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Din causa sllntei sărbători diarul uu va 
apăr <5 până Vineri sera.

Un Ungur asupra situațiunei.
Unul din corifeii dietei ungu

resc!, Ferdinand Horanszky, președin
tele acelei partide oposiționale, care 
stând, cum stă, pe baaa pactului 
dualist dela 1867, are cele mai multe 
șanse de-a ajunge la putere la cas 
când lis’ar întâmpla și lui Banffy 
și partidei „liberale41 ceva omenesc, 
— a făcut un șir de enunciațiuni 
fbrte remarcabile cu ocasiunea dâ
rei sale de semă înaintea alegători
lor din Sepsi.

■Qicem, că sunt fbrte remarca
bile enunciațiunile acestui parla
mentar maghiar, nu pentru-că am 
crede în sinceritatea vorbelor sale, 
ci pentru-că aflăm mult adever în 
icâna, ce-o desfășură el asupra stă
rilor actuale din punctul său de ve
dere oposițional.

Nu pote fi, decât numai în fa
vorul principiilor, pentru cari luptăm 
noi Românii naționali, când o cele
britate ungurâscă, căreia și astăcjî îi 
fac curte cei dela putere tocmai din 
incidentul vorbirei sale din cestiune 
(a se vedâ „P. Lloyd de Mărfi), 
vine și în câte-va trăsături dă o 
iconă a situațiunei actuale, pe care 
nici noi nu am pute-o înfățișa în 
colori mai vii.

Situațiunea de față a țerei o 
schițeză el într’un șir de întrebări, 
cari cuprind tot atâtea afirmări și 
prin cari el constată :

Că cestiunea naționalităților în 
acâstă țâră n’a fost nici-odată atât 
de înveninată ca acum;

că pacea confesională n’a fost 
nici-odată mai sdruncinată ca acum ;

că ura dintre cele doue state 
dualiste a ajuns a(ji la o luptă pană 
la cuțite;

ca nici-odată cetățenii țerei n’au 

fost în așa mesură persecutați pen
tru opiniunile lor politice ca acum ;

că forța și violența la alegeri, 
nelegalitatea și corupțiunea n’au avut 
nici-odată în acesta țâră rădăcini 
atât de adânci ca acum;

că bacșișul politic, începând dela 
drumurile de fier vicinale pănă la 
licențele de cârciumărit, nu s’a îm
părțit încă nici-odată în mod atât 
de cinic ca acum;

că administrația nu mai însemnă 
astădi ordinea și liniștea cetățenescă, 
ci vexațiunea și prigonirea;

că greutatea sarcinelor dârei de 
stat și comunale, directe și indi
recte, se rostogolesce într’un mod 
tot mai pustiitor asupra cetățenilor 
contribuabili;

că starea materială și condițiile 
de existență ale economului, cât și 
ale industriașului și neguțătorului 
devin fiilnic mai grele;

că sărăcirea generală se lățesce 
tot mai mult.

Și dâcâ tâte acestea sunt ade
vărate, întrâbă Horanszky, unde și 
în ce pote găsi omul o ideiă săne- 
tosă, seu o atitudine capabilă de-a 
împedeca, seu a micșora aceste 
rele? Care este în genere politica 
guvernului? — Er în alt loc ace
lași vorbitor îșî arată deplina sa ne
încredere în cei dela cârmă, cjicând: 
„Nu sciu, decă a sosit deja timpul 
pentru guvernanți, ca se vadă, că 
stările sunt destul de rele pentru 
ca în politică se se întâmple 6re- 
care schimbare. Trebue, că zace o 
admirabilă putere fărmecătore în 
manuarea puterei44.

Der vorba nâstră de mai sus, 
nu credem în sinceritatea vorbelor 
lui Horanszky. Mâne, decă va ajunge 
acest bărbat la putere, tabloul, ce-1 
face el situațiunei de adî, se va 
schimba de-odată sub radele luci- 
tbre ce vor emana dela sorele 
Apponyi, care, se ’nțelege, va fi 

atunci șeful, căci altfel nici nu s’ar 
putâ.

Pentru o transacțiune pasageră, 
care să realiseze măcar în unele 
privințe așa Țisa ideiă a fusiunei, 
se declară gata și foia guvernului 
„Pester Lloyd“, sub condițiă, se ’n- 
țelege, ca „partida liberală41 se ră
mână tare și mare, oferindu-se din 
parte-i a „întinde mâna tuturor ta
lentelor și caracterelor partidei na
ționale44 (apponyiste).

Der facă curte cei dela „Pester 
Lloyd44 „talentelor și caracterelor44 
apponyiste cât vor vrâ, pe noi acesta 
nu ne impârtă. Ceea ce ne privesce 
este părerea candidatului viitorului 
guvern relativ la cestiunea naționa
lităților.

I-o publicăm mai jos. Ea se re
duce la aviticul „nessze semmit 
fogd meg joi.44

Horanszky cere de-o parte, ca 
legea de naționalități, care de mult 
este găurită, sfărticată, mânjită, bat- 
jocurită și în total nimicită prin le
gile ulteriâre cu tendință de maghia- 
risare, să fiă strict esecutată, un 
lucru a^i de-o vădită imposibilitate.

De altă parte același Horanszky 
mai adoptâză și teoria desperată a 
lui Banffy, după care în puterea 
chiar a legei de naționalitate, națio
nalitățile ca popâre deosebite prin 
desvoltarea lor etnică n’au dreptul 
de-a se manifesta în vieța publică 
a statului, ci se recunosc numai ce
tățeni de lîmbă nemaghiară, cărora 
deschisă le este cariera, de-a se face 
slugile rassei maghiare în tâte for
mele vieței publice și private.

Ddmne, câtă prefâcătoriă, cât 
fariseism, câtă pervesitate politică 
chiar și dela nisce bărbați ca Ho
ranszky, cari, nu voim 3se cercetăm 
aici cu câtă îndreptățire, trec îna
intea nației lor ca nisce stâlpi ai ei 
prin talentul și caracterul lor!

Der nu va trece mult și vom 
vedâ pâte și pe d 1 Horanszky între 

fericiții, ce șed pe fotoliurile roșii 
din dietă. Atunci sigur se va re
peta și cu el în cestiunea naționa
lităților ceea ce s’a repetat de aprâpe 
30 de ani cu fote ministeriele. 
Va sta și el cu colegii săi viitori 
înaintea unei enigme, ce nici cu 
vorbe late, dâr și mai puțin cu legi 
întortochiate ungurescl se va putâ 
vre-odată deslega.

Pâte însă că mai curând, decât 
își închipuesce Horanszky cu toți 
înțelepții partidei apponyiste, situa
țiunea să ia o întorsătură, încât el 
și fotă ceta șoviniștilor cu talent și 
fără talent, cu caracter și fără ca
racter să fiă siliți a esclama în cor: 
Ale nostre dintru ale nostre!

Călătoria Țarului.
Majestățile Lor rusescl și germane 

sosiră alaltăerl la 10 ore 40 m. în GOrlitz, 
unde fură întâmpinate de autoritățile ad
ministrative și orășenescl. îndată după pri
mire Suveranii pleoară călări pe oâmpul 
de paradă unde steteau înșirate regimen
tele corpului 5 de armată. Defilarea tru
pelor decurse în mod strălucit; împăratul 
Wilhelm conduse înaintea Țarului un regi
ment de grenadirl și unul de cuirasierl, âr 
Țarul îi făcu onorurile împăratului Wilhelm 
în fruntea unui regiment de ulanl.

La 23/4 d. a. Majestățile Lor se în- 
torseră în Gorlitz, și după un prâncj dat 
în așa numitul „Stănderhaus14 Țarul și Ța
rina plecară la 6 ore la gară, însoțiți de 
păreohea imperială germană, de prinții 
germani și de suite. Aoi împărații și 
împerătesele își luară rămas bun de cătră 
olaltă, îmbrățișându-se și sărutându-ee de 
repețite-orl, apoi Țarul și Țarina uroară 
în trenul de curte, oare pleca între sune
tele imnului rusăso.

*

Piarul ru9ăec nSwet“ vorbind despre 
visita Țarului în Viena și Breslau acoen- 
tueză, că pressa europenă are tot drep
tul, când în aoâsta vede o întărire a păcei.

FOILETON OL „GAZ. TRANS.44

Civilisația Egiptului.
(Urmare.)

Adese-orI s’a întâmplat ca un fiiu din 
popor să fiă remaroat de rege într’o îm
prejurare ore-care, dat la învățătură și ri
dicat cu timpul pănă la demnitatea de oon- 
silier al tronului și intim al regelui. Isto
ria ebreului Iosef nu se pote esplica alt
fel. Se căuta deci meritul și numai el se 
recompensa, deore-oe ohiar străinii pu
teau să ocupe cele mai înalte funcțiuni 
în stat.

Când vre-unul din acești soribi ajungea 
să merite favorea faraonului, atunol el 
era răsplătit, dându-i-se o bucată de pă
mânt în stăpânire. Scribul devenea atunci 
și el un mic faraon peste moșia lui, ou 
titlul de vasal al regelui, căruia datora veș
nică supunere și îndatorirea de a se ridica 
cu toți omenii, supuși lui, la oea d’intâiii 
chemare.

Scribii astfel recompensați, militarii 
care repurtase victorii, precum și orl-ce alt 
funcționar, care meritase favorea regală, și 

pentru oare i-se aoordase drept răsplată o 
feudă mai mare său mai mică, formau olasa 
nobililor, a oăror condiție de a fi nu se 
deosebia, decât dor ca formă, de feudalis
mul veacului de mijloc.

Baronii egipteni de acum câte-va mii 
de ani, erau îndatorați să plătescă la te- 
saurul regelui un tribut proporțional ou în
tinderea și bogăția feudei. Ei trebuiau să 
țină tot-dâuna la disposiția regelui un nu
măr de militari oomandațl de dânsul, (afară 
de cașurile de vădită incapacitate). Când 
regele oălatorea, baronul egiptean, dim
preună cu suita sa, trebuia să-l însoțâscă 
pănă la marginea feudei, unde ’1 aștepta 
celalt baron, și așa mai departe pănă la 
sfîrșitul călătoriei.

Clasa negustorilor, meseriașilor de tot 
felul, dimpreună ou agricultorii, formau 
burghesia.

Viața lor, mai cu sâmă a acestora 
din urmă, se scurgea mai simplă și mai li
niștită. Agricultorul egiptean nu avea de
cât o singură grijă, aceea de a lucra pă
mântul și de a’șl plăti dările cătră stat, 
care, în momente date — când Faraonii 
aveau nevoie de armată multă — devenea 
îngreunătore. Și atunci, oa și astăcjb tot 

munoitorul plătea și tributul munoii și pe 
aoela al sângelui într’o proporțiă forte ne
potrivită față ou cei mari său ou oei ajunși. 
In afară de acest râu — inerent, după oât 
se vede, naturii omeueștl — monumentele 
din acea vreme ne arată pe agrioultorul 
egiptean mult mai mulțumit de viața lui 
decât de alte popore contimporane. Ele ne 
arată pe muncitorul egiptean înoonjurat 
de o familiă ce respeotă și de care este 
venerat. Femeea 'șl avea drepturile și dem
nitatea ei. Ea nu era nevoită sâ’șl ție veș- 
nio figura acoperită în fața străinilor. Din 
oontră, ea ’șl simția rolul oivilisator în lume 
și ’1 esercita în conseoință. Poligamia totuși 
nu era neounoscută la cei de sus. Haremul 
Regelui era populat ou o mulțime de re
gine și oonoubine, reorutate fiă din olasa 
nobililor Egiptului, fiă dela regii libienl sâu 
etiopieni, oare ’șl dau fetele drept garanție 
a supunerii lor. Peste întrega turmă însă 
de regine și concubine, una se ridica cu 
titlul de regină adevărată. Ea era de ordi
nar sora faraonului. Se scie deja că regii 
Egiptului erau oonsiderațl oa fii zeului Râ. 
Se mai soie erășl, că Isis, soția lui Osiris 
era în același timp și sora lui și că din 
unirea lor născuse Horus. De aci acest 

monstruos obiceih că sora Regelui putea 
fi și soția lui. S’a văcjut mai mult decât 
atât: O regină mamă, rămasă văduvă mai 
nainte de vreme, devenind soția fiului sâu; 
6r de altă parte regi, care treceau în ha
rem pe una sâu mai multe din fetele lor 
proprii, 6r apoi le mărita eu vre-un nobil 
sâu favorit bogat.

Poligamia, după esemplul regelui, se 
întindea și la signorii feudali, dâr de si
gur mai restrânsă. Ea nu era prohibită nici 
la clasele mai inferidre, în genere însă ea 
nu avea câtu-șl de puțin caraoterul poliga
miei ca la poporale musulmane de astăcjl.

A petrece, a bea și a mânca bine _
să spunem cuvântul — era la Egiptenii 
antici, o grijă de tote cjilele, oa și la noi. 
Masa lor era împodobită ou mâncările și 
beutunle cele mai alese. Damele apăreau 
în vestminte de gust. Servitorii aveau grija 
de a înfrumseța masa cu flori*);  âr musi- 
canții nu lipseau mai nici-odată la serbări.

*) Ori se Egiptean, oare ținea la stima 
societății, trebuia negreșit să aibă o gră
dină împrejurul casei sale.

Odată petrecerea sfîrșită, carele trase 
de cai, conduoeau pe bărbați și pe copii la
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„ Begierungsbote11 amintesoe legăturile 
de rudeniă oe esistă între suveranii ger
mani și ruși, și spune, că visita Țarului 
în Breslau este garanța cea mai sigură 
despre inviolabilitatea păcei, bunul cel mai 
mare al popârelor oivilisate.

„Nowosti*  afirmă, că Rusia și Ger
mania au interesul de-a susține pacea, și 
prin înțelegerea reciprocă se pote nu
mai îmbunătăți situația internațională în 
Europa.

loouințele lor, âr damele erau conduse în 
litiere de cătră sclavi. Și petreoerile erau 
limitate. Totul trebuia să se sfîrșâscă la o 
anumită oră, căci totul era reglementat.

In acâstă țâră nimic nu se putea că
păta fără munoă seriâsă și serios ordonată. 
Egipteanul era eminamente agricol, atunci 
ca și astădl, oa și întotdâuna, atât de de- 
săvîrșită era aoțiunea eseroitată de acel 
fluviu, dela care totul puroedea. Nilul a 
creat Egipteanului un pământ cu deosebire 
roditor și fiind-că tot muncind un teren 
ore-care, tot oerându-i mereu rod, ajunge 
la un moment dat să nu mai dea oe da 
odată, tot Nilul se însăroinăză să-l îngrașe, 
cel puțin odată pe an.

Dâr, oa și Egipteanul de astădl, o 
parte din popor, aceea anume, care ese- 
outa munca brută a câmpului, țăranii plu
gari oum ’i numim în genere astădl, nu se 
bucurau de totalul muncei lor. Faraonul 
se considera proprietarul solului întreg. El 
împărțea pământul, vremelnio sâu pe veoie, 
acelora pe oarl voia să-i răsplătâscă pentru 
servioiile aduse. De obiceiii se ceda pe 
veol o porțiune de pământ ore-care unei 
instituțiunî, și toți aceia cari erau chemați să 
oonducă afacerile aoestei instituțiunî,se bucu
rau de usufruotul întreg. Ast-fel, pământurile

Tot așa se esprimă și alte di are ger
mane și rusăsol.

*
Privitor la întrevorbirea cancelaru

lui german Hohenlohe ou Șișhm, „Berliner 
Tagblattu anunță, că între ei nu s’a stipu
lat nici o convențiă de caracter sensațio- 
nal, dâr prin visita Țarului în tot cașul 
s’au întărit raporturile între Germania și 
Rusia. Mai departe numitul (Țar afirmă, 
că partidul Țarinei-văduve, dușmană Ger
maniei, de present nu are nici o influință 
și Țarul împreună cu sfetnioii săi au ve
deri cu totul paolnice.

Dela congresul „Kulturegylet“-urilor.
In cjiua premergătore congresului 

„Kulturegylet„-urilor, ce s’a întrunit erl. 
8 Septemvre n., în Budapesta, singurati
cele „Kulturegylet“-url și-au ținut adună
rile generale anuale, făcându-șl fîă-oare 
special darea de sâmă despre situaținnea 
și activitarea sa.

Astfel în 7 Septemvre la 4 ore p. 
m. și-a ținut adunarea „Kulturegylet 1*-ui  de 
dincolo de Dunăre sub presidiul lui Szdll 
Kâlmân. La adunare au luat parte între 
alții: contele Apponyi Albert, contele 
Szechenyi Băla, ministrul de culte Wlas- 
sics etc.

Raportul comitetului acestui „Kul
turegylet" conține unele momente forte 
caracteristice. In el se ridioă învinuiri 
grave la adresa „națiunei" în genere și în 
special la adresa guvernului, acusându-i și 
pe unii și pe alții cu un mare indiferen
tism, cu iote că acăstă societate prim^sce dela 
guvern o subvențiă de stat de 1000 fi. Etă 
oe se <Țce între altele în raportul anual al 
acestei sooietățl:

„La noi cultura patriotică încă și 
acjl are parte mai mult de frase patriotice, 
decât de jertfe in bani și de muncă positivă. 
Dâcă asămănăm situațiunea societăților 
culturale ungurescl cu puterea materială a 
reuniunilor cu același scop din străinătate, 
aflăm, oă în Ungaria, cu esoepțiunea unui 
seu doi mari binefăcători, jertfele aduse 
pentru scopuri filantropice și culturale 
constau numai din nisoe mici elemosine, în 
timp ce marele masse ale națiuuei și marii 
depositarl ai capitalelor stau cu totul de
parte de mișoările, ce se porneso din par
tea societăților culturale pentru binele ță- 

rei. Voind a constata în totă sinoeritatea 
adăvărata stare a lucrului, trebue să reou- 
nosoem, că la mișcările oulturale iau parte 
în totdâuna aceleași oâte-va mii de idea
liști cu nobile simțiri și adese-orl fârte să
raci, cari lăsațl fiind de oapul lor, luorâză 
în interesul națiunei ou putere și însufle
țire neourmată, în looul trândavilor milio
nari și al milionelor lor".

Acesta este testimoniul, ce-1 dă ra
portul de mai sus „patrioticei" societăți 
maghiare.

Pentru de-a arăta în special, „indife
rentismul" guvernului, secretarul prim al 
oomitetului s’a provocat la împrejurarea, 
că societatea a avut în anul trecut 150 fl. 
chelteull ou posta, „de6re-oe guvernul, ce-i 
drept, a scutit societatea dela plătirea portu
lui postai, însă numai în ce privesce oo- 
rospondența cu ofioiile".

La aucjul acestora oontele Apponyi 
făcu propunerea, ca societatea să petiționeze 
la guvern pentru a i’se da o completă scutire 
de portul postai. Propuse tot-odată, ca so- 
oietatea se intre în privința aoesta în tra
tări și ou celelalte „Kulturegylet"-uri, „cari 
au o asemenea sorte vitregă". Propunerea 
aoesta s’a și primit.

In fine un membru atrase atențiuuea 
adunărei asupra emigrărilor in Slavonia. In 
Slavonia esistă deja comune întregi de 
Maghiari emigrați acolo. Catolicii emigrați 
acolo sunt în pericul de-a fi cu totul con
topiți din partea Croaților, în timp oe ca
racterul maghiar al protestanților este sus
ținut din partea bisericei din oomitatul 
Somogy și din partea distriotului biseri
cesc de dincolo de Dunăre, dându-le preoți 
și biserici. Vorbitorul ceru ajutor pentru 
Maghiarimea în număr de sute de mii emi
grată în Slavonia.

Președintele Szell a răspuns, oă acest 
„Kulturegylet" chiar dela întemeiarea sa 
se ocupă cu cestiunea acâsta, urmăresoe 
evenimentele, adună date despre Maghiarii 
emigrați în Slavonia și va căuta mijloce 
pentru a veni în ajutorul lor. Pănă aci 
însă n’a putut din oausa insufioienții mij- 
locelor.

De încheiare mai amint’m, că „Kul- 
turegylet"-ul de dincolo de Dunăre are un 
capital de 71 371 fl. Budgetul anului vii
tor es‘e preliminat cu 7840 fl. Venite și 
tot atâtea cheltuell (aid e socotită și sub
venția de 1000 fl. primită dela guvern). Din 
suma preliminată: 2920 fl. sunt destinați 
pentru ajutorarea „Kisdedovunlor", 850 fl. 
pentru „propagarea limbei maghiareu, 200 fl. 
pentru desvoltarea industriei de rassă, 1000 
fl. pentru înființarea de biblioteci poporale, âr 
restul de 1460 fl. ca cheltuell ordinare. 
Suma „cheltuelilor ordinare" ’i s’a părut 
bătătore la ochi contelui Apponyi, care a 
și întrebat, dâcă nu oumva ar fi posibil 
de-a reduce aoâstă sumă. Președintele Szâll 

a răspuns, oă nu este posibil, „căci doră 
reuniunea trebue propagată".

*
In aoeeașl cȚ la 5 ore p. m. șl-a ținut 

adunarea generală „Kultuegylet"-ul din Un
garia nordică cub presidiul vioe-președin- 
telui neaoș „Maghiar" Kraus Istvan. De 
față era și președintele Stefan Karolyi, toți 
cei amintiți la adunarea de mai sus, pre
cum și alte „notabilități" ungurescl născute 
și făcute. Aici avem de remarcat vorbirea 
de deschidere a jupanului Kraus. El vorbi 
despre situațiunea Slovacilor și despre „ma
rile lupte" ale acestui „Kulturegylet" în 
Ungaria nordioă. Etă oe cjise domnialui:

„Marea miseriă a poporului slovac 
este prima causă, pentru oare este atât de 
greu de a-1 ridica din starea nedesvoltată 
a lui (vre să flică: de a-1 ridioa la sublima 
trâptă a maghiarisărei. — Trad.) Și tot 
marea lui miseriă este causa, că agitato
rilor panslaviștl le este așa de ușor 
de a-1 face dușmanul patriei, în care trăesoe. 
In multe părți poporul slovac emigrâză și 
oopiil lui creso fără nici o îngrijire din par
tea părinților. In astfel de împrejurări cum 
n'ar fi ore posibil de-a propaga limba ma
ghiară și iubirea, față de maghiarime ? Prima 
și cea mai de căpeteniă datorință e: de-a 
potența condițiunile bunului trai în Un
garia nordioă, fără de asta „Kulturegylet" ul 
nu pote luora ou deplin succes. Trebue să 
se fundeze stabilimente industriale, fabrici 
și institute de bani, cari se scâtă poporul 
slovac de sub influință capitalului naționali
tăților. Cu un cuvânt, trebue să profităm 
de tote mijlâcele, guvern și sooietate să 
luoreze mână în mână, pentru ca să pu
nem stavilă agitațiunilor dușmane, să-i 
creăm bunăstare poporului și prin aoâsta 
să-l câștigăm pentru patria maghiară“etc.eot.

Vorbirea acesta a „putriotului" Kraus 
a fost cea mai aplaudată și a plăcut „șo- 
viniștilor" mai mult ca tote celelalte co
medii din aoea di.

Darea de semă a lui Horansky.
Deputatul Ferdinand Horansky, pre

ședintele partidului național, șl-a^ținut alal- 
tăerl darea de semă înaintea alegătorilor 
săi din Sepsi. El vorbi despre activitatea 
parlamentului ungar, despre legile biseri- 
oescl politice, oondamnând agitațiunile par
tidului poporal; apoi despre pactul ou Aus
tria, năcasurile economice, și în fine des
pre cestiunea naționalităților.

„Este adevărat, că cestiunea naționa
lităților nicl-odată n’a fost în țâra acesta 
atât de acută, ca aoum ?" întrâbă Horansky, 
și apoi continuă :

„Ecă aci stăm față’n față cu ces
tiunea naționalităților, o cestiune perma
nentă, față ou care s’a întrebuințat oând 
furiă când gingășiă, când paotare și oând 
astuțiă, dâr niciodată nu s’a prooes în 

mod bine precugetat, echitabil și oonseo- 
vent. Trebue aplicată stricteță necruțătâre, 
acolo, unde e de lipsă, dâr ârășl esecutarea 
legilor și dreptate acolo, unde acestea 
au loo.

„In fine ar trebui început la munoă, 
trebue să se esecute legea de naționalitate, 
der în ambele direcțiuni, adeoă și în di
recțiunea, pe oare legea o statoresce în
vederat, când (Țoe, că în țâra acâsta esistă 
numai o națiune politică, națiunea unitară 
indivisibilă maghiară; și și în direoțiunea, 
oe este statorită în ea cu privire la folo
sința diferitelor limbi; trebue să se eseoute 
în biserică, șoolă, în sooietate și în tot lo
oul, dedre-ce spre aoest soop este dor’ 
dreptul de supremă supraveghiare al sta- 
ului.

„Trebue bine oumpănit. că esecutarea 
legei ce fel de măsuri pretinde, și, după 
ce legea și dreptatea sunt armele cele mai 
puternice, pe aceste trebue aplicate în mod 
egal în tote direcțiunile, deâre-ee nimeni nu 
pote aprehenda contra eseoutărei legii, și 
pentru-oă unde stăm față cu tendințe con
trare statului, acolo și așa e zădarnică 
orl-ce esitare, âr unde stăm față cu postu
late juste, acolo nu se unesoe cu demni
tatea statului, ca să se supere, să dove- 
dâseă micime de suflet și să se uzese de 
lărgimea legilor.

CRONICA POLITICĂ.
— 28 August.

ț)iarul oficios sârbesc „ Videlo11 din 
Belgrad publică un articol întitulat „Serbia 
și Ungariă", din oare se vede, oă Serbii 
ârășl au început a cocheta cu Maghiarii. 
Etă pe scurt conținutul aoelui articol: „Un
garia formâză prin comunicațiunile pre
cum și prin piețele și capitalele ei puter
nice (! ?) un mediu între Serbia și Europa. 
Prin neparticiparea la mileniu Serbia n’a 
voit nici să insulte niol să provâoe Unga
ria. Serbia n’are motiv să mai stea pe pi- 
oior incordat ou Ungaria, și de aoeea gu
vernul a lucrat ințelepțesce, oând a trimis 
persone ofioiose la esposiția din Budapesta. 
Ce e drept, între Serbia și între Maghiari 
esistă o divergență politioă, oare însă e în
dreptățită și e naturală în urma deosebirei 
posiției și naționalității lor. Pentru aceea 
însă raporturile comerciale și leale de ve
cini nu trebue să fiă turburate.

Din Viena i-se depeșâză (Țarului po
lon „Slowo Poisin'*  din Lemberg, oă Reich- 
srath-ul va fi disolvat îndată după întru
nirea sa, și oă nouăle alegeri se vor face 
în Octomvre.

*
Din Coustantinopol se anunță, oă 

locțiitorul patriarchului armeneso a provo- 
oat pe credincioșii săi printr’o pastorală, 
ca să încete cu certele și să nu între-

afectate templelor au fost considerate ca 
proprietate esolusivă, oât timp a durat ve
chia credință.

Faraonii împarțeau pământuri și mi
litarilor (după cum reiese din inscripțiunea 
clasică a lui Ahmes, fiul lui Abana) și ga
rantau regulata transmisiune a proprietății 
părinților cătră copii lor. Acâsta e proba
bil originea divisiunei pământurilor Egip
tului îu cele trei categorii de proprietăți, 
despre care vorbesc autorii greci: proprie
tatea faraonilor, aceea a preoților, adecă 
pământurile afeotate templelor, ți în fine 
proprietatea militarilor sub forma de feude. 
De aci resultă, că Egiptul întreg se consi
dera ca aparținând regelui, care, prin du- 
pla-i personalitate, întrupa, pe lângă Ma- 
jestatea de rege, și demnitatea sacerdo
tală. Redus întru cât-va și abia stabilit în 
Egiptul de jos, aoest drept de proprietate 
se ridioa în Egiptul de mijloo și devenea 
absolut în Egiptul de sus, în țâra Felachi- 
lor de astădl.

In ce privesce situația cultivatorilor 
din Egiptul antio, ea era identică aprope 
ou aoeea a Felaohilor din cȚlele nâstre; 
proprietari erau și ei, dâr datoriile oătră 
stat se plăteau în natură, și funcționarii 
de tot felul, adecă cei care trăiau numai 

din munca oultivatorului, erau număroșl. 
Birul era deci mare. Adese-orl, când se 
plătea tot, nu mai rămânea cultivatorului 
decât cu ce se se nutrescă, pănă ce Dura- 
netjeul-Nil se va îndura să-și mai reverse 
mana’i bine-făcătore și ușurătore de tâte 
relele.

Din astă causă figura Egipteanului 
antio era brăsdată de acel suris trist, în 
care se reflecta resemnarea, surîs, care se 
ilumina numai de speranța și oredința ne
clintită ce avea în zeul necunoscut, zeul 
dătător și făoător al tuturor bunurilor.

Claca era în fldre. Scriitorii greoi toți 
o menționeză.

Un text din papirusul Sallier I, citat 
în Revista Egiptologioă, vorbesoe despre 
acâsta în mod formal.

„....Luorătorii și țăranii pentru săparea 
„oanalurilor, oare au fost ridioațl din or- 
„dinul Majestății Sale.... s’au strîns gră- 
„madă, ou instrumentele lor, în sala oea 
„mare. Să se trimită provisiunl de grâu, 
„orz, rații pentru vite, îmbrăcăminte de 
„munoă și apă...."

In același papirus se mai găseso alte 
două texte privitore la subiecte agricole.

Cel dintâiă este o sorisore, oe șeful 

arohivelor tesaurului regal, Ameneman, tri
mite scribului Pentaur, prin oare ’i ordonă 
să trimită ,numai decât provisiile rămase 
în întârcliere pentru palatul regelui și ’i 
ordonă de a căuta boi pentru templul zeu
lui Râ:

„Șeful arohivelor tesaurului Majestății 
„Sale cătră scribul Pentaur:

„Etă oă ți-se trimite acâstă scrisore 
„de comunicație. Pentru oe n’ai expedat 
„oufele (ooșurl de trestie) destinate pen- 
„tru Majestatea Sa? Cu tote astea era ter- 
„minul vițeilor, caprelor, ouălor, gâștelor 
„și verdețurilor, ou a căror expediarea ești 
„însărcinat; (seu: de sigur, trebuie să ex- 
„pedecjl oufele). Pe dată oe sorisorea mea 
„’ti va parveni, vei expedia oufe destule ou 
„viței, capre, ouă și gâște, din oausa ver
dețurilor cari sunt pentru sala cea mare 
„a palatului Majestății Sale; bagă de sâmă 
„să nu fiă piedecă...

„— Nu mai există boi în staulul tem
plului lui Ra-Hor-Rhuti, oare se afla sub 
„direcția mea; așa dâr oaută patru boi, 
„forte frumoși și forte mari, printre boii 
„cari sunt cu tine și oarl sunt pentru 
„staulul templului Ra-Hor-Khuti.

„Bagă de sâmă, este treaba ta, s’o știi.
(Va urma.) 
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prindă nimio contra Sultanului. Mai de
parte se anunță, că au sosit în Bosfor 
două năi de resbel: una italiană „Galileo^, 
și alta germană „LoreZey".

Monumentul lui Huniade Corvinul.
La pasul „P6rta de fier" în 

apropierea Ulpiei Traiane, comitatul 
Huniaddrei, s’a serbat în 6 Septem
vre st. n. a anului acestuia Inaugu
rarea monumentului lui loan Hu- 
niade Corvinul.

Acâstă serbare, ca tbte serbările 
■din lăimosul an milenar, s’a pus în 
scenă cu mare sgomot, și adminis
trația comit. Huniedora a îngrijit și 
de aceea ca serbarea, se fiă ilustrată 
și prin presența unui număr 6re- 
care de Români huniedorenî, co
mandați acolo de fisolgăbiraie.

Etă cum descrie un corespon
dent al „Tribunei“ spectacolul, ce 
s’a desfășurat acolo:

Faimosului fișpan dela Deva ’i-s’au ridi
cat porțl triumfale în Hațeg, Toteștl, Gră
diște și ZăioanI, tâte cu insoripții și em
bleme maghiare, cu tricolorul unguresc. 
Inscripțiunea de pe monument e tâtă în 
limba maghiară — nici un cuvânt româ
nesc, deși cheltuiala în oea mai mare parte 
cade în câroa Românilor, oari în majoritate 
preponderant# compun comitatul. Și oine 
au fost arangerii? Cine a compus faimosul 
banderiu? Cine purta cocarde ungurescl?

’Mi-e rușine să spun.
Banderiul a fost oompus din Români.
Români? — Da? Românii ceia oari 

au fost și la Pesta și astfel au tradat causa 
națională. Scriitorași de notari români pur
tau cooarde ungurescl etc. In fine totul fii 
îmbrăcat în formă milenară cu obiolnuitele 
lăudăroșii a celor ce falsifică istoria.

■Fișpanul nu să sfia a demonstra în 
fața străbunilor CarpațI, că Maghiarul, 
după-ce a cuprins țâra cu arma în mână, 
nu a extirpat poporele subjugate, ci le-a 
primit de frați, cu oari împreună au îm
părțit dreoturi și avere.

Și precum cei șepte duol maghiari au 
încheiat între sine legătura de sânge, ast
fel Maghiarul cu naționalitățile au încheiat 
•frățietate etc.

Kun Robert afirmă în vorbirea-i fes
tivă, că Maghiarii la descălecarea lor în 
aceste plaiuri au alungat popârele aci aflate, 

-căci — vedl Domne — cel mai tare în
vinge pe cel mai slab, er pe Maghiari nu 
Ji-a mai alungat nime. Mai târdiu au venit 
„Rumenii" cum dice el, însă nu cu arma 
în mână, nu ca învingători, ci ca simpli 
păstori, pe cari Maghiarul ’i-a primit cu 
■ospitalitate. (Săracă lume!) Mai târdiu ve
niră și alte colonii de diferite popore, cari 
tâte au aflat aici razim și ajutor. (Vecjl, 
cum se fabrică istoria!) Tote împreună au 
.apărat patria și tronul.

Astfel și în oștea lui Huniade au lup
tat împreună Maghiarul cu „Valaohul" 
(olâh) și au învins. Deol astfel uniți, și de 
aici înainte fără deosebire de limbă și con
fesiune să luptăm pentru libertatea și în
florirea patriei maghiare.

Poporul adunat în număr mare nu
mai de ouriositate, credând, că e „nedeie" 
sâu „rugă", ori că vine ministrul său doră 
chiar și înălțatul Împărat, firesce nu înțe
legea nimic din tore aoestea, nesoiind un- 
guresoe, âr mulțimea de Jidani admira 
înalta înțelepciune a domnului orator.

Monumentul a fost sfințit mai întâii! 
de plebanul romano-catolio din Hațeg. 
Apoi ’l-au mai sfințit pe rend vicarul ro- 
.mân-unit din Hațeg.: Nicolae Nestor, un 
preot român neunit, pe oare din fericire 
nu-1 cunosc, și în fine preotul calvin din 
Hațeg. Mirare, că nu l-a sfințit și rabinul, 
preoum se svonise.

Și acum plecați oulmile vostre Oar- 
paților, înalță-te Retezatele, opriți vă ape
lor și ascultați: vicarul Nestor să suie pe 
-tribună și începe cuvântarea ocasională că- 
tră poporul adunat.
«»•••••••■•••••• •

Mei departe nu soiu.
Din depărtare audiam „eljen"-url gran- 

■didse și câte un slab „se trăâsoă".

Imnuri ungurescl, bandă ungurâsoă, 
topor unguresc, și la tote aoestea se aflară 
și code de român.

Dâr n’ai ce-i face: „în politică tote 
sunt schimbătore" ’— vorba lui Mangra.

SOIRILE piLEI.
— 28 August.

Episcopnl N. Popea. Aflăm, că II. Sa 
părintele Episoop al Caransebeșului Nicolae 
Popea, după-ce a luat parte în Sibiiu la 
ședințele comitetului fundațiunei „Gozsdu", 
a venit pentru oâte-va dil0 în Săoele, oa 
să cerceteze, oa de obiceiă. pe bătrâna sa 
mamă și pe ceilalți membri ai familiei sale.

—o—
Schimbare Ia față? Traista ungurâsoă 

cu minoiunile politico-diplomatice, ofioiosul 
„Keleti ErtesitG*  aduoe soirea, oe pretinde a-o 
avea din isvor de deplină încredere, oă condu
cătorii partidei naționale române întruniți de. 
ourend la Lugoșiu după o sfătuire în cercul 
cel mai restrînB ar fi hotărît, oă de aci 
încolo, vor urma o astfel de direcțiune po- 
litioă, care prinoipiar nu se mai opune unei 
împăcări ou Maghiarii. Numita foie mai 
adauge din aoelaș isvor, că conducătorii 
partidei naționale au mai convenit, oa din 
incidentul alegerilor generale dietale să nu 
se alieze nici ou partida poporală nici cu 
vr’o altă fracțiune politică de direcția anti- 
liberală. Absurditatea acestor soiri debitate 
pe spinarea bietei nostre partide naționale 
niol oă mai are lipsă de vre-o ilustrare seu 
de vr’un oomentar.

—o —
Românii la esposiția din Budapesta 

„Dreptatea" din Timișora publică în frun
tea numărului o corespondență din Buda
pesta, în oare se spune, oă în 5 Septemvre 
n. au sosit la Budapesta nu mai puțin ca 
o miiă de bănățeni pentru a privi expo- 
siția. Ei au sosit aoolo cu tren separat și 
au fost întâmpinați la gară ou musioă și 
alaitt. Nu toți erau însă Români, oi Nemți 
și așa numiții „CrașovenI", cu toții din 
oeroul Reșiței. Români erau vre-o 300, 
printre cari un preot și mai mulți învă
țători. Dela gară milenariștii au fost duși 
în oraș în sunetul musicei, care întona 
marșul lui Rako'czy. In fruntea conductului 
fâlfăia stegul unguresc purtat de un Neamț, 
care la drâpta sa avea pe „Românul" Ilie 
Vuia, primar în Iezeriș, âr lo stânga pe 
un Crașovean. Urma apoi poporul mânat 
de fisolgăbirăul Reșiței și de notarii „ro
mâni" : George . Crăciun din Câlnio, Al. 
Grăciunel din Sooienl, Cornean din Definești 
și lucu. Dintre învățători: George Sirbu 
din Sooienl, Ianou Străin din Iezeriș și 
Savu Molin din Măniou, toți învățători 
confesionali. Mai mult s’au distins însă în 
acâstă nemernioiă învățătorul Albu din Re- 
șițaj care purta la braț și o pantlică na
țională ungurâsoă. Aoest Albu a suferit un 
an de dil0 temniță, fiind atât de lăudat 
pentru românismul său, pe oare acuma îl 
tăgăduesce ou atâta nerușinare. Fiă-le răs
plată urgia neamului, pe oare acești ne
mernici vrâu să-l bajocorâscă într’un mod 
atât de nerușinat!

— o —
Cabinetul-Banffy ultra-șovinist. Am 

amintit că președintele societății de ma- 
ghiarisare din Budapesta se îndreptase oă- 
tră miniștri ungari ou rugarea, oa aoeștia 
să dea inferiorilor săi ordinul să-și maghia- 
riseze toți numele. Pănă acuma deja aprope 
toți miniștri actualului cabinet au dat or
dine în înțelesul acesta, așa oă membri ca
binetului Banffy se pot mândri a fi cei 
mai turbați maghiarisatorl șoviniștl din în- 
tregă Ungaria. Și apoi să fi guvernat de 
astfel de omeni !

—o —
Episcopul croat Strossmayer, după 

cum se anunță din Sarajevo, a sosit acolo 
alaltăerl pentru oa se ia parte la sărbarea 
sfințirei nouei biserici seminariale. Stros
smayer a fost întâmpinat la gară de ar- 
chiepisoopul Stadler și de o mare mulțime 
de popor, oare-1 aolama eu entusiasm. Sera 
se arangiâ în onorea ospelui o serenadă și 
un oonduct de torțe.

— o —

înmormântarea prințului Lob an off. 
Din Mosova se depeșâză, oă alaltăerl 
s’a făcut înmormântarea prințului Lobanoff. 
Au fost de față membri ai consiliului im
periului, representanți ai ministrului aface
rilor străine, ambasadorul austro-ungar și 
consulii. Prințul a fost îngropat în mor
mântul familiei sale, la biserioa Znamen- 
skaja.

—o—
Avis de concert. Luni, în 14 c. va da, 

după oum am mai anunțat, d-șâra Lula 
Gmeiner în redută un oonoert ou următo
rul program: 1) Brahms : Von ewiger Liebe; 
2) Oinol melodii poporale germane ; 3) Brull: 
Phillis mein Kind și Es war ne Maid ; 4) 
Bizet: Pastorală ; 5) Corn alius : Untreu și 
Wiegenlied; 6) Lassel: Friihlingslust; 7) 
Sohubert: An die Leyer, Das Eoho și An 
die Musik; 8) Sohuman: Die Lotosblume 
și Marienwurmchen. Bilete se pot oăpăța 
în librăria W. Hiemesoh și sâra la oassă. 
începutul la 8 6. sâra.

—o—
Timpul în Europa la 7 1. o. a fost 

ploios, temperatura domolă. Mai cald a fost 
în Brindisi 25-0°, mai frig în Uleaborg 1-80, 
înVieoa lb’20, Budapesta lb*? 0, Roma 19'0°, 
Paris 12'4°, Berlin 12-80, Petersburg 4-1°, 
Constanținopol 23-7°. Se aștâptă un timp 
ploios și reoe.

—o—
Cuartir pentru studenți. Intr’o buuă 

familiă română din apropierea șoolelor 
nostre din loc pot fi primiți în cost și 
cuartir 2—3 studențl mai mici de 14 ani. 
Cuartir forte sănătos și spațios. Suprave- 
ghiare strictă. Pentru infprmațiunl a se 
adresa la administrația foiei nostre.

Congregațiunea comitatului Caraș- 
Severin.

Din Lugoș se scrie, că Dumineca tre
cută s’a ținut acolo o adunare generală 
extra-ordinară a oongregațiunei oomitatului 
Caraș-Severin.

In acâstă congregațiune, după cum 
vedem din raporturile foilor budapestane, 
s’au atins unele momente. de mare interes 
pentru noi. La ordinea dilei era mai întâiQ 
alegerea unei dsputațiunl, care să salute 
pe Majestatea Sa cu ocasiunea venirei 
Sale la Orșova din incidentul serbărilor 
desohiderei Porților de fier.

In acâstă deputațiune. care va fi oon- 
dusă de fișpanul Jakabffy, au fost aleși 
16 inși, între cari: protonotarul comitatu
lui Avramescu, primarul Caransebeșului 
Bwdia, președintele comitetului de avere 
grănițărâsoă Gurescu etc.

După alegerea aoestei deputațiunl, 
d-1 Dr. Ștefan Popovicl a făout o interpe
lare în causa primarului Schneider Jozsef 
din Reșița, care a fost osindit pentru sevir- 
șirea Unui delict, și cu tote acestea n’a fost 
destituit din post. La asta vice-șpanul Litsek 
a răspuns, că comitetul administrativ al 
comitatului s’a ocupat cu oestiunea acâsta 
și a hotărît, că aici nu se ivesoe cas dis
ciplinar, fiind-că deliotul comis nu consti- 
tue o faptă, care să aibă o influință des- 
onoratore (Și fiind-că făptuitorul este un 
neaoș maghiar, ca jupânul Schneider. — 
Red.)

După acâsta d-1 Coriolan Brediceanu 
a adresat vioe-șpanului o interpelare in causa 
măcelului dela Meedica, care măcel, după 
cum cjise interpelatorul, a fost provooat 
de estravaganțele unui scriitor dela co
mitat.

Vice-șpanul a răspuns imediat spu
nând, că în urma cercetărilor făcute în 
aoâstă causă „nw s'a putut descoperi nici un 
fel de împrejurare agravantă" (Sic!) Pro
mise tot-odată vice-șpanul, că la viitbrea 
adunare a comitetului va faoe un raport 
amănunțit în acâetă causă.

Vom vedâ, ce raport va face „Măria 
Sa" vice-șpanul. Litsek. La vre-o surprin
dere plăcută la nici un cas însă Românii 
n’au să se aștepte. Aoâsta li-s’a și dat a 
înțelege prin declarațiunea, că pănă acum 
„nu s’a putut descoperi nici un fel de îm
prejurare agravantă".

SOIRI ULTIME.
Viena, 8 Septemvre. In cercu

rile diplomatice de aci se susține 
în modul cel mai hotărît, că următor 
al prințului Lobanow în postul de mi
nistru de esterne rusesc va fi con
tele Kapnist, ambasadorul rusesc din 
Viena. Se (jice, că Kapnist în una 
din săptămânile viitore va părăsi 
Viena și va călători la Paris pentru 
de-a se întâlni acolo cu Țarul.

Budapesta, 8 Septemvre. ț)iarul 
„MagyarorszâgU primesce din București 
următorea pocitură de scire:

„In cercurile, ce stau aprâpe de gu
vern, se vorbesoe, că ministrul-președinte 
Sturdza e hotărît a pune totul în mișcare 
pentru de a-șl recâștiga vacța, ce a perdut’o 
înaintea Românilor ardeleni. Astfel vor fi 
puse în curgere erăși subvențiunile pentru 
șoolele române din Ardeal, cari au fost 
sistate dela căderea conservatorilor încooe, 
dâr numai sub aoea condițiune, că perso
nale bisericesc! înoredințate ou conducerea 
șoâlelor, cari nu aparțin grupului aderen
ților lui Sturdza, să fiă înlocuiți prin amici 
ai lui Sturdza.

„Tribuna vechiăa, oare în timpul cel 
mai scurt va apărâ în Brașov ca diar al 
lui Sturdza, e ohemată, ca mai ales prin 
atacurile sale contra Maghiarilor să câș
tige simpatia șoviniștilor pentru Sturdza"

In tipografia „A. Mureșianu" din Bra
șov a apărut Sintaxa limboi latine pentru 
clasa III și IV gimnasială, de Vasile Goldiș, 
profesor gimnasial în Brașov. Un op forte 
voluminos, conținând 264 pag. format mare 
8°. Hârtiă fină și tipar curat, arangiat forte 
cu gust. Prețul 1 fl. 40 cr.; în asemănare 
cu mărimea opului, acest preț e cât se 
pote de moderat.

Acesta este primul op tipărit pe spe
sele și în editura cunoscutului fond de 
editură „Goresiu, înființat în anul școlar 
trecut și susținut ou mari jertfe materiale 
din partea d-lui director și a d-lor profe
sori dela școlele medii române din loc. 
Asupra valorei acestui op, a căruia lipsă 
era simțită la noi de deci de ani, s’a pro
nunțat în mod favorabil d-1 director gim
nasial Virgil Onițnt într’o reoensiune, fă
cută într’una din conferențele profesorale 
din anul școlar trecut, pe care reoensiune 
o găsim' publicată în Programa școlelor 
nostre din Brașov de pe anul școl. 189b—96. 
Ga sistem, dice d-1 Onițiu în recensiunea 
sa, cartea este o inovațiune bine reușită, 
prin care manualul de față se ridică peste 
tote manualele de asemenea natură. AZe- 
toda autorului de-a ușura șoolarului apro- 
piarea materialului sintacsei latine este o 
altă inovațiune, pe cât de originală în ra
mul acesta de sciință, pe atât de escelentă 
și de conseouent esecutată. Ge privesce 
materialul sintactic cuprins în acest ma
nual, el este astfel întocmit, ca să nu în
greuneze memoria școlarului cu un balast 
enorm de subtilități sciențifice, nici cu sute 
și mii de escepțiunl, mărginindu-se numai 
la ce e esențial și neapărat a se sci pen
tru a înțelege clar și corect pe autorii la
tini și pentru de-a sci traduce corect și 
elegant latinesce din limba română. Au
torul mai are meritul de-a fi aflat și sta
bilit unele legi sintactice clare și ușore, în 
urma necunoscinții cărora sintacsa latină 
oferia pănă acum greutăți de neînvins pen
tru școlari și profesor.

Acesta este în reasumat cuprinsul 
recensiunei d-lui Onițiu, pe basa căreia 
corpul profesoral a primit a se tipări acest 
manual în editura fondului „Coresi". El 
conține la urmă și un vocabular complet 
latin-român.

DIVERSE.
Panorama Bosforului Etă cum des- 

orie corespondentul „Epocei" priveliștea oe 
i-se ofere, călătorului când întră în Bosfor: 
La 10 ore diminâța, în c|iaa de lb August 
„Cobra" întră în Bosfor. De-a lungul celor 
două țărmuri privirile nostre alunecă ne-
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eățiose asupra splendorilor oe întîmpină. 
Un lung cheiu de vite, de palate, de chioș
curi, de cafenele și de hoteluri, cari de 
cari mai frumbse și mai somptuose, pare că 
nu se mai sfîrșesce. Bosforul cu apele lui 
liniștite și limpedl, separă Constanfinopolul 
(Jș foburgurile șale dia Asia, ayend o în
tindere de apropo irei-^ecl de kilometri, 
și pe acest parours priveliști, unele mai în- 
cântătore ca altele, se desfășură privirilor 
nostre. Ca o vale din munți, strîmtdrea șer- 
puește; fluviul maritim aol se strînge, aci 
să lărgesce pănă se deschide în fine în spre 
Marea de Marmara. Când întri din Marea 
Neagră în Bosfor, observi imediat un mare 
contras. Din o mare uniformă și sălbatică, 
dai peste peizagele Bosforului, cari pe 
lâugă frumseța lor mai au și farmecul ne
prevăzutului. Palatele și grădinile, aședate 
tOte pe coloue, în amfiteatru, imbarcațiu- 
nila de tot felul, cari se oglindesc în a- 
pe.le străvezii ale Bosforului, tote variază 
a infinit.

Itnpr, căii. fer. ung. în argint 472% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. ou premii . , .
Dosuri pentru rog, Țisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . .

101.15
121.25
97.45
97.50

154.75
139.50
101.75

Renta de argint austr.......................... 101.80
Renta de aur austr...............................123.30
LosurI din 1860. . .... 145.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 956.—
Aeții de-ale Băncei ung. de oredit. 408.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 376. —
l^apoleondorl....................
Mărci imperiale germane
London vista ....
Paris vista...................
Rente de oorbne austr. 4%
Note italiene....................

9.521/2
58.60

119.60
47.50

101,20
44.37%

i«

Mare esposiție artistică

Proprietar: Or.
Redactor responsabil G^egoriu wiaîor'.

Verfălschte schwarze Seide.
Ulan cerbrenne etit Zîîiifferdyen bes Stoffes voit 

bcm man faufen rotii, unb bie etoaige Derfalfcțnitg 
tritt fofortju Eage: <Ecf?te, rein gefarbte Selbe frân- 
felt fofort jufamtnen, verlbfdjt balb unb Ifinterlâfjt 
toenig 2Xfcf?e con gang tetlbrâunlidjer ^arbe.—Vet- 
fdlfdjte Selbe (bie Icidjt fpecFig tuirb unb bridțt) 
brennt langfam fort, namentlid; gliinincu bie„Sd;ug- 
fdben" wetter Cmeun feljr mit vfarbftoff erfdnuert), 
unb fpnteriajjt elite bmifelbraune SIfrfje, bie fidj im 
(Segertfaig jur ed;ten Selbe ntd;t frâufelt, fonbern 
friimmt. Șerbriirft man bie 21fd?e ber edjten Selbe, 
fo jerftdubt fie, bie ber rterfdlfdjten nid;t. Die Sei- 
deii-3’abr6ti <S. Henneberg (If, it, K. 
fjoflief.), Kiii-neli uerfenben gcrn lîîufter con 
tțrert cdțten Scibciiftoffen an ^ebermann, unb liefern 
einjelne Hoben unb ganje Stiicfe porto- und steuer- 
frei in bie Wohnung.

CswswS pseteâ Brașov.
9 Septemvre 1896,
Camp.
Oump.
Camp.
Camp.
Oump.

Din
Banonote rom. 
Argint român. 
Napoleon-d’ori 
Galbeni
Ruble rusescl
Mărci germane Oump. 
Lire turoesol Oump. 
Spris. fono. Albina 5(,/0

9.46
9.43
9.50
5.60 

126.-
58.30
10.60

100.75

9.49
9.46
9.53
5.65

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend,
Vend.
Vend. 110.75

de

TABL0W ORIGINALE 
Deschiderea mâne Jos m 8 Sept, 

în clădirea cea nouă a Oloi*  ijang Kosentbal 
Strada Porții parterre.

Colecția conține tablouri de Fr. v. Friedleander, Fr. 
v. Defregger, Prof. E. Bohm, Prof. c. Schleicher, J. Bardîg- 
noni, E. Charpentier, J. Dumont, F. v. Persaglia, R. Wag
ner, F. Ditz, E. Brandt, R. Alott, precum și cele doue 
Icoane premiate ale Prof. I. E. Gaiser in Munchen, Car
dinal Richelieur la concert la curtea Louis XIV. și Farthie 
suregagnie.

Intrarea de personă 30 cr. Militari și școlari jumătate.

iW Esposițîa va ținea câteva *?i8e.

O ig’ectaa>

CursuS Ita bursa dm VEena.
Din 8 Septmvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.35
Renta de corone ung. 4% • ■ • 99,50
Impr. c3.il. fer. ung. în aur 472% • 123.15
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DâW’Spre-Șec®
locuri pentru clădiri cu gră

dini, situate la loc frumos, vis-a- 
vis de Vila Luckhardt sunt de

vendar e.
■i

Informații se pot lua la proprie
tarul, strada Sf. loan l^r. 9.

1057,3 - 3

«XXXXXXXXXXXX»

Membra Juriului esposiției milenare 1896,

Seson de To mna și Ernă.
Avem onărea a atrage din nou amicala atențiune a 

On. p. asupra fabricatelor nostre proprii de 

Postavuri și mărfuri ie modă 
cu deosebire asupra stofelor de pardesluri, rocuri 
de ernă (paltone), uniforme, pleduri pentru 
bărbați.

Nu maî puțin recomandăm fabricatul nostru

Loden Ardelenesc
ca specialitate: Touriștilor, amatorilor de sport, econo
milor și țeranilor. In privința durabilității și solidi
tății este de preferat așa numitul Loden de Stiria și Tirol 
de aceea este forte potrivit pentru costume de gim
nastici, vânat, Havelochs și mantale.

Ne rugăm de o cercetare cât mai numerosă

WILHELM SCHERG & C-ie.
2-12

Membru Juriului esposiției milenare 1896.

Se caută
Un comptaM ele prima forță în compta- 

biiitate duplă și în corespondența comercială.
Un mechanic, ele prima forță, care se dirige 

locomative și se îngrijască de reparațiunî.
A se adresa la Donmul 1051,7—9

EMIL COSTUTESCU Bucurescî,
Strada Colitei Mr. ©S'. seu la Sinaia.

AVIS DE DANS. ' 
Șcâla ie dans Fiedler Erasov.

Am onore a însciința pe m. o. public, stimați părinți și
tutori, directori de institute și junimea amatore de dans, că 
voi deschide în șoâla de dans fondată de rep. meu frate și bu- 
curându-se de cel mai vechili și cel mai bun renume printre 
institutele de acum din Brașov urmărind același scop 

Curs de dans
de estimp la I Septemvre 1896. — In școla mea se vor iustrua 
afară de tdte dansurile usitate și de regulile de bunapurtare încă 
și cele mai noue noutăți din arta dansului punctual și după 
metodul cel mai lesnicios, tot odotă se va pune o mare grije 
întru supraveghiarea elevilor.

Durata cursului 3 luni. — Onorariu cel obicinuit.
Elevii se primese în tdte cțilele în localitățile șcdlei mele, 

Strada Hirscher Nr. 9, de dans și rog pe m. o. părinți și ti
nerimea a săvârși înscrierea păna la deschidere, pentru ca nu 
cum-va din causa de întârețiere se sufere vr’o scădere la învă
țătură. — In fiă-care Duminecă vor fi exerciții libere de dans, 
er din timp în timp coterii închise, la care prucum și la cer
cetarea șcdlei mele de dans am ondre a invita pe M. O. public.

Rugându-me a mi-se păstra. încrederea de pănă acum voiu 
stărui necontenit a o merita pe deplin, er cum-că am meritat’o 
și pănă acum o dovedesce reputația șcdlei de dans Fiedler.

Cu înaltă stimă
UTSA FIEDLER.

Sora măestrului de dans Franoisc Fiedler.

r ■i

Sosirea $1 jlocaroa trenurilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 ore 07 m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 bre dimineța. 
Trenul acoel.: 2 bre 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 bre 25 minute sera.

2. Dela Bucurescî la Brașov:

Trenul accel: 2 bre 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 bre 20 m. după ambcll. 
Trenul de persone : 9 bre 8 minute sera. 
Trenul accel.: 10 ore 19 minute săra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 bre 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 bră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 bre 31 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 bre 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 bre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 bre 40 m. dim.

*) Acest tren circuleză

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 bre 8 min. diminbța.
Trenul accel..- 2 bre 45 min. după amu
Trenul de persone: 7 bre 43 min. sera.. 
Tr. accelerat: 10 bre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucurescî:

Trenul de pers.: 3 bre 55 min. dimin „ 
Tr. accelerat; 5 bre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 bre înainte de ametjL 
Trenul acoel.: 2 6re 19 min. după am,
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu- 

Trenul mixt: 8 bre 35 min. diminbța.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: 4 bre 30 min. dim.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persbne: 3 bre 1 după am.
Trenul mixt: 8 bre 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 bre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persone 6 oro 40 min. sera.

unmai Joia Dumineca și la sărbători.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


