia vor debarca 
la Cherbourg. Acestă visită având un ca
racter oficial, guvernul își reservă să ia 
tâte măsurile necesare pentru organisarea 
serbărilor oe sa vor da în onărea suvera
nilor ruși.

*
Sesiunea parlamentară în Anglia s’a 

înohis printr’un discurs al tronului, care 
dice că relațiunile cu puterile oontinuă a 
fi amioale. Discursul vorbesce de expediția 
în contra Dervișilor, organisată pentru a 
relua în favorea Kedivului teritorul ce se 
va întinde pănă la Dongola. Vorbind de 
afacerile din Creta, discursul relevează, că 
Englitera a observat o neutralitate strictă 
și și-a dat tote silințele pentru a ajunge 
la un modus videndi acceptabil, atât pen
tru creștini cât și pentru musulmani. Dis
cursul reamintesce evenimentele din țâra 
Matabelilor și se termină prin enumărarea 
biiurilor votate.

*
Privitor la logodna principelui moș

tenitor italian cu prinoipesa Elena de 
Montenegro, diarul „Kreuzzeitung* scrie ur- 
mătorele: „Se asigură în Roma, că e vor
ba despre o căsătoriă de dragoste, care nu 
are a faoe nimic ou politica. Pote să fiă 
adevărat, ce se ține de viitorii miri; dâr 
legătura se încheiă sub patronat rusesc, și 
face ca poiiticianii să-i dea atențiune aces
tei legături italiano-montenegrine.

Amenințarea lui Lucaciu.
Eată scrisorea lui Lucaciu, ce-o 

reproducem după „Tribuna”, care a 
luat’o din foia dela Orăștiă. Apre- 
țiarea cuvenită i-am făcut’o în arti- 
culul din fruntea fbiei:

ȘiȘești, 5 August n. 1896.
Onorată Redacțiune! Atentatul josnio, 

săvârșit în colonele „Tribunei" contra ca
racterului meu național, a provocat în po
porul nostru și la totă iteligența din acest 
giur, cea mai profundă indignațiune.

Minciuna și perfidia oonținute în acea 
corespondență, sunt atât de revoltătore, în
cât e mai pe jos de demnitatea oonsciinței 
mele, să și refleotez la ele.

îmi aduc însă aminte de Di Fe- 
nelon, cătră calumniatorii sei: „De mă veți 
calumnia, că am furat turnul bisericii mele 
catedrale, vă voiii desminți, nu oum-va să 
rămână ceva urmă de dubiu în vre-un su
flet imbecil, după proverbul latin: calum- 
niare audacter, semper aliquid haeret".

Desmințesc și eu și resping minciunile 
debitate în acea corespondență.

Cum pâte un Român să admită, sâu 
să-șl presupună, că eu aș fi în stare a ce
lebra, sâu permite în parochia mea, în 
scola de sub direoțiunea mea, celebrarea 
așa numitului „mileniu" maghiar?

Eu, oare am subscris protestul dat din 
comitetul congresului naționalităților; care 
pe timpul acela ohiar când se inaugurau 
sărbările milenare, eram în Montpellier și 
înaintea fraților noștri din totă ginta latină, 
între aplausele lor, am demascat sensul po
litic al acelor fanfaronade: eu care pe unde 
m’am întors în țâră și în străinătate, am 
fost și sunt cunoscut și salutat ca un lup
tător pentru libertatea și independența nos
tră națională: eu să pot oelebra în ceva 
formă, orl-care să fiă, așa numitul „mile
niu" maghiar? Eu să pot primi, cere sâu 
aștepta ajutor de stat cu desconsiderarea, 
seu chiar cu jertfirea intereselor naționale 
și religiose ale scolei Dâstre române ?

Ce idei aveți, d-lor dela „Tribuna", 
despre caracterul politic, moral și social al 
unui bărbat trecut prin atâtea focuri ale 
luptei naționale, și care și acjl e gata a-șl 
jertfi și vieța pentru causa națională?

Acum se vede de ce-i bună acea co
respondență.

E bună să deschidă ochii Românilor, 
cari au fost în nedumerire asupra naturei 
„crisei" dela „Tribuna".

Omeni necinstiți numai cu arme necin
stite se pot susține: de mult am spus eu, și 
acum e clar înaintea națiunii întregi, că 
minciuna, calumnia. perfidia, seducerea păcă- 
tosă a opiniunei publice române, sunt ar
mele „Tribunei* dela provocarea „crisei" și 
pănă în dilele nostre.

Argumentul e pe față și nerăsturnat, 
din atentatul săvîrșit în contra caracteru
lui meu național.

„Ex uno disce omnes".
Tot așa de bine informați, tot așa de 

cinstiți sunt și în alte aprecieri.
Sturdza, Urechiă, Periețean-Buzău, 

Sihleanu, Bian, Broie, Albini, Slavici, Ro- 
setti, și voi toți ceilalți câți ați înălțat 
causa națională la glorie ne mai pomenită

aibă așa un cuțit, care să taie prin metal 
ca pr’n bostan, îți dau atâta cât ceri. Ecă 
banii!" Jenicerul deschise punga sa de 
piele și îi întinse fabricantului de cuțite 
Buma pretinsă.

Esri murmura satisfăcut: „Două sute 
piaștri, Wâllah, omul ăsta trebue să fiă 
așa de prost ca un măgar. Mai am eu 
încă oțel de acesta acasă, din oare voifi 
pregăti încă 50 de cuțite bune ca acesta, 
der nici o para în busunar! Eu în grabă 
pot să-mi pregătesc alt cuțit ca să ml ajung 
scopul!“

Pe lângă oele mai mari mulțămite 
dete Esri soldatului ouțitul, arătându-i tot 
odată și căsuța de lemn, unde loouea el, 
oa să soie unde să-l caute când îi vor mai 
trebui lui, seu altuia cuțite pentru militari.

îndată după aoeea duse Jenicerul 
cuțitul, cumpărat așa de scump, coman- 
dantelui său.

— „Tschorbadschi Effendi, aci îți 
aduc un cuțit, oare taie în metal ca în 
bostan! Eu l’ain cumpărat pentru tine 
dela un cuțitar! Acest cuțit costă 400 
pișsțri în aur, nici o para mai puțin; 

Tschorbadschi Effendi, vei fi îndestulit 
cu el!“

Comandantul privi cuțitul prețios.
— „400 piaștri în aur un cuțit! Asta 

e prea mult. Dâcă tu mă înșeli, atunci 
las să-ți taie 800 de bucăți din corpul 
tău!" dise comandantele răstit.

După-oe soldatul îi povesti cum a 
ajuns la acel cuțit, și după-ce și coman
dantele făcu ou cuțitul o probă într’un 
metal pe care îl tăia în bucățele, îi mai 
dete încă soldatului șiret și un bacșiș bun 
pentru ostenâla sa.

— „Pe barba profetului! Cu un ast
fel de cuțit taiîi o sută de capete de creș
tini într’o oră!“ își (jise nobilul Tschor
badschi.

Vestea despre renumitul fabricant de 
cuțite se lăți iute între toți oficerii regi
mentului, și fiă-care voia să aibă un astfel 
de cuțit. Abia pregătea Esri câte un cu
țit, și îndată îl și vindea.

Fiind Esri de natură un om forte 
evlavios, el povesti unui Soheik bătrân în
treg visul său: cum i-s’a arătat îngerul 
păzitor, apoi despre columna în forma de 

spirală, și despre modul cum ajunse el de 
s’a îmbogățit; apoi mai ruga pe preotul, 
care se buoura de mare influință, să-i 
esopere permisiunea de-a soote pretinsa 
comoră din columnă.

Bătrânul preot se scărpina după ure- 
ohiă, își îndreptă privirea spre ceriu și cu 
o voce lină cjise :

— „Fiiule, ascultă vorbele mele ! Sco
pul, pentru care tu în conținu te-ai stră
duit, a fost avuția! Allah și sfântul profet 
ți-au deschis destul de larg ușile spre a 
ajunge lâ avuțiă, deore-ce tu deja ești 
destul de binecuvântat cu bunuri lumesol. 
Allah și profetul lui ți-au dat d.estoinioia 
de a pute pregăti un astfel de cuțit, în
cât chiar și înaintea demnitarilor înalțl ai 
imperiului a aflat grațiă! Renunță de aici 
încolo dela păoătdsa alchimie și dela cău
tarea după comori ascunse. Să nu tai co
lumna, pentru-că nu prin ea, ci prin me
seria ta îți vei câștiga bogățiă și onore! 
Apără cu atât mai mult columna, făcând 
împrejurul ei un grilagiu de fier și ridică 
unde-vâ în sânta nostră oapitală o dgia- 
miă (biserică) sâu construesoe o fântână, a 
cărei apă curată și piospătăsă se dea fără 

plată săracilor. Allah, omiir versiin! (Dum- 
ne4eu să te binecuvinte!)“ astfel își fini 
bătrânul preot sfatul său.

Esri urmă sfatul bătrânului Soheîk. 
Lăsă să se ridioe un grilagiu de fier în ju
rul columnei, așa, că nimeni nu se putea 
apropia de ea, ca să mai mărâscă tăietura 
făcută de el. Esri mai lăsă să se edifioe și 
o dgiamiă frumosă și construi o fântâuă 
binefăcătore, der nici de sine nu-șl uită, ci 
după câțl-va ani în locul unde era casa 
aoea sărăcăciosă de lemn, acum era un 
conac pompos. In marele bazar, în des
părțământul de arme, arangiâ Esri o pră
vălia de săbii și cuțite, mare și bine cer
cetată. In scurt timp străluci de-asupra în- 
trărei în prăvălia și emblema împărătâscă, 
thura cea în forma manei, împodobită ou 
litere de aur. Pe lângă acesta Esri mai 
deveni și liferant de curte și în butonieră 
îi strălucea un ordin turoeso.

Dintre toți cumpărătorii, cari cercetau 
prăvălia lui Esri, mai bine îi plăoea de o 
Turcoică tinoră cu fața acoperită, care 
venea în prăvălia lui însoțită de o femeiă 
mai bătrână. Esri voia bucuros să scje, 
cine sunt acele două dame. Ele vineau în 
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înaintea lumii întregi: vedeți cine și cum 
ne insultă!

Așa numai canalia lucrâză când ajunge 
la desperațiune!

Și desperați sunt Jidanii, simbriașii 
și ibovnicii dela „Tribuna“, care numai e 
a comitetului național, nici a partidului 
nostru național.

Omeni necinstiți s’au furișat în sanc
tuarul național, ca să-l distrugă.

Grăbiți-vă; puțină vreme mai aveți.
Gata e biciul, care vă va scote și vă 

va alunga la locul ce vi-se cuvine!
Dr. V Lucaciu, 

secretar general al comitetului 
partidului național.

SOIRILE OILE!.9

— 5 [17] August.
Cum sunt tratați ospeții români la 

'băile unguresc! ? Cine vrâ să scie, cum 
sunt tratați ospeții români la băile ungu- 
rescl, n’are decât să întrebe pe orl-oare 
Român, care a cercetat în vara aoâsta băile 
dela Tușnad, Vâlcele etc., unde âspeții ro
mâni sunt în majoritate. La Vâlcele, de 
•esemplu, musica nici nu soie să cânte ro- 
mânecce, așa oă, chiar decă încercă din 
când în când să cânte și câte o piesă de 
ale nostre, mai mult o strioă decât o cântă. 
La Tușnad e încă și mai rău. După cum 
ni-se asigură, musioa în întreg sesonul n’a 
cântat mai de loc piese românescl. In sa
lonul de cură nu se află la disposiția pu
blicului decât un Ziar român de dinodce; 
din România nicl-unul. Inoolo tot foi ma
ghiare. Ospeții români, cărora au să dato- 
rescă băile din Tușnad în cea mai mare 
parte esistența lor, se înțelege, sunt indig
nați de acestă totală desconsiderare a lor. 
Ei au și înaintat în privința acâsta o re- 
monstrațiă cătră direcțiunea băilor, iscălită 
de vre-o 20 fruntași și capi de familiă. Re- 
monstrarea aoâsta a avut resultatul, oă în 
timpul din urmă ’i s’a „permis“ musicei să 
cânte din când în când și câte-o piesă ro- 
mânescă. Altfel „csârdâs“ și erășl „osâr- 
dâs“, âr în salonul de cură foi unguresol, 
ca și cum chiămarea băilor ar fi de a ma- 
ghiarisa și nu de-a reorea și amusa pe 6s- 
pețl. Ce îdei îșl va fi făcând ore stimabi
lul nostru ooncetățen, d-1 Taehe Stănescu, 
care actualmente petrece în Tușnad cu fa
milia, despre acest soia de gratitudine să- 
euiâsoă pentru rara generositate, cu oare 
d-sa a contribuit la înfrumsețarea acestui 
stabiliment balnear, jertfind câteva deci 
<de mii de florini.

„Dorința agitatorilor serbl“. Sub a- 
oest titlu 4iar0le maghiare publioă soirea, 
că mai mulți Sârbi din Agram s’au îndrep
tat cătră guvernul sârbesc cu rugarea, ca 
b6 înființeze în Agram un consulat sâr
besc. Amintitele cjiai e afirmă, că în Agram 
nu e nici o lipsă de oonsulat sârbesc, der 
Sârbii voiesc să-și creeeze un punot cen
tral pentru „propaganda sârbâscă și pentru 

prăvăliă, odată să cumpere forfeol fine pen
tru dame, de altă dată să cumpere brioia- 
gurl miouțe, și Turoâica ou voal îi arunca 
lui Esri Effendi din oând în când priviri 
simpatice din ochii ei visători, ascunși sub 
vălul strave46°i°s de muselin. A întreba 
pe dame, seu pe eunuohul, care le însoțea, 
ar fi fost o greșâlă contra etiohetei tur- 
cescl.

Intr’o di însă, apăiu în prăvălia lui o 
sclavă bătrână, urîtă, despre oare era soiut 
că totdeuna e înoredințată ou afaceri de 
pețit. Acestei solave bătrâne îi desooperi 
Esri durerile inimei sale și o rugă să soi- 
ricâscă cine sunt aoele două femei, și oă 
ore cea tinără ou ochii cei frumoși cas
tanii n’ar voi să stăpânesoă asupra hare
mului și a inimei bogatului fabricant de 
cuțite? Bătrâna Rafia, astfel se numia mij- 
looitorea, îu sourt timp află, că aoele două 
dame erau mama și fiica, oarl îșl aveau 
conacul aprope de marele bazar. Rafia se 
întorse iute la Esri, și îi spuse, că aoele 
dame sunt soția și fiica avutului și onora
tului neguțător de cOvâre Avfat Bey.

Esri oumpără un oolier prețios cu 
ibrilante, două brățare împoiobite de ase

lățirea agitației.“ Se vede, că Maghiarii 
din tote părțile mirâsă acuma numai revo
luția și agitare.

—o—
Escursiunea Croaților în Montenegru. 

Din Fiume se depeșâză, că Croații de acolo 
arangâză o escursiune la Cetinje pe tim
pul oând vor deourge acolo serbările logod
nei prinoesei Elena, a primirei regelui sâr
besc și al jubileului oasei domnitâre. Se 
asigură, că la acâstă escursiune vor lua 
parte mulți politician! croațl și sârbi, fia
rele maghiare ârășl visâză de agitațiuni 
politice pentru o mare Croațiă.

—o —
Boia Țarului și a Țarinei. Din Var

șovia i-se sorie cjiarului „Csas“ din Lem
berg, că părechia imperială rusâsoă voiesce 
să oonsulte în Viena pe câțl-va medici mai 
de valore, dedrece Țarina are o bâlă de 
piele, âr Țarul, în urma nenorooitei catas
trofe dela Moscva căcjuse în gălbioare, și 
pănă acum nu putu fi ourat definitiv.

—o —
Frithjof Nansen, cunosoutul marinar 

șved, care plecase înainte ou trei ani ca să 
descopere polul nordic, Boși în 13 o. pe 
neașteptate în orășelul Vardo. Lui, ce-i 
drept, nu-i suooese să ajungă pănă la pol, 
din causă oă nu avu la sine destui câni, 
și de aceea fu silit să se întârcă dela ju
mătate calea; cu tote aoestea însă Nansen 
făcu descoperiri de mare valdre; așa d. e.: 
că dincolo de gradul 82 nu mai este pă
mânt uscat, deol polul nordic e înoungiu- 
rat de apă; mai departe oă esistă un cu
rent de mare, oare oonduoe corabia pănă 
la pol, în oare curent însă din greșâlă 
Nansen n’a întrat dela început; în fine, că 
marea, la punotul estrem, la oare a ajuns 
el, a avut o afuncjime de 38J0 metri și oă 
suprafața ei în adâncime oam de 190 m. 
era forte oaldă. Nansen e firm convins, oă 
la o a doua espedițiă ar ajunge de sigur 
la pol, dâr necondiționat numai ou ajutorul 
unui număr considerabil de câni, oarl să 
ducă alimentele.

—o—
Petrecere. Tinerimea acad, română 

din Brașov învită la petreoerea ou dans, 
oe se va țină Sâmbătă, în 10 (22) August 
a. o. în sala otelului „Central Nr. 1“. în
ceputul la 8 ore săra. Venitul ourat e des
tinat „Fondului pentru ajutorarea șoolari- 
lor săraol și a școlarilor bolnavi“ dela gim- 
nasiul rom. gr. or. din Brașov. Bilete: de 
personă 1 fl., de familiă (4 persăne) 2 fl. 
50 cr., de studențl 50 or.; se pot procura 
la Librăria Ciurou și sera la cassă. Ofer
tele marinimose se primeso ou mulțămită 
și se vor ohita pe oale $aristioă. Damele 
sunt rugate a se presents în toilette sim
ple. — In pausă corul tinerimei acade- 
mioe române se va produce cu mai multe 
cântări.

—o—
Cununia. Duminecă în 28 Iulie v. o. 

s’a săvîrșit în Pănescl cununia d-rei Cor

menea ou brilante, le pachetâ tote aceste 
într’o lădiță frumâsă din lemn de trandafir, 
trimise pe Rafia ou lădița la oonaoul negu
țătorului de covore, și înoredințâ pe Rafia 
să oâră pentru el mâna frumosei Iamila.

Rafia așa de bine îșl înțelegea meseria, 
încât abia treoură 14 dile după visita ei, 
și deja frumâsa Iamila primi pe pețitor și 
nu mult după aoeea deveni soția fericită 
a bogatului fabricant.

In deoursul anilor Iamila dărui pe 
soțul său ou mai mulți copii, dintre cari 
oel mai mare de-asemenea se făcu fabri
cant renumit de cuțite, ca și tatăl său. 
Peste tot, meseria rămase în familiă, con
dusă de copilul oel mai în etate și înoă și 
în cjiua de astăcjl prăvălia mare și bogată 
o posede un nepot de al renumitului fa- 
brioant de cuțite. Prăvălia se pote cunâsce 
dintre alte prăvălii prin aoeea, că de-asu- 
pra intrărei se pote vedâ thura aurită și 
oolumna desemnată în mărimea unui metru. 
Proprietarul prăvăliei de present este Aii 
Ben Esri Effendi, un om tînăr, frumușel 
ou ochi frumoși, visători, brunețl, oarl îșl 
trag originea dela bunioa sa Iamila, și cu 
o statură mândră și fălosă; vorbesce bine 

nelia Pana din Brăila cu d-1 inginer Ion 
Pâslă. — Sinoerile nostre felicitări.

— o—
Concert. Musica orășenesoă va oon- 

certa mâne sără, Marți, la „Pomul verde“, 
âr mâne după prâeZ la 5 6re pe prome
nadă. — Concertul de erl-sâră dela „Po
mul verde“ a fost unul dintre cele mai cer
cetate. Grădina și paviliânele erau pline 
de lume, așa oă nu gă3Îai aprope niol un 
soaun liber.

—O'
Avis publicului. După oum suntem 

informați, peste câte-va cjile vor fi espuse 
în săla redutei tablourile lui Biilhardt, re- 
presentâDd scene și motive din țâra BârBei. 
Dumineoa, în 23 o., va fi espus tabloul „O 
serbare poporală în Lempesch." Amănunte 
a se vedâ pe placate.

Cestîunea Orientului.
Etă ce scrie 4iarul frances „Le 

Temps11 privitor la cestiunea Orien
tului :

De îndată ce Europa atinge aoâstă ne- 
deslegabiiă problemă, împrumută obioeiurile 
de temporisațiune, de molioiune, de codire, 
oare oaraoterisâză modul de a lucra al Porții. 
Diplomații cei mai zeloși, miniștrii cei mai 
ingenioși, nu resistă acestei funeste in
fluențe.

Neterminabile schimbări de vederi, 
tratative neîncetat reluate tocmai când se 
credeau înohise, negociârl, cari se învârteso 
într’un cerc și nu înaintâză ou un pas, âtă 
spectacolul umilitor ce-1 dau de 18 luni 
Europei și lumei cele cinol State, oarl se 
<jio în oapul oivilisațiunei.

In aoest moment este vorba în Orient 
nu numai de interesul populațiunilor su
puse, adică ale umanității, nu numai de 
menținerea păoii, adeoă de liniștea unui 
întreg continent, dâr încă de autoritatea 
morală a Europei. Dâoă crisa va trăgăni 
încă mult timp; dâoă puterile vor oontinua 
a se arăta inoapabile de a merge de acord 
sâu de a luora separat; dâoă ele nu vor 
soi a lua parte niol pentru Turcia, nici 
pentru insurgenți, nici pentru justiția, care 
planâză d’asupra celor doi beligerant!; dâcă 
maximul eficacității acțiunii fiă-căreia con
sistă în a paralisa acțiunea tuturor celor
lalte; dâoă ele lasă ca focul oare ar fi pu
tut stins ou două, trei doniți de apă să 
se propage din oe în oe pănă la ierbăria 
Europei; dâoă ele nu sunt în stare niol a 
ajuta pe Creștini spre a obținâ obiectul 
dorințelor lor, niol a ajuta pe Sultan spre 
a-șl restabili suveranitatea, niol a impune 
un oompromis, niol a sălvgarda paoea — 
cel mai bun lucru ar fi ca să renunțe pe 
față la acâstă ficțiune rău-făcătore, oare 
se numesoe oonoertul european.

Săptămâna aoâsta este decisivă : seu 
Europa va isbuti în fine, și elementele unei 
soluțiunl nu lipsesc de loo ; seu îșl va măr
turisi neputința ca în 1854, și ca în 1876’ 

limba francesă, englesă și puțin și cea ger
mană.

Dâoă îl întrâbă vr’un visitator, că 
pentru oe ioâna, oare representă columna, 
ooupă un loo așa onorific în prăvălia sa, 
atunci ou un surîs dulce, tînărul proprietar 
bate de trei ori în palme și imediat apare 
un Arab bătrân cărunt. Arabul aoesta, fața 
căruia sâmăna unui orangutaD, aduce pe 
o tavă de argint două cesce mititele cu 
oafea și două pahare cu apă de băut, cu
rată oa cristalul din fântâna lui,-Esri, și 
presentâ tava ospelui preoum și domnului 
său. Bătrânul aoesta oărunt, Mustafa, a fost 
odimoră învățăcel la moșul lui Aii Ben 
Esri, și dâcă îi poruncesce domnul său, el 
îți povestesoe întrâga istoriă a oolumnei, 
despre îngerul păzitor, despre preotul și 
furiosul Tschorbadschi, despre înșelătorul 
Jenioer și despre frumosa Iamila ou ochii 
castanii; în fine și despre oopilașii drăgă
lași din conacul tînărului proprietar.

(„Das Neue Blattu)
Trad, de Cr.

Convocare.
Adunarea generală a despărțământului 

XIV (Glușiu) al Asooiațiunei transilvane 
pentru literatura rom. și cultura poporului 
român prin aoâsta se oonvâcă pe Dumi
necă în 23 Aug. a. o. 3 6re p. m. în looa- 
litatea oasinei rom. din .Clușiu.

La aoâstă adunare sunt rugați a par
ticipa toți membrii preoum și alțl bine-voi- 
tori și sprijinitori ai aoestei instituțiunl 
culturale.

O b i e o t u 1 :
1) Reoonstituirea comitelului.
2) Alegerea delegaților pentru adu

narea generală din Lugoșiu.
3) Inoassarea taxelor.

loan Laslo, Nicolazi P. Rația,
direct, subst, secretar.

Literatură.
A apărut Retorica și carte de cetire 

de prof. G. Pletos și I. Ghețe, întocmită 
în ooformitate ou planul ministerial pentru 
ol. V. și Vl-a gimnasială. Cartea conține 
partea teoretioă pentru teohnioa composi- 
țiunilor în prosă de genul descriptiv, narativ, 
filosofîc-didaotio și de genul oratorio; conține 
apoi mai multe modele în text și un nu
măr corăspuncjător de buoățl de oetire 
anume căutate și luate dela oei mai buni 
sorietorl români. Ea a fost aprobată din 
partea Ministerului ung. pentru oulte sub 
Nro. 34134 ex 1895 ; are VIII-j-326 pagini 
și oostă 1 fl. 80 cr. — 3.60 corâne, pentru 
Ungaria; âr pentru România 4 franci. Li
brarii și vânzătorii oapătă rabat. Coman- 
dele se pot faoe la tipografia Csallner în 
Bistrița (Beszteroze), ori la autori în Năsăud 
(Naszdd).

*
Povestiri de Petra-Petrescu ă 80 or. 

francate. De vendare la administrația 
ndstră.

DIVERSE.
Pătlăgelele și paprica. Sunt toomai 

300 ani de oând pătlăgelele au fost impor
tate în Europa. In 1596 paradaisele au 
fost aduse la noi din America sudioă (Bra
silia) sub numele de „Tumatla Amerioano- 
rum“, care nume mai târZiu a fost sohim- 
bat de cătră Linnâ în Solanum Lycoper- 
sicumu și aoest nume îl portă pănă în 
Ziua de astăZl. Mai întâiti pătlăgelele au 
fost importate în Spania, apoi de aci pe 
înoetul s’au lățit și în celelalte țări spre 
Apus. Paprioa a fost importată în Europa 
în 1548 și numai din 1778 au început a o 
cultiva sub numele de „CapBioum anuum 
bacca,tum“ și „Capsioum annuum grossumM*

Guturai trădător. Acum oâte-va ZA0 
o dâmnă R... al cărui bărbat lipsea de mai 
mult timp din Paris, auZi peste ndpte un 
sgomot neobiolnuit în sala de mâncare, 
cameră care era alături ou oeaia ei de oul- 
oare. Bănuind, oă de sigur hoții au pă
truns în apartamentul ei, speriată, desohide 
ferâstra și strigă din tote puterile cerând 
ajutor. Doi agenți ai poliției alârgă la stri
gătele dâmnei R... și suindu-se în aparta
mentul pe oare îl ooupa d-na, căută cu 
minuțiositate prin tâte părțile fără oa să 
potă descoperi nimic. In momentul oând 
agenții erau să âsă din sufrageria, oreZând 
că d-na R... a avut o simplă spaimă, aud 
la spatele lor un puternit strănutat și în 
același timp pe cineva oare Zicea: — Afr- 
nsit guturai, din oausa ta m’au prins. Apoi 
adresându-se cătră agenții poliției: — Dom
nilor să nu credeți că aveți afaoe ou3 un 
hoț, eu sunt amantul d-nei R... și vă rog 
să nu faoețl scandal și să-mi dațl drumul; 
de altminteri spaima d-nei mă miră. Agenții 
însă mai puțin creduli deoât îșl închipuise 
pungașul, l’au luat de gât și condus la 
secția din apropiere. La perohisițiunea oe 
i-s’a făout aoolo s’a găsit asupra lui un 
trusou complect de ohei și alte aparate, 
pentru a sparge mobilele încuiate.

Proprietar: Dr. Aurel Mure^ianu.

Redactor responsabil Gregoriu îiffiaior.
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Cursul pieței Brașov.
Din 17 August 1896.

Cursul leșurilor private
din 12 August 1896

Banonote rom. Câmp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

I

9.46 Vend.
9.43 Vând.

9.49
9.45

9.48 Vend. 9.51
5.55 Vend. 5.60

126. Vend. —.—
58.30 Vend.
10.60 Vend. —.—

100.75 Vend. 101.75

Din 14 August st. n. 1896.
Prețurile cerealelor din piața Brașov.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fi. | cr.

1 H. L. Grâul oel mai frumos 5 40
Grâu mijlociu . . 5 —

J) Grâu mai slab . . 4 80
jl Grâu mestecat . . 2 80
) j Sâcară frumâsă . . 3 20
)) Sâcară mijlocia . , 3 —
j> Orz frumos . . 3 —
JJ Orz mijlociu . . . 2 80

Ovăs frumos . . . 2 50
1 J Ovăs mijlociu . . 2 40
)) Cucuruz .... 3 50

Mălai . ........................ 5 —
Mazăre.................... 5 50
Linte . . . ' . 6 20

jj Fasole................... 6 50
j j Semență de in . . 8 —
11 Sâmență de cânepă . 6 —
jj Cartofi.................... — 80
II Măzfriche .... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 52
J) Carne de porc . . . — 70
II Carne de berbece . . — 32

100 kil. Său de vită prospâț 21 -
H Său de vită topit 32 —

cump. vinde.
Basilica 6,60 'I.—
Credit .... 201.50 202.50
Clary 40 fi. m. c. . 58.— 60 —
Navig. pe Dunăre . 140.- 144.—
Lnsbruck .... 26.— 27 —
Krakau .... 26.50 27.50
Laibach .... 23.— 23.50
Buda .... 59.— 61.-
Palffy .... 60.50 61.-
Crucea roșie austr. 18.— 18.40

dto ung. . 10.- 10.50
dto ital. 11.50 12 —

Rudolf .... 22.75 23,75
Salm .... 69.50 70.50
Salzburg .... 26.25 27.25
St. Genois 70.— 71 —
Stanislau .... 43.— 45-
Trieitine 4I/2°/o 100 m. c. 145.— 150 —

dto 4% 50 69.— 73.—
Waldstein 60.— 62.—
SSrbescI 3fl/0 34.25 34.75

dto de 10 franci — —.—
Banca h. ung. 122.50 123.50

Napoleondori.................................. 9.51
Mărci imperiale germane . , . 58.62l/2
London vista....................................119.70

Paris vista.............................
Rente de cordne austr. 4%. .
N ite italiene............................. .

47.55
101.20
44.05

Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

Tren 
deTren 

mixt, persdn.

din Viena.
1896.
• I •

CuipsuI la bursa
Din 15 August

Renta ung. de aur 4% - 
Renta de corone ung. 4°/0
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2°/o • 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% • • .
Bonuri rurale oroate-slavone. . .
Imprum. ung. ou premii .... 
LoeurI pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta de hârtie austr. , , , . 
Renta de argint austr. .... 
Renta de aur austr........................
LosurI din 1860..........................
Acții de ale Băncei austro-ungară. 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit.

122.20
99.50

123.65
101.60
121.80
97.20
97.-

152.75
138.50 
101 60 
101.60 
123.65 
145 50 
962.—
387.75
360.75

1025,9 - 100

O specialitate naturală neprețuibilă 
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvoral „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia COnturbări 
de mistuire, maladiele stomacului, a rinichi
lor, a he sicii udului și ale organelor respira
tor© etc.

Borviz de primul rang "Wl 
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător— va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în Brașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Siliiiu, Sigliișora și în Alba-Julia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Cluj: la Segesvăry es târsai, în ®eva: la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

Cu totă stima:
Administrațiunea isvorului 

„M A T IL D A.44

(comit. Hâromszek). ÎS O <1 O K. (Transilvania).

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Hlaiu

Tren
accel.

Tren 
de 

persdn.

Tren
mixt

Tren
accel.

Tren 
de

Tren 
accal. pergin.

tren 
de 

persdn.

tren 
mixt

tren
mixt

8.05
2.15
4.16
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8.00

9.07
9.37

10.37 
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

1.09
1.16 

Tr. expi. 
11.40 
11.55

4.16

5.07
5.14
5 59
6.29

11.25

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32 ’
8.21
8.40
9.09

10.40
11.25'
11.49
11.59
12.29
12.55

1.30
2.08
2.27
3.11
3.31
3.46
4.08
4.45
5 27
6 12
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25
11.—
12.26

1 11
8 30

8.05
5.45
9.02'

11.33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2 52
4 45 

‘T39
6.08
6.19
6.57
7.30

200
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

pl.

¥ 
sos.ț 
pl. J

¥

SOS.
pl.

cr
et- 
O

a 
s» e.

C

U 
p'

8.17
8.33
8.38

9.09

Viena . . . 
Budapesta 
Szolnok 
P.-Ladâny. 
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratca . .
Ciucia . .
B.-Huiedin
Ghârbău .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiuora .
Vințul de 
Aiud

I Teiuș
Ciăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

SO8.
A

țpl.
<sos.

I Pl- 
|sos.

A

{pl.
Isos.
A

o g O SB
E. 2.GSx, -OP
ÎS- *
CC P•B aÎO CB
£' 7
6 40
7.30
8.00

10.05
Șina i

9.42
9.44’
9.59

10.22
10.51
11.1^
12.2b
12.58

1.15
1.34
2.09| sos. 1 T-.
2.1‘J pl. 1 Bra?ov *

v

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora , 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiora

3 01
3.31
9.30:

l
80S.

Timiș .
Predeal
Bucuresol

1 Pl- 
(sos.

1
pl.

1.55
7.-
3.37
1.19

ÎL04.
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

L|>
Tr. expi.

H & &
“CTȘ 

co pq
3.36
3.18

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

10.10
10 05
9.39
9.12
5 35

8.00
7.10
6.13
5.38
5.49
4.59
3.18
2 23 '
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2.01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

i
7.20| 6.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7 30
7.09
6.56
6 54
6.41
6 20
5.53
5.32
4 27
3.53
3.37
3.16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

7.08
6.39

5.23
tr.pers.

4.B5 
4.03.
2.55'
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6.33

, 5.57

5.20
4.14
3.32

8.10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50 |
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2.26
1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48
9.08
8.28
8.01
3.15

7 33
7.53

11 -
11.20

5.-
5-20

tren 
de 

persdn.

Tren 
mixt

Cucerdea — Oșoriieiu — Begh.-săsese.

însemnate în stânga stațiunilor

Tren 
mixt

Tren 
Ae 

person.

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 pl. Cucerdea . . sos. 4b 7.15 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . 7.02 1.58 7.38 9.59
412 9.37 4.37 12.26 Cipău . . • 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 sos.) {pl. 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36 pl. jf Oșorhei • • Isos. 9.20 5.04 9.35 j
7.14 12.16 7.14 ¥ sos. Regh.-8a8.. . pl. 7.54 3.30 8.05 î

sunt a se ceti de susNotă: .Orele 
însemneză 6rele de nopte.

2.20
3.57
4.19

tren 
mixt

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.—
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

10.21
10.41

tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

I
tren

pl. 6.2.5

Sibiiu

10.30
10.10

tren 
mixt

tren
mixt

3.20
3.00

5.07
4.40

Avrig .
Făgăraș

5.05
4.45

3.05
1 27

12.57sos. 1
pl. J

3 13
3 39

I9

Ghiriș 
Turda

Cogișa-mică — Sibiiu — Avri
tren 
de 

persdn.

445
6.35
7.01
4.34'
6.16
8.42

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

person.

tren 
de 

persdn.

9.12
8.52

tren 
do

tren 
deTren 

mixt persdn. persdn.

tren 
mixt

11.35
11.54
12.20

trenu 
mixtu

4.55
6.36

Copșa mică 
Ocna

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16
4.30

8 1 ni e r i a (P i $ 11) - H u n e d o r a

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

4.25
4.48
5.23

4.30
5.49

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

tren
mixt

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

tren 
mixt

6.46
5.49

Simeria . . 
Cerna. . .
Hunedora .

B 1

o a

A Brașov
Zerneștl

= 9.10 4.20
1.10.28 5 35
£-12 41 aS ««
» 1.54 k-
| 3.02
= 3.41

4 55 gj §

Mureș-Ludoș 
Z a u . . .
Țagu-Budatelic
St. Mihaiu de câmpie 
Lechioța. . .
Ș.-Măghiăruș . 
Bistrița . . .

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

1.29
12.05

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

6.20
7.08
8.01

12.47 2.15

11.25 5.- - Arad ......................... 10.43 3.44
12.15 6.14 Vinga......................... 9.42 3.01
1.10 7.39 Timișora.................... 8.20 2.—
8.47 12 27 5 10 Segliedin........................ k 6 05 2.30 10 05

trenu 
mix tu

tremi 
mixtu

trenu 
mixtu

Sibiiu — C i s n ă d i e.

10.55
10.11

9.10

5.30
5 42
6.06

2.15
2.27
2.51

7.10
6 57
6.36

pl. Sibiiu . 
„ Selemberk 
„ Cisnădie

în jos, cele însemnate în drâpta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

8 31
7 20

9.20
9.07
8.46

SigMsoim—©dm’SBehii-s&CBsesc
î trenu

mixtu
trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

trenu 
mixtu

3 22 11.08 Sighișora . . . 9.51 5.32
3.54 11.48 Hașfaleu . . . 9.02 4.54
6.20 1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 3.-

jos în sus. — Numerii încuedrațl cu linii mai negre


