
i

MîcțiBm AdBiiiiisiritiuneî, 
fi wi

Brașov, piața marș Nr. 30.
Scrisori nefranflato nu fi*  

prime«G( — Manuscripte nu «e 
•etrimefi,

IfilSERÂTE se primesc la Adml- 
nlatrațlîine în Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri de anunoluri:

In Viena: 3f. Lukes, Hiinrich 
Schalck, Rudolf Afosse, 2. Ogveliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Danutocr, in Budapesta: 1. 7. 
Goldbergerg, Eckstein Berncrt: în 
Bneurasoi: Agence Ravas, Suo- 
Guraale de Roumanie; în Ham
burg: Raroiyi & Liebmann.

Prețul Inaerțlunllor: o seria 
garmond pe e colonă 8 or. și 
BOcr. timbru pentru o publi- 
oare.^ Publicări mai dese după 
tarifa și învoială.

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

1 H

„gazeta" iese în fla-care di.

LIZZ.

Abonamente pentru Austro-Ungana: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru Bcmânia si străinătate:
Pe un an 40 franol, pe țâae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumăra la tdte oficiele 
poștale din Intru și din afară 

și la dtL oolectorî.
AMammtnl pentru Brasoi 

aaminiBtratiunna, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 80 '? etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul In caaă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un eflemplar 6 ar. v. a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inaerțiunile aunt 

a ae plăti înainte.

Nr. 200. Brașov, Mercur! 11 (23) Septemvre 1896
Un maniac al ideii de contopire.

Dumineca trecută a debutat 
erășl contele Albert Apponyi cu unul 
din discursurile sale tipice înaintea 
partisanilor sei dela Timișbra. Fi- 
reșce, că avend ca ascultători tot 
numai aderenți înflăcărați de ai lui, 
organul său pote vorbi de-un „triumf 
al politicei lui Apponyi*  în aduna
rea partidei dela Timișbra.

Cu cât mai multe enunciațium 
ale acestui corifeu parlamentar un
gar cetim, cu atât mai mult ne bate 
la ochi scâlciata posițiă, ce o ia în 
acțiunea sa, pentru care reclamă 
monopolul naționalismului maghiar.

Nu-i vorbă, este multă materiă 
de bărbat de stat în acest politician 
maghiar aristocratico-democratic, der 
în fond idea sa fixă națională face 
dintr’ensul un teorist sec, un maniac 
al curentului șovinistic al maghia
rismului modern violent.

Și aceste tote pentru-că nobilul 
conte e de credință, că numai ast
fel va pute să devină popular între 
conaționalii sei, numai arătându-se 
în chipul șovinistului încarnat phte 
să ajungă, cu ajutorul cunoscințelor 
sale însemnate și a oratoriei sale 
distinse, omul popular al viitorului.

Nu seim cum și-a făcut soco- 
tela, dâr decă șl-a luat de esemplu 
pe un Ludovic Kossuth, atunci pote 
fi în mare rătăcire, căci Kossuth nu 
prin construcția logică a vorbirilor 
sale, nu prin raționamentul bine echi
librat al teoristului, ci numai și nu
mai prin focul și verva, ce scia așa 
de bine să măgulescă, ba chiar să 
diviDiseze fanatismul și patimele 
masselor, a ajuns la acea populari
tate mare și covîrșităre între Un
guri.

Apponyi, când despică părul în 
patru, că cabinetul Banffy așa și pe 
dincolea; că acesta nu-i capabil de 
a încheia pactul după cum doresce 
„națiunea; că în cestiunea cvotei, 
fiind luat de scurt de amicul său 
Horanszky în ședința deputăției un
gare, n’a cutezat a spune franc, că 

consimte cu vederile deputăției; că 
a vrut să scape cu subterfugii, ceea 
ce lasă a se bănui, că guvernul vre 
să și țină portița deschisă, pentru ca 
eventual să păta consimți la o ur
care a cvotei Ungariei ; că una, că 
alta: tăte acestea îl fac să apară 
mai mult ca un filistru. Deși nu se 
pote nega îndreptățirea criticei sale 
în acestă privință, totuși nu e de 
ajuns spre a mișca massele și a-le 
face să alerge cu limba scăsă după 
steagul său.

Decă însă contele Apponyi crede, 
că ceea ce-i lipsesce vorbirei sale 
din farmecul cuceritor pote să înlo- 
cuescă printr’o secă și sarbedă teo- 
riă asupra „consolidărei unității și 
a tuturor bunurilor morale ale na- 
țiunei*;  decă crede, că îmblătind la 
frasa despre „statul maghiar pe base 
naționale*  și despre „contopirea tu
turor gintelor pe basă morală*;  dăcă, 
în urmă, vră să esplice acest chip 
de resolvare al cestiunei naționalită
ților prin esemple reale, ca acelea, că 
„tăte poporele au interes a fi una 
contra urcărei cvotei*  ; că „Românii 
au același interes cu Maghiarii ca 
să fiă contra invasiunei cerealelor 
române, care ieftinesce productele 
lor proprii*  ; că Serbii asemenea „au 
interes ca să nu intre din Serbia 
porci infectați*:  atunci, credem, că 
densul se află în mare rătăcire.

Nespus de mare însă este rătă
cirea lui Appouyi când, pe temeiul 
unei premise de alt-fel fărte logice, 
pune cestiunea ca Românii și Ser
bii să mărgă cu el și cu tote cetele 
șovinistice ale cetățenilor indepen
denți și să se contopescă într’un 
conglomerat sub „kalpakul*  maghiar, 
pentru ca împreună să scuture ju
gul, ce i apasă la alegeri.

Uită însă d-1 Apponyi, că teo
ria sa, deși pretinde, că este cu
prinsă și în legi, este teoria, ce lo- 
vesce pe Români și Sârbi etc. cu 
ciomagul în cap. Cum ar pută ei, 
astfel loviți, să se mai însuflețâscă 
pentru o comună conlucrare cu „fra
ții Maghiari*,  când nu mai e vorba 

nici de grâne, nici de porci, ci de 
esistența lor ca națiuni cu limbă și 
cultură națională deosebită?

Kossuth încai a fost așa de 
sincer, ca s’o spună, că o astfel de 
contopire numai cu ajutorul furcilor 
s’ar pute face. Și în spiritul acesta 
a propovăduit estirparea Românilor 
și a Slavilor naționaliști. Pe Apponyi 
însă cu „națiunea sa unitară politică 
maghiară*  nimeni nu-1 va înțelege 
nici atunci, când șl-ar găsi alțf tăl
maci, ca să-i traducă vorbele, decât 
cum a fost nevoiașul de tălmaciă, 
ce și l’a angajat pentru limba ro
mână spre enunțarea înțelepciunei 
sale politice la conferența din Ti- 
mișăra.

Appenyi la Timișora.
Contele Albert Apponyi, însoțit 

de mai mulți deputați, sosi alaltăeri 
în Timișora, pentru de-a lua parte 
la adunarea convocată de comitetul 
partidei naționale maghiare din Ba
nat. piarele din Budapesta spun, că 
la adunare s’au presentat circa 2000 
țărani nemți, șerbi, români și puțini 
maghiari, âr inteligența a fost cam 
slab representată, cu tăte că Apponyi 
cu acestă ocasiune și-a ținut una 
dintre cele mai „strălucite*  vorbiri 
ale sale, și a dovedit că el este și 
un escelent „orator german11.

Adunarea fu deschisă la 10 bre 
a. m. de cătră președintele Patyanszky, 
fost fișpan al comit. Caraș-Severin, 
care propuse, ca o deputațiune să 
mărgă și să-l învite pe contele Ap
ponyi la adunare. La sosire Apponyi 
ffi salutat de președinte, și apoi își 
ținu voibirea-program, al cărei con
ținut în părțile esențiale este urmă
torul :

Accentuăză, că mai întâiă va vorbi 
uuguresce, apoi nemțesoe, și vorbirea sa 
va fi tălmăcită și în limba sârbăscă și ro
mână.

fiice, că a sosit în mijlooul alegăto
rilor naționali din Timișăra într’un moment 
forte serios, în momentul luptei deoisive 

constituționale, care aprăpe du are părechi 
în istoria luptelor politioe. Dupăce vorbi
rile sale din urmă au fost fals oomentate, 
și voeso acuma să-i pună lui în oârcă răs
punderea pentru raporturile politice încor
date, el va face enunoiațiunl în două di
recțiuni.

Mai întâiti declară, oă a probat în tot 
felini să neteZăsoă divergențele dintre parti
dele stătătăre pe basa pactului din 67, dăr 
nu ia sucoes s’o facă aoăsta nici cu Banfiy 
niol cu Szapary. Au urmat scandalele dela 
Stomfa, Neutra și Giralt; și el propusese 
atunol judicatura Curiei în oestiunl electo
rale, der n’a folosit nimic, căol chiar aoea 
parte a fost respinsă, în care se prevede 
pedepsirea abusurilor comise de președin
tele alegerei și de funoțioDarl. Apponyi își 
continuă apoi vorbirea în limba germană, 
aooentuând rolul funcționarilor administra
tivi la alegeri și amintind soirile despre 
disolvarea camerei. Sunt în partidul liberal 
bărbați escelențl, cari oondamnă scandalele 
eleotorale și doresc apropiarea de partidul 
național, dăr nu outăză a vota în înțelesul 
aoesta, și lasă puterea în manile lui Banffy 
și ale guvernului său, care o folosesoe pen
tru de-a disolva camera și pentru de-a îm
părți mandate ou ajutorul fișpanilor, solgă- 
biraelor, notarilor și gendarmilor.

Al doilea deolară, oă oposiția va ră
mână pe lângă steagul ei. Uroarea cvotei e 
imposibilă, după-ce trebue ridicate lefurile 
funcționarilor, trebue înființate soole, oase 
de infirmi, spitale eto. La întrebarea lui 
Horanszky, Banfiy n’a dat niol un răspuns 
positiv în cestiunea cvotei, dăr sigur oă 
monarohul va hotări la propunerea guver
nului, ca se se uroe cvota Ungariei.

Vorbesce apoi de pactul vamal și co
mercial ou Austria, dioend, oă ambele țerl 
trebue să se bucure de aoeleașl favoruri, 
și nu ca pănă acuma, când Austria îi vinde 
Ungariei toți artioulii săi mai soump, deoât 
acăsta produsele sale Austriei.

Apoi amintesoe libertatea constituțională 
a cetățenilor, accentuând, oă fișpanii ar tre
bui să fiă bărbați independenți de orl-oe 
partid, și funcționarii administrativi ar tre
bui să respecteze totdăuna libertatea cons
tituțională a oetățenilor.

In fine trece la cestiunea naționalități
lor. Pice, că fac rău servițiu țerii aceia,

FOILETONUL „GAZ. TRANS.*

Țarul și Țarina în Danemarca.
Va fi de sigur interesant pentru ce

titorii noștri să soiă cum își petrece Țarul 
cailele în cercul restrîns, familiar, în Dane
marca. Etă ce scrie corespondentul unui 
diar din Budapesta despre vieța din castelul 
Bernstorff:

Pănă când Europa e neliniștită, din 
causa atentatului plănuit de dinamitarzi 
contra vieții Țarului, pănă atunci părechia 
imperială rusăsoă duoe o vieță idilică la 
moșii lor, Cristian regele Danemaroei și 
soția sa regina Luisa. La micul castel 
Bernstorff, afară de Țarul, Țarina și fiica 
lor, micuța Olga, se mai află văduva Ța
rină, marele duoe Mihail, marea ducesă 
Olga, prinoipesa de Wales și fiica sa Vic
toria; prmoipele danes Wladimir și soția 
lui și moștenitorul de tron grecesc, prin
cipele George, unchiul Țarului. In depăr
tare de un pătrar de oră dela castelul Berns

torff, în castelul moștenitorului de tron da
nes, iocuesoe fratele aoestuia, regele Greciei.

Castelul Bernstorff se află în depăr
tare de o ără dela Copenhaga, și el dis
pune de fărte puține odăi, încât suita iluș
trilor ăspețl șl-a construit corturi lângă 
oastel, oarl semănă cu lagărul unei oștiri. 
Păreohia imperială rusăscă are la disposițiă 
numai câte-va odăi în etagiul prim în 
partea spre paroul oel frumos. Loouința 
Țarului constă dintr’un salon, oare tot
odată e și odaia lui de lucrat; dintr’o odaie 
simplă de durmit pentru Țar și Țarină, 
cu două cabinete separate de îmbrăcat. 
Mobilele salonului sunt construite din lemn 
de Mahagon (style empire). Prospeotul din 
salon, în împrejurime și în depărtare — 
pănă la Copenhaga — este minunat de 
frumos.

Mobiliarul celorlalte odăi este forte 
simplu. In odaia de durmit este un pat 
mare, cu așternut de mătasă albastră. Pa
tul este o mobilă fărtB veohiă inoă de pe 
timpul Țarului Alexandru III.

Țarul se soolă de timpuriu, se îmbraoă, 

apoi merge într’o pădure mare din apro
pierea oastelului, și singur se plimbă câte 
o */ 2 de oră ; la 9 ore intrăga familiă re- 
gescă șe adună la primul dejun ÎDtr’o sală 
din parter, care se deschide spre parc. De 
aci membrii familiei, fiă-oare după plac, 
se duc la plimbare, său ou velocipedul său 
ou oalăsoa; numai Țarul se duoe în apar
tamentul său de locuit, unde lucră oâte-va 
ăre. Aci primesce cursorul, care sosesce 
în fiă-oare diminăță dela Peterburg ou scri
sori; și în fiă-oare sără pornesce la Peters
burg un oursor cu scrisori date de însuși 
Țarul. De multe-orl într’o sără plăcă și 
câte doi cursori. Tot-dăuna sunt cinci cur
sori la disposițiă, și adecă căpitani pensio
nați; acestora pe drum nu li-e ertat să se 
oprăscă nicăirl și călătoreso în continuu 
ou tren espres pănă ce ajung la Peters
burg.

Țarul în fiă-care di timp de o oră ce- 
tesoe 4lar®-

La 1 oră este al doilea dejun, după 
care Țarul și Țarina fac o plimbare cu 
calăsca, său ou velocipedul; Țarul deja 

de ani alergă cu velocipedul și e și 
bun velocipedist. Prinții WJdemar, Cris
tian și prinoesa Victoria, fîioa prințului 
de Wales, regulat îl însoțesc ou ve
locipedul pe Țar și aranjăză adevărate 
curse. Prinoesa Waldemar, fiioa regelui 
danes, îi însoțesoe într’o oalăsoă mioă, 'oare 
e trasă de un măgar, și după oare alărgă 
copii rîZend.

La 5 ăre d. a. se servesoe oăiti. La 
7 ore clopotul ohiamă pe ospețl la prânej, 
la care de comun mai ia parte câte un 
amic intim al ourții, vre-un diplomat, său 
bărbat de stat, așa că tot-dăuna la prânZ 
sunt oâte 40 — 50 de persone.

După prânZ Țarul, regele Cristian, 
regele și moștenitorul greceso jooă oâte-o 
pârtie de biliard și fumăză.

La 10 ăre săra se duce totă sooie- 
tatea la regina Luisa la căiă. Aci cântă 
din voce, oântă la pian etc. Regina Luisa, 
oare e ounosoută ca artistă, cântă la pian 
piese frumăse împreună ou văduva Țarină 
său ou prinoesa de Wales. Țarul are o 
voce forte plăcută, simpatioă, și cântă es- 
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cari la alegeri împart poporul după confe
siuni și naționalități, deâreoe numai ou pu
teri unite se pot combate pericole comune, 
întrebă pe asoultătorii români, și-i râgă sS 
întrebe redaoțiunea ^Dreptății1, că ore ce- 
tățânul român din Ungaria privesce nepă
sător, oând grâul dîn România faoe să 
scadă prețul grâului său; ore nu simte el 
soăderea în prețul grâului, causată prin 
importul grâului din România? Intrâbă pe 
ascultătorii șerbi, că ore priveso ei nepă
sători, oând poroii importați din Serbia in- 
ficiază pe poroii lor și îi iac să piară? Ore 
frații, când le arde oasa, nu se gândesc la 
mântuire, oi se apucă de păr, oa să li-se 
prefacă în oenușă scutul oomun ? Este 
o tradițiune veohiă în Ungaria, oă aoi 
se află locuitori de diferite limbi, dâr nu
mai o ^singură națiune politică ungară11. 
Bâr aoâsta națiune politioă ungară însemnă 
atâta, oă fiă-oare oetățân ungar, ori de oe 
limbă, are aoeleașl drepturi și aceleași da- 
torințe. Intre marginele acestea fiă-care na
ționalitate își pote desvolta liber cultura sa.

Cari sunt momentele, ce pot încătușa 
naționalitățile de diferite limbi, de-o „sin
gură națiune"? De o parte gloria, strălu
cirea istorică, mărirea acelei națiuni, âr de 
altă parte iubirea de dreptate și tâte ma
nifestările vieții de stat. Aousă guvernul ou 
aoeea, că el niol simțul național niol glo
ria națiunii n’o pune pe piedestalul, pe 
oare merită, niol adevărul nu-1 oaută oon- 
form porunoei legilor, ci conform trebuin
țelor sale.

Se apropiă alegerile. Nimeni se nu 
mințâsoă la întrebarea monarchului: dâcă 
e mulțămit ou stările din țâră, oi să măr- 
turisâsoă adevărul și să voteze consoiențios 
și conform oon.vingerei sale.

Când Apponyi își siîrși vorbi
rea președintele Patyansky îi mul
țam! pentru ea, apoi provocă pe de
putatul Paul Draculici, se-o interpre
teze în limba serbescă er pe Petru 
Jurma, ca si o esplice în limba română.

Dela congresul studențesc din România. 
Congresul studenților s’a terminat Vineri. 
Sâmbătă studenții au făcut o esoursiune la 
Găinesol, unde d-1 Țenov, esploatatorul pă
durilor domeniului ooronei, le-a oferit un 
dejun. Printr’asta a căcțut proieotul primi
tiv al esoursiunei la looalitatea istorioă Baia. 
Despre deoursul ședinței ultime ’i se ra- 
portâză „Epooei", că studentul Cancicov 
a pus, la ordinea cailei oestiunea națională, 
dând cetire raportului comitetului na
țional studențeso. Raportul, oonținând însă 
și o seriă de destăinuiri grave în oestiunea 
națională, studenții, oe stau sub presiunea 
guvernamentală au făcut sgomot și au în
trerupt pe vorbitor. In ședința de după 
amiarjl d-1 Canoicov a propus să se tri
mită o telegramă de felioitare d-lui loan 
Rațiu, președintele comitetului național 
din Sibiiu. Nou sgomot și scandaluri, așa 
că partea cea mai mare a studenților s’a 
retras din sală și ședința s’a suspendat.

clusiv numai poesii poparale rusescl. Con
certul îl încheie regina Luisa ou vr’una 
din oomposițiile lui Chopin, cari îi plao 
fârte mult Țarului.

La 11 âre sâra toți membrii familiei 
regesol să duc în odăile lor. Țarul câteo
dată luoră pănă pe la 2 — 3 ore diminâța. 
In odaia sa de luoru lampele ard totdâuna 
pănă în dori de 4’- Țarului, oa și tatălui 
său, atunol îi plaoe să lucre, când oeilalțl 
toți dorm.

Astfel treo 4H®1® în oastelul Berns- 
torff una după alta și rar se întâmplă ceva 
schimbare, — așa câte-o esoursiune la cas
telul Fremdenburg din apropiere, care e 
proprietatea regelui grecesc.

Când sosise Țarul la castelul Berns- 
torff a prospioiat rău, era forte obosit. 
Aouma însă prospiciază forte bine.

Locuitorii din Copenhaga au primit 
pe Țar ou mare însuflețire, și ori unde 
apare el, în tot looul e salutat ou acla ma 
țiunl simpatice.

— „Danesii iubesc mai mult pe ne-

După cât-va timp, redeschi4®ndu-se ședința, 
guvernamentalii au cerut să se ștârgă din 
raportul d-lui Canoicov „părțile privitâre 
la terghiversările părintelui Luoaoiu". Ma
joritatea a votat apoi telegrama de feli
citare, oe ’i s’a trimis d-lui Dr. Rațiu.

Colonisările în Ardeal.
Ministrul unguresc de agricul

tură, Ignațiu Daranyi, a presentat 
cțilele acestea camerei deputățiilor o 
dare de sâmă asupra întreb uințărei 
fondului menit pentru colonisărl, 
precum și asupra colonisărilor se- 
vîrșite pănă acum din partea statu
lui în Ardeal. Reproducem din acâstă 
dare de semă următbrele:

Pentru formarea fondului de 3,000.000 
fi. menit pentru colonisărl, ministrul de fi
nanțe în anul 1894 a pus la disposițiunea 
ministrului de agrioultură 1,000.000 fl., âr 
în anul 1895: 500,000 fl. Total 1,500.000 fl'.

Din suma aoâsta s’au cumpărat pen
tru scopuri de colonisare mai multe proprie
tăți, dintre cari trei sunt în Ardeal. Anume 
s’a cumpărat în comitatul Coșiocnei pro
prietatea dela Șermaș, respective Tușin, 
constătătore din 3884 jugăre în massă cu 
600,000 fl. și alte 387 jugăre împreună ou 
imobilele împrăștiate în diferite părți ale 
hotarului dela Șermaș, cari au fost cum
părate cu câte 153 fl. 45 er. de fiă-care 
jugăr.

Altă proprietate s’a cumpărat în Ni- 
migia ungurdscă din comitatul Bistrița Nă- 
săud. Aoâstă oonstă din 723 jugăre și 688 
stânjini pătrațl și a fost cumpărată cu 
75,000 fl. A treia este proprietatea dela 
Vița in oomitatul Solnoo-Dobâca. Aoâstă 
constă din 842 jugăre, 1467 stânjini pătrațl 
și a fost cumpărată cu 600 000 fl.

După cumpărarea proprietăților înși
rate aici, fostul ministru de agricultură 
Bethlen a acordat din fondul de colonisărl 
un împrumut de 14.765 fl. 76 or. la 32 fa
milii din Vița, oe erau înglodate in datorii, 
așa oă moșiile lor erau să ajunga 1» lioi- 
tațiune. Afacerea acestui împrumut, care va, 
ave se se restitue fondului prin amortisare, 
înoă nu e regulată.

Tot fostul ministru Bethlen a cumpă
rat cu ajutorul fondului pentru colonisărl 
proprietatea „nemeșâsoă" dela Bucoveț, în 
oomitatul Caraș-Severin, oonstătătdre din 
1853 jugăre și 1216 stânjini ou 102,000 fl. 
Er în oomitatul Făgărașului a oumpărat 
proprietatea din Cârțișora inferioră și supe- 
ridră ou 31,000 fl.

S’au antioipat pentru oonstruirea oa
selor pe sâma coloniștilor din Șermaș, 
Nimigea ungurâsoă și Vița : 171.333 fl. 57 
or. Deore-oe insă pănă aoum numai la Șer
maș s’a început de fapt oolonisațiunea, mi
nistrul de agricultură înoă nu pote să spună, 
oând și în ce măsură se vor restitui fon
dului sumele anticipate pentru coloniști; 
de-asemenea nu pote să facă o dare de 
semă amănunțită niol asupra oheltuelilor, 

pot", observă într’o 4*  bătrânul rege da- 
nes „deoât pe moș".

La aoâsta moștenitorul de tron da- 
nes răspunse rî4®nd:

— „Sohimbațl' țările!“
— „Asta n’aș face-o", răspunse bă

trânul rege, „deore-oe tu, moștenitorul de 
tron, ai regreta mai mult schimbul".

— „Și pentru-oe?" se amestecă în 
vorbă Țarul. „Doră pentru aceea, oă anar- 
chiștii ar umbla să-i stîngă viâța ? Pe 
mine aoâsta nu mă neliniscesoe. Domnito
rul este chiar ca și soldatul în bătăliă: e 
slab soldat aoela, oare fuge de glonț. 
Chiar și nevasta mea e de părerea aoâsta“.

Atentatul proiectat contra vieții Ța
rului a produs fârte mare neliniște între 
locuitorii din Copenhaga; pe strade, în lo
caluri publice nu mai vorbesc de altoeva, 
decât de atentat. Și familia regâsoă a 
primit adâno sguduită soirile despre pro- 
ieotele anarohiștilor. Se 41°®, oă numai 
Țarul și Țarina au rămas reci la au4ul 
acelora, deore-oe amândoi sunt fataliștl.

oe s’au făcut și se vor mai face cu edifi
cările.

In înțelesul legei pentru oolonisărl, 
favorurile aoordate coloniștilor vor trebui 
restituite fondului prin interesele luate după 
capitalul împrumutat lor. Pănă aoum însă 
nu pote fi vorba de vre-o restituire, de- 
6re-ce oheltuelile se fao și s’au făout dina
inte cu clădirea oaselor eto., pe când colo
niștii încă nici nu și-au ocupat nouăle lor 
proprietăți.

Legea pentru oolonisărl în §. 3 art. 
V din 1896, obligă pe statul colonisator, ca 
să îngrijâsoă a întocmi învățământul poporal 
astfel, ca sâ corespundă direcției naționale. 
Pentru a asigura în mod necondiționat 
ajungerea aoostui scop, în împrejurările 
actuale cea mai potrivită este scota de stat, 
prin care se esprimă și caracterul de stat 
a oolonisațiunei. Ministrul de culte și in
strucțiune publică s’a și deolarat gata de-a 
înființa în tote oolouiile scole de stat cu 
limba de propunere maghiară, și pe lângă ele 
„kisdedovurl“ seu asile de copii, er dela co
loniști nu va pretinde pentru acesta nici cele 
5°/0 dare pentru scită, nici cele 3a/a dare pen
tru „Kisaedov11, mîc? contribuirea dbligătore la 
fondul de pensiune învițătoresc. In urma aces
tei deolarațiunl a ministrului de instrucțiune 
publică s’a și hotărît de-ocamdată a se edi
fica trei scole poporale, și looalurile nece
sare pentru învățători.

La Șermaș au început a se aduce co
loniști înoă din anul trecut. Proprietatea 
de aici este împărțită în 188 moșii ordinare 
și 2 moșii mari. O moșiă ordinară oonstă 
din 700 stânjini pătrațl intravilan (loc de 
oasă și grădină), . 900 stânjini pătrați loo 
pentru oânepiște, 800 stânjini loo de viiă, 
13'/2 jugăre loo arător și rît într’o tablă, 
48U0/iooo jugăre din pășiunea oomună și 1000 
stânjini pătrațl oa părtaș din pădurea co
mună. Ce'e două moșii mari constau din 
oâte 50 jugăre.

Acesta este pe scurt darea de 
sâmă a ministrului. El fără mult în- 
cungiur arată, că scopul principal al 
colonisărilor este maghiarisarea. Se 
foresee inse se spună, că de esemplu 
la Șermaș și Nemigea încercările deco- 
loniaare au suferit un cumplit fiasco. 
Este, se vede, o apucătură propriă a 
tuturor miniștrilor unguresc! de a re- 
tăc6 partea rea și nenorocită a în- 
treprindelor lor. 

Serbare la Bușteni.
Bușteni, în 21 Septemvre 1896.

Onorată Bedacțiune! ErI, 8 Septemvre, v. 
s’a serbat ou deosebită pompă Hramul bi- 
serioei domnesol din Bușteni, luând parte, 
la serviciul divin M. M. L L. Regele Carol- 
Regina Elisaveta, A. S. Regală Duoele Co
burg, A. A. L. L. Regale Principele Fer- 
dinad și Prioipeasa Maria; apoi d-1 prim-mi- 
nistru Sturdza și d-1 ministru de justițiă 
Eugen Stătescu-, personalul ourți regale 
militare și civile.

Serviciul divin s’a oficiat de P. C. S. 
Archimandritul Dionisie, parochul bisericei, 
însoțit de doi preoți și un diaoon.

Archimandritul Dionisie, după ter
minarea serviciul divin, a ținut următârea 
aloouțiune:

„Sire! Domnă !u
„Ățl bine-voit ârășl a ne onora cu 

presența Vostră, de-a veni în mijlocul nos
tru, oând Biserica Domnâsoă își serbeză 
Hramul său: Nașcerea Prea sfintei Născă- 
tore de Dumne4eu. Sărbătore mare și de 
mari învățăminte pentru noi creștinii, oăol 
a4l se nasce aoeea, oare a fost Maica lui 
Christos Dumnezeu; a4l oade și să sfă
râmă păretele oel din mijloc al vrajbei, 
oare despărțea pe om de Dumne4eu; a4l 
în loo de blăstăm avem binecuvântare; a4l 
Dumne4eesoii părinți Ioaohim și Ana aduo 
pe una năsoută a lor oa dar lui Dum- 
ne4«u.

„Și pre cum Dumnedeesoii părinți au 
adus odorul lor lui Dumne4eu tot asemenea 
Sire de oând bunul Dumne4eu va chemat 
de a conduce poporul român, iațl adus 
iubire și dragoste, oonduoând-ul în timpuri 
de grele încercări ou mână tare și puter-

nioă la biruință, redeșteptând în noi vir
tuțile strămoșilor noștri; âr în timp de paoe 
ne-ațl învățat oam să iubim munoa onestă, 
nare faoe ca națiunea să fiă ferioită, mare 
și mândră de avutul său.

„Bâcă ne întâroem privirile în jurul 
nostru nu vedem decât binefacerile Vâstre 
Regale, și mai cu sâmă noi, oarl avem fe
ricirea de a ne găsi pe domeniul Coronei 
nu avem cuvinte destul de puternioe, în 
cari să Vă arătăm mulțumirile nâstre cele 
mai profunde.

„âr Voi, Domnă și Regină, ați re
deșteptat în inima femeei române iubirea 
de neam și muncă, în timpuri de grele în
cercări pentru neamul nostru; ați arătat 
mărinimia aoeea, înoât cu drept cuvânt Vi 
s’a dat numele de „Mama răniților" ; și 
îu timp de pace ați arătat munoa aceea, 
oare vâourile viitore vor povesti-o, îndem
nând ou acâsta la muncă pe femeea ro
mână, oare să pârte ou mândriă numele de 
Mamă.

„Dâe Dumne4eu, ca pildele cele bune 
oe la fiă-oare împrejurare pioșii noștri Su
verani ne arată, să ne servâsoă spre binele 
și fericirea nâstră a tuturora. Unindu-ml 
slabul meu glas ou al sf. nâstre biserici, 
rog pe Dumne4eu să trăițl Sire și Domnă 
ou A. S. Regală Principele E’erdinand, A. 
S. Regală Principesa Maria, ou Prinoipii 
Carol și Elisabeta, ou Augusta familie Re
gală, mulțl și gloriașl ani pe Tronul Ro
mâniei. Rugăm pe Dumne4®u să ție ani 
mulțl ferioițl pe A. S. Regală Ducele Co- 
bnrg, și-ne mai rugăm lui Dumne4®u și 
pentru înaltul guvern al țărei. Amin.11

După eșirea din biserică au binevoit 
cu toții a merge în presbit, și după obi- 
oeiu au gustat din colivă. S’a servit masă 
la 800 țărani din ordinul și pe cheltuela 
M. S, Regelui.

P.

SOIRILE ȘILEI.
— 10 (22) Septemvre.

Căletoria Suveranilor Ruși. După 
soirile dela castelul Bernstorfif, Țarul a 
plecat alaltăerl din Copenhaga la Engli- 
tera, pe bordul noului său yacht „Stan
dard" și însoțit de „Steaua Polară".

—o—
La inaugurarea Porților de fier vor 

asista, din partea României, afară de M. 
Sa Regele, d. Dim. Sturdza, președintele 
consiliului, și d-1 Emil Ghioa, ministrul 
român plenipotențiar la Viena. Dintre 4ia_ 
rele românesol 4’ce „Timpul", au fost in
vitate numai „Românul", „Epooa", „Vo
ința Națională" și „Timpul". Vor mai 
asista la aoâstă. solemnitate ministrul Aus- 
tro-Ungariei din Buouresol și consulii aus- 
tro-ungarl din Turnu-Severin și Galați.

— o —
Manevrele din Ungaria. împăratul, 

însoțit de arohiduoele Otto, a sosit alal
tăerl după amâ4l în Ciakaturn, corn. Zala, 
și a fost primit cu entusiasm. Răspun4end 
la discursul de buDă-venire al șefului co
mitatului , împăratul a exprimat bucu
ria sa că visitâză oomitatul Zala. Plecă 
apoi la oastelul Pribislavicz în mijlooul 
unei mulțimi enorme și a unor ovațiunl 
entusiaste. împăratul era așteptat la cas
tel de archiducele Iosif, atașații militari 
și de generalitate. Manevrele, cari s’au 
înoeput ieri, se fao între oorpul al 3-lea 
de armată din Graz și oorpul al 13-lea 
din Agram. Afară de archiducii deja ci
tați, mai asistă înoă oea mai mare parte 
din atașații militari acreditați la Viena, 
printre cari căpitanul român Demetrescu.

—o—
Societatea pentru crearea unui fond 

de teatru național român își va ținâ, după 
oum se soie, adunarea sa generală din ăst an 
în orașul Făgăraș în 41101® de Duminecă și 
Luni în 27 și 28 Sept. a. o. st. nou. Co
mitetul acestei sooietățl, în frunte ou preșe
dintele d-nul losif Vulcan, pleoa la aoâstă 
adunare generală, din Brașov, Sâmbătă în 26 
Sept. n. diminâța la 7 ore, ou trăsuri. Ar 
fi forte de dorit, oa dinpreună ou comite
tul să ia parte la acâstă adunare cât de 
mulțl Români brașoveni. Cei oe doresc a 
contribui la reușita aoestei adunări gene- 
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rale și prin presents lor, binevoâsoă a mă 
însoiința despre acâsta cel mult pănă Joi 
după amiecjl la 4 ore, ca să pot lua dis
posable de lipsă pentru aranjarea călătoriei 
la Făgăraș. Toți cei din Brașov vor pleoa 
Sâmbătă diminâța la 7 ore dinpreună cu 
comitetul. In VlădenI la 10 6re va fi un 
dejun comun, care va costa 50 cr. de per- 
sdnă afară de beutură. Brașovenii se vor 
întâlni cu dspeții din ZârnescI și jur la 
Șercaia, de unde apoi vor pleca împreună 
la Făgăraș. Domnii vor face bine să-și ia 
birje numai pănă la Făgăraș, de unde 
Marți diminâța vom pleca ârășl ou toții 
împreună, cu trăsuri din Făgăraș. — Vasile 
Goldiș, seoretar II.

—o —
Metropolitul Miron Romanul, a ple

cat Vineri în 16 c. ou trenul de 10’/2 ore 
săra la sfințirea biserioei nou zidite din 
comuna Cebea, protopresbiteratul Zaran- 
•dului, fiind însoțit de asesorii consistoriali 
loan Papiu și Mateiâ Voileanu, protopres- 
biterl, de d-1 Dr. Remus Roșoa, directorul 
seminariului Andreian și protodiaoon, de 
d-1 loan Gândea, protoprasbiter al trac- 
tului Avrigului, de domnii Isaia Popa, 
presbiter în Oona-Sibiiului și clericul ab
solut Viotor Păoală. In suita Escelenței 
Sale s’a aflat și domnul Partenie Gosma, 
-director el institutului „Albina“.

— o—
Direcția căilor ferate române a sta

bilit următorele disposițiunl pentru serba
rea sosirei în capitală a M. S. împăratului 
Franoisc Iosif: Trenul regal va merge dela 
Craiova pănă la Bucuresol cu o iuțâlă dela 
■60 la 70 ohilometri pe oră. Dela Chitila 
trenul regal va merge ou o viteză de 23 
ohilometri pe oră. Pe linia a doua, de 
lângă Chitila și pănă la gara de Nord, va 
di aședat un tren compus de peste 60 de 
vagone, în oare vor lua loc funoționarii 
căilor ferate române. In 4’ua de 16 Sep- 
temvre tdte trenurile, dela 12 și pănă la 
5’/2 săra, vor sosi la gara Mogoșoaia.

—o—
Darul Francesilor. Țarul a primit Ia 

«Copenhaga în audiență pe baronul Deca- 
zes, care în numele a 8000 de FranoesI 
i-a remis nisoe cadouri destinate deja ser
bărilor căsătoriei sale. Acest9 cadouri con
sistă dintr’un servioiă, în care se observă 
32 de talere cu armele provinciilor Fran- 
oiei și două albumurl de aquarele, opera 
celor mai distinși artiști franoesl.

—o —
0 aniversare în Italia. Cu ocasia ani

versarei cjilei de 20 Septemvre, când a 
-fost cucerită Roma, s’au depus corone pe 
mormântul lui Victor Emanuel. Primarul 
a ținut un discurs, terminând printr’un sa
lut în numele Romei libere, adresat princi
pesei Elena de Montenegro, si printr’un 
vivat pentru Regele, cari au fost primite 
ou aolamațiunl. Regele a răspuns telegra
fe la urările primarului, exprimând satis
facția sa pentru sentimentele populațiunei, 
și adăogând că e vesel, că fericirea fiiului 
său este pusă sub auspiciile capitalei, ceea-oe 
represintă ferioirea patriei. Regele ter
mină făcând urări pentru înflorirea Romei, 
nedespărțită de aceea a națiunei și a oa- 
sei sale.

— o—
Esploarărî geologice îu România. D, 

Toula, profesor de geologiă la universita
tea din Viena, a plecat împreună cu Dr. 
Istrati în explorări geologice prin județul 
Mehedinți. D-1 Dr. Carol Redlich, dela Aca
demia de mine din Leoben, după oe și-a 
-terminat studiile geologice pe valea Lotru
lui din județul Vilcea, a plecat prin munții 
județului Gorj, unde face cu succes mari 
esplorărl. D-sa a descoperit bogate surse 
de petrol și gismente de antraoit, cari se 
întind pînă în județul Mehedinți. D-1 Dr. 
Cari Redich se află actualmente în Dobro- 
gea, unde-șl continuă sțudiile geologice, 
conform contractului ce-1 are cu Ministe
rul Domeniilor. D-1 profesor Popecky, care 
a fost însăroinat cu facerea studiilor geo
logice în județul Mehedinți, a înaintat cji- 
lele aoestea un raport Ministrului de Do
menii. Prin acest raport d-sa arată locali
tățile unde a descoperit mai multe cariere 
•de ardezie, zenit și altele.

Găsit mort. Astădl diminâță hamalul 
Dumitru Ardelean din loc a fost găsit mort în 
apropierea unei cârciume din partea su- 
burbiului Scheid așa numită Cioorac. Ca
davrul său a fost transportat la spital.

— o—
Gnvernul din Congo a luat o serie de 

măsuri pentru siguranța și protegerea in
digenilor. O comisiune compusă din misio
nari, protestanți și catoliol a fost însărci
nată să aducă la ounoscința autorităților 
orl-oe aot de violența comis în contra in
digenilor, să ia măsuri pentru a îmbunătăți 
situația lor materială și morală, pentru a 
impedeca comerciul cu sclavi, și a face să 
înceteze canibalismul, precum și comerciul 
alooolului.

—o—
Musica lui Costi Gălușoă va cânta 

de aci înainte la otelul „Europa“ în fiă- 
care săptămână de două-orl: Duminecă 
săra și Joi sâra.

Sfințirea nouOi biserici dela Cebea.
Sâmbătă dimineța precum ni-se scrie, 

a sosit Escelența Sa, cu trenul dela 5 6re 
la Deva și imediat a plecat împreună 
cu suita sa, pe trăsuri la Cebea, unde 
a fost primit de poporul oredinoios, 
adunat acolo din tote comunele dinprejur, 
în modul cel mai călduros și cu totă 
pompa cuvenită.

Sâra a fost în ondrea Metropolitului 
mare conduct de torțe cu musioă, după a 
căruia terminare Metropolitul a pleoat apoi 
la Baia de Criș, unde a rămas peste 
nopte.

Duminecă s’a săvârșit sfințirea, la 
oare au asistat mai multe mii de țărani 
români cu fruntașii lor cărturari. A oele- 
brat însu-și Metropolitul cu o asisten
ță de 20 de preoți. La amiâcjl a fost 
mare banchet în onorea Metropolitului, 
care s’a ținut sub umbra renumitului go
run alui Horea, unde odihnesc și osămin- 
tele lui Avram Ianou, al cărui mormânt 
era sărbătoresce împodobit cu cununi de 
flori.

Festivitatea a decurs în cea mai per
fectă linisce și ordine. Autoritățile admi
nistrative unguresol, cari au fost bine re- 
presentate, n’au avut deol niol un prilegiu 
de-a interveni*).

*) Cuvânt nedesoifrabil. — Red.

ErI, Luni diminâța, Metropolitul a 
fost așteptat la Deva, de unde sera s’a 
întors îndărăt la Sibiiu.

Earăși pelerinagiu împiedecat.
Se vede, că părintele dela Și

șești a chiăinat din nou poporul cre
dincios la un pelerinagiu în Dumi
neca trecută. Nimic mai firesc, de
cât ca autoritățile se-și repeteze și 
ele acțiunea de oprire. Ele călăresc 
tot pe afirmarea, că Lucaciu ca 
simplu preot n’are îndreptățirea de 
a arangia pelerinagiu.

Lui „Budapesti Hirlap11 de acțî 
’i se telegrafieză despre acâsta:

„Episcopul (dela Gherla) tocmai pen
tru aoel motiv a cerut de-a dreptul dela 
autoritate, ca să împiedece târgul (sic!) 
dela ȘișeștI. Autoritatea după aceea a atras 
atențiunea poporului prin publioațiunl și 
în ȘișeștI a făcut eunosout și prin dobaș, 
ca nimeni să nu mergă la ȘișeștI. Averti- 
sarea acesta a și avut resultat, căci cei 60 
de gendarmi trimiși la fața locului, mai că 
n’au avut nici un lucru“.

Așa vorbesce raportorul fbiei 
unguresc!, se ’nțelege, stând pe par
tea autorităților.

Se nasce acuma întrebarea, decă 
— cum se asigură și nu s’a desmin- 
țit pănă acuma — episcopul Szabo 
însu-șî a intervenit de-a dreptul pen-

*) Corespondentul lui „Bud. Hir*  
flice, că pe autorități numai aceea le-a 
cam supărat, că banchetul s’a ținut sub 
gorunul lui Horea, 4®r n’au avut ce face. 
Adauge apoi, oă atât Metropolitul, cât și 
oeilalți vorbitori dela banchet, s’au ferit de 
ori și ce alusiune politică. 

tru oprirea pelerinagiului dela Și
șești, pe ce basă a făcut’o? A avut 
motive, cari sS-1 îndreptățâscă din 
punct de vedere bisericesc la un 
asemenea pas? Acâstă întrebare este 
dator s’o lămurâscă Ordinariatul din 
Gherla, căci e vorba aici de una 
dintre cele mai de frunte parochii 
ale diecesei și prin urmare, este în 
interesul acesteia și al credincioșilor 
ei să se cunbscă în public căușele, 
ce-a îndemnat pe capul bisericei la 
un astfel de pas.

Etă, ce telegramă am primit 
ieri dela Baia mare relativă la opri
rea pelerinagiului din vorbă, — am 
primit’o însă tocmai la 81/2 bre săra, 
după ce Țiarul nostru era deja ex- 
pedat:

Baia-mare, 21 Septemvre. S’au 
repețit scenele violente din 27 Au
gust. Poporul din Șișești și cel adu
nat din jur a fost oprit 'cu baione
tele dela rugăciune și intrarea în 
biserică. Durerea poporului e nespusă. 
Congres de pace în Pesta și sulițele 
gendarmilor și ostășime la peptul 
credincioșilor evlavioși. — Pentru 
poporul credincios ....*)  Andreica, 
curator-primar.

Turburările din Turcia.
După un oomunioat al Porții, Turcii 

au împedeoat debaroarea, în golful Salonic, 
a unei bande grecescl de 46 de omeni. 12 au 
fost prinși, oâțl-va din ei s’au îneoat. S’a 
primit apoi soirea, că o altă bandă de 120 
de omeni are de gând să pătrundă în vilae- 
tul Monastir. Probabil este vorba de bande 
oretene neocupate, cari înoeroă să pue în 
aoțiune bandele din Macedonia.

Mulțămită măsurilor militare energice 
s’a putut impedeca esplosia unei mișoărl 
amenințătore în contra Armenilor în vilae- 
tul Karput. Valiul și oomandantul divisiei 
din Karput au primit cele mai severe ordine 
pentru a îndupleca populația armenâacă din 
Eugbrin, oare s’a retras în munți și a tras 
asupra trupelor, de a se intdree la vetrile 
lor, angajâudu-se, oă o va protegea.

Se anunță din Constantinopol „Agen
ției Reuter“, oă Sâmbăta treoută poliția a 
desooperit douS-cțecl de bombe și o pressă de 
imprimerie; se crede, oă era un deposit 
pentru Pera. Intr’un al doilea deposit s’au 
oofisoat numărose scrisori, programe și oo- 
respondențe cu comitetul central armean din 
Tiflis. Doi șefi și 14 membri ai oomitetului 
revoluționar au fost arestați.

ț)iarele turoeeol anunță, că 130.000 
Armeni din 32 paroohii din Constantino
pol au remis o adresă marelui Vizir, în oare 
esprimă fidelitatea și lealitatea lor oătră 
guvern și reounosoința lor pentru dovetjile 
de bunătate și de dreptate ale Sultanului.

SCIR1 ULTIME,
Londra, 21 Septemvre. „Morning 

Post", Țiarul lui Salisbury, anunță, că 
Anglia a renunțat la ideia de a aplica 
forță fisică contra Sultanului și de 
al lipsi de tron. Se asigură, că schim
barea acâsta în politica Angliei față 
cu Turcia a urmat la intervenirea Ța
rului, dâr numai sub acea condițiune, 
ca fără scirea Angliei se nu se în
treprindă nimic în cestiunea orien
tală, căci din potrivă ea va procede 
de capul ei independentă de marile 
puteri.

Francfurt, 21 Septemvre. In 
Scutari au fost deținuți 75 Armeni, în
tre cari mai mulțl medici și advo- 
cațl, fiind suspiționațl, că ei au luat 
parte activă la înscenarea rescolei 
armenesc!.

Antwerpen, 21 Septemvre. As
tăzi s’a fi cit cercetarea contra celor 
doi dinamitarzi Wallace și Haines. 
Amândoi negară, ca ar fi intențio
nat vr’un atentat.

Berlin, 21 Septemvre. ErI s’a 
deschis aci congresul internațional al 
femeilor. S’au adunat peste 500 mem
bre din diferite țerî. Mai tare sunt 
representate Austria, Francia, Anglia 
și Italia.

DIVERSE.
Sultan! detronați. De present în An

glia domnesce o mare agitațiă, ce are de 
soop detronarea Sultanului din Turcia. De
tronările Sultanilor în Turcia nu sunt lu- 
oru estra-ordinar, 40ore"C6 numai în vâcul 
present au fost detronați deja patru Sul
tani, anume: Sultanul Selim a fost detronat 
la 18C7 de oătră Ianioerl; Mustafa IV în 
1808 de oătră guvernorul din Rusoiuk, 
Mustafa Bairakdar; Abdul Aziz în 29 Maiă 
1876, în urma revoluțiunei Softelor, de că- 
tră Hussein Avni-Pașa; și Sultanul Murad 
V a fost detronat la 31 August 1876 de 
cătră fratele său Abdul Hamid, oare dom
nesce de present. E de însemnat, că fiă- 
oare detronare a fost înscenată de Turci și 
nici una de vre-o putere străină.

Li tsraiis î’ă,
In tipografia diecesană din Caran

sebeș a apărut: Topografia satului și hota
rului Maidan, de Sofronie Liuba și Aurelie 
lara, urmată de studiu despre Celțl și nu
mele de localități de Dr. At. M. Marie- 
nescu. Un op voluminos și fârte de valâre, 
conținând 324 pag. tipar compres. Prețul 
numai 1 fi. 20 or. — In partea primă a 
aoestui op se află mai întâia desorierea 
satului Măidan și a loouitorilor lui, apoi 
desorierea hotarului, a satului Măidan și a 
singuraticelor lui părți; urmâză apoi un 
bogat material limbistic sâu cuvinte popo
rale din satul Măidan. In tote aoeste acute 
descrieri d-nii autori: Liuba, oare e învățător 
împreună ou d-1 preot Iana, un ginere al 
d-sale, au procedat cu prioepere, diligință 
si consoiențiositate esemplară, scoțând la 
lumină mulțime de cuvinte românesol, pănă 
aci necunoscute în dioționarele iimbei nâs- 
tre. Nu putem, decât, să felicităm pe d-nii 
autori pentru acâstă lucrare de netăgăduit 
preț limbistic și național, dorind din inimă, 
oa esemplul dânșilor să fiă imitat și de 
alțl preoți și învățători harnici ai noștri, 
căci numai așa va fi ou putință de-a scote 
la lumină marele tesaur al Iimbei nostre. 
Valorea opului e indioată printr’un mare 
și forte interesant studiu, ce-1 face în partea 
a doua d-1 Dr. Al, Marienescu, privitor la 
Celțl și numele de localități. In aoest stu
diu se analiseză singuraticele ouvinte și 
nume proprii din colecțiunea d-lor Liuba 
și Iana. Analisa se face pe base istorice 

•și e oât se pote de interesantă.
*

Cu ooasiunea înaltei visite în Româ
nia a împăratului Franciso Iosif, Revista 
„Lumea Ilustrată*  va apăre într’un număr 
festiv cu următorul cuprins: IlustrațiunI:
I. ) împăratul Franoisc Iosif I. 2.) Regele 
Carol I. 3.) Regina Elisabeta. 4.) Prinoipele 
Ferdinand al României. 5.) Prinoipesa Ma
ria a României 6.) Contele Goluchowsky. 
7.) Dimitrie A. Sturdza. 8.) G. Cantaouzino 
9.) Eug. Stăteseu. 10.) General Budișteanu.
II. ) P. Poni 12.) C. I. Stoioescu. 13.) A. 
Stolojan. 14.) C. Paladi. 15.) Isohl (vederea 
băilor de la). 16.) Autograful Imnului Aus- 
triao. 17.) Sinaia (vederea Peleșului). 18.) 
Notele Imnului național român. 19.) Vig- 
nete.

Text: Imnul He.bsburgio. Imnul națio
nal Român. Sohiță istorică: Domnia lui 
Franoiso Iosif. Schiță istorioă : Domnia Re
gelui Carol I. Sohiță biografioă: Carmen 
Sylva. Note biografice: Prinoipii moște
nitori. Biografia Contelui Goluohowsky. 
Biografia Primului ministru româa. Biogra
fiile miniștrilor români.

Numărul festiv va costa 50 bani.
*

Instrucțiune în afacerea dărilor de 
beutură de consum și de ven4are pentru 
vin, bere, carne, zahar și spirtudse.în folosul 
economilor și proprietarilor de vii 1 esem- 
plar trimis franco 12 cr. Vânătorilor 3O°/o 
rabat. Se află de vândare la d-1 Emanuil 
Barbulescu, învățăt. gr. ort. român în Pesac.

*
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O drăgălașă și forte prețidsă colec- 
țiune de episode, novelete și povestiri is
torice a apărut în Tipografia „A. Mure- 
șianu“ din Brașov, întitulată: „Traista cu 
povești a lui P. Brosteanu“. Format mio 
și estetic, în mărime de 138 pag. Prețul 
20 or. Nu putem în de-ajuns reoomanda, 
mai ales pentru bibliotecile nbstre popo
rale, acostă colecțiune de scrieri istorioo- 
beletrestice, atât de rari în literatura nâs- 
tră, cari t6te au o tendință eroică națională 
pe cât de interesantă, pe atât și de amu- 
santă.

*
Escursiuni pe munții Țerei-Bârsei și 

a Făgărașului. Cu titlul acesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu“ din Brașov 
o carte forte prețiosă, sorisă de d-1 loan 
Turcu, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In aoâstă carte, scrisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde descrierea 
amănunțită a munților, cu tote poteoile și 
platourile lor, cu animalele și plantațiunile 
lor; apoi viâța ciobanilor și păstorilor din 
munți cu multe legende și istorisiri plă
cute ; desorierl întregite cu schițe istorice 
despre castelele și Țâra Făgărașului 6tc. etc. 
Pentru istorici, pentru turiști, pentru oei ce 
vor să cunăscă, ori chiar să facă escursiuni 
la munți, ou un cuvânt, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acâstă carte, de felul căreia păuă acum nu 
avem scrisă alta în limba românesoă, oferă 
o lectură de tot plăcută și folositore tot
odată. Un esemplar, constătător din 220

pag. format mare 8°, costă 1 fi. (-j- o cr. 
porto). De ven4are și la tipografia „A. 
Mureșianu“ în Brașov.

Proprietar: Dr. Aurel iftSursseSKK-

Redactor respousatlil Gregorius

Cursul la bursa din Viena.

Din 21 Septmvre 1896.
Renta ung. de aur 4% .... - 122.10
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.25
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/.2°/0 . 123.15
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o ~~ 101.20
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.40
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
fmprum. ung. cu premii .... 154 75
Losurl pentru reg. Tieei și Segedin. 139.—
Renta de hârtie austr................... 101.50
Renta de argint austr. . . .... 101.65
Renta de aur austr...............................123.55
Losurl din 1860........................... 145.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 952.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 401.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 369.10
NapoleondorI.................................  9,53
Ă£&rcl imperiale germane . . . 58.70

•London vista....................................119.75
Paris vista.................................. 47.50
Rente de cordne austr. 4°/0- . . 101.15
Note italiene................................... 44.25

Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

Tren 
de

10.-
T

8.30
11.21

1.33
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8.34
8.49 
9.06

10.12
10.42 
11.01 
11.09 
11.31 
11.48 
12.05 
12.33 
12.47

1.18
1.34
2.13
2.32
3 04
3.40 
4.03
5.34
6.12
6.41
7.16 
8.-

“335
4.40,
5.10 

12.00

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37 
Tr. prs. 
11.10 
11.27 
12 30 
12.57

1.09
1.16

Tijipi.
11.40
11.55

4.16

Galbeni Camp. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rnsescl Cump. 126.— Vând. —
Mărci germane Cump. 58.30 Vând. —
Lire turcesol Cump. 10.60 Vând. —.—■
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Cursul pieței Brașov.
Din 22 Septemvre 1896.

Binenote rom. Camp. 9.47 Vând. 9.50
Argint român. Cump, 9.44 Vând. 9.47
N.apoleon-d’ori Cump. 9.50 Vând. 9.53

Membru Juriului esposiției milenare 1896. 8®

ai Seson de T6mnă și Ernă. "O
■ MM |
L.

CL Avem onOrea a atrage din nou amicala atențiune a CD

o On. p. asupra fabricatelor nostre proprii de 5
MMM

Postavuri și mărfuri de modă S3

CD 5
• i cu deosebire asupra stofelor de pardesiuri, rocuri 3
-w-
Cțj de ernă (paltone), uniforme, pleduri pentru S3

CD bărbați. MM»

■1
L. ’ Nu mai puțin recomandăm fabricatul nostru

ai Loden Ardelenesc
«4- ca specialitate: Touriștilor, amatorilor de sport, econo- S
> milor și țeranilor. In privința durabilității și solidi- 1 1
c/> | tații este de preferat așa numitul Loden de Stiria și Tirol 1 m
= 1 de aceea este forte potrivit pentru costume de gim-
CD f nastici, venat, Havelochs și mantale.
OO |

UJ 1 ' Ne rugăm de o cercetare cât mai numerosă | 1

WILHELM SCHEHG & C-ie.
5—12 j

@| Membru Juriului esposiției milenare 1896.

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

TrenTren
mixt, persdn. &CC©1»

I Tren
I de 
persdn.

Tren
mixt

Tren 
accel.

Tron 
de

Tren

accel. pera5n.

5.10
8.00

6 12
7.50
837
9.07
9.40

10.255.07
5.14'
5.59,12.26
6.29 1 11

11 25 8 30

11.—

8.05
5.45
9.02

11.33
1.48
2.06
3.03
3.i5
4.06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2.52
4 45
5.3?
6.08
6.19
6.57

11.19
12.47
2.11
2.18*
2.50
3.26

4.17
4.50

5 65
6.11
6.27
7.27
7.50

cr ©rrw
P

8.17
8.33
8.38

PCX 
cr 
O

a 
p> 
c»

O

a o 
B c
P_ 
a" px

6 40
7.30
8.00

10.05
Sma j

9.09

9.42
9.44
9.59 

1022
10.51
11.12
12.26,
12,58

1.15*
1.34'
2.09.
2 19
301
3.31
9.30,

}

Y
80S. |

Pl.|

v
SOS. I 
ph i

I 
I

Mezo Telegd 
Rev . .
Bratoa .
Ciucia . 
B.-Huiedin
Ghârbău

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiuora . 
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Crăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

Viena . . ,
Budapesta 
Szolnok . . 
P.-Ladâny. . 
Oradea-mare .

Clușiu .

2.48

I Pt 
|sos.

A

2.15
2 12

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopo' 
Sigbișora . 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . . 
Feldiora

1

8ph î Bra?°V ’

Ț Timiș . 
y Predeal 

sos. BucurescI

jpl.
Isos.
A

1
pl.

1.55
7.-
3.37
1.19

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6 13

Tr. expi.
lJ
« £ OJ r—ț QJ 
"a 9- p S «s 
So’S

M
3.36
3.18

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

10.10
10.05

9.39
9.12
5 35

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

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

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2.01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

7.30
7.09
6.56
6.54
6.41
6 20
5.53
5.32
4 27
3.53
3.37
3.16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

___
7.20 6.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.pers.

4.35
4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6.33
5.57

5.20
4.14
3.32

8.10
4.28
2.17

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

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03 
’9.25
9.01
8.28
7.48

“9L08
8.28 

.8.01
3.15

Cucerdea — ©șorlieiu — I&egli.-săsesc..
Tren
mixt

Tren 
de 

persdn.

Tron 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 1 F pl. Cucerdea . . SOS. 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . 7.02 1.58 7.38 9.59
4 12 9.37 4.37 12.26 Oipău . . • 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 sos. ț f pl. 5.34 12.25 5.50 9.54

I 5.40 10.42 5.36 pl. / Oșorhei • l sos. 9.20 5.04 9.35
7.141 12.16 7.14 80S. Regh.-săs.. . pl- 4 7.54 3.30 8:05

Notă: Crele însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate 
’nsemneză ârele de nopte.

® liiriș— Turda
tren 
de

1 persdn

tren 
mixt

tren
mixt

tren 
de 

person

tren 
de 

persdn

tren
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

persdn
i

10.81j 7 33 11 - 5.- 10.21 I Ghiriș . 5.05 3.20 9.12
7.53 11.20 5-20 10.41

Y Turda 1 4.45 10.10 3.0C 8.52

— Sibiise — Ava’ig făgăraș
tren 
de Tren tren 

de
tren tren Tren tren tren

persdn. mixt persdn. mixt mixt mixt persdn, persdn.

2.20 4.45 11.55 7.10 pl. Copșa mică . SOS’. 9.34 3.05 6.25 12.35
3.57 6.35 1.25 8.50 3.13 Ocna . • 8.11 1 27 5.07 11.01

1 4.19 7.01 1.48 9.15 3 39 sos. 1
pl. J Slbuu f p>. 7.44 12.57 4 40 10.30

4.34 2.05 r • • Isos. 7.29 8.57
6.16 3.58 Avrig 6.02 7.16
8.42 6.35 (

l
sos. Făgăraș pl. 3.28 4.30

8 1 BJ5 B 1 • i a (Piști)— EB 11 Bl e «0 o i*  a
tren tren tren tren trenu trenu trenu trend
mixt mixt mixt mixt mixtu mixtu mixtu mixtu

6.15 11.35 4.25 10.28 Simeria . 1 4.50 10.25 3.10 8.34
6.38 11.54 4.48 10.46 Cern a . 4.34 10.05 2.54 8.14
7.13 12.20 5.23 11.12 *» Hunedora L 4.10 9.38 2.30 7.45

O !■ a s o V — rA e I* 11 e 8 t• i
1 trenu trend. trenu trenu trenu trenu
|| mixtu mixtu mixtu mixtu mixtu mixtu

8.35 4.55 4 30 T Brașov . 6 7.44 1.29 8 31
10.28 6.36 5.49 4CkV Zernești. 1 6.20 12.05 7 20

■VU ii r e ș - «Jt di «s ș — 9B 8 t r ița
4.— ? 9.K) 4.2() w Mures-Ludos . . 6.46 7.21 2. <1Z
5 03 |10.213 5.3E Z a ii â 5.49 6.24 2 S B
6 48 rl2 4 L os Țagu-Budatelic CO 4.50 9.40

8.467 38 » 1 .ozl - - St. Mihaiu de câmpie . a 3 44
8.33 1 3.05

2» 
' . o

Lechința. 2.48 7.439 07 § 3.4 r ^.-Măghiăraș . . £ â 2.01 6-529.59 Ș< 4 5E Bistrița . • o a 1.16 5 55
A r a d -- T i IM t ș a a

6.20 11.25 5. F Arad • • . 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Vinga 9.42 3.01 10.11
8.01

12.47
1.10
8.47

7.39 1 Timișora 
Seghedin.

8.20 2.- 9.10
12 27 5.10 . . . • • 6.05 2.30 10 05 2.15

8 i !» i i li — €• i s bi ă «1 i c. SigMșora—£Morlieiu-secuesc.
trenu trenu trenu trenu trenu trenu trenu trenu
mixtu mixtu 1 mixtu mixtu mixtu mixtu mixiu mixtă

5.30 2.15 pl. Sibiiu • sos. 7.10 9.20 3 22 11.08 Sighișora . 9.51 5.32
5.42 2.27 „ Selemberk 77 1 6.57 9.07 3.54 11.48 Hașfaleu . 9.02 4.54
6.06 2.51 „ Cisnădie pl. 6.36 8.46 6.20 1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 3.-

în drâpta de jos în sus. — Nuuaerii încuadrați cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


