
.1

RsiacHunet Atonistriîiwa, 
!i Tipografia

Brașov, piața mare Nr. 30,
Rorisori nefriLucmto nn aa 

primeso. —MAiiuaGnpLo 1 u 
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INSERATE se primesc la Adml- 
alstrsLțlune tn Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri de anuuolurl .' 

în Viena: Ji. Bums, Heinrich 
Schalek, Rudolf Ifosss, A. Oppeltks 
Naohfolgerj Anton Oppelik., J, 
Banncocr, în Budapesta: A. F. 
Qoldbergsrg, Eckstein Bernai; în 
Bucuresoi: Agence Havas, Suo- 
eursale de Boumanie; în Ham- 
btLit: Karolyi & Liebmann.

Prețul Inserțlunllar: o seriă 
garmond pe e eolână 6 or. și 
fiOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese dnpa 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. Beu 30 bani.

LIH„

„Gazeta" iese în M-care di.
Abonamente pentru Austre-Ongaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese iunl 

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

Pentru România sl străinătate;
Pe un an 40 franci, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din întru și din atară 

și la dd. GolGotori-
A^nameatnl pentru Brașov 

adminietrațiunca, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 80 etașdu 
I.: po un an 10 fi., pe șese 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 flr. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 0 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fl, Un eaemplar 5 or. v. a, 
sbu 15 bani. Atât abonamen
tele cât și in8erțiunile sunt 

a se plăti înainte,

Brașov, Sâmbătă 7 (19) Septemvre

Floricele milenare.
, Șoviniștii guvernanți îșl fac, 

nu-i vorbă, tbte chefurile cu ocasiu- 
nea mileniului. Li-s’a năzărit, ca pe 
Tâmpa cea frumbsă dela Brașov, 
la pblele Bucegiului, s’ar potrivi de 
minune eă fiă așecjat unul din cele 
șăpte monumente, ce s’au ridicat 
pe banii țerei pentru eternisarea 
serbărilor milenare. Și etă că ne-am 
și pomenit cu jupânul Arpad în vâr
ful Tâmpei. Ce-i drept, îucă nu i-am 
v§c|ut cinstita față și nu seim, cu 
ce ochi se înhblbă cătră noi: decă 
e crunt și ne’mpăcat, ori că are o 
privire mai civilisată.

Când s’a adus mai întâiu îna
intea representanței comunale pro
punerea, de-a ceda locul din partea 
orașului pentru monumentul mile
nar, unul din membrii români, re
flectând la soirea adusă de unele 
foi maghiare, că e vorba ca pe 
Tâmpa se se așecțe statua lui Ar
pad, a arătat, ce monstrubsă este 
idea acesta atât d;n punct de ve
dere istoric, cât și din considerațiă 
față cu ținutul acesta locuit de na
ționalități.

Atunci un mare impiegat al 
primăriei vru se liniștescă pe mem
brii representanței, declarând, că nu 
e vorba de-a se «șefia aici o statuă 
a lui Arpad, ci numai un obelisc 
cu inscripțiuni.

Ei bine, s’a făcut ceea ce au 
vrut guvernanții și, precum s’a do
vedit cu prisos, primăria orașului 
nostru a jucat un rol forte umilitor 
pană în sfîrșit, stând gata la ordi
nele celor din Pesta, fără a sci mă
car cum se cade ceea ce voesc.

Mai mult, mecanismului probat 
al înriurirei fișpănesci i-a succes, 
mulțămită oportunismului predomi
nant în acest oraș, de-a înscena și 
comedia ne mai pomenită, de-a se 
arangia o serbare pe cheltuela ora
șului și cu concursul primăriei lui, 
drept mulțămire, că ’i s’a impus un

monument, pe care nu l’a dorit și nu 
l’a vrut.

Der ce nu se întâmplă în fiiua 
de afi! pentru mai marea gloriă a 
maghiarismului violent? Protestările 
puțin ajută, când nu e cine sS facă 
se fiă simțite acolo, unde trebue, 
când majoritatea se întrece în ma
nifestarea servilismului celui mai 
detestabil față cu cei dela putere. 
Cele vre-o 30—35 voturi, cari și în 
ședința de Mercur! s’au ridicat în 
contra tămbălăului umilitor, ce s’a 
propus a se face pe cheltuela și cu 
concursul orașului, au fost compuse 
din voturile membrilor români și ale 
Sașilor „verfiî“.

Dâr ce folos, căci moderații 
sași mână în mână cu membrii un
guri s’au făcut luntre și punte pen
tru monumentul lui Arpad și pentru 
ministru și câta lui, care vine se-1 
inaugureze. Și așa, precum bine fiice 
organul Sașilor tineri, nici nu se va 
pute afirma strict luat, că monumen
tul a fost impus Brașovenilor, căci 
de bună voia majoritatea modera
ților sași a dat mai întâia locul 
pentru monument și după aceea a 
decis a 1 lua în primire ca dar fă
cut orașului și a serba încă acesta 
cu alaift.

Sașii „verfii44 sunt conduși de 
cele mai bune sentimente naționale, 
dâr ce se-i faci, când nu pot răsbi 
acolo, unde ministrul și nșpanul au 
cel dintâiii cuvânt ?

* **
„Kolozsvâr44 de Joi se arată 

fârte surprins, că clarul „Kronstădter 
Ztg.“ din loc a scris, vorbind des
pre monumentul milenar dela Bra
șov, că printr’ensul „se profanâză 
Tâmpa“ și că acesta „trebue se 
umple de durere pe orl-ce Sas“.

După ce afirmă, că regele Geza, 
descendent din casa lui Arpad, li-a 
dăruit Sașilor frumosele ținuturi din 
Transilvania și că iote ce le-au avut 
și au ei în fundul regiu numai dela

Arpafiî le au, că prin urmare sen
timentele Sasului, cât și ale Unguru
lui, ar trebui necondiționat sâ se în- 
tâlnâscă în venerarea Arpafiilor ; și 
după ce fiice, că e fără părechiă 
ura și cinismul, ce răsuflă din arti- 
cuiul cțiarului săsesc, fâia șovinistă 
clușiană face următârele caracteris
tice observări:

„Dâcă, de esemplu, Slovacul din Un
garia nordică, care este locuitor băștinaș 
al acestei țări, său dâcă Valahul ardelean, 
care îșl închipuesce a fi locuitor băștinaș, 
gândesce sâu ar gândi într’un mod pe cât 
de stupid, pe-atât de dușmănos, oă el tre
bue să fiă mănios pe ouceritorul de patriă 
Arpad, din causă că cu o miiă de ani 
înainte a devenit stăpân peste acest pă
mânt : acâsta, ce-i drept, e o mare nebuniă 
și o pornire păeătosă, însă are ore-care în
țeles, fiă acest înțeles ori cât de abomi
nabil.

„Dâr dâcă Sasul vorbesce în tonul, 
cum vorbesce „Kr. Ztg,“ ; dâcă Sasul nu- 
mesoe profanare faptul, oă se ridică mo
nument gloriosului întemeiător de patriă, 
căruia, precum și generosității urmașilor 
săi au să datorâscă, oă rassa săsâsoă a 
ajuns la o vieță înfloritore în Ardâl: un 
astfel de atentat fam pute oalifica numai 
oa un semn al unei ne mai pomenite 
sălbătăoirl a sufletului14....

Lucru semnificativ este, că cu 
un aer de generositate quasi-des- 
cendentul perciunat al lui Arpad 
declară, că nu vrâ sâ tragă conse- 
cențele indicate din articulul foiei 
săsescl, căci mai întâifl Sașii „verfii44 
nu sunt representanții opiniunei pu
blice săsescl; al doilea „Kolozsvâr44 
mărturisesce, că și Maghiarii portă 
vina pentru „disprețul și nesciin- 
ța“, ce-o manifestă organul Sașilor 
„verfii44.

Sașii „verfii44, fiice, se compun 
mai mult din tinerime, care din scâ- 
lele lor confesionale au supt spiritul 
de ură și de intoleranță față cu 
Maghiarul.

Ergo sus Arpad și jos cu scâ- 
lele confesionale săsescl !

Acesta e resultanta. ce-o trage 
fâia șovinistă budgetară din oposiția 
minorității săsescl fără a-se gândi 
măcar, că și moderații din majori
tate „cu gând patriotic14 tot numai 
în școlele confesionale săsesc! au în
vățat și încă, se păte dice, aprăpe 
fără de nici o escepțiune.

Ce se-i faci însă? E în aer, că 
anarchiștii dela putere pregătesc 
nouă atentate pentru ca să stîngă 
cu totul șcălele naționalităților.

Gândul quasi-arpadianului dela 
Clușiu se întelnesce aici cu acela 
al rămășițelor neaoșe ale cumplitului 
Arpad.

CRONICA POLITICA.
— 6 (18) Septemvre.

Piarele semi-ofioiose din Budapesta 
publică următorul program parlamentar 
pentru jumătatea doua a lunei Septemvre: 
Cestiunile puse la ordinea fiilei pentru 
adunarea de Luni se vor și resolva în 
acea adunare, și cetirea a treia va urma 
Marți, eventual Miercuri. Camera nu va 
mai ținâ apoi ședințe în săptămâna vii- 
tore din causa conferenței interparlamen
tare și a sărbărilor deschiderei Porților de 
fier, la oari vor lua parte număroșl mem
bri din cameră. Camera magnaților va des- 
bate în 30 c. tote cestiunile cari vor fi 
resolvate săptămânile viitore în camera 
deputaților, și afară de aceea proiectul 
privitor la judicatura Curiei în cestiunl 
electorale. *

„Moskowsky Viedomostiu vorbind des
pre Rușii din Ungaria, fiice următârele: 
„Maghiarii voesc să dea lovitura de morte 
Rușilor din Ungaria, prin Introducerea lim- 
bei maghiare în bisericile și șcâlele lor. 
Ce e drept, poporațiunea rusâscă din Un
garia are puțină inteligență și preoțimea 
ei e maghiarisată, însă cele 500.000 oa- 
pete de Ruși ou tâte acestea rămân cre
dincioși națiunei lor, și copii lor îndată 
ce ies din șoâlele maghiare, încep din nou 
a vorbi numai rusesoe. Rușii din imperiu 
ar trebui să se intereseze de conaționalii

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ cărui blană er» ținta ambilor oficerl, era 
urmărit de ei, căci colonelul voia să 
ucidă pe al două - fiece - lea tigru pen
tru ca să-și câștige renumele unui per
fect Nimrod al tigrilor. Astfel se stre
curau ei prin căile sălbatice ale pădurei, 
oând de-odată înaintea unui arbore zăriră 
un măreț tigru, ai cărui ochi luciau sinistru, 
nările ’i se dilatară, câda bioiuia cu nerăb
dare pământul. „Frumos esemplar14,. clise 
oolonelul cu mina unui cunoscător, „Hary, 
fiiul meu, al două-fieol-lea va fi cel mai 
frumos din vieța mea!“

Deja bestia se pregătea de atac, deja 
ținți colonelul cu flegma unui probat vânător, 
când răsună un fluerat original și amândoi 
văfiură, spre cea mai mare uimire cum ti
grul îșl închise gura și umilit se târî la 
pioiârele unei fete tinere, ce apăruse prin 
tufișuri. Costumul pitoresc al femeilor in- 
diane aooperea statura sveltă și împosantă 
a nouei venite, părul negru cădea în abun- 
danță pe grumazii, ei și în ochii ei lucea o 
espresiune de atâta mărime de spirit și 
melancolia, încât bietului Hany începu a-i 
bato inima cu putere.

Pe când animalul lingea mânile fetei,

acâsta fiise într’o perfeotă englezâscă: „Re
gret, d-le colonel, oă trebue să opreso 
glonțul pentru cel de al două-fieoi-lea; 
după oum vefil, e favoritul meu, și de sigur 
vei arăta proverbiala complesanță englesă, 
dâcă nu-1 vei uoide.44 Colonelul, aranoând 
o privire plină de regrete cătră tigru, fiise:

— „Dâr cine ești, D-ta Miss, de apari 
aiol ca o principesă din povești, pe care 
o adoreză ohiar și animalele ?“ — „Eu sunt 
fiica unui independent Rajah“, răspunse 
indiana cu o mândriă nobilă. „Tatăl meu a 
oăfiut pe câmpul de luptă, ca oredinoios 
tovarăș al lui Nana Sahib, când se înoercâ 
împreună ou acesta să scuture jugul asu
pritorilor străini. Ura, ce o port față de 
oăile vostre ferate și față de cultura vos- 
tră, mă face să petrec aiol prin păduri, 
unde simt pământ independent și Sing este 
cel mai credincios păzitor și tovarăș al 
meu44.

Picând aoeste, ochii ei fulgerau, dâr 
se oalmară oând văfiură privirea admiră- 
târe a lui Hary. „Dâr cum vine “ întrebă 
Sir Gray, „că acest animal se târesce umi
lit la pioidrele d-tale oa și când o putere 
ore-care ar fi prefăcut sufletul său d6 tigru

într’un miel blând ?“ — „L’am aflat, odini- 
dră rănit în tufiș și ca un medic i-am vin
decat ranele, ceea ce d-tale, oa vânător 
înverșunat, îți pare luoru ridiool14, fiise ea 
ou un zimbet înoântător, oare lăsa să se 
vadă două șire de dinți albi și care pri- 
cinuî o furtună formală în inima tînărului 
ofioer. „El e și reounoscător, precum rare
ori este un om, și-a întrerupt relațiunile ou 
sălbatioii săi tovarăși, urmându-mă pe mine 
pas de pas. Cruțându-1, d-ta, mai deobligat 
a te avertisa, oeea ce nu ar trebui să fao 
oa o Indiană, ce sunt; în aoest ținut oălă- 
toresc bande înarmate de LipahI, și doi ofi- 
oerl englesl ar fi pentru dânșii o bună 
pradă..A Abia terminase vorba, oând se și 
repefiiră din tufișuri câte-va figuri pârlite 
de sâre; mai înainte de că Englesii să-și fi 
putut ridica armele, fură legați și târîțl în 
desișul pădurei.,.

într’o oasă aprâpe în ruine, ale cărei 
ziduri dărîmate erau argintate de lumina 
lunei, ardea un foo mare, împrejurul căruia 
Hindușii erau tăbărîțl în grupuri pitoresdl; 
rafiele duple ale focului și ale lunei se 
oglindau în țevile lucitore ale pușoilor, 
aruncau nenumărate reflexe pe arborii înalțl

Fiica raialei.
Din nemțesce.

— „ ’Ți spun, d-le colonel, că suntem 
pe urma sa. Privesoe crengile rupte, ur
mele labelor sale pe pământ și te vei con
vinge, oă al două-fieol-lea glonț al d-tale 
nu va greși."

Astfel vorbea un tînăr oficer, îmbră
cat în uniformă englesă, cătră superiorul 
său, colonelul Thomas Gray Ery, ale cărui 
priviri red și chibzuite erau ațintite cu 
blândețe asupra lui.

Ei se aflau într’uu tufiș des în apro
pierea orașului Laknan ;diu India nordică, 
unde tocmai se reprimase răscola Lipahilor— 
tufele încolăcite împedeoau pașii lor. Ra
dele sârelui pătrundeau forte puțin printre 
ramuri și frunfie. Tăcerea tainică a naturei 
era întreruptă numai de trosnetul crengilor, 
pe oari săreau sburdalnioiie maimuțe, aici 
erau într’o regiune, unde încă du pătrunse 
șueratul locomotivei, unde tigrul bengalic 
îșl esercita singur sângerâsa sa stăpânire.

Și tocmai acest rege al ținutului, a
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lor amenințați de maghiarisare, deore-ce 
și pentru cele 100 milione Ruși din ma
rea Rusiă au servit Carpații ca leagăn, și 
ar fi o rușine pentru Ruși, să lase pe frații 
lor rămași printre CarpațI pradă maghia
rismului".

*
Guralivul scriitor franoes Raoul Che- 

lard, ounosout ca mare maghiarofil, scrie 
în r Revii e britanique*  un articol despre des
chiderea Porților de fier și despre rolul 
Ungariei în Orient, pice, că Maghiarii 
tot-dâuna au înclinat spre oivilisațiune și, 
în necunoscință absolută de causă, Che- 
lard cuteză a afirma, că Românii și-au îm
prumutat cultura lor dela Maghiari într’un 
timp, când, orbecând în barbariă, și-au 
uitat și scrisârea. Afirmă mai departe, că 
și Slavii și-au câștigat prima cultură dela 
regii maghiari și dela curțile acestora. Etă 
afirmările cele mai păcătose ieșite din 
până francesă. Ne mirăm cum de fiarele 
franoese primesc informațiunl atât de per
verse dela un individ, care mai că mirosă 
a Jidan franțuzit.

Afacerea monumentului lui Arpad.
Dela comună.

Brașov, 17 Sept. n.
Am promis, că voiQ reveni asupra părții 

a doua a desbaterilor în afaoerea monu
mentului milenar de pe Tâmpa. — Venind 
la rend disousiunea asupra cheltuelilor pen
tru primirea și ospătarea ministrului și a 
suitei sale, luă cuvântul mai întâia

Dr. Carol Lurtz, care di°e> trebue 
să protesteze cu tdtă energia contra risipei 
intenționate a banilor orășenesc!. Se oer 
2000 fi. și afară de aoâsta o sumă, ce va 
avă să o fixeze o comisiune. Și pentru-oe? 
Pentru-oa câte-va persone să-și făoă o 4*  
bună, mâncând și bând. Pentru primirea 
ministrului e vorba să se voteze sume așa 
de mari, dâoă ar veni însă episcopul nos
tru săsesc nu s’ar face nimic, der el 
nici n’ar primi o astfel de prădare de 
bani. Și aoeștî omeni nu se gândeso la 
marea sărăcia, ce domnesoe în oraș. Cei ce 
vor asista la festivitate, când vor bea șam- 
paniă să-și aducă aminte, că sunt laorimile 
nefericiților, cari nu potsă-șl plătâscă dările 
și sunt zălogițl; ca fețe de masă la ser
bare să se întrebuințeze protooolele luate 
de eseoutorii de dare; musica la masă să-o 
faoă tobașul, care anunță esecuțiile. Decă 
majoritatea săsâsoă, 4i°e vorbitorul, vrâ să 
ospeteze pe ministrul și suita sa, atunci 
fac’o oonform veohei ospitalități săsesol pe 
propria lor cheltuială, și să contibue ei 
dela sine banii pentru banohet, să nu lase 
înse ca banii de dare greu câștigați să fiă 
prădațl. In fine arată, că ministrul în afa
cerea abatoriului etc. a adus pagube ora
șului, că nu,, merită deci ospătare și dis- 
tincțiune din partea acestuia. Propune a se 
răspinge cererea magistratului.

După-ce mai vorbesce Dr. Gusbeth, 
înțepând pe Sașii „verdl", despre cari 4ic®> 
că ar sămâna numai ură (Protestări sgo- 
motdse din partea Sașilor „verdl®), si după 
oe advooatul Schnell oaută a lua in apărare 
pe ministru, dioend, că nu el e de vină în 
afacerea abatorului etc. — acesta propune 
încheierea disousiunei, oare se primesce.

Arsenie Vlaicu cere, ca cei 2000 fi. 
destinați pentru primirea ministrului să se 
întrebuințeze în folosul săracilor din Bra
șov. Fabritius propune să se voteze numai 
1000 fi.

Directorul Valerie Bologa : Din punct 
de vedere politic, ca fiiu al poporului ro
mân, în consecența atitudinei observate de 
Români față de mileniu, e contra propu
nerilor magistratului. Din punct de vedere 
economic îusă, — refleotând la afirmarea 
unui ante-vorbitor, care d130 că ar fi o 
datoriă de onore pentru oraș de-a ospăta 
pe cheltuela sa pe ospeții, ce vor veni la 
desvălirea monumentului de pe Tâmpa, — 
e de părere, oă din oontră, e o datoriă de 
ondre a orașului, de-a administra conscien- 
țios averea comunală și să nu o prădeze 
cu banohetuell pe spesele comunei, când 
bine seim cu toții că budgetele comunale 
încheiă cu considerabile deficite. Se susține 
oă serbarea milenară ar fi o serbare a 
țărei, atunol să se porte cheltuelile din 
visteria statului. De ce să aducă Brașovul 
jertfe mai mari, decât alte orașe? Dâcă 
ospeții, oe vor să vină la inaugurarea mo
numentului de pe Tâmpa, ar soi, cu câtă 
neplăcere vor fi primiți și ospătați, de 
sigur, că ar refusa și una și alta.

Dr. Otroban dice, că deși el cu soții 
săi ar putea să ospăteze pe ospețl, totuși 
acesta se cuvine să-o faoă orașul.

Dr. Lurtz ia cuvântul de încheiere. 
Ori ce s’ar 4lce» adevărata cinste cere, ca 
cei ce sunt pentru monumentul milenar, 
să porte cheltuielile din buzunarul pro
priu. El apelâză deci înoă odată la sim
țul de onore al majorității și se rdgă ca 
adunarea să respingă propunerea magis
tratului.

Mai vorbesce raportorul Hintz pentru 
încuviințarea sumelor cerute de magistrat. 
Urmâză votarea nominală.

Propunerea profesorului Vlaicu nu-o 
admite președintele la votare. Pentru pro
punerea lui Lurtz au votat 28, contra ei 
51 mebri, între aceștia din urmă și 14 fun
cționari ai primăriei.

Astfel s’au primit de cătră majori
tatea oportunistă tote propunerile magis
tratului.

Atac asupra școlelor nostre.
Comisiuuea financiară a camerei un

gare a ținut alaltăerl o ședință, sub pre
ședinția lui Coloman Sztil, luând în per
tractare budgetul portofoliului de oulte și 
instrucțiune publioă. Raportor a fost Fran- 
oiso Fenyvessy.

După-ce se luară mai întâi în disouțiă 
universitățile din Budapesta și Clușiu, se 
trecu la gimnasii.

Aoi luă cuvântul deputatul Dionisiu 
Pazmândy, oare totdeuna trebue să-și des
chidă gura oând e vorba de naționalități. 
El dise următdrele:

Motorul prinoipal al tendințelor duș
mane statului, desvoltate la Români, suut 
șoâlele lor medii, în oarl nu mai e permis 
de-a tolera stările, ce domnesc de present. 
Vorbitorul are de gând să pășâscă înaintea 
oamerei cu un proiect concret, deoreoe 
ține absolut necesar, oa istoria și geografia 
și în șodlele naționalităților să se predea 
esolusiv în limba maghiară, și programele 
anuale să se scrie la fiă-care șoolă medie 
unguresoe.

Atrage atențiunea asupra gimnasiului 
reg. din Fiume, a cărei limbă de propunere 
nu e maghiară. Amintesce, că gimnasiul 
din Năseud e gimnasiu de stat (Minciună! 
— R.), dâr cu tote acestea, afară de in
scripția de pe frontispiciul edificiului, nu 
este nimic maghiar în el. Tot asemenea 
stare domnesce Iși în Beiuș, unde se pre- 
fao Maghiari în Valahi. La gimnasiele 
săsescl și în gimnasiul din Lovo instrucțiu
nea se face esolusiv în limba germană.

Guvernul maghiar are datorința de-a 
reforma oât de îngrabă școlele ou limbă de 
instrucția străină (!!).

La acestea ministrul TF/assics declara 
că urmăresce cu cea mai mare atențiune in
stitutele amintite de Pazmândy, și unde 
stă față ou acuse concrete, acolo premerge 
ou deplină energiă. Iși dă totă nisuința 
de-a nutri atragerea și interesul față cu 
limba și oultura maghiară, dâr trebue să 
observe marginele hotărite prin lege. Unde 
află tendințe contrare statului, acolo faoe cu 
totă hotărîrea disposițiile de lipsă. A dis
pus oa se se sorie mai multe cărți în limba 
naționalităților, cari au și fost introduse 
în șoole, și în direcția acesta îșl continuă 
aotivitatea. Dealtmintrelea se va esprima 
mai pe larg ou ooasiunea înaintărei proiec
tului lui Pazmândy.

Când ajunse discuția la școlele popo
rale, se ridioă dm nou Pazmândy și atrase 
atențiunea ministrului asupra acelei ten
dințe, ce se pote observa în comunele ro
mânești: oă făr’ de nici un scop înființâză 
scole poporale, ceeace îngreunâză forte 
mult pe comune, și în urma ooleotărei dârei 
școlare prin funcționarii de stat, îl fao pe 
stat odios înaintea poporului și crează în 
învățători astfel de omeni, oarl sunt mij
locitorii tendințelor contrare statului.

Congresul studenților români.
ErI diminâță, la orele 7 și jumătate, 

peste 200 de studențl bucureștenl au sosit 
la gara Pașcani, unde s’au întîlnit cu vr’o 
80 de studentl din Iași. Intîlnirea a fost 
forte animată ; studenții toți isbucneau în 
strigăte de ura! După 20 de minute trenul 

a plecat spre Fălticeni, unde studenții au 
sosit la orele 11 și 20 minute.

Pe peronul gărei se aflau primarul 
lorgu Radu, înconjurat de consilierii comu
nali, comitetul de reoepțiune, precum și un 
mare nnmăr de cetățeni.

Musica regimentului a cântat „Deș- 
tâptă-te Române" și studenții, în mijlooul 
aolamațiunilor entusiaste, s’au dat jos din 
tren. Primarul lorgu Radu a urat studenți
lor bună-venire, în numele orășenilor.

Dela gară studenții și cetățenii, for
mând un cortegiu impunător, au plecat pe 
jos pe strada dintre Spitalul Israelit și fos
tul local al gimnasiului, îndreptându-se oă- 
tră biserica catedrală, unde s’a oficiat un 
Te-Deum. Apoi, tot în cortegiu, parcurgând 
strada Mare, studenții ou musica militară 
în frunte, s’au dus în marea sală a Teatru
lui, unde primăria le oferise un dejun de 
300 taeîmurl.

Deși autoritățile looale, la ordinul gu
vernului, au făcut tot posibilul, după oum 
anunță „Epoca", ca sțudenții să nu facă 
esoursiune la Baia, sub pretext, că drumul 
ar fi impracticabil, totuși un mare număr 
de cetățeni au determinat pe studențl, oa 
Duminecă dimineța escursiunea să se facă.

S’au luat măsuri ca în acea di sute 
de țărani să fiă adunați la Baia pentru a 
asoulta discursurile ce se vor ține despre 
celebra bătălie ce s’a dat acolo acum patru 
sute de ani între Ștefan cel Mare și Mateiă 
Gorvinul, regele Ungariei, bătălie, care s’a 
efîrșit cu fuga oștenilor unguri și chiar a 
regelui MateiU, care abia a scăpat traves- 
tindu-se în țăran român.

SCIRBLE OBLEI.
— 6 (18) Septemvre.

La visita monarchului nostru în Ro
mânia. Astădl se ține în Sinaia un con
siliu de miniștri, sub președinția regelui 
Carol, în care se vor hotărî ultimele dis- 
posițiunl cu privire la primirea împăratu
lui Franciso Iosif. MM. LL. Regele și Re
gina României, împreună cu AA. LL. re
gale principele Ferdinand și principesa 
Maria vor sosi Luni în BuourescI, pentru 
de-a inspecta pregătirile oe se fac pentru 
primire. Pe calea Griviței s’au început lu
crările de înfrumsețare. In punctul numit 
„Mataohe măcelaru" se lucreză la ridica
rea marelor arourl de triumf. La biserica 
Sf. Voivodl s’au înoeput lucrările pentru 
o tribună publică. La porta Gărei se lu- 
crâză la arourile de triumf.

— o—
Conferenția interparlamentară de pace 

s’a desohis ieri la Budapesta. Deputății 
italieni, elvețieni și englesl au remarcat 
forte mult absența membrilor grupului ro
mân, precum și absența grupurilor boem 
antisemit și slovean din Viena și a gru
purilor din Belgrad, Sofia și Atena. Mem
brii grupurilor italian, elvețian și frances,

cari îșl aplecau frundele lor asupra taberei, 
într’un oolț întunecos, oare fu oruțat de 
lumină, zăceau doi omeni încătușați; pe 
când însă unul durmea comod și spăria pa
serile prin horcăitul său, celalalt nu îm
părtășea de sigur liniștea sufletâscă a to- 
vareșului său, ci privea gânditor spre oer, 
pe care treoeau fășii de nori, luminați de 
raflele argintii ale lunei.

Pe când visa el astfel, simți, oum o 
mână delicată îi desfăoea cătușele, el audi 
o voce duloe, șoptindu-i: „Doi cai înșeuațl 
stau la marginea luminișului pădurpi, stră- 
coră-te pănă la ei și alârgă în galop — 
gândesoe-te însă câte-odată la fiica raialei, 
oare diu oausa d-tale a devenit trădătore 
neamului ei", țlicând acestea, misteriosa 
salvatore voi să se depărteze, dâr brațele 
tînărului o ouprinseră și o sărutare ferbinte 
și devorătdre arse pe buzele ei, — astfel 
trecu o minută într’o fericită îmbrățișare, 
căci amorul e aoelașl în salonele capitalei 
ca și în desișul pădurilor. „La revedere!" îi 
strigă încă Hary amețit de voluptate, apoi 
desfăcu legăturile tovarășului său și, după 
oe-1 instrui asupra celor întâmplate, se stră- 
curară spre locul unde se aflau oaii. Aici în- 

căleoară și o luară la gdnă. Paznicii, alar
mați de tropotul cailor, împușcară după 
dânșii, der nu se luară după ei pentru-că 
n’aveau cai.

Tăcuți călăriau ambii oficerl în direc
țiune spre Laknan, când spre marea lor 
uimire audiră sunete de tobe și zăriră scli
pind o mulțime de baionete. Era un des
părțământ, care a fost trimis în căutarea 
lor și care îi primi ou sgomotose și ne- 
sfîrșite strigăte de: hura! — „Colonele", 
dise Hary „prima ndstră datoriă este oa 
să căutăm cuibul de rebeli și să luăm pri- 
sonierl pe Hindușii, cari p6te amenință pe 
frumâsa nostră salvatore". — „Ies", răs
punse laconio Sir Thomas Gray și în ou- 
rând întrega trupă urma drumul spre casa 
din pădure.

După un marș mai îndelungat zăriră 
în fine licărirea unui foc, oare da arborilor 
o colora roșietioă, și vădură d^urile, între 
cari zăcură ca prisonierl. Pe oând soldații 
se împrăștiară în împrejurime, cei doi ofi
cerl putură să observe scena, ce se petre
cea în interior, împrejurare, oare făcu să-i 
bată mai tare inima lui Hary și să-i trâcă 
pentru moment un nor înainta ochilor săi.

înaintea focului sta legată de un ar
bore o fată mândră și înaltă, fiioa raialei; 
Hindușii formau o grupă în jurul ei, oând 
un bărbat păși înainte și grăi următorele:

— „Tu, așa-deră ai eliberat pe duș
manii patriei ndstre, tu, uitându-țl de fap
tele eroice ale tatălui tău, li-ai arătat cu 
trădare calea spre libertate? — „Da“, răs
punse o voce mândră și armoniosă, oare 
făcu să răsune mii de corde în inima lui 
Hary, „eu i-am eliberat, pentru-oă iubeam 
pe unul din ei.,., am fost trădătdre și acum 
voesc să espiez". — „Vei espia“, d^se Hindu, 
„fooul sacru va ourăți acest suflet negru 
și....“ Dăr nu-șl putu termina vorbirea, o 
salvă înfricoșată de pusei sgudui pădurea 
și din tote părțile se arătară baionetele 
soânteiătore ale soldaților englezi. „Pre- 
dați-vă, miserabililor", striga Hary, care cu 
sabia scosă se repecli ntre Hinduși și, fă- 
oându-șl drum pănă la fata legată, o cu
prinse în brațele sale. „Sing", dise ea și 
arăta spre corpul întins al tigrului, împre
jurul căruia zăceau mai multe cadavre 
oribil mutilate și apoi îșl închise frumoșii 
ochi și-și rădimâ capul de peptul tremu
rând al lui Hary. *

Câte-va luni după aceste întâmplări 
loouitorii din Laknan fură susprinșl de un 
ciudat spectacol: într’un echipagiu pompos 
tras de nisce frumoși oai albi sta Hary S..., 
care-și dase dimisia din armată, și lângă el 
se rădima o frumosă și încântătore fată, 
mirâsa sa, fiioa raialei.

Ceea ce însă ridică la culme uimirea 
spectatorilor era un măreț tigru, care ca 
și o mâță blândă se alipea de piciorele ei 
și o privea cu nisce ochi inte'ligențl, nicl- 
de-oum însă poftitori de sânge.

— „Colonele", d'se ea cătră onora
bilul Sir Thomas Gray, oare ședea în fața 
ei, „nu e umilire pentru d-ta, să stai într’o 
vecinătate atât de paclnioă cu unul dintre 
perseoutații d-tale ?“ — „Ah, Miss", răs
punse Sir Gray, a cărui față severă se lu
mină de-odată; „acest al două-decelea e 
pentru mine cel mai demn de respectare, 
pentru-că a procurat lui Hary al meu o 
mirâsă atât de încântătâre. Goddam, ce 
vieță resistentă are o așa lighidnă", adause 
el, revenind la ideile sale predilecte de 
vânătore.

Ucu. 
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în frunte cu d-nii marchiz Pandolfi, Gobat, 
fost ministru elvețian, și Flourens, fost mi
nistru francos de esterne, după cum anunță 
„Epoca", vor pleca săptămâna viitâre la 
BucurescI, spre a manifesta simpatiile lor 
pentru Români,

— o—
Reîntorcerea monarchului nostru dela 

manevre. Din Przemysl se depeșâză, că 
terminându-se manevrele din Galiția, îm
păratul Franoiso Iosif a plecat alaltăerl 
după arniă^I la Viena, în mijlocul ovațiu- 
nilor entusiaste ale poporațiunei. O mul
țime imensă a primit pe împăratul cu 
aolamațiunl frenetice în tote stațiunile 
unde a descins. La Craoovia, unde împă
ratul a stat 15 minute, representanții țării 
și ai orașului l’au asigurat de fidelitatea 
lor nestrămutată și de devotamentul po
porațiunei.

—o—
AA. LL. regale principele Ferdinand 

și principesa Maria a României, după ple
carea monarohului nostru din BucurescI, 
adecă pe la sfîrșitul lunei Septemvre, vor 
oălători pentru o lună la Coburg.

—o —
Dela Academia română. Astăcjl la ora 

1 p. m. Aacademia Română ține ședință 
publioă. Se fac următârele comunioărl: D-l 
B, P. Hașdeu: Un român apărător al Vie- 
nei (1684). D-l V. A. Urechiă: Din edili
tatea Bucurescilor dintre anii 1800—1812.

—o—
D-ra Leontina Gartner, eminenta 

nostră artistă în violoncel, după cum aflăm, 
este angagiată oa profesâră la conserva
torul din New-York, unde d-sa va și pleca 
Dumineca viitore. Nu putem, decât să fe
licităm pe distinsa ndstră conoetățână pen
tru acest frumos avansament; regretăm 
însă, oă o pierdem pote pentru mult timp 
din mijlooul nostru și regretăm în special, 
că nu ni-a dat prilejiu măoar de-a o mai 
aufli odată într’un conoert al d-sale, admi- 
rându-i arta și desteritatea. Dorim tinerei 
artiste să ajungă sănătdsă la postul, oe-i 
va deschide o nouă carieră, și-i dorim 
ca acesta să fiă cât mai străluoită și fe
ricită !

—o —
Atac asupra unei espediținni scien- 

tifice. O depeșă scurtă din Cooktown, Aus
tralia, anunță, că în 10 August c. a fost 
atacat îu munții insulei Guadalcanar, de 
cătră indigeni, un despărțământ al vapo
rului austriac „Albatros", încredințat ou 
scrutări soientifice. Dintre membrii espe- 
dițiunei au fost omorîțl: geologul Henric 
baron de Foullon, cadetul Beaufort și doi 
matrosl; patru matrosl au fost greu, âr 
doi ușor răniți. Mulți dintre indigeni au 
fost pușcațl, restul se refugia prin păduri. 
Atât anunță depeșa, se ascâptă însă soiri 
mai amănunțite cu posta oare sosesce din 
Australia cu finea lunei Ootomvre. Coman
dant al vaporului „Albatros11 este căpita
nul de fregată Iosif Mauler de Elisenau. 
„Albatros" are 5 oficerl, 5 oadețl, 100 
matrosl și dispune de 3 tunuri.

— o—
Schimbări îu ministeriele române. 

Se asigură că îndată ce vor trece festivi
tățile primirei împăratului austriac, se vor 
face mai multe schimbări în ministeriele 
române, dâr mai ales în ministerial de es
terne și în personalul diplomatic și con
sular.

— o—
Copil răpit. Am fost adus și noi 

soirea, că în Viena o femeiă a răpit 
un copil al unui servitor de prăvălia, 
Reichel. Alaltăerl poliției din Viena îi 
sucoese a prinde pe respeotiva femeiă. Ea 
se ohiamă Maria Bartha și e de origine din 
Zobor în Boemia. In 1885 acâsta femeiă 
a mai fost pedepsită pentru furt, și de-atunc,I 
adus o viâță desfrânată. A făcut apoi ou- 
noscință cu un tînăr bogat și acesta o sus
ținea. Maria Bartha născu doi oopil, cari 
ambii muriră, și ea acum temându-se, că 
respectivul tînăr na-i va mai da mijloce 
de subsistință, îșl propuse să fure un copil, 
care să semene cu unul dintre copii ei. 
Locuința stabilă o avea Maria Bartha în 
Kierling lângă Kloster-Neuburg, dâr pen
tru ași ajunge scopul ea închiria și în 

Viena 4 locuințe diferite. Poliția având 
mare suspițiune, că ea e făptuitorea fur
tului de copil, o deținu, dâr în momentul 
când era să o ducă la poliția, ei îi suceese 
a merge pe un moment la o parte, scâse 
repede din busunar un revolver și se îm
pușcă. Copilul răpit a fost aflat la locu
ința sa din Kierling.

—-o—
Târg oprit. După cum se anunță dela 

căpitanatul de poliția din Mediaș, târgul 
de vite cornute și de oi, oarl se ține de 
regulă acolo la St. MihaiQ este oprit.

Monachismul și constitution aii smul*).

*) Dăm loc acestei corespondențe, fără înse 
de-a aproba tote conclusiunile, ce le face autorul 
ei pe basa premiselor sale. — Bed.

Din diecesa Aradului, 1896 Sept 1/13.
Aoeste concepte, s’ar părea, că nu încap 

la olaltă, pentru-că monaohismul cuprinde 
înșine: modestie, smereniă, subordinațiune, 
reserve și sărăcia; pe când constituționa
lismul propagă ouragiu, energiă, abnega- 
țiune și peste tot democratism, — estincjen- 
du-șl doctrinele întru ajutorarea classelor 
cjise „asuprite și neîndreptățite", — dâr tot- 
dâuna între marginele unor legi espi'icate 
și interpretate une-orl sinistru, de alte ori 
înadins în înțeles particular.

Monaohismul, adecă călugărismul, e 
de 3 feluri: RasoforI, Stavrofori și Mega- 
loshimii. Stavroforii depun jurământ pentru 
asoultare, sărăciă și curățenia pănă la 
morte. Numai din acest felia de oălugărl 
se pot aplica pentru administrațiunea sa
cramentelor prin parochii, și prin urmare, 
călugărul „stavrofor" se pote înainta pănă 
la gradul de arohiereu. In acâstă analogiă 
călugării „stavrofori" pot fi și se și aleg 
la coreligionarii sârbi ca parochl, și ca 
atari funcționâză printre popor în deplină 
libertate autonomă; sunt însă subordinațl 
deadreptul episcopului, și și aceștia, ca și ai 
noștri călugări „stavrofori", se pot alege 
și de deputatl pe la sinâdele eparohiale 
și congresele naționale bisericesol, adecă 
lor le dă dreptul canonic și constituțiunea 
biserieâseă prerogative față ou călugării 
„RasoforI și Megaloshimii". Pot fi adecă 
alegători — după cum s’a întâmplat în Arad 
în 1894 — și se pot și alege, — după cum 
ne convinge esperiența — pentru-că toți 
(afară de cei dela mănăstire) sunt aleși de- 
putațl „de jure" și „de facto" la sinodele 
eparohiale și la congresul național biseri- 
oesc. Der și în calitatea aeâsta sunt datori 
a observa ascultarea, smerenia, obediența, 
subordinațiunea și sărăcia. Și tot dela mo- 
nachii „stavrofori" se pretinde să fiă cei 
mai disciplinați, exemplari ai moralei; ou 
un cuvânt, bărbați de ordine și caraoter: 
totdâuna obedienți și subordinațl ignmeni- 
lor și episoopilor, fără orl-ce prerogative 
ori privilegii în parochiile unde nu sunt 
aplicați de parochl. Nu le este permis a 
partioipa său a primi însăroinărl politice 
nici într’un cas, fără consensul episcopului! 
Nu pot, nu li-se concede a se depărta din 
apropierea curtei episcopale! Sinodalitatea 
nu-i pote dispensa de sub aceste datorințe 
și couaițiunl „sine quibus non" niol-odată 
și nici sub un pretext.

Monachii „RasoforI" nu se pot înainta 
la gradurile preoției: ergo ei nici oând nu 
pot fi arehierei. Er Megaloshimii, depunând 
jurământul de ascultare, ourățenie și sără
ciă, nu pot nici oând absta dela obediența 
oătră egumen, și nici nu le ertat să dorâscă, 
ca să guverneze, ori să păstorâscă pe alții: 
ergo aceștia er nu pot fi admiși la parochii 
și gradat pănă la episcopia.

Eu voesc de astă-dată, să mă ocup 
oa și „per tangentem" „în situațimta schim
bată^ numai cu monaohismul (călugărismul 
„stavrofor") și încă în formă dictată de drep
tul canonic și adecă:

1. înainte de a întră cineva în ordul 
monachal, are să se examineze pe sine, 
decă are ori ba destulă tăriă spirituală pen
tru abcjicerea de sine și de cele lumești.

2. Dâcă e primit în ord, are să scie, 
că stă sub nemijlocita suprainspecțiune a 
igumenului și sub mijlocita jurisdicțiune a 
episoopului eparchial.

3. Că nu îi este permis a întreprinde 

vre-o călătorie fără licența în scris a igu
menului.

4. E dator ași îndrepta mintea, vieța 
și cugetul și a se conduce după canâne, er 
din contră să se depună.

5. Nu-i este permis a se preumbla 
prin cetăți și prin lume, spre ocara tagmei 
călugărești, âr cei ce le comit, aoeștia să 
se trimită la mănăstire și acolo să petrâcă.

6. Nu-i este permis a duce neguță
torii seu specule, nici a se amesteca în lu
cruri lumescl, fără numai decă va fi provo
cat din partea episoopului eto. etc.

La espunerea premiselor, m’a îndem
nat metodul actual — de tristă esperință
— pe care cji de di îl practică monaohul
— călugărul — Mangra.

Acest moaach-călugăr a$iă (stavrofor) 
se vede emanoipat de datoriuțele ce’i im
pune biserioa și dreptul canonic al nostru 
(se nu mă provoo la „conoiliele Triden- 
tine!“) El! Mengra oălugărul, nu observă 
nici unul dintre punctele premise. E no- 
torio cunoscut, oă rătăoesce prin oetățl și 
lume, fără concesiunea episoopului! E cons
tatat, că trage salariu profesoral de 1200 
fi. la an și aouma de 5, ori 6 ani! Și e 
evident oă e amestecat și în politica de 
partid de dinoolo. Ce însâmnă alta broșura 
edată da dânsul în oontra fostului Metro- 
polit Ghenadie? El se preumblă prin ce
tăți și lume; nu e aplicat nici la mănăs
tire, niol la vre-o parochiă, nici la institut, 
și niol în curtea episoopesoă! El umblă de 
present dela oasă la casă, pentru a pro
mova interese de politică de partid. El faoe 
pe speoulantul — pe neguțătorul! Că ce 
ar merita să i-se dicteze dela prooedura 
disciplinară, să o spună sinodul eparchial 
din Arad, care îl susține pe „trântorul că
lugăr".

Acest oălugăr aventurier a oolectat 
sume enorme de bani — spre soopurl nu
mai iui ounosoute! A coleotat ou 5, 6 ani 
mai nainte și pentru monumentul lui Dia- 
oonoviciu, dâr ce s’a făcut cu banii ooleo- 
tațl? Publioul imparțial așteptă să soie cum 
stăm ou acâstă onestitate călugărâsoă, ou 
aoest caracter național, cu acâstă ourățeniă 
monaohală, cu sărăcia, ascultarea și smerenia 
călugărâsoă? Riarele nostre ni’l desoriu în 
oolorl puțin măgulitore. Semn, oă îl ounoso 
deplin! E timpul odată!... Decă i-a votat 
sinodul eparchial din Arad remunerațiune 
„trântorală" călugărului politician (?), Prea- 
sânțitul cap diecesan și ou consistoriul oe 
fao?... Episcopul e unic în drept exclusiv 
a’l trimite ori la mănăstire, ori a’l chema 
în curte, ori a-1 depune pe trântorul că
lugăr !

Pentru oă nu s’a efeptuit nici o pre
rogativă dintre acestea, eu mi-o esplio așa: 
Episcopul nu a voit să viuă în conflict cu 
fiii săi și corporațiunile sinodale, er sino
dul eparchial, sâu membrii singuratiol, nu au 
cruțat toleranța și indulgența îndelungată 
a episcopului; în astfel de stări de luorurl 
oălugărul a devenit încrecjut și și-a permis 
a comite fapte opuse tagmei sale, ordului 
seu monachal; ba mai mult, a și ironisat 
pe sinodaliștl cu proverbul bihoreneso: 
„Nu e . ... oine mănânoă 7 pâul, ci e... . 
oine le dă!" Ce ar fi de făcut dâră? Ecă 
ce cred eu:

1. Aoei membrii ai sinodului eparchial, 
cari au votat salarisarea trântorului, să 
roge pe Prea Sânția Sa D. episcop a con
voca sinodul eparch. estraordinar în cel 
mai sourt termin, anume pentru faptele de 
disciplină ce le comite 41 4l «ălugărul 
Mangra!

2. Prea Sânțitul D. episcop se bine- 
voâscă a suspinde preventiv mandatul de 
deputat al lui (? — Red.) și pe trântor a’l 
trimite la mănăstire...

Trebue să se facă lumină udată! Să 
nu mai seducă opiniunea publică trântorul 
oălugăr cu doctrine fariseescl, ținută falsă 
și intrigantă, și cu inscenarea discordiilor 
între frații de-o sdrte și un scop !

A.

SOIRI ULTIME.
Timișora, 17 Septemvre. „Drepta

tea", în fața uneltirilor de-a atrage 
și pe Români la întrunirea partidei 

apponyiate, îi avertiseză pe aceștia, 
ca ae se ferescă de ori-ce atingere 
ca partida lui Apponyi.

Londra, 17 Septemvre. Cancela
rul Salisbury a ținut astăcțî o confe- 
rență mai lungă cu ambasadorii 
Rusiei,-Franciei și Turciei, precum 
și cu lordul Cromer. Cum se crede 
obiectul discuțiunilor l’a format Ges
tiunea turcescă.

Constantinopol, 17 Septemvre. 
A mbasadorii au adresat astăzi cătră 
Pbrtă o notă colectivă, în care de-o- 
parte se constată, că Pârta în nota 
ei dela 8 c. n’a fost în stare 
se combată învinuirile ridicate în 
contra, ei, de altă parte înse se con
damnă procederea Armenilor. Mai de
parte se constată în notă, că li
niștea e numai aparentă, și că tur- 
burările continuă și acum în provincii. 
In fine ambasadorii declară, că Pdrta 
se face respuncțetdre pentru cele ce 
se vor întâmpla de acum înainte, 
și că ei, ea representanți ai pute
rilor, nu se vor mai dimite în disen
siunea faptelor constatate.

Berlin, 17 Septemvre. Poliția 
din Londra și Paris a constatat, că 
proiectele de atentate anarcliiste, 
descoperite dilele trecute, n’au fost 
îndreptate contra vieții Țarului. Pare a 
fi sigur, că anarchiștii au voit să 
comită atentate de natură feniană 
în Anglia.

DIVERSE.
Noua uniformă a președintelui repu

blice! francese: Din inoidentul visitei Ța
rului în Paris s’a făcut acolo întrebarea, 
oă președintele republicai în oe uniformă 
să primâsoă pe Țarul Rusiei. Și în faptă 
cestiunea uniformă a presidentului a ajuns 
în consiliul ministerial. După diarul „Figaro" 
costumul era să fiă astfel: O pălăriă cu o 
penă mare albă, semnul domnului suprem ; 
un roo elegant, asemenea celor a amba
sadorilor, de oolore vânătă, colârea națio
nală francesă, cusute cu fire de aur, îm
podobit cu frunde de stejar, acaț, laur și 
de orisantemă și cu emblema francesă de 
ambe părțile. O eșarpă albă, frumos cusută 
de care atârnă sabia cu un mâner frumos 
țiselat. Pantaloni, asemenea eleganți ousuțl 
cu fire de aur. Acâstă era să fiă uniforma 
de 4b ^r cea de sâra: pantaloni albi de 
atlas, pănă ia ghenunchl, și pantofi tăiațl 
cu oopoii de aur. Acâstă a fost uniforma 
hotărîtă de consiliul ministerial pe oare 
era să o îmbrace presidentul republioei 
francese, Faure dâr în fine el se ougetâ 
altmintrelea și acum e hotărît să primâsoă 
pe Țarul Rusiei numai într’un frac simplu.

Inundația de șoreci. O plsgă neo- 
biolnuită a lovit statul Dacota din Ame
rica nordică. In acel stat șorecii așa s’au 
înmulțit de tare, încât tot locul îl oople- 
șeso și causâză forte mari daune. Din 
causa aoâsta s’a introdus un nou comeroiu 
în statul veciu Iowa. Inportul de pisioe 
în Dacota. Loouitorii din statul Dacota 
cumpără cu grămada pisioe una ou câte 
3—4 fl. De șoreci se vor scăpa locuitori 
iute având atâtea pisice, dâr apoi mai 
târfliu cum se vor scăpa de pisice?

Mâna reginei danese. Despre regina 
Daniei, care Lunea trecută și-a serbat a 75 
di onomastică, numai fârte puțini sciu, că 
o mână n’o p6te folosi din oausa unei răni, 
care a oăpătat’o încă de copilă mieă. Pe 
eoel timp regina avea un tigru îmblâuclit, 
și oând odată regina se plimba cu el prin 
grădina castelului, tigrul, jucându-se ou re
gina fără veste o mușca forte grav. Rana 
sângera și regina simțea dureri mari, dâr 
ea s’a păzit, oa nu cumva tigrul să observe 
sângele pentru-oă atunci tigrul s’ar fi iritat 
și pâte ar fi sfășiat’o în buoățl. Regina 
merse ou animalul mai departe, jucându-se 
ou el, pănă oe ajunse la păzitorul oastelului, 
oare la un semn dat de regina, pușca ti
grul.
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L i t e b* a t u r ă.
Dicționar universal al limbei române, 

apărut în Institutul de editură Ralian și 
Ignat Samitca din Craiova, e prima operă 
românescă de felul acesta, menită a aduce 
mari servicii pentru cunoscerea mai apro
funda a limbei și pentru vulgarisarea cul- 
turei elementare. Autorul ei d-1 Lazăr Șâi- 
neanu, doctor în litere, laureat al Univer
sității și al Academiei Române, profesor 
la școla normală superioră din BucurescI, 
a voit să pună la disposițiunea publicului 
un repertoriu de noțiunile generale pri- 
vitbre la limbă, la biografia, geografia și 
istoria națională, — materii, cari figurbză 
pentru intâia-oră într’o carte românbscă 
de-asemenea natură. Dicționarul conține 
aprope 1000 pagine pe 2 colone și în pri
vința esecuțiunei tipografice nu lasă nimic 
de dorit. Prețul e cât se pote de eftin: 
un esemplar broșat costă numai 6 lei 50 
bani seu 3 fi. 10 cr., br legat peste tot 
în pânză, cu inscripțiă în negru, costă 3 
fi. 60 cr. Se pote procura și dela librăria 
Ciurcu din Brașov.

Imprum. ung. cu premii .... 155 25
LoaurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139. —
Renta de hârtie austr.............. 101.55
Renta de argint austr.............. 101.55
Renta de aur austr................... 123.45
LosurI din 1860.................. 145 25
Acții de ale Băncei austro-ungară. 953.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 399.75
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 367.—
NapoleondorI.......................... 9.53
Jlărol imperiale germane . . . 58.70
London vista........................ 119.70
Paris vista ................................... 47.50
Rente de corbne austr. 4°/0. . . 101.20
Note italiene.............................  . 44.30
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Seson de r '6mnă și Ernă.

Proprietar: Or*.  Austriei
Redactor responsabil KSaior*.

Cursui da feuwsa «Srn
Din 17 Septmvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.20
Renta de corbne ung. 4% • • • 99.30
luspr. oS.il. fer. ung. în aur 4’/20/t> • 123.15
Impr. căii. fer. ung. în argint 472°/o 101.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 97.50
Bonuri rurale croate-shivone. . . 97.50

v>

Cursul pieței Brașov.
Din 18 Septemvre 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.47 Vend. 9.50
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.47
Napoleon-d’ori Camp. 9Î5O Vend. 9.53
Galbeni Camp. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rasescl Cump. 126.- Vend. " •
Mărci germane Oump. 58.30 Vend,
Lire turcesoi Cump. 10.60 Vend. —. —
Scrie, tone. Albina 5'7<i 100.75 Vend. 101.75

Anmciiirl
(mseîțrai și reclame}

Suntu a se adresa subscrisei 
admâiasstratiunL in cașul! pu- 
Micării unui anunciu mai muSS 
de odată se face scădSmSnț 
cai'e cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-o^a.

AdmiAstr. „Gazeta Trans.“

Licitație de tablouri in ulei
1

In urma ordinului D. I. Curik din Viena se vot* 
vinde cu licitație

W Lunî m 2fl Septembpe 
și în (jitia următore dela 9 ore a. m. o colecțiune de 

102 Tablouri în ulei. - 
în clădirea cea nouă a D-Ior Ijang*  A*  KosemthaJ 

W*  Colțul stradei Căldăr arii or- "W
Aceste Tablouri se voi*  vinde sub fote isajDce- 

jorăriBe în aucțiune publică.
Colecția este esgamsă Sa vedele până Sâm

bătă sera,
W faasa, st se ^lâztx entree. ‘“W

Tot acolo se dau tbte înfor mațiunile cerute de 
amatori, precum și Cataloge.
Tablourile simt provedute cw rame aurite elegante.

Direcția.

a >

1069.2-3

<S|

<7

Sosirea si Blocam tronurilor în Brasov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

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

2. Dela BucurescI la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 bre 20 m. după ambdl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul aocel.: 10 ore 19 minute sbra.
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 6re 31 miu. 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 Ia Brașov*)

Trenul de persone 7 bre 40 m. dim.

*) Acest tren circulbză

Plecarea trenurilor diu Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

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

2. Dela Brașov la Buouresci:

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

Trenul mixt: 8 bre 35 min. diminbța. 
„ n 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 ore 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 bre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persone 6 bre 40 min. sera.

unmai Joia Dumineca și la sărbători.

Avem on6rea a atrage din nou amicala atențiune a 
On. p. asupra fabricatei®!*  nostre proprii de

Postavuri si mărfuri de moda 
cu deosebire asupra stofelor de pardesiuri, rocuri 
de ernă (paltone), unsforme, pleduri pentru 
bărbați.

Nu mal puțin recomandăm fabricatul nostru

Loden ArdeSenesc
ca specialitate: Touriștilor, amatorilor de sport, econo
milor și țăranilor. 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 numerosăWILHELM SCHERG & C-ie.
6-12
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Sz. 481-1896.

Ârveresi hirdetmeny.
Alulirt birosâgi vegrehajtd az 1881-ik evi LX. t.-cz. 102. §-a er- 

telmeben ezennel kozhirre teszi, hogy a brassdi kir. jârâsbirosâg 5369/96 
sz. a. kelt vegrehajtăst rendelO kikuldetest tartalmazb vegzese folytân 
Dobre Irimie javâra Popa Iuon ellen 150 frt. tâke s jârulekai erejeig 
elrendelt kielegitesi vâgrebajtâst alkalmâval birbilag lefoglalt hs 430 frt. 
becsult ingbsăgok u. m. egy 2 eves bika, egy fekete es egy szurke 
sz6ru tehen, egy 16 es egy kaneza nyilvânos ârverâs uțjân el fognak 
adatni.

Mely ârveresnek a 9943—1896 sz. kikuldetest rendelb vegzes foly
tân a helyszinen vagyis a brassâi mehkertben alperesi lakăson 31 sz. a. 
leendd eszkdzlâsere 1896-ik evi Szeptember ho 26-ik napjânak del- 
utân 3 orâja hatâvidoul kituzetik es ahhoz a venni szândâkozok oly 
megjegyzessel hivatnak meg,: hogy az drintett ingosâgok az 1881-iK 
evi LX. t.-cz. 107. §-a ertelmâben a legtobbet igerfinek beesăron aloi 
is el fognak adatni, a netalâni ehbbbsbgi igânylbk pedig felhivatnak, 
miszerint jogaikat az emlitett t.-cz. 111 es 112 §-a alapjân ârverezes 
megkezdeseig brvenyesitsâk.

Az elârverezendd ingdsâgok vâtelâra az 1881-ik evi LX. t.-cz. 
108 §-a szerint fizetendb.

Kelt Brassoban 1896 evi Szept. h6 8-ik napjân.
EB o r s o s,

kir. birosâgi vegrehajto.
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ABONAMENTE X
X

g

g
X
X
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X
X
X
X
M
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„GAZETA TRAUSILVANIEI"
Prețul abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria: 
luni. 
luni. 
an .

Pa
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unh

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni................................................
unu an................................................ .....

Pe
Pe
Pe

fi. 
fi.
fi.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

X 
X
Xg
X
g
X

Duminecă..

2
1

IL -
fi. -

50 cr.

âbmimb fa numerele ©ia fata fa
Pentru Austro-Ungaria:

an...........................................................
șese luni.
trei luni . .

Pentru România și străinătate:
an............................................................... 8 franci,
șese luni..........................  4 franci,
trei luni...................................... .2 franci.

X
X
X
K
X
K

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede prin 
mandate poștale.

Domnii, cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
a srcie adresa lămurit și a arăta și ultim poșta ultimă..

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei4*.
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X 
X.
X
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


