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INSERaT£ ge primesc ia Admi
nistrați uns în Brașov și la ur- 
mătdrole Birouri de anunaiurl: 

în Vi on a : Jf. Dukes, Hsinrtch 
Schatek, Rudolf ifosse, Ă. Opyeliks 
Nachlolger; Anion Ovpcitk, J. 
Danwoer, în Budo.pesta : A. V. 
Goldbergerg, Eckstein Ramat; în 
Bueureaci: Agence Havas, 8uo- 
oursaie de Koumanie; în Ham
burg Karoiyi & Lfcomann.

Prețul Inserțlunllcr: o seria 
garmond pe <a coldnă 6 cr. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

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

Abonamente neutru Austio-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru Eomânia si străinătate: 
Pe un an 40 franoî, pa ș6oe 
luni 20 fr.,pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineca 8 frânat 

8e pronumâră la tdte oticieio 
poștale din întru și din a rarii 

și ia ddL colectori.
i^namemi pentin Brasov 

aaminiatratiunea. piața vtaro, 
TArgul Inului Nr. 80‘Jetașiu 
1.: pe un an 10 fi., pe șese 
luni 5 fl., po xrei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în caaa: Pa un an 
12 fl,, pe â luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. _Un eaemplar 5 or. v. h. 
sân 15 buni. Atât abonamon- 
toie cât și inserțiunile sunt 

a g« pluti în&inte.

Nălucirile unui raportor ungur.
Am mai spus, că la sfințirea 

bisericei dela Cebea, „Budapesti Hir- 
lap“ și-a trimis un raportor special. 
Acesta pare a fi avut misiunea prin
cipală, de-a cerceta cu acestă oca- 
siă, decă poporul român din fostul 
comitat al Zarandului mai ține așa 
tare la Avram Iancu, decă se mai 
însufiețesce așa de mult de memoria 
lui ca odinioră?

Cel ce nu cunosce posiția lo
cului va întreba cu drept, ce are 
Iancu cu sfințirea amintitei biserici? 
Cei ce au umblat înse pe la Cebea 
sciu, că biserica din Cebea e așe
zată afară din sat pe locul, unde se 
află istoricul gorun al lui Horia, sub 
care este îngropat și Avram Iancu. 
Fațada nouei biserice se ridică în 
fața mormântului lui Iancu, er aco
perișul ei este adumbrit de ștejarul 
lui Horia, sub care tradiția spune, 
că Horia își ținea sfatul seu.

De aci legătura între Iaucu și 
sfințirea bisericei, pe care o accen- 
tueză în adins corespondentul fbiei 
șoviniste pestane, ca se-șî pbtă face 
contemplațiunile sale politice. El ne 
spune lămurit, că autoritățile admi
nistrative unguresc! și-au dat tâtă 
silința se împedece ca serbarea se 
se țină sub gorunul lui Horia, dâr 
n'au reușit. Raportorul lui „Bud. 
Hir.“ c|ice, că serbarea s’a ținut la 
locul acela în urma ccrerei esprese 
a Metropolitului Miron Romanul, care 
fiind om betrân de 80 de an! (bine 
s’a mai informat raportorul!) și 
„fiind și așa obosit de ceremonii, ar 
ti fost și mai mult slăbit, dâcă ar fi 
trebuit se umble cu trăsura de pildă 
păuă la Baia de Criș“. Mai (jice, că 
Valahii sunt mândri pe gorunul lui 
Horia și sunt și mai mândri, că Me- 
tropolitul li-a vorbit de sub acest 
gorun.

In schimb caută a se mângâia 
raportorul maghiar, susțiind, că la 
banchetul de după amiefli, luând 
parte în numer mare și inteligența 

maghiară din loc, s’a vorbit mult și 
unguresce. Apoi când a vorbit bă
trânul preot reformat ungur din 
Cebea, Zakariâs, pentru patriă, pen
tru înțelegerea frățâscă între Ro
mâni și Maghiari, el se-și fi sfîrșit 
vorbirea cu cuvintele: „Domnilor! 
se bem acest păhar pentru esistența 
de o miiă de ani a patriei nbstre și 
pentru lauda viitorei miie de ani!" 
După ce a terminat, raporto
rul, preoții români au ciocnit paharul 
cu vorbitorul, âr poporul ce era grămă
dit în apropiere, privind la decursul 
mesei și vecjend ciocnirea de pahare 
se fi isbucnit în: „Se trăâscă!"

Asta-i pentru raportorul ungur 
de-ajuns ca se salte de bucuriă, că 
s’a întâmplat la serbarea românâscă 
și ceva spre lauda mileniului un
guresc.

Pentru ca se înalțe și mai mult 
momentul acesta unic, când a răsu
nat glasul unui Ungur sub stejarul 
milenar numit de popor Gorunul lui 
Horia, cjice: „decă este adevărat ce 
spune tradiția, că străbunii noștri 
cuceritori de patriă au poposit odi
nioră sub acest stejar uriaș, atunci 
e meritul preotului reformat, că acel 
pom mare după o miiă de an! a 
aucflt vorba ungurâscă și a vecjut și 
Maghiari sub reslățita lui corână."

E frumosă însuflețirea, la care 
se avântă gazetarul ungur, dâr bine 
făcu, când întroduse esclamațiunea 
sa cu cuvintele: „Dâcă este adevă- 
rat“. Căci cum ar pute să fiă ade
vărat, că tradiția ar vorbi de stră
bunii maghiari, cari au odihnit sub 
umbra stejarului dela Cebea, când 
însu-și recunâsce, că de o miiă de 
ani pe acolo nu s’a amflt vorbă 
ungurâscă și gorunul n’a văfiut Ma
ghiari ! Cine ar fi păstrat dâr acâstă 
tradițiă, căci la poporul român nu 
esistă?

Să trecem însă peste acâstă șă
galnică tradițiă, când sciut este, că 
Arpad și cu uștile sale nici n’a mi
rosit pământul transilvan când a 
năvălit în Panonia, și să ne oprim 

puțintel la obiectul principal al 
mângăierei, ce și-o debitâză rapor
torul maghiar.

Din împrejurarea, că totă fes
tivitatea a decurs neted și în de
plină liniște, evitându se ori și ce 
politică, și că prin urmare nu s’a 
făcut nici o manifestațiă la mor
mântul lui Iancu, ci „Valahii" s’au 
mulțumit a-1 încununa cu flori și a 
privi la el în tăcere și cu pietate, 
raportorul lui „Bud. Hir.“ spune, că 
mormântul lui Iancu a rămas pără
sit și neobservat de popor și, — par’că 
însu-și s’ar fi spăriat de acâstă cu
tezată deducțiune — începe imediat 
după' afirmarea sa a desfășura unele 
momente din biografia lui Iancu.

O face și acâsta cu tendință. 
Spune, că Iancu în cțilele sale ultime 
ar fi încungiurat pe Români, pe „cari 
îi ura", și ar fi umblat numai pe la 
familii maghiare, pice, că numai 
după mbrtea lui Românii au înce
put să-l laude, să-l facă martir al 
libertății, să i așec|e o pâtră memo
rial, să compună marșul lui Iancu 
(sic !), er în timpul din urmă voiră 
să-i ridice monument de marmoră, 
dâr ministrul de interne li a zădăr
nicit planul.

In cele din urmă — și acesta 
esplică mai bine starea psihologică 
a raportorului maghiar — el spune 
că Românii nâgă, că biserica din 
Cebea ar avâ vre-o legătură cu me
moria lui Iancu, precum și că bise
rica s’ar fi clădit cu bani străini, 
mai ales cu sprijinul Ligei (sic!); 
apoi ârășî el însu-și se corege di- 
când: Cumcă însă Valahii au clădit 
acâstă biserică cu speranța, ca în 
viitor ea să devină loc de peleri- 
nagiu la osămintele lui Iancu, se 
pâte presupune, pentru-că preotul 
gr. or. din Pecica în toastul său a 
adus în legătură biserica cu remi- 
niscințele istorice și importanța lo
cului.

Dâr âtă că Ungurul iute caută 
să se mângăe și pentru viitor d1_ 
când tot el: „dâcă pănă acuma n’a 

fost împiedecată (acestă manifestare 
de pietate) ea pâte fi împiedecată 
în viitor".

Da, o fi! Multe au împiedecat 
ei și vor mai împiedeca. Și de ce 
să nu o facă, când — cum a (jis fi
lele acestea Cornel Abranyi jun. în 
darea sa de sâmă dela Dedes — ei 
sciu, că decă nu vor mai pute birui 
cu honvedii, pot chiăma în ajutor 
și armata comună, ca să suprime 
orl-ce fel de oposițiă, ori resvrătire?

Aici se reduce tâtă cutezarea 
și tăria șovinismului dela putere. De 
ce se nu dea în carne viă, pe câtă 
vreme au consciința, că la spatele 
lor stă întrâga armată a monarchiei?

Etă, ce fel de contemplațiunl, 
temeri și speranțe au deșteptat din- 
tr’odată în sufletul unui șovinist, 
despre care nici nu seim, dâcă este 
pur sang, nevinovata și religiâsa ser
bare dela Cebea!

Dovada cea mai eclatantă, că 
memoria lui Horia și a lui Iancu 
încă tot n’a dispărut din ținuturile 
romantice ale Cnșului!

Pregătirile de primire în România.
Buouresoî, 11/23 Septemvre.

ErI s’a început decorarea cu steaguri 
a capitalei Buourescl. Stîlpii așezați în fața 
Palatului Bunt fârte frumoși și admirabile 
sunt nouele embleme ale județelor. Pănă 
acuma s’au arborat o mulțime de steaguri 
austriaco și române, se vorbesce însă, că 
se vor arbora și steaguri unguresol.

*

O scenă minunată se va desfășura la 
Sinaia cu ocasiunea visitei împăratului Fran- 
cisc Iosif. De-asupra arcului de triumf, 
adecă, ce se ridică pe șosaua, care duoe la 
castelul Peleș, vor fi legați mai mulțl vul
turi vii. In momentul, oând cortegiul im
perial va sosi înaintea aroului, se vor tăia 
sforile, și vulturii vor sbura în aer,

*

Contele Goluchowski, ministrul de es- 
terne al Austro-Ungariei, și baronul Beck, 
șeful statului major austriao vor fi decorați
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Aprope o jumătate de veao a lumi

nat acestă candelă altarul artei române 
dramatice. La început solipind mai, pe urmă 
străluoind, și în fine declinând, păna s’a 
stins cu desăvârșire.

Millo n’a fost numai un artist dn frun
te ; el a representat o epocă întrâgă, având 
locul său în istoria regenărei nostre na
ționale.

Pentru a pute aprecia cineva opera 
lui Millo, trebue să-și amintâscă ce era 
teatrul românesc la venirea lui, mai ales în 
Moldova, căci în Muntenia se făcuseră 
deja înoeroărl lăudabile de organisare sub 
inițiativa lui Assaki și a lui Oâmpineanu.

In Iași abia eșisem din „Irozii" po
porului și din „caraghioșii" boeriștl.

0 pleiadă de tineri, cari se adăpaseră 
la cultura Oooidentului, reîntraseră în țâră 
cu idei reformatore în tote privințele.

Dâr pe atunol ideiile politice și refor. 
mele sociale nu se puteau propaga în li

bertate nici prin soris nici prin graiO. Bon
juriștii — acâsta este porecla care să dă
duse tinerilor reformatori, poreolă oare a 
devenit renume — aveau în capul lor pe 
Mihail Cogălniceanu, pe Costachi Negri, 
pe V. Alexandri. Posițiunea lor socială îl 
punea ârecum la adepostul represiunilor 
brutale, dâr acesta nu împedeca pe puter- 
nioii de atunci de a-i persecuta prin tot 
felul de mijloce, oarl une-ori au mers pănă 
la întemnițarea lor în mănăstiri și pănă la 
surghiuD.

Era firesc ca satira să fiă refugiul 
ideilor noue. Dâr satira cea mai efioace a 
fost totdâuna teatrul: Istoria omenirei, dela 
Aristofane pănă la Moliere, ne o dovedesoe 
în destul. Același lucru se petreou și în 
Moldova, dela 1840 pănă la 1848, negreșit 
pe o soară mai mică decât în Greoia și în 
Franța, der cu aoeleașl proeedimente. Lo
zinca ridendo casiigat mores ’șl-a arătat și 
aol temeinicia. Din șandramaua de scânduri 
din curtea lui Talpan, unde se jucau piese 
traduse și aprobate de censura domnâscă, 
teatrul sare de-odată în sala dela Copou 
și ’șl ia aripi. Inzadar Vodă Mihai Sturdza 

îl retrage subvențiunea de câte-va sute de 
galbeni, pe care o dădea, înzadar se fac 
tot felul de greutăți, se întrebuințâză tot 
felul de amenințări și se impun măsuri 
vexatorii. Bonjuriștii merg înainte si pu
blicul îl urmâză și-I îocurajiază. Satira 
mușcă și sr> înfige în carnea despostimului.

Aci începe rolul politico-teatral al 
Ini Millo.

Făcând parte dintr’o familiă boierâscă 
a protipendadei, el fusese trimis la Paris 
spre ași complecta studiile; dâr teatrul îl 
atrăgea cu o putere neînvinsă.

Tâtă opunerea familiei fu zadarnică; 
tînărul boier își părăsi aprope ou desăvâr
șire studiile și începu o viâță, care îl îm
pinse tot mai mult spre cariera teatrală; 
el juca chiar pe câte-va scene mai mici 
ale Parisului și dovedi un talent estraordi- 
nar. Părinții, furioși, îl rechemau mereu, 
el însă îsl urma destinul; în fine, i-s’au 
tăiat mijlooele de traiU, și el fu silit a re
veni în țâră, dâr cu soopul de a-se întorce’ 
la Paris.

Dâr odată întors, Millo dădu de un 
câmp de acțiune, care convenea de mi

nune atât temperamentului său artistic, cât 
și posițiunei sale în sooietate.

Teatrul începuse să jâce un rol social 
și politic; tinerii entusiaștl, cari erau în 
capul mișoărei, aveau nevoie de un om cu
noscător în ale scenei. Se stabili îndată un 
contaot intelectual între dânșii și Millo. 
V. Alexandri luâ direoțiunea teatrului, pe 
care Millo îl însufleți. Trebue să fi asistat 
la una din povestirile fermecătore pe oare 
le făcea nemuritorul Alexandri în al său 
buenretiro din MirceștI, la gura sobei, pen
tru a-țl da sâmă de activitatea ce domnea 
atunci în rândurile tinerilor bonjuriști. Era 
un fel de camaraderie politică, literară și 
artistică; articolele de jurnale, broșurele, 
poesiele, piesele de teatru se întocmeau ca 
prin farmec. Se înțelege, că timp de gân
dire nu prea era; se lua o comedie ffan- 
cesă și se localisa; pe ici pe colo se im- 
provisa și câte'o comedioră originală.

In acâstă lucrare febrilă Millo juca 
un rol covârșitor; în colaborare cu V. 
Alexandri el sootea la lumină comedii, 
farse, șansonete; le monta, forma actori 
și aotrițe, juca roluri oroite pentru dânsul(
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cu ooasia visitei imperiale, ou „marea oruoe 
a ordinului Steaua României în brilante". 
In scopul aoesta ministerul de esterne ro
mân a și comandat în străinătate acele 
două deoorațil, oarl vor represents o valâre 
de 100.000 lei.

*
Celebrul piotor polon Tadens Adju- 

kievioz, reoomandat regelui Carol de împă
ratul Francio Iosif, a sosit erl în Bucu- 
rescl. Adjukiewicz este însăroinat ou faoe- 
rea unui tablou, representând defilarea ar
matei române înaintea monarohului austriao. 
In aoest soop piotorul polon merge în fiă- 
oare di Pe platoul dela CotrooenI, pentru 
a lua schițe, precum și pentru a desemna 
oalul pe care ’1 va călări M. S. Regele Ca
rol, când va conduoe trupele înaintea M. 
S. împăratului Franoiso Iosif.

*
D-l general Budișteanu, ministrul ro

mân de resbel, a dat ordin tuturor oficeri- 
lor, ca pentru marea defilare de Marțî, 
toți să-și comande tunici și harnașamente 
nouă.

*
Ca o dovadă de bunele relațiunl, ce 

esistă între curtea română și curtea din 
Viena, se anunță din isvor sigur, că în 
oursul lunei Octomvre vor veni în țâră, ca 
âspețl ai curții regale române. A. S. R. 
principesa Gizela de Bavaria, fiioa împăra
tului Francisc Iosif, și soțul ei, principele 
Leopold de Bavaria. Se asigură, că înalții 
ospețl vor petrece în România aprope două 
săptămâni.

Câletoria Suveranilor ruși.J
Yachtul rusesc „Standard*, pe care 

se afla părechia imperială rusescă, sosi alaltă- 
eri la 7'/2 âre a. m. la țermurii scoțian!, 
în apropiare de Sanct Abbsgead. Prințul 
de Wales, ducele de Connaught și ambasa
dorul ruseso din Londra, însoțiți de suitele 
lor, pleoară la 11 ore a. m. din Leith pen
tru întimpinarea Țarului. La ivirea yaeh- 
tului „Standard41 flota englesă din portul 
Leith dete salutul cuvenit, prinții și amba
sadorul rusesc merseră pe bordul yaohtu- 
lui imperial, salutară cordial părechia im
perială rusâsoă, și cu toții împreună luară 
dejunul pe bord.

După dejun Țarul și Țarina părăsiră 
yachtul „Standard11 și ae uroară pe vaporul 
„Tantallon Castle*, oare duse pe Majestă- 
țile Lor prin linia escadrei englese. La 
l3/4 Suveranii ruși pășiră pe pământ usoat; 
trupele presentară armele, musica cântă 
imnul național rusesc, și între strigătele 
entusiaste ale publicului adunat, Țarul și 
Țarina intrară în salonul de primire, unde 
erau adunați consilierii comunali din Edin
burgh și Leith, precum și elita locuitorilor 
din acele două orașe. Primarii orașelor sa
lutară cu cea mai mare reverență pe Țar, 
er soția primarului din Edinburgh ii întinse 
Țarinei un buchet frumos.

făcea pe regisorul, pe decoratorul, pe su- 
flerul, pe profesorul. Une-orI făoea și pe 
autorul dramatic. Aoestă activitate a dăi
nuit un șir de ani, cari au dat nasoere la 
un repertor întreg de piese. Teatrul român 
era fondat în Moldova. Dâr pare că Millo 
avea presimțămentul unirei, care era să se 
săverșâsoă între țările surori, și al rolului 
centralisător, pe care era să-l joce Bucu- 
rescii ca capitală a țărei. In 1852 el veni 
pentru prima dată în Buourescl unde din 
prima sa aparițiune cuceri publicul prin 
talentul său superior. Aci el începu o seriă 
de creațiunl, cari vor rămână neuitate și 
aprope neimitabile.

O singură imputare i-se pâte face 
în acestă a doua parte a oarierei lui, aoeea 
de a fi lăsat la o parte misiunea sa cul
turală și de a se fi materialisat prea mult. 
Trăind din succesele lui trecute și din cele 
presente, pe cari le obținea cu ușurință 
din causa imensului său talent și a popu
larității ce câștigase ou diept cuvânt, Millo 
devenise sceptio, nu mai forma elevi, se 
bucura de pensiunea de 600 lei, pe care 
Parlamentul i-o acordase ca reoompensă 

» Țarul Nioolae pleca grațios capul îna
intea publicului adunat, apoi atât el, cât și 
Țarina, împreună cu âspeții princiari, mer
seră la gară, de unde la 2*/2 ore plecară 
spre Dundee.

La sosirea trenului în gara din Dun
dee o oompaniă de onâre dete salutul obici
nuit, musioa intona imnul rusesc și apoi 
cel engles. Suveranii ruși apărură la ușa 
vagonului, unde primiră salutul primarului, 
și după un sfert de oră trenul pleca spre 
Aberdeen.

La gara din Aberdeen se adunase o 
mare mulțime de public. La sosirea trenu
lui mulțimea adunată isbucni în strigăte 
de „urra"! Țarul primi adresa primarului 
și la 5 âre 49 m. trenul pleca mai departe.

Intrâgă linia ferată dela Aberdeen 
pănă la Ballater — stațiunea de unde Ma- 
jestățile Lor trebuiră să plece ou trăsuri 
spre Balmoral — fu păzită de polițiști en- 
glesi, scoțiani și ruși.

*
Piarul engles „Times11 <jice, oă visita 

Țarului în Anglia are caracter privat, și 
numai dela el atârnă, dâoă cu acestă oca- 
siune vor ajunge, său nu, în disouțiă și 
cestiunl politice.

„Daily News* și „Daily Chronicle* îșl 
esprimă dorința, că lui Salisbury îi va suo- 
oede să alunge neîncrederea Țarului Nico- 
lae față cu intențiunile Britanici.

t Visita împăratului în România.
Din broșura „Visita Imperatului-Rege Franz Iosef 
în România11 de August Pessiacov, fost vice-preșe- 

dinte al Camerei deputaților. Craiova 1896.
(Urmare și fine.)

Și încă una — atât înaintea, ca și 
în urma sourgerei ultimelor valuri ale tu
turor barbarilor din lume, cari s’au scurs 
p’aoi întrun decurs de decs veaourl —, ca 
și după reaparațiunea pe scena politică a 
Europei a primelor Domniate Române —, 
poporul Valach a fost neoontenit în luptă 
disperată pentru esistența sa oa și pentru 
civilisaținne, fiă că potopul venea dela ră
sărit, dela mâdă-di, său apus. Și multe 
veaourl au trecut în care Românii au fost 
alături cu luptătorii pentru civilisafiune 
contra barbariei, — ou adoratorii Crucei 
contra Semilunei.

Când însă după nenumărate lupte 
uriașe, și mii de jertfe de bravi căduțl pe 
atâtea câmpuri de bătae — ca Cossovo, 
Nicopolis, Varna, Rovine, Răsboeni și al
tele — Norooul îșl întâroe fața dela armele 
creștine, er focul și iataganul Ienicerilor 
pustiind totul în oale punea oapăt tuturor 
Regatelor Dunărene, Bulgar, Sârb și chiar 
Maghiar, numai Țărișorele Române, mai 
scapă ca prin minune, cu o esistentă a lor, 
proprie deși State creștine.

piserăm ca prin minune, dâr astădl 
se scie în ce a consistat acest miracol 
dumnedeesc —, în bravura poporului Va
lach și a oștenilor sei, și în înțelepciunea 
Domnilor de pe acele timpuri.

meritată pentru partea însemnată ce luase 
la regenerarea teatrului românesc.

Cu fote acestea, cu tote bătrânețele 
cari îi răpiseră mijlâcele fisice, cu tote de
fectele lui, Millo rămăsese o figură artis
tică din oele mai interesante și originale. 
Când apărea pe scenă, vedeai îndată că o 
domina, că ai în fața ta un mare artist. 
OrI-ce gest, orl-ce mișcare, orl-ce intona- 
țiune erau la looul lor; el îmi făcea efec
tul unei ruine clasice, oare prin frumusețea 
rămășițelor îți dă o idee de ceea ce a fost 
edifioiul în întregul său.

Millo s’a stins la vârsta de 92 ani, 
prea tânjiu pentru gloria lui oa artist, dâr 
numele său va rămâne pe veci înscris cu 
litere de aur în rândurile acelora, cari au 
luorat pentru regenerarea nâstră națională 
și culturală.

Este destul ca se nu se pOtă pomeni 
de Millo fără a-se pomeni de V. Alexandri, 
nici de V. Alexandri fără a-se pomeni de 
Millo, pentru cu looul primului artist dra- 
matio al României să facă parte din Pan
teonul nostru.

(„Timpul"). V.

. Mircea cel bătrân al Valachiei, și Ște
fan cel mare al Moldovei sunt primii 
Domni, cari ’și-au lăsat numele neperitâre 
din cartea vieței a neamului românesc, 
tot atât prin bravura brațului, cât și prin 
înțelâpta prevedere a minței lor.

Și ei îșl făouseră datoria și de creș
tini cătră Europa și de buni vecini oătră 
amioii și veoinii lor.

Când însă fooul puternio mistuia to
tul în drâpta și în stânga, âr Europa și 
veoinii îi înghesuiau ou dragostea supune- 
rei, oa să prefere un jug creștin în locul 
unuia păgân, ei sciură la timp să’șl salveze 
ce se mai putea salva, — căminele lor 
etrămoșesol.

Iată pentru ce dioem, că ou tot pe
ricolul care ne pdte amenința și astădl, 
suntem datori a ne gândi de trei ori bine, 
dâoă trebue numai decât, sub prima im- 
presmne a fricei de acest periool, să ne 
aruncăm cu ochii închiși în brațele — fiă 
și ale unui vecin în aoelașl pericol oa și 
noi, — dâr și mai cu sâmă oând îmbrăți
șările sale de altă-dată ne cam ustură și 
pănă în diua de acjl. Da! Ne ustură! Și 
în adevgr, ar trebui ca să fi pierdut cu 
desăvârșire și memoria faptelor din treout, 
și a celor ce se petrec sub ochii noștri 
chiar, ca să putem orede într’o dragoste a 
diplomației bunilor noștri vecini, afară nu
mai dâoă cum-va n’am fi ispitiți a invidia 
sortea conaționalilor noștri de peste munți.

*
Și ou tote oă acești vecini, vor să 

se târnă, nu oum-va visita dela Sinaia să 
nu le fiă spre pagubă, și spre folosul cau- 
sei Valache, oum o numesc ei, noi nu pu
tem să’i credem în acâstă prefăcută frică 
a lor — pentru-oă, ori unde ne-am arunoa 
privirea, și în trecut ca și în present, ca 
să vedem vre-o urmă de vre-un câștig pe 
sâma nâstră, din contră nu vedem decât 
oă, întotdeuna, tot noi a trebuit s* plătim 
cheltuelile gâlcevilor altora, și să fim oiun- 
tițl și despoiațl, ou tote sacrificiile nostre, 
pentru creștinătatate și oivilisațiune; pe 
când ei tot mereu au dobândit, și ohiar 
atunol când nici un fir de păr din clasi
cele mustăți ale vre-unui honved nu li s’a 
smuls!

Am-dori de pildă, și suntem curioși 
a ni-se documenta de oine-va, când, cu 
ce prilegiu, și in care anume circonstanță, 
bătrâna diplomație Austro-Maghiară ne-a 
fost arnioă, și de vre-un sprijin în aspira
țiile și interesele nostre vitale, chiar și 
oând noi ne jertfiam pentru dânsa?

Gât despre noi n’avem nevoe deoât 
să răsfoim puțin istoria, și vom găsi nu 
unul, ci o serie lungă de fapte positive, 
concrete, cu cari să dovedim orl-cui, că 
dragostea și atașamentul nostru pentru 
dânsa, ne-a costat întotdâuna cel mai pu
țin tot atât, cât ne-ar fi costat și neprie- 
tinia ei.

Așa de esemplu,... diplomația aus- 
triaoă, și atașamentul pentru împăratul 
Rudolf al Il-lea a dus pe Eroul dela Că- 
lugărenl pe câmpia Turdei, unde a pierit. 
Și n’a pierit în luptă fățișă cu vrăjmașii 
săi ca un brav, niol de mâna trădătâre a 
vre-unui vasal de ai săi Ungur, seu Să- 
cuifi; ci ucis mișelesoe, atras în cursă sub 
masca prietiniei și a alianței, de up spadas- 
sin ordinar din Veneția, cu rangul de Ge
neral și Locotenent Imperial al Ardealu
lui, de negrul la suflet Basta! (1601). Și 
trt aceeași dragoste și titlul de Prinț al 
Imperiului poreclit pe atunci Roman, a 
împins pe nefericitul Constantin Brânco- 
veanu și pe copilașii sei, sub securea că
lăului, în fața vechiului serai din Stambul 
(1713). — Er dragostea oea nemărginită 
pentru sărmana Bucovină, smulsă în plină 
pace cu Imperiul, ca să’șl compenseze pâte 
perderea Olteniei din 1739, — a rostogolit oa- 
pul altui înfortunat Domn, al neuitatului 
Grigore Ghica vodă al Moldovei pe piâța 
Beilioului din Iași (1777).

Și oa să nu ni-se vorbim
despre fapte trezite și prea depărtate, a 
căror memorie abia se mai păstrâză prin 
cărți și documente prăfuite, s’o spunem, 
că în mare parte tot aoestei diplomații is
cusite datorim pierderea Basarabiei și a 

Dunărei din dilele nâstre, în schimbul Bos
niei și a Herțegovinei.

Ei bine, înoă odată, să ni-se arate și 
dovedâscă și noă printr’un singur fapt tot 
așa de concret, când și cum, am fost aju
tați și susținuți în interesele nâstre națio
nale? Când tendințele și aspirațiile nâstre 
de Unire și de întregire — de esistență, 
— fostau ele vre-odată ocrotite și spri
jinite?

Nu cum-va în 1828—1829 oând ne 
oiumaseră armatele muscăleștl? In 1855 
când ou ocupațiunea, a oărei suvenire tristă 
încă nu s’a șters? Sâu în 1859 oând ou 
opunerea la Unirea Principatelor? Când??

*
Și dâr, să nu avem motiv să fim îngri- 

grijatl pentru scopul, de care ne fu vorba 
mai cu sâmă când ohiar și în present, ou 
ochii noștri proprii vedem, oum tote inte
resele cari ating direct sâu indireot, inte
resul nostru oel mare — cel mai vital, vi
sul, idealul nostru de a esista și în viitor 
ca națiune, — sunt una câte una atinse, lovite 
ba saorificate chiar? Și nu numai lovite și 
saorificate, dâr ca culme a ironiei sârtei 
fatale, prin ohiar mânile nâstre proprii 
făcându-ne noi înșine coda securei distru- 
gătâre, ataoând și lovind cu sete în tote 
ramurile și vlăstarele înoolțite ale tulpinei 
naționalităței nostre, în rîsul și spre ruși
nea lumei întregi!

Crâdă oine va voi, că sohimbul aoesta 
de visite sunt nisoe simple politețe împă
rătesei. Crâdă cine va putâ si oui va plăcâ 
că scuzele dela Iași, — spargerea fortă- 
reței Comitetul național de peste munți; 
paralisarea Ligei dela noi; — Caterisirea 
Mitropolitului-Primat; — desființarea con
sulatelor nâstre din Macedonia și abando
narea fraților Aromâni din Bind la discre
ția unui singur Mărgărit.... ar fi numai nisce 
jocuri capriciâse ale intemplărei orbe și fără 
nici un rost! — Pentru noi — ne mărtu
risim păcatul, dâcă cuma-va păcat va fi, — 
tote acestea rămân aoeea ce sunt în rea
litate, opera diplomației celor ce ne aousă 
de irredentism, de Daco-Romanism de ne
amici ai numai seim oui; un șir dicem de 
fapte ca nisoe inele ale unui lanț, menit 
din vreme oa să ne amuțiâsoă, să ne para- 
liseze brațele, spre a ne da numai buni de 
asfixiat.

Împăcarea fraților de descindea Carpa- 
ților este în adevăr o problemă, a oărei 
soluție se impune imperios fără timp de 
perdut. Dâr nu prin desnaționalisarea și 
maghiarisarea lor în silnioie; nu prin su
grumarea lor, se pâte face acâsta.

Mărgărit da ! Pâte să fie oroât Apos
tol, — dâr nu Apostol al oausei românis
mului, de care el îșl bate joc nepedepsit, 
oi al Papei. — Agent fervent da! Dâr al 
diplomației cu o droie de consuli, de epis- 
oopi și iesuiți în Macedonia, unde oonsulii și 
episoopii români nu mai au oe căuta. — 
Un favorit înoă îl vedem, că este al... gu
vernului român, dâr pentru nenorocirea 
fraților Macedoneni și rușinea celui oe-1 
are, numai ca să fiă salarisat din budgetul 
statului român.

Or fi neplăcute, ba și durerose aceste 
amintiri, o reoundscem, der a cui e vina?

*
Acâsta este, deși în trăsuri repedi și 

suoointe, Istoria trecutului și a presentului, 
și ea nu se pâte nici șterge nici uita, nu
mai printr’o simplă îmbrățișare — printr’o 
acoladă cavalerescă orcât de oald ar fi.

Ca să se pâtă șterge și uita trecutul, 
și oa să se spere într’o împăoare a intere
selor pentru vitor, se mai cere oa primă și 
absolută oondițiuue, oa și o parte, și cea
laltă să se oonduoă numai și esclusivamente 
de rațiune — și de sentimentul dreptăței.— 
Pe cât timp însă unii, nu vor înoeta de a 
se hrăni, ca cu un haschih oriental, cu vi
sul de mărire și de întindarea dominațiu- 
nei pănă la țărmii Pontului Euxin; er cei
lalți nu-șl vor perde mințile pănă într’atât, 
ca să abdice de bunăvoie la dreptul și da
toria lor de a esista și de aoi înainte, pe 
aceleași oolțiu de pământ, îngrășat ou sân
gele mai multor generațiunl; pe atâta timp 
dieem, lucrul va fi de-o imposibilitate ra- 
dioalmente absolută !



Nr. 202—1896 GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 3.

Oât pentru noi, faoem cele mai căl- 
durâse urări ca numai aceste Zeități, ra
țiunea și dreptatea, sâ predomine în sfatul 
cel mare și decisiv.

Cum însă nu putem crede lesne într’o 
așa minune, —deși trăim în secolul minu
nilor, — credem că este de datoria nâstră 
să nu perdem din vedere situațiunea, în 
căre ne aflăm, și care ni-se pote crea.

•
Și ea să dăm cea mai palpabilă și ne- 

refutabilă probă de nepărtinire, vom spune 
în puține vorbe, că și în treoutul depărtat 
la veacurilor, și oa și mai de curând, ne 
aflăm și astăzi ooupând același colț de pă
mânt, în aceleași condițiunl și din fatalitate 
în același estrem de dificilă situațiune, — în- 
ghesuiți din t6te părțile, între Scylla și 
Carybde, între ciooan și nicovală. Că așa 
•fiind este forte greu de nemerit calea cea 
bună, oa să te strecori fără oa să fi sdrobit.

Dâr tocmai pentru oă ne aflăm într’o 
atât de grea și critică posițiune, credem 
că suntem datoria veghia ou oohii în patru, 
și de a fi îngrijațl, închiețl pentru ZiQa A® 
mâne.

Nu e vorba; am putea fi forte liniș
tiți, soiind în ale cui mâni abile și puternice. 
se află firele politioei nâstre esterne, și mai 
presus de tâte, reounoscând noi cei dintâifl, 
.atât sentimentele de oel mai pur patriotism 
-ca și înțelepciunea aceluia, carele oonduce; 
precum și învățămintele ce a putut reține 
din studiul aprofundat al Istoriei Patriei, 
din care soim, oă șl-a făcut o ocupațiune 
de predilecțiune.

Insă, cată ou aceiași nepărtinire să 
reounâsoem, oă în fârta grea situațiune se 
găsea chiar un cap încoronat, orl-oât de 
robust la minte ar fi, care ar fi ohemat și 
lăsat să cugete și să lucreze singur pentru 
un popor întreg.

Vom adăoga încă împrejurarea, oă 
nici Înaltul Ospe, cu oare are a face, nu 
■este vre-un neovice în diplomație, ba, că mai 
are și avantagiul ca să fia ajutat și încon
jurat de consilieri tot atât de încercați și 
îmbătrâniți în politica cea mare — ou o 
reputație Europână, — pe când din dis- 
grația cerului, — noi nu soim ou care din 
improvisații diplomațl — aflațî în capul afa
cerilor țerei, ne am pute mândri 1..............

*
Or oum, noi nu perdem speranța, că 

la urma urmelor nu se va face, deoât oela 
ce bunul simț și judecata înțelâptă ar dicta 
or căruia îd atari oircomstări, adeoă de-a 
nu părăsi cu precipitare terenul favorabil 
.al unei striote nepărtiniri fața de toți, și 
atitudinea reservată prudentă, pănă atunci, 
pănă când se va putea. Er când nu se va 
mai putea, — și când nevoia de a pune 
în cumpănă interesele și de-o parte ca și 
de cealaltă va bate la ușă, și va fi impe- 
riosă neoesitate de a alege între adevărații 
și vechii amiol din oei de ooasiune și de 
nevoi, — atunol să se dea ou o mână și să 
se ia ou alta. Cu alte vorbe mai pe față și mai 
lămurit: când va fi vorba ca să uităm tre
cutul și să înnecăm resentimentele lui 
âdenc săpate în inimile nâstre, și va fi ne
voie pentru echilibru constelațiunei triplei 
ți de cooperarea satelitului dela Dunăre, — 
ei bine, s’o spunem verde, oa să ni-se dea 
în sohimb, — nu slove negre pe hârtie 
albă, niol vrăbiile ce sboră; — oi, efeoti- 
vamente și imediat să ni-se dea cel puțin 
egala îndreptățire, dâoă nu declina auto
nomie, a fraților de peste munți și Buoo- 
vina, drept o arvună, și ca o garanția pentru 
viitor.

Er deocamdată, să ne îndreptăm pri
virile și speranța întâiii cătră provedința 
.protectore a Românilor, și apoi cătră acela 
pe oare tot ea l’a hotărît ca să conducă 
baroa destinului poporului, care l’a ales.

Și dela el să cerem, oa în atari mo
mente grele să-și justifice chemarea, ară- 
tând-șl destoinicia pilotului esperimentat, vi
gilent și înțelept, moștenită dela Iluștrii Sei 
Străbuni și Antecesori. Er Provedinței — 
fără voia căreia nimic nu se pâte face, — 
să ne rugăm, oa să-l oonducâ mereu pe 
calea oea bună, dâudu-i sipiritul luminat și 
prevăzător al lui Mircea și Ștefan, după 
cum i-a dat destule pepturi și brațe vân- 

jose și robuste, gata a se sacrifica pentru 
Tron și pentru Țâră!! !

„Caveant Oonsules!“

SOIRILE QILEI.
— 12 (24) Septemvre.

Din cronica scandatelor dela „Os- 
Budavâr44. „Bud. Hirl.44 publică o soire, 
din care se vede, că la faimosul departa
ment al exposiției „milenare14 așa numit 
„Os-Budavâr“, pe lângă altele se mai fac 
și mari pungășii. Pe plaoate se anunță, că 
intrarea este 30 cr.; după ce însă publicul 
a ajuns acolo, ’i se cere 1 fi. Astfel, de 
esemplu unei familii de oincl membri, oare 
s’a hotărît să cerceteze „ds-Budavâr“-ul în 
înohipuirea, că are să plătesoă 1 fl. 50 or., 
după oe a ajuns acolo ’i s’au luat 5 fl. 
Soirea aoâsta o oomentâză fâia ungurâsoă 
„Alkotmany14 astfel: „Oum-oă întreprinderea 
așa numită „Os-Budavâr“ este o vezuină pa
tentată a imoralităților, e lucru soiut de toți. 
Der cumcă ce atentate se oomit și în oou- 
tra pungei publicului, aoesta se pâte vedâ 
din plângerea de mai sus. După tâte aces
tea44, întrebă fâia ungurâscă, „ore oăpitana- 
tul Budapestei oând va închide cuibul fără
delegilor așa numit Os-Budavâr ? Ori dâră 
acesta pâte sâ-și continue atentatele în 
contra religiei, a moralității, a oinstei și a 
publicului sub supraveghiarea autorități
lor ?“

— o—
Căpitan degradat. Din Arad se de- 

peșeză, că 'judecătoria militară a osândit 
pe căpitanul Constantin Mihailovioi dela 
regim, de infanteria Nr. 33, care a tăiat 
cu sabia de un gregar din compania sa, 
la 15 ani temniță de garnisână. Inștanță 
supremă judecătorescă a sohimbat însă 
osânda în de- gradare.

—o—
Societatea de lectură a „Tinerimii 

gimnasiale44 din Blașiii s’a constituit la 
15 1. o. sub conduoerea d-lui profesor Ga- 
vril Preoup în următorul mod: Georgiu 
Pătăcean ol. VIII, președinte; Panfiliu 
Barb el. VIII, secretar; Victor Bugner ol. 
VIII, bibliotecar; Gorneliu Ordaoe cl. VII, 
cassar; Gamil Velican cl. VIII, controlor; 
Augustin Radu ol. VII, notar; loan Câm
pean cl. VII, vice-bibliotecar.

—o —
1. Un mijloc de casă ieftin. Pentru regularea 

și conservarea unei mistuiri bune se recomandă 
cunoscutele prafuri Seidlitz ale lui Moli. Cutii ori
ginale 1 fl. bucata. Se pote căpăta Zilnic prin 
postă de cătră farmacistul A Moli, liferentul 
curții din Viena Tucblauben 9. In farmaciile din 
provmciă se se ceră preparatul lui Moli provedut 
cu marca de contravenție.

Dela Tribunal- ErI s’a ținut la tri
bunalul de aci o pertraotare finală contra 
unui țeran și unei țeranoe române, cu es- 
ohiderea publicității. Țeranoa a fost aou- 
sată pentru falisifioarea de documente de 
cătră Tohann Lulcas (născut în Hâlhii), oare 
locuesce în Brașovul-vechifl. Faptul s’a 
petreout astfel: Nevasta Maria Negură să-i 
fi vândut lui lohann Lukas sub pretext, oă 
ea este Ana Dragomir, pământurile acesteia; 
să fi subscris contractul de vânzare în nu
mele proprietarei, puind degetul pe cruce 
er prețul să-l fi dus ou sine. Când adevă
rata proprietară a aflat despre aoâsta, ia 
tras la răspundere pe Lukas. Aoesta însă 
a declarat, că femeia, Negură, la înșelat 
și a făcut arătare criminală contra ei. In 
urma aoâsta țeranoa Negură cu bărbatul ei 
fură trași în oeroetare.

Erl a fost pertractarea finală. Nevasta 
lui Negură s’a apărat, deolarând, că ea nu 
seie nimic despre tâtă istoria ou falsificarea 
îșl aduce numai aminte, oă odată la pro
vocarea lui Lukas, care i-a plătit vin și a 
sedus’o, a pus degetul pe o cruce, oe a 
făout’o el pe hârtiă. Mai departe aousată a 
învinuit pe Lukas, că dânsul, după-ce a se
dus’o, ia mat făcut și alte propuneri -forte 
agravante pentru el. In urma acestor ară
tări ale femeii, tribunalul a decis să se con
tinue petraotarea ou eschiderea publicității.

Lukas fusese citat oa pîrîtor, oa pre
tins păgubit și ca martor. După interoga
toriu, tribunalul s’a retras la consultare, și 
apoi a enunțat decisiunea, după care per
tractarea finaiă se amână deocamdată și se 
ordână ca și contra lui Lukas să se facă 
cercetare pentru falisificare de documente, 
și acesta să fiă pus în arest prevenetiv. 
Lukas după mai multă gândire a deolarat, 
oă nu vrea să apelese contra acestei deci- 

siunl. El a fost imediat arestat. Nefericitul 
bărbat al aousatei însă, care spre spaima 
lui a auZit. astădi pentru prima âră din gu
ra nevestei sale seduse despre necredința 
ei a fost numai deoât pus în libertate. — 

(„Kr. Ztg“.)

Programa
primire! împăratului Francisc Iosif în 

Bucuresc’.
D-l general Budișteanu, ministru de 

răsboiQ, a dat următorele ordine ou pri
vire la primirea ce se va faoe, în Buou- 
rescl, M."S. împăratului Francisc Iosif:

La apropiarea trenului imperial, for
tul Ghitila, bateriile Nr. 1 și 2 și o ba
terie de câmp, la oimiterul Sf. Vineri, vor 
trage salve; âr bateriile dela piroteohnie 
și arsenal vor contitua trăgând 101 tu
nuri.

Divizionul de gendarml, așeflat în 
curtea gărei, va escorta cortegiul imperial 
și va fi urmat de suite și persânele călări, 
oare în°oțeso cortegiul.

In lungul stradei Grivița și calea 
Victoriei, dela gară și pănă la teatru, tro- 
toarele vor fi ocupate de trupe de infan
terie, oarl vor închide stradele laterale ou 
un sfert de oră înainte dr ora sosirei. Tru
pele călări vor avea oapul oolânei la răs- 
cruoile de strade și pe piețe. Toți ofioerii 
garnisânei, preoum și oei de reservă, oarl 
nu fao parte din trupe, vor fi așeZațl pe 
peronul dela palatul regal.

Trăsura imperială va fi însoțită de d-l 
comandant al corpului 2 de armată și de 
șeful casei militare regale.

La orele 9 sâra va avea loo retra
gerea cu faole; casarmele și stabilimentele 
militare vor fi iluminate. Regimentele 6 
Mihaifl Viteazu, Vlașoa Nr. 5 și 21 Ilfov 
vor da câte o companie ou drapel în 
garda de onore la gara de Nord, palatul 
din oraș și palatul dela Cotrooenl.

Trupele întregului oorp de armată pen
tru revistă se vor dispune pe două linii. 
Linia I formata de trupele de infanterie 
va avea la flanoul drept ofioerii dela dife
rite servioii și șcâlele; er diviziile alătu
rate în liniă de bataliâne în oolână de atac. 
Linia II formată din regimentul 2 cetate 
în aoeeașl formație oa infanteria, va ooupa 
flanoul drept, la stânga sa regimentele 2, 
6 și 10 artilerie și esoadronul 2 tren în 
bătaie, .âr la stânga acestor regimente 1, 
3 și 4 roșiori; 3, 4 și 10 călărași și divi
zionul de gendarml în linie de divizione 
pe front de esoadron în oolână dâsă. In 
aeâstă ordine trupele vor avea flanoul drept 
și fața la tribună.

Ținuta oficerilor și a trupei va fi cea 
de ceremonie cu pantaloni în cisme.

La sosirea M. 9. Regelui, oare va 
lua oomanda, musioele vor suna imnul na
țional. La sosirea M. S. împăratului, M. 
S. Regele va presents raportul, musioele 
vor suna imnul austriao.

Pentru defilare linia I se va strînge 
pe regimentul Nr. 22 Dâmbovița, âr linia 
ll-a pe divizionul de gendarml.

Toți ofioerii generali și de reservă, 
cari vor însoți pe M. S. Regele și atașații 
militari vor aștepta pe M. S. Regele în 
ourtea palatului Cotrooenl. M. S. împăra
tul va fi însoțit de statul său major și de 
personale atașate Majestăței Sale.

Pentru defilare, infanteria se va for
ma pe front de companie, cavaleria pe 
front de esoadron și artileria pe baterii. 
In oapul trupelor se va afla M. S. Regele 
și va fi urmat de oomandaotul oorpului 2 
de armată; apoi vor urma musioele și tru
pele după ordinea presorisă în ordinul 
general.

La ârele 2 p. m. MM. LL. I. și R. 
vOr porni dela Cotrooenl la Ghitila. Pri
mirea în aoest fort se va face de o oom- 
panie de onâre ou drapel din regimentul 
de cetate, de guvernatorul oetăței și inspec
torii generali ai artileriei și geniului, de 
comisia de apărare și ofioerii superiori ai 
regimentului de oetate. La suirea pe pa
rapet a MM. LL. I. și R. tote cupolele 
vor trage cu cartușe de manevră.

La orele 3 p. m. MM. LL. vor pleoa 
la Sinaia.

Turburările în Turcia.
ț)iarele turcesci din Constantinopol 

publică o listă a celor 183 bombe aflate în 
biseriol și oase armenesol, apoi a diferite
lor utensilii de bombe, nitroglicerină, și a 
diverselor munițiunl, cari tâte sunt espuse 
în arsenalul de artileriă.

Din Haaga se depeșâză, că la desba- 
terile asupra adresei, oe este de a-se preda 

reginei-regente din Olanda, oa răspuns la 
mesagiu, deputatul Kerkwyk interpelă gu
vernul olandes în cestiunea Turciei, aooen- 
tnând, oă nimeni nu pâte întreține rapor
turi amicale ou o putere, care măcelăresce 
pe creștini. Turcii trebue scoși din Europa. 
Asemenea îșl esprimâ simpatia sa pentru 
Armenii prigoniți și deputatul Van By- 
laudt.

In Marsilia au sosit cailele treoute mai 
multe mii de Armeni refugiațl, și se spune, 
oă ei se află în miseria oea mai mare.

Din Londra se anunță, oă Salisbury și 
Staal, după mai multe consultări, au ajuns 
să statorâsoă anumite punote în cestiunea 
armeană, cari punote vor servi oa basă la 
oonvorbirea între Salisbury și Țarul Rusiei 
în Balmoral.

„Hamburger Nachrichtenu, organul lui 
Bismark, vorbind despre politica fără căpă
tâie a Angliei în cestiunea orientală, Zic®) oă 
Rusia are șanse ou mult mai mari, deoât 
Anglia, pentru ajungerea scopurilor sale în 
Constantinopol. Evenimentele viitore se vor 
resolva pe basa legii de gravitate, și adeoă 
în direoția, la oare politioa rusâscă lucră 
necontenit și fără obosâlă de mulțl ani în- 
câoe. Politica rusâsoă înaintâză înoet, der 
sigur spre țintă.

SOIRI ULTIME.
Viena, 24 Septemvre. Majesta- 

tea Sa monarchul a sosit astă-năpte 
aici. Mâne seră va pleca la Inaugu
rarea Porților de fier.

Budapesta, 23 Septemvre. Ț)iarul 
„M.agyarorszâgu publică următărea 
scire sensațională, pe care o pri- 
mesce din Viena: „Majestatea Sa a 
resistat lung timp dorinței guver
nului ungar și nici decum n’a voit 
să-și dea aprobarea pentru-ca ca
mera ungară se fiă disolvată. Banffy 
deja era în mare perplesitate, când 
pe neașteptate interveni Goluchowsky. 
Ministsul de esterne îi împărtăși 
Monarchului, că raporturile esterne nu 
permit nici decum, că la primăvară se 
nu fiă constituită și bine organisată re- 
presentanța vre-unui stat din monarchiă. 
Monarchul a precumpănit serios îm
părtășirea lui Groluchowsky și în fine 
se hotărî de a și da învoirea la disol- 
varea camerei. Noul parlament se va 
deschide în 20 Noemvre, deci alege
rile negreșit vor trebui să se facă 
în jumătatea primă a lunci Noemvre.

Paris, 23 Septemvre. „Figaro11 
publică scrisărea lui Gladstone, în 
care acesta declară, că măcelăririle 
Armenilor au fost puse la cale de în

suși Sultanul, care ani de-a rândul a 
sciut se părte de nas diplomația pu
terilor, astădî însă e cu neputință 
se-șî mai susțină potestatea,

Turin, 23 Septemvre. Ministrul 
de marină italian, a poruncit con
vocarea a 6000 marinari concediațl. 
Se asigură, că o nouă flotă italiană 
va pleca în apele Livantine.

Constantinopol, 23 Septemvre. 
Părta a fost încunosoiințată, că Ar
menii, cari trăesc în străinătate au 
plănuit un nou atentat pe dțiua de 30 
c. Sultanul și-a comandat din An
glia o camașă panțerată, construită 
din panțera cea mai fină.

Londra, 24 Sept. Stindardul en- 
gles s’a arborat în Dongola; dervișii 
fug spre miaZă-cți; mai mulțl emiri

DIVERSE.
Fulgerul și plopul. In ținutul din ju

rul Mosovei în urma unor ceroetărl, s’a 
aflat, oă dintre 600 arbori loviți de fulger, 
mai mult ca 300 au fost plopi albi. In 
urma acestei esperiențe ar fi fârte reco
mandabil, că economii sâ planteze plopi 
albi, unde voieec ca aceștia sâ servâsoă oa 
parafulger natural.
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Literatură.
Escursiunî pe muuții Țerei-Bftrsei și 

a Făgărașului. Cu. titlul acesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu“ din Brașov 
o carte forte prețiâsă, sorisă de d-1 loan 
Tur cu, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In acâstă oarte, scrisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se ouprinde desorierea 
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 ou schițe istorice 
despre castelele și Țâra Făgărașului etc. eto. 
Pentru istorici, pentru turiști, pentru cei ce 
vor să cunâscă, ori chiar să facă escursiunl 
la munți, cu un cuvânt, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acâstă carte, de felul căreia pănă acum nu 
avem scrisă alta în limba românescă, oferă 
o lectură de tot plăoută și folositore tot
odată. Un esemplar, constătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fi. (-}- o cr. 
porto). De vânzare și la tipografia „A. 
Mureșianuu în Brașov.

Proprietar: D* WfisireșiairBM-.
Redactor responsabil Gregoriu fi^aiar.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei/ 

a 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Chir cu.

Foulard-Seide 60 kr.
bis p. 3.35 p. 2TEet. — japanefifdje, dpne» 
ftfd?e etc. in ben neueften Deffiins unb ^ar» 
ben, foroie fdjmarje, meipe unb farbige 
Henneberg-Seide uon 35 fr. bis 
fi. 1^.65 p. Zlîet. — glatt, geffreift, farriert, 
gemuftert, Daniafte etc. (ca 2^0 uerfd?. Q>ua[. 
unb 2000 uerfdpb. ^arben, Deffins etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — Zlîufter 
umgebenb. Doppeltes Sriefporto nad) ber 
Sdjroeij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg 
2 (k. u. k. Hofl.), Ziirăeli.

Cursul la bursa din tfiana.
Din 23 Septmvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.—
Renta de cordne ung. 4% . . . 99.20
trapr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/o • 123.—
iinpr. căii. fer. ung. în arginc 4’/2% 101.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 12L.40 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.35
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
loiprum. ung. ou premii .... 155.25
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.— 
Renta de hârtie austr...................101 45
Renta de argint austr...................101.60
Reuta de aur austr........................123.30
LosurI din 1860 ...................... 144 73
Acții de ale Băncei anstro-ungarfe. 952.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 399.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 366.90 
Napoleoudori.................................. 9 53
Mărci imperiale germane . . . 58.77 */,
London vista............................. 119.75
Paris vista ........ 47 57'/2
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.15
Note italiene. .............................. 44.29

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Septemvre 1896.

Bancnote rom. Gamp, 9.47 Vend. 9.50
Argint român. Cump. 9.44 Vând. 9.47
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vând. 9.53Prafurile-Seîdlitz ale lui Moli

Veritabile numai, decă. liăeare cutia este provecfută eu marca de 
ajterare a Iui A. Moli și eu subscrierea sa.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bsle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranntwein și sare a lui*
VorîtehîllD nnmot decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu vui gidunu isunidi, piumbui iui a. moii.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

Apa rile giiră-Salioyl a ioi MoiL X
(Pe basa de natron Acid-salicilicu) X

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză acâstă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre- 
Jul sticlei provețlute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea principală prin i’i

Farmacistul A. MO FEL, 0 
c. și r, furnisor al curții imperiale Viena, Tntfilaiiljeii 9 x 

Comande din provinciă se efectueză țlilnic prin rambursă poștală.
La deposite să se căra anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 

de apărare a lui A. MOLL. m
Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și m 

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz M 
Geisberger. 0_52. w

9

V

V

Galbeni Camp. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.— Vând. —.— 
Mărci germane Cump. 58.30 Vend. —
Lire turoesol Cump. 10.60 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5”/0 100.75 Vând. 101'75

tzemxrîlor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din U §8^6

^uefiapesta — Predeal G h i r i ș — T u r d a
Tren 
de 

persân.
î

10 —
8.30

11.21
1.33

Tren
accel.

Tren 
deTren 

mixt. persân.

Tren
accel.

Tren 
do 

porsdn.

Tren
mixt

Tren 
accel.

Tren 
de

Tren 
accel. pera<jn.

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.-

“05
4.40,
5.10

12. OU

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 

Tr. expr. 
11.40 
11.55

1.00
1.02

4.16

5.07
5.14
5.59
6.29

11.25

Tren 
de

Tren

mixt persdn.

2.30
3 19
412
5.12
5.40
7.14

5.10
8.00

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40
9.09

10 40
11.25
11.49
11.59
12.29
12.55

1.30
2.08
2.27
3.11
3.31
3 46
4.08
4 45
5 27

“6 12
7.5C
8.37
9.07
9.40

10.25
11.—
12.26

1 11
8 30

8 05
5.45
y 02'

11 33
1.48
2.06
3 03
3.45
406
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17'
2 52
4 45
5.39
6.08
6 19
6.57
7.30

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

pl.

V 
sos.ț 
pl.

Y
SOS. I

pl-I

CT 
I» 
c* 
C
-1
O 
P3 crt

-X

O

to

8.17
8.33
8.38

9.09

a o 
B c p
G

9.42
9.44
9.591

10.22
10.51
11.12
12.26
12.58

1.15
1.34
2.09
219
301
331
9.3Q

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

Clușiu .

Apahida
Grhiriș . .
Cucerdea .
Uiuora . . 
Vințul de sus 
Aiud . .
Teiuș
Grăoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalâu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . . 
Feldiora

Sp]S; } Brașov . . 

Ț Timiș . .
A Predeal

scs. Bucuresol .

808.

I
jpl. 
tsos,
A

A

î
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
Uj-

Tr. eipi.
©T3 ¥ 

m w
3.36
3.18

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

10.10
10.05

9.39
9.12
5 35

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

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

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

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

Cucerdea — Oșorheiu — K.egfli.-săsesc.
Tren 

de 
persdn. persdn

3.11
3.52
4.37
5.26
5.36
7.14

10.59
11.40
12.26

1.14

Tren 
de

9

9

pl. Cucerdea .
Ludoș . 
Gipău .

sos. ț 
pl. J Oșorhei
sos. Begh.-săs.

Trenu 
de 

persdn.

7.45
7.02
6.28
5.34

7.08
6.39

5.23
tr.pers.

4.85
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

6.20
8.10 

”L28
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 j
1.01

12.45
12.16]
11.33
11.16
10.03 {
9.25
9.01
8.28
7.48

“9^08
8.28
8.01
3.15

tren 
de 

person

tron 
de 

persdn.

tren

persân.i

Tren 
mixt

tren 
mixt

Ghiriș
Turda

tren 
de 

persdn.

tron 
do 

person.

tron
mixt

tren
mixt

tren 
do 

person..

Trenu 
de

Trenu 
de 

persdn. persdn.

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.54

8.31
7.38
6.55
5.50
5.04
3.30

Tren 11
mixtu

12.42
9.59 

11.01
9.54
9 35
8;05

8.10
8.51
9.37

10.27
10.42
12.16

Notă: Orele 
insemneză drele de nopte.

înseninate în stâDga stațiunilor sunt a se ceti de sus

2.20
3.57
4.19

4 45
6.35
7.01
4.34
6.16
8.42

10.306
J 4,45 10-10 3.00 8.52

5.05 3.20 9.12

Copșarmlcăi — @Șiimu — Awig — ITAgAraș

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15
2D5
3.58
6.35

3 13
3 39

II
V

pl.

sos. 1
pl. j

sos.

tren
mixt

tren 
deTren 

mixt persdn

tron 
de 

persdn.

C'opșa mică 
Ocna . .

Sibiin .
A vrig .
Făgăraș

sos.

. pl.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12.57

6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16
05

tren trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

6.20
7.08
8.01

12.47

4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

7.44
6.20

1.29
12.05

3.10
2.54
2.30

t renii.
mixtu

trenti 
mixtu

8.34
8.14
7.45

8 31
7 20

Simeria .
Cern a.
Hunedora

s t i

1$ fi m e r i a (PisLi) — SS u ii e «S <» r a
tren

mixt

as i

5.35

V
O a

5 10

8 i I» i â a — €■ i s sb ii d i e.

8.35
1028

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

4 30
5.49

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

3.44
3.01
2.-

10 05

6.15
6.38
7.13

11.25
12.15

1.10
8.47

trenu 
mixtu

10.43
9.42
8.20
2 30

11.35
11.54
12 20

Brașov 
ZerneștI

Arad
Vinga 
Timișora 
Segliedin

Sighîșera—®d®rSftefiu-s6cuesc..

r '°5*-*•
a

o

4.55
6.36

5.
~6Ă4

7.39
12 27

4.-
5 03
6 48
7 38
8.33
9 07
9.59

trenu 
mixtu

5.30
5.42
6.06

g ‘J.io 4.20
110.28 
ri2 41
5' 1.54
| 3.02
§ 341
?• 4 55

trenu
mixtu

2.15
2.27
2.51

Mureș-Ludoș
Z a u . . .
Țagu-Budatelio
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința. .
Ș.-Măghiăruș 
Bistrița . .

7.10
6.57
6.36

trenu 
mixtu

t±enu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

6.46
5.49

7.21
6.24
4.50
344
2.48
2.01
1.16

2. <1 23

9.4q
8.46
7.43
6-52
5-55

trenu 
mixiu

trenu 
mixtu

pl. Sibiiu .
„ Selemberk 
n Cisnădie

în jos, cele însemnate în drepta de

9.20
9.07
8.46

11.08
11.48

1.59

Sighișora . . . 
Hașfaleu . . . 
Odorheiu-secuesc.

9.5J
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

3 22
3.54
6.20

jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

J

i

Tipografia A. Mureyianu, Brașov.


