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Românii în contra associațiilor Ini 
Kârolyi Sândor.

„Hazânk" dela 13 Aprilie re
vine asupra articulilor noștri privi
tori la băncile unguresc! printre Ro
mâni. Respundend la articulul „Ga
zetei" dela 10 Aprilie n., publicat 
sub titlul de mai sus, fdia ungurescă 
c|ice:

„Trebue se recunoscem, că acest 
articul e scris cu o obiectivitate neo- 
bicînuită la foile române. Acâstă se- 
riositate a tenorului și a modului de 
scriere ne impune datoria se facem 
observările nbstre la afirmările „Ga
zetei".

După ce reasumâză apoi cu
prinsul articulului nostru, continuă 
astfel:

Prima întrebare a „Gazetei1* e, oă 
dâcă scopul reuniunilor este curat numai 
economic, atunci ce caută, acestea printre 
Români, pe cât timp în ținuturile locuite 
de Maghiari li-se ofere un teren de acti
vitate mai potrivit ? La acâstă întrebare e 
ușor de-a răspunde. Propagatorii ideii re
uniunilor, începând dela contele Kârolyi 
Sândor pănă la cel mai modest individ din 
societate, au privit Ungaria, ca o unitate 
luată în sens economic, âr nu ca pământ 
împărțit după grupuri etnografice. Inten- 
țiunea lor a fost, de-a răspândi aceste re
uniuni de credit pretutindenea, unde s’a oferit 
teren potrivit pentru acâsta. In comitatul 
Neutra, locuit de Slovaci, găsind teren po
trivit, au făcut propagandă pentru idea lor 
tocmai ou așa zel, oa și în comitatul Pesta. 
Dâcă într’una seu alta dintre comunele 
slave s’a aflat om zelos pentru înființarea 
acestor reuniuni, tocmai așa i s’a dat mână 
de ajutor, ca și în comunele curat ma
ghiare dio Oumania sâu Treisoaune. In 
Solnoc-Dobâca, în Murăș-Turda încă s’au 
aflat câțiva apostoli ai aoestei idei, și cen
trala i-a ajutat în lucrarea lor patriotică, 
fără măcar să se fi informat despre rapor
turile de naționalitate ale aoestor comune.

Dintr’atâta constă starea faptică a lu
crului, amăsurat adevărului. Pe propagatorii 
aoestor reuniuni nu i-a condus și nici nu-i 
conduce în luorarea lor intențiunea de-a 
maghiarisa; fiă-care dintre ei are dor atâta 

minte sănătâsă oa să vadă că reuniunea de 
împrumut, înființată într’o comună curat 
română, niol nu pote avâ altă limbă, decât 
aceea, pe oare o vorbesc membrii. Unde 
reuniunea se înființâză din membrii ou 
limbi amestecate, de sigur că acolo ma
joritatea va hotărî limba de administrația 
a reuniunei. Doră nu va crede serios 
„Gazeta," că câteva câle liniate ungurescl 
ce se trimit ca modele, sâu niscarl sigile 
cu inscripțiă, să amenințe în mod serios 
esistența națională a Românilor. Curiosă 
este din partea „Gazetei" și logica aceea, 
că pentru petițiunile pertractate în parla
ment face responsabile aoestei reuniuni. 
Pe cât seim noi, contele Kârolyi Sândor 
nu este membru al adunărei comitatului 
Coșocnei, și astfel nici n’a putut vorbi în 
causa acelei petițiunl prea incriminate. 
Cum se pote dâră a-1 face pe el respon
sabil pentru asta, sâu a făuri dintr’asta a- 
ousațiunl contra lui.

Presa română și conducătorii poli
ticei române aeusă în infinit guvernul și 
societatea maghiară, că nu țin semă de in
teresele Românilor, și âtă, când societatea 
maghiară se apropiă de Români cu bună
voință frățâscă, oa se promoveze eman- 
cipația lui economică, conducătorii Româ
nilor îi strigă: popor român, nu primi 
mâna, ce ți-se întinde, căci aceea nu este 
mâna bunului amic, oi a inimicului tău. 
Prietenia este un curat pretext, adevă
ratul scop este, oa să te despoiă de națio
nalitate !

„Gazeta" dioe : este convinsă, că băn
cile române vor înțelege glasul său admo- 
niator și vor grăbi a veni în ajutorul po
porului român. Să ne ierte „Gazeta", dâr 
noi n’o credem acesta. Sistemul bănoilor 
și al reuniunilor de împrumutare stau în 
privința economică pe două base contrare. 
Acestea pot numai să se oonoureze unele 
pe altele, dâr nu să se ajute. Reuniunile de îm
prumutare, ce se vor înființa cu ajutorul 
casselor de păstrare românesci, nu vor fi 
adevărate reuniuni de împrumutare, ci 
numai filiale ale casselor de păstrare. 
Este o altă modalitate : dâcă comunele ro
mâne vor încerca să înființeze astfel de 
reuniuni ele de sine, fără de ajutorul băn
oilor. Se vede însă, că „Gazeta" pentru 
aceea nu amintesce de modalitatea acesta, 

deârece nici ea nu crede, că ar pute să 
sucoâdă o acțiune în direcțiunea acesta.

Aoum întrebăm: nu lucrâză âre mai 
corect acela, care-i 4*°® poporului român : 
înființați reuniuni de împrumutare și pri
miți ajutorul, pe care vi-1 ofere reuniunea 
regnicolară, ce lucrâză deja și se întăresce 
mereu, — decât acela, care, după esemplul 
„Gazetei, sub pretexte false și deșerte, îns
păimântă pe popor de-a primi aceste aju- 
târe, âr pentru ajutorul respins nu-i stă în 
putiniă de a-i da alt lucru echivalent?

Decă sa vor răspândi între Români 
reuniunile de împrumutare, poporul român 
se va emancipa de sub tutela institutelor 
de credit românesci. Va fi în privința eco
nomică de sine stătător, bogat și indepen
dent, pe care stăpânii institutelor de cre
dit românesci nu-i vor pută folosi așa ușor 
pentru scopurile lor politice, ca si pe-o 
massă inoonsoie de sine, precum au făcut’o 
pănă aoum. întrebăm pe „Gazetă" : cine lu
crâză mai mult în interesul poporului și 
cine face mai mare servițiu oestiunei de 
naționalitate română. Acela, care-i cjice: 
lucrâză, ridică-te în avere, în moralitate 
și în cultură și iubesce aoâstă patriă ma
ghiară, care și pentru tine este o mamă 
bună, — său politicii de naționalitate ro
mână, cari vrâu să-i impregneze inima cu 
ură, și idei cu aspirațiunl de aoelea, pe 
cari a-le realisa fără arme este imposibil? 
GăcI să nu crâdă „Gazeta", că pe cât timp 
în acâstă țâră va mai fi un singur Maghiar, 
se va realisa acea fantasiă română, față cu 
care programul dela Sibiiu nu este alta, 
decât o edițiune a ei, modifioătă după ra
porturile faptice. De aceea, dâcă „Gazeta" 
iubesce poporul român, să nu-1 amăgâscă 
cu fantasii periculâse, să nu-1 fauatiseze, oi 
să-l învețe la muncă și la iubire de patriă.

Asupra lecțiunei și a sfaturilor, 
ce ni le dă „Hazank", vom reveni.

CRONICA POLITICĂ.
— 7 (19) Aprilie.

^Magyarorszâg* dela 18 Aprilie aduce 
soirea, că în cercurile parlamentare cresce 
pe cji oe merge agitația provocată de de- 
clarațiunea ministrulni-președinte Bânffy, 
ce, după cum se soie, a făcut’o în Viena în- 
tr’un iuterwiev asupra cestiunei naționali

tăților și a reformelor bisericescl. Deolarația 
ministrului-președinte, că în Roma se miră 
mult, oă regele apostolic al Ungariei nu 
numesce în demnități bisericesol pe nici o 
persdnă, contra căreia se ridică acuse din 
punct de vedere patriotic — sulevâză direct 
oestiunea, oăâreserecunâsce din partea Ro
mei dreptul regelui apostolio maghiar refe
ritor la numirea de dignitarl bisericescl. 
împrejurarea, că ministru-președinte .sepro
vocă la nunoiul papal Agliardi, înaintea că
ruia a deolarat, că în privința acesta sta
tul maghiar nu pote face concesiuni — pre- 
sentă lucru de așa, ca și când între guver
nul maghiar și între Vatican ar esista con
flict, în oare Roma ar representa protec
toratul direct față cu naționalitățile..

*

^Fester Lloyd* de alaltăerl scrie urmă- 
târele: Legea dispune, ca noul drept ma
trimonial să între în vigore la 18 Deoemvre 
a. c. Este luoru firesc, că în cerourile nor
mative nici oă se gândesc de-a amâna aoest 
termin, ceea ce de-altmintrelea s’ar putâ 
face numai cu ajutorul uuei nouă legi. Din 
potrivă se pun multe silințe, ca acest ter
min să fiă scurtat pe cât se pote, așa, că 
după introducerea matrioulelor de stat, să 
urmeze numai decât introducerea căsătoriei 
civile. Din causa acâsta s’au luat grabnice 
disposițiunl necesare și e speranță înteme
iată — încheiă „P. Ll.“,— că noul drept ma
trimonial va întră în vigăre la 1 Noemvre 
a. c. In aoâstă <ji așadâră se va încheia 
prima căsătoria oivilă.

£

In timpul din urmă s’a ventilat forte 
mult în pressa din Viena și Germania fap
tul, că în curând are să se schimbe politica 
rnsâscă în ccstiunea balcani. Organul mi
nisterului de esterne ruseso, „Le Nord* de
clară tâte aceste faime, oa cu totul neade
vărate și dice, privitor la acâsta : „Nâuă nu 
ne este cunoscut nimica, referitor la o ast
fel de schimbare. Din contră, putem asi
gura pe diariștii vienesl și berlinesl, că po
litica rusescă față cu Balcanul va rămânâ 
tot aceeași, oum a fost sub Țarul decedat, 
adecă: națională și leală, și va stima con
vențiile internaționale".

*
O scire telegrafică din Sofia spune, 

că foile oposiționale aooentuâză din nou

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Despre starea a priori a sistemului 
nostru solar.

(3) (Urmare).

Să admitem părerea lui Franklin, că 
tâtă materia a priori a fost un vapor în 
stare aeroformă, împrăsciată în univers. 
Așa, ar fi trebuit, ca începând să luoreze 
atracțiunea asupra singuraticelor părticele 
ale aoestei materii, să se apropie părțile mai 
grele ale acestui aer de centru și în urma elas
ticității să se întâmple apoi o repulsiune și 
să devină tot-odată cu atât tot mai dâsă, 
cu cât se îngrămădiră mai multe părți so
lide. Numai așa s’a putut forma numitul 
glob de aer. t_ care oelelalte corpuri s’au 
stabilit în mc. . mai sus arătat.

Multe corpuri, cari a priori au căcjut 
prea adânc în acest aer, se ridicară ârășl 
în sus, se închegară la celelalte și formară 
scârța, suprafața pământului, pe care lo
cuim ăcjl; acâstă scârță apoi căc|u adeno 

în aoest aer condensat er o parte a lui ne- 
fiind atât de mult condensată, rămase de
asupra acestei scârțe, — și acâsta este at
mosfera aotuală.

Procesele chemice (desvoltările de ga- 
zurl, esplosiunl de vapori și gazurl), cari 
se întâmplară în acest aer atât de conden
sat, au spart în unele locuri scârța pămân
tului, și de aci se esplică revoluțiunile vul
canice și neptunice. Acolo, unde scârța 
este mai compactă, neputendu-o sparge, 
acestea progresâză la o adâncime de sute 
de metri sub scârță, producând cutremure.

Acest vapor, acâstă câță, negură, ma
terie a priori, sâu ori și cum o vom numi, 
nu este nici de cum identică cu aerul at
mosferic. Intr’atâta a greșit Franklin, căci 
a susținut, că massa, materia aoâsta a priori, 
este aerul atmosferic. Soiința modernă stă 
ou totul pe alte base, și acel bărbat, care 
răstornă și sohimbă cu totul hipotesele 
vechi și le puse pe nouă base, a fost ma
rele filosof german Emanuel Kant, în scrierea 
sa: rAllgemeine Naturgeschichte und Theorie 
des Himmels*. Să vedem deci, cum a pur

ces el, și apoi francesul Laplace, la resol- 
varea acestei teme.

Deși sistemul solar oonstă din forte 
deosebite elemente, cu tâte acestea aprâpe 
tote, așa cjicâ^d, au o notă caracteristică, 
comună tuturora, care merită mai multă 
atențiune. Acâstă notă caracteristică este, 
că tâte planetele, fără escepțiune, se mișcă 
în una și aceeași direcțiune, dela Vest spre 
Ost. Chiar și trabanții urmâză acâstă di
recțiune în jurul planetului lor principal. 
Ba chiar și rotațiunea cjdmcă a planeților 
se întâmplă dela Vest spre Ost. Luând în 
considerare numai luna chiar, 4 trabanțl de 
ai lui Jupiter, și inelul lui Saturnus, vom 
vedâ, că tâte acestea la olaltă ne dau peste 
oâte-va sute de mișcări, cari tâte sunt în
dreptate în una și aceeași direcțiune. Tâte 
au o singură causă, ca basă. Acâsta ne 
face să susținem, că de unde-va o putere 
âfe-care necunosoută duce aceste mișcări 
în îndeplinire, — și acesta nu pote fi alta, 
decât materia, care ne este de tot necu
noscută.

O altă însușire a sistemului solar este 

excentricitatea cea mioă a drumurilor tutu
ror planetelor. Cele 8 planete mari au un 
drum aprâpe în formă de oerc. Comeții 
însă fac escepțiune, ei au excentricități 
forte mari. Tocmai acâsta este și causa, 
că drumurile planetelor și comeților se deo- 
besc forte mult de olaltă. Intre planete 
nici una nu este, al cărei drum să nu fiă 
dela Vest spre Ost, oomețl însă sunt fârte 
mulțl, cari se mișcă dela Ost spre Vest. 
Acesta depinde fârte mult și dela încli
narea mișcărei spre ecliptică sâu mai bine 
4is spre equatorul solar. înclinarea tuturor 
planetelor mari, ba chiar și a multor pla
nete mici este de comun fârte mică, pe oând 
înclinarea mișcării comeților percurge tâte 
valârile posibile.

Mișcarea planetelor, ba chiar și per- 
turbațiunile, ce le sufere planetele, nu sunt 
alta, decât o simplă urmare a legei de gra- 
vitațiune generală (Newton). Cele 3 însu
șiri despre cari vorbii mai sus, stau într’o 
legătură strînsă cu legea de gravitațiune a 
lui Newton.

Dâr orl-cât de bine ar fi alcătuită el- 
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convenția militară dintre Bulgaria și mo- 
narchia austro-ungară. Se 4ice, oă în afa
cerea acesta ministrul bulgar Stoilov a fost 
în Viena și a mijlocit, ca convenția înche
iată mai înainte, să se prelungâsoă, ârdrept 
recompensă Austro-Ungaria să fi făcutcon- 
oesiunl Bulgariei în cestiunea dărei de 
consum.

*
piarul parisian „Temps'1 primesce soiri 

forte seriâse despre o crisă în Svedia-Nor- 
vegia. Regele vădend, că starea lucrurilor 
e forte încurcată, s’a decis se abdică la tron. 
Pentru Norvegia starea se va complica și 
mai mult, de-6reoe principele moștenitor 
e forte supărat pe separatiști și nu e aple
cat să facă niol o ooncesiune.

Congregația comitatului Brașov.
Brașov, 18 Aprilie n.

Adunarea generală estra-ordinară a re- 
presentanței comitatului Brașov, ce s’a ți
nut adi sub președința d-lui fișpan Mihail 
de Maurer, a decurs în modul următor :

îndată după 9 ore a. m. președintele 
deschide adunarea printr’o cuvântare, în 
care spune, că a convooat o ședință estra- 
ordinară a congregației, pentru-că erau o- 
biecte, cari cereau o resolvare de urgență. 
Comunică, oă i-au sosit dela guvern mai 
multe rescripts, la cari trebue să se dea un 
răspuns și oă în deosebi la rescriptul, prin 
oare cabinetul îșl anunță intrarea sa în funo- 
țiune, oerând sprijinul oomitatului s’aștâptă, 
ca adunarea să dea un răspuns mulțumitor. 
Amintesce apoi, în ce mod a decis comi
siunea permanentă a se face acâsta și re
comandă adunării propunerea ei spre pri
mire.

D-l viceșpan, Dr. Julius Jekel, cetesce 
mai întâi rescriptul ministrului de interne, 
prin care se comunică autograful prea înalt 
al Majestății Sale, adresat ministrului-preșe- 
dinte în urma răposărei Alteței Sale Ar- 
chiducelui Albrecht. Urmeză oetirea auto
grafului prea înalt, pe oare membrii adu
nării îl ascultă stând în piciore.

Comunică apoi propunerea comisiunei 
permanente, de a se răspunde la autograful 
prea înalt printr’o adresă de condolență și 
de lealitate trimisă din partea comitatului, 
Majestății Sale. Se cetesce proiectul de 
adresă în limba maghiară și germană.

Membrul Dr. A. Mureșianu oere să se 
oetescă acâstă adresă și în limba română, 
căci limba română este limbă protocolară 
și comitatul e locuit parte mare de Români, 
cari păstrâză o sinceră venerațiune pentru 
răposatul Arohiduce, sub al cărui stindard 
au luptat și au sângerat pe câmpurile de 
bătaiă fiii lor.

D-l viceșpan răspunde, oă adresa cu 
tote aotele se va trimite Maiestății Sale 
numai în limba maghiară, că traducerea 
germană s’a făcut numai pe de-asupra și că 
n’a fost timp de-a se face și traduoerea 
română.

Dr. A. Mureșianu replică, esprimân- 
du-șl părerea de rău, că nu s’a făcut și 

gea de gravitațiune generală, planetele tot 
așa de bine ar pute să se misce dela Ost 
spre Vest, ca și dela Vest spre Ost. Acâsta 
nu le-ar altera de loc. Prin urmare causa, 
oă tâte planetele se mișoă în una și aceeași 
direcțiune, nu vom căuta-o în legea acâsta, 
oi ea este a se căuta în arangiarea primi
tivă, a priori, a sistemului, într’o ordine 
ore-care, ce a trebuit să esiste la formarea 
acestui sistem. Direcțiunea mișcărei unui 
planet, planul înclinat al drumului său, 
mărimea sâu micimea esoentricității: aoes- 
tea sunt mărimi după arbitriu ale siste
mului, și numai ohiar din aoeste mărimi 
vom putâ afla ceva. Toomai aceste trei 
mărimi le luă Kant și mai apoi Laplace, 
ca punct de mânecare la esplicarea for
mării și stării a priori al sistemului solar.

Având deci planetele aceste trei în
sușiri, apoi golul cel mare sâu mai bine 
(jis spațul, ce esistă între ele, causa aces
tora trebue oăutată a priori pote în o flui
ditate aeroformă de o tensiune forte mare. 
Deore-ce tote planetele se mișoă în o di
recțiune în jurul sorelui, așa a trebuit ne

traducerea română, âr procederea de a se 
înainta adresa în numele întregei popo- 
rațiunl a comitatului numai în limba ma
ghiară o află neoonstituțională și nelegală, 
și de aceea protestâză contra ei . . .

D-l fișpan întrerupe pe vorbitor di- 
când, că aid nu încape discuțiune, căci 
așa este praxa și rânduiala, oa să se tri
mită în sus actele numai unguresce.

Adresa cătră Monarch se primesce.
Urmâză punct 2 al ordinei de 4> : ce

tirea resoriptului ministrului ■ președinte 
Bânffy relativ la numirea sa și la compu
nerea cabinetului; apoi cetirea rescriptelor 
miniștrilor Perczel (interne), Wlassics (ins
trucțiune publică) și Daniel Erno (co- 
merciu), prin cari anunță intrarea lor în 
funcțiune.

D-l viceșpan Dr. Jekel oomunică adu
nării, că comisiunea permanentă a decis în 
ședința sa dela 17 1. c. de a se trimite 
cabinetului Banfiy o adresă de felicitare 
și de încredere și cetesce textul adresei 
propuse.

Membrul Dr. Aurel Mureșianu, oerând 
cuvântul dice, că el și conmembrii săi ro
mâni din congregația nu pot părtini pro
punerea comisiunei permanente și de aceea 
vor face o contra-propunere. Discursul ros
tit în limba română, prin care d-sa a mo
tivat acestă contra-propunere este, în linia- 
mente generale, de următorul cuprins :

V’aducețl aminte, d-lor, de râua im- 
presiune, ce a făcut’o în sînul naționalită
ților nemaghiare și mai ales în Ardeal soirea, 
oă faimosul fișpan de odinioră dela Deșiu 
și Bistriță a fost însărcinat cu formarea 
cabinetului. Br. Banfly era cunoscut, oa 
unul din cei mai hotărîțl adversari ai cau- 
sei naționalităților și în deosebi ai Româ
nilor....

Președintele întrerupe aici pe vorbitor 
4ioend, că nu vorbesce la obiect, deoreoe 
aici nu se tractâză de fostul fișpan, ci de 
ministru-președinte Banffy.

Dr. Mureșianu: Rog pe d-nul preșe
dinte să nu mă întrerupă, căoi ceea ce vor
besc, este tocmai la obiect. Ați propus, ca 
congregația să voteze încredere ministrului- 
președinte Banffy și cabinetului său. Ei 
bine, noi Românii nu putem să-i votăm 
acâstă încredere și de aoeea am dreptul 
să motivez pentru ce nu avem încredere 
în ministru-președinte actual și în guver
nul său, și aici nu pâte fi despărțit fișpa- 
nul Banffy cu faptele sale din treout, de 
ministru-președinte Banffy.

Au simțit și cei dimprejurul său, că tre
cutul baronului Banffy, de pe când a fost 
fișpan în Ardeal, nu’l putea recomanda nici 
decum naționalităților nemaghiare și de 
aceea oficioșii lățiseră soirea, că ministru- 
președinte Banffy a primit misiunea de a 
forma cabinetul luând asupră-șl de a mul- 
corni spiritele agitate și de a stărui pentru 
împăciuirea lor. Și ce a făcut?

Deja în programul, cu oare s’a pre- 
sentat noul oabinet dietei, ministru-preșe
dinte Banffy a dovedit din nou, că a rămas 
oontrarul de morte al desvoltării nostre 

condiționat, ca acâstă fluiditate aeroformă 
să fi fost ca un fel de atmosferă în jurul 
sorelui, pe care de aci încolo o voi numi 
atmosferă a sorelui.

Acâstă atmosferă a sârelui, care nu 
era alta, decât una ce făcea ohiar parte 
din solul sorelui, avusese la început o es- 
tindere forte mare, așa că trecea dincolo 
de drumurile de adi ale lui Neptunus, 
acâstă estindere a provenit în urma unei 
puteri fârte mari, sâu în urma căldurei 
colosale, âr acuma s’a contras pănă la mar
ginile actuale ale sorelui, în urma răcirei 
oontinue.

Horele la început nu a fost decât o 
stea, un sîmbure fârte luminos, încungiurat 
de un învăliș de vapor. A priori nici chiar 
sâmburele acesta nu a fost a’ta, decât o 
negură chaotică subțire și împrăștiată.

Dâcă acest embrion al viitorului sore, 
în urma unei puteri ore-care, a ajuns a ave 
o rotațiune în jurul osiei, atunci și învă- 
lișul a trebuit să ia parte la aceea. După 
ce însă căldura aceea grozavă a început 
conținu a scădea, în urma răcirei, în sin

naționale. A dis, oă va continua direcția 
politică a oabinetului Wekerle, de fatală 
și durerâsă aduoere aminte, și că tendința 
guvernului va fi desvoltarea statului „în 
direcțiă național maghiară14 ; a cjis, că va 
respecta pretensiunile cetățenilor de limbă 
nemaghiară basate în legea de naționahtate 
dela 1868, însă numai întru cât prin acâsta 
nu se restrînge „caracterul maghiar al sta
tului unitar14.

Prin acesta se face ilusoriă ori-ce în
dreptățire a naționalităților nemaghiare și 
ele sunt date pradă arbitriului celui mai 
desfrânat al celor ce conduo administrația 
statului și cari servesc esolusiv interesele 
rassei maghiare.

E olar, guvernul Banffy nu recunâsce 
„naționalități14, ci numai „cetățeni de limbă 
nemaghiarău ; nu recunosce cetățenilor ne- 
maghiarl îndreptățirea de a cere scutul 
statului pentru naționalitatea lor, nici chiar 
pe basa legei dela 1868, și timbrâză orl-ce 
nisuință în direcția acâsta de „tendință și 
agitațiune ilegală44.

Numai de curând d-l Banffy într’o 
convorbire, ce a avut’o c’un cjiarist vienes, 
a susținut, că nu pâte considera naționali
tățile ca corporațiunl politice, cari să pâtă 
pretinde, ca atari, anumite drepturi, ci le 
privesee numai din punctul de vedere al 
„distincțiunei etnografice14.

Tote aceste dovedesc, că direcția po
litică a ministrului Bânffy este îndreptată 
direct în contra esistenței naționale a po- 
porelor nemaghiare și prin urmare în contra 
desvoltării lor libere și paclnice.

Cumcă acâsta este tendința lui, a do- 
vedit’o ministru-președinte și prin fapte. 
Când s’au discutat în dietă petițiile oelor 
61 de munioipii maghiare, cari cereau luarea 
măsurilor celor mai aspre în oontra națio
nalităților nemaghiare, br. Banffy nu a <j>s 
nici măcar un cuvânt în apărarea acestora oi 
din contră a promis, că încât guvernul va 
afla de lipsă, va satisface acelor cereri bar
bare și va propune chiar măsuri escepțio- 
nale legislative.

Chiar Maghiarii, în cea mai mare 
parte sunt indignați de politica acestui gu
vern, care în cașul alegerei dela Neutra a 
dovedit, că nu vrâ să respeote niol drep
tul fundamental de alegere al cetățenilor 
și că continuă sistemul de presiune și co- 
rupțiune în măsură și mai mare ca pănă 
acuma.

Prigonirile politice, întemnițările și 
volniciile cele mai strigătâre la ceriu ase
menea se continuă cu vigâre sub cabinetul 
Banffy. Seim asemenea, ce mare fierbere și 
agitațiune a produs din nou în totă Tran
silvania și Ungaria prin modul, cum vrâ 
Bă forțeze politica nenorocită bisericâscă a 
cabinetului Wekerle.

Pe terenul economic și social minis
tru- președinte urmăresce aceeași tendință 
de a zădărnici și nimici tot ce n’are carac
ter național maghiar.

Aceste sunt, cred, motive destul de 
tari, cari, pe lângă faptele dușmănâse se- 
vârșite de acest cabinet deja pănă acuma 

guraticele strate ale atmosferei a trebuit să 
se întâmple o despărțire, și singuraticele 
părți au trebuit să roteze în aceeași di
recțiune în jurul sorelui. Aflându-se însă 
între singuraticele părți ale aoesteia și 
masse mai compacte, acestea, în urma pu- 
terei moleculare, atraseră celelalte părți la 
sine, âr massa, tot în urma puterei mole
culare, se rotunji în formă de glob, și ast
fel se născură planetele. Așa se pote es- 
plica numai mișcarea și rotarea în una și 
aceeași direcțiune.

Mai departe, din causa rotațiunei între
gului corp al sorelui, părțile mai depăr
tate de el — planetele astfel formate — au 
și o oeleritate mai mare, decât cele mai 
apropiate, și așa a trebuit să se nască ro- 
tațiunea acestor planete în jurul osiei; și 
anume, în direcțiunea rotațiunei anuale, și 
astfel se pâte esplica rotațiunea (fizică a 
planetelor.

(Va urma). 

în contra Românilor, trebue să ne facă să 
protestăm în contra unei propuneri ca 
aceea a comisiunei permanente de a-1 feli
cita și de a-i vota încredere din partea 
unui comitat ca al nostru, locuit 5 din 6 
părți de Nemaghiari. De aceea eu și soții 
mei facem următârea contra-propunere:

Congregația comitatului Brașov, în 
considerare, că actualul cabinet, conform 
programei sale și a faptelor sale de pănă 
acuma, urmăresce o direcțiune politică și 
tendințe dușmane intereselor de viâță ale 
națiunilor nemaghiare, din cari se compune 
în parte preponderantă poporațiunea aces
tui comitat, declară, că este adânc îngrijată 
de urmările acestei politice și că de aceea 
ia la cunoscință numai cu regret intrarea 
în funcțiă a ministeriului Banffy, în care 
nu are nici o încredere.

Dr. C. Flechtenmacher arată, că în adu
narea eleotorală săsâscă din urmă, aprope 
jumătate din alegătorii sași au declarat, că 
n’au încredere în noul ministeriu și pro
pune, prin urmare, ca să se ia numai sim
plu la cunoscință rescriptele ministeriale,

Adv. Dr. C. Schnell găsesee, că adresa 
comisiunei permanente e fârte bine moti
vată și că se cuvine, ca congregația să răs
pundă cu curtenire la rescriptele miniștri
lor. Salutarea cere resalutare. El se miră, 
că dintr’un asemenea act de curtoasiă 
Dr. Mureșianu vrâ să facă oapital pentru o 
demonstrațiune politică.

Adv. C. Adam 4>ce, că d-l Dr. Mu
reșianu, dâcă vrâ să facă politică mare și 
să ia la răspăr pe ministru-președinte, să 
facă a fi ales în dieta din Budapesta, unde 
pote vorbi și în personă cu miniștrii. Aici 
nu e locul de a se face politică.

Urmeză d-l N. P. Petrescu, care a cjis 
următorele:

Ilustre d-le Comite suprem, onor. Con
gregația 1 După cele amintite de conmem- 
brul Dr. A. Mureșianu, nu aș fi luat cuvân
tul, dâcă nu aș fi fost provocat la acâsta 
prin doi domni antevorbitori: d. adv. Adam 
și d. adv. Schnell. D-l adv. Adam ne tri
mite în parlamentul din Budapesta, pe cu
vânt, oă acolo se pâte face politică, cum 
vrea d-l Dr. Mureșianu, acolo acesta pdte 
vorbi cu însuși d-l ministru în personă. 
Noi nu suntem aleși aici în congregația 
ca, dâcă ni-se face o propunere, de ori și 
cine, să închidem ochii și să ne astupăm 
gura; din contră suntem în drept a-o primi, 
ori a nu o primi. Drept aceea sfatul d-lui 
advocat, nu are loc aici.

Alta este tesa d-lui adv. Schnell, care 
susține, că dâcă cine-va te salută, este o 
datoriă, să-l resaluțl. Ar fi, cum ar fi, decă 
resalutarea acâsta s’ar fi cerut la intrarea 
în funcțiune a cabinetului Bânffy; astă4l 
însă d-l ministru are un trecut după sine. 
Vor fi, de sigur, mulțl cari au motive să-1 
salute. Națiunea română însă, după cele oe 
au urmat pănă astă4l, nu are nici un mo
tiv de felicitare. D-vdstră a bună sâmă sun
teți în curent cu cele ce se publică în 4iare. 
Ei bine! nu este 4i în care să nu cetiți de 
procese politice în contra Românilor, cari 
procese, dâcă s’ar judeca cu sânge rece 
și cu dreptate, n’ar putâ să aibă loc. Aces
tea nu sunt mijloce de dragoste și pace. 
Dare ni se cere, milițiă ni se cere, âr 
când e vorba de-a ședâ la masă, de-a eser- 
cita și noi un drept, să nu ne fiă iertat a 
ne pronunța sincer, de frică ca să nu căl
căm legile curtoasiei? Cu-o ast-fel de pur
tare nu se lucră la binele și înflorirea 
patriei.

Onorată congregația! Vă aduceți aminte 
de istoria lui Croesus cu Solon. Croesus 
arătând lui Solon tâte bogățiile sale, îl în- 
trâbă, că pe oine ține censul mai fericit în 
lume, și vădând că, după mulțl alții, nu-1 
pomenesce și pe el, ârășl îl întrâbă ou mi
rare : Dâr pe mine unde mă lași? Er Solon 
îi răspunse: înainte de mârte nimeni nu 
se pote numi fericit. Eu n’aș vrea să feli
cit pe d-l ministru-președinte, care are pu
terea în mână, pentru că după cele întâm
plate pănă acuma, sunt sigur, că va striga 
și el în curând: Solon, Solon ai avut drep
tate ! Mă alătur la propunerea d-lui Dr. 
A. Mureșianu.

Dr. C. Flcchtenmacher 4’cei că sunt 
diferite gradele de .curtoasiă și că în 
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cașul de față se face destul dâcă se ia res- 
criptele simplu la cunoscință.

Dr. Mureșianu răspunde d lor Schnell 
și Adam, că dâcă părerea lor, că aici n’a- 
-vem să facem politică, ar fi basată, atunci 
presența nostră ar fi cu totul de prisos. 
N’am venit la congregația ca să facem nu
mai stafagiu d-lui fișpan și colaboratorilor 
săi dela administrația, ci am venit să re- 
presentăm drepturile și dorințele popora- 
țiunei comitatului. Dâcă mai esistă o um
bră de autonomia comitatensă, apoi ea toc
mai la ocasiunl ca cea de față întră în de
plina ei valore.

Guvernul trebue să afle adevărul des
pre disposiția poporațiunei, să scie dâcă 
posede încrederea ei ori nu. In contra in
sinuării, că Românii ar fi venit aici numai 
ca să facă demonstrația, protestâză. Au ve
nit să eserciteze un drept și o datoriă că- 
tră cei ce i-au ales și pe cari îi represintă. 
Dâcă în corporațiunile mai mici, aici la 
noi acasă, nu vom sci decât a face teme
nele celor dela putere, înzadar vom merge 
în dieta din Pesta, unde ne trimite d. 

.Adam. Susține propunerea sa.
Directorul școlei de stat Rombauer 

sprijinesce pe d-nii Schnell și Adam și 
părtinesce propunerea comisiunei perma
nente.

Puindu-se la vot acâstă propunere 
mai întâi se primesce cu majoritate. Mem
brii români și Sașii „ver4l“ au votat con- 
-tra ei.

Despre celelalte puncte vom raporta 
în alt număr.

SCIMLE WLEL
— 7 (19) Aprilie.

Procesul de pressă intentat contra lui 
„Magyar Hirlapu în causa faimosului „aten
tat dela Bocsig* s’a pertractat erl înaintea 
curții cu jurați din Budapesta. Ca aousator 
în acest proces figurâză d-1 protop. loan 
Fop, care și-a luat ca apărător, după cum 
spune „Magy. Hirl.u, pe d-1 advocat Pop 
dela Arad. Resultatul procesului încă nu-1 
cunoscem. Din causa mulțimei martorilor, 
probabil că pertractarea va fi durat pănă târ
ziu săra.

— o —
Un diar slav despre metropolitulMo- 

rariu-Andrievici. Etă ce dioe 4îarul slav 
„Parlamentar11 din incidentul morții metro- 
politului Silvestru Morariu-AndrisvicI: „Sil
vestra nu mai petreoe între cei vii. Orto
doxia în Gisleithania șl-a pierdut capul și 
sprijona de oăpeteniă. La cosciugul mitro
politului plâng națiunile autoohtone ale Bu
covinei : Rușii și Românii, și la aceștia se 
alătură și episcopii dalmatinl Milaș și Pe- 
iranovicl în numele Șerbilor. Biserica orto
doxă a suferit o pierdere mare, s’a dus 
unul dintre cei mai buni fii ai ei, și turma 
părăsită privesce cu temere la întâmplările 
ce vor urma. Tare în caracter, credincios 
și puternic era Silvestru, și pe lângă acestea 
bărbat de stat. Este greu de-a cârmuinaia 
ortodoxiei prin furtunile timpului; defunc
tul mitropolit era cârmaciul neînfricat și în
țelept. Naia plutesce nesigură pe valuri, 
de când ruda de cârmă a că4ut din mânile 
■reci ale archiepisoopului. Numele mitropo
litului Silvestru aparține acum istoriei. El 
a fost și va rămână, în înțeles istoric, o po- 
dobă a bisericei ortodoxe11.

— o —
Liberalism maghiar. Tinerimea slo

vacă din Myjava, — un oraș curat slovac, 
— în 15 1. o. a voit să arangeze o petre
cere cu dans, căreia însă să-i premergă o 
representațiune teatrală. Ținerea petrecerei 
a fost anunțată după totă regula la fo- 
.runle competente, de unde însă s’a răspuns 
oomitetului arangiator, că petrecerea cu dans 
e permisă, predarea piesei teatrale însă nu 
e încuviințată din motivul, că „representa- 
țiunea teatrală va pută provoca între pu
blicul slovac și maghiar cult atari diferințe 
de simțăminte, cari ar purta în sine ger
menul unor frecări naționale, ceea ce ar 
periolita buna înțelegere esistentă adl (? Red.) 
.între aoeste două rase11.

Vandalismele dela Turda. Tribunalul 
din Turda a adus 4ilel© trecute aousă con

tra acelora, oarl au fost „eroii“ conducă
tori ai vandalismelor comise împotriva Româ
nilor la Turda în văra anului 1892. AcusațI 
sunt: Torok Dezso, Agh Szentkirâlyi Io- 
szef, Gonczi Iozsef, Ambrus Iozsef, Szebeni 
Iozsef, Bakis Iozsef, Baja Iozsef, Klein- 
hempel Kâroly, Gajzago Albert, Areszto 
Ferencz, Kiss Iozsef, Osoka Pista, Kovâcs 
Iozsef, Lelkes lânos, Osekme Endre, Ka- 
pros Iozsef, Dâniel Iozsef. Procesul promite 
a fi fărte interesant.

— o—
Museu otoman de comerciu în Constan- 

tinopole. Camera comercială din Brașov 
face cunoscut tuturor interesaților, că gu
vernul turcesc a înființat în Constantino- 
pole un museu de comerciu cu numele 
„Musăe Comercial Ottoman11, în care se 
pot espune articoll de orl-ce soi din partea 
acelora, cari voeso să între în legături de 
comeroiu cu Turcia. Mai departe numitul 
museu se ocupă cu mijlocirea ofertelor de 
liferare și cu relaționărl asupra stărilor 
comerciale din Orient. Representantul ge
neral al aoestui museu pentru Austro-Un
garia este Gustav Benvenisti din Fiume.

—o—
Proces de pressă contra „Dreptății*. 

Foile ungurescl din Timișăra — 4*oe „Drep- 
tatea“ — aduc soirea, că procurorul Gozsdu 
ar fi intentat aoum de curând trei procese 
de presă contra „Dreptății11. Articolii incri
minați ar fi: „15 Martie11 din Nr. 51, „Mo
numentul lui Iancu“ din Nr. 56 și „Scopul 
lor“ din Nr. 62, publicați la locul prim a 
foiei.

Liferare de ghete pentru honve^ime. 
Camera comercială din Brașov atrage aten
țiunea păpuoarilor asupra escrierei de oferte 
a ministerului ung. de honve4l, prin care 
se face cunoscut, că în anul c. honve4imea 
are lipsă de 14.400 părechl de boconci, și 
12.4C0 părechl de ghete ușore. Prețul bo- 
concilor va fi 4 fi. 82 cr., ăr a ghetelor 
ușâre 4 fl. 11 cr. de păreche. Liferarea are 
să se facă pănă la finea luuei Decemvre 
a. c. la depoul de montură central honve- ■ 
dese din Budapesta. Plătirea va urma în 
Ianuarie 1896. Date mai detailate se pot 
căpăta la biroul camerei comerciale din loc.

— o—
Concertul Stritt. Astă sâră va da cu

noscutul cântăreț Albert Stritt concertul său 
în noua sală de concerte. începutul la 8 
6re săra.

Un studiu politic.
Paris 1895, Aprilie. 

Domnule director!
Cestiunea română a făcut un nou pas 

în presa europenă prin studiul fundamental 
publicat în „Hernie generale de Droit Inter
national Public*, Paris 1895, Janvier-Fâvrier, 
de cătră D-nul Alex. Djuvara, fost deputat 
în camera română. Acest studiu presintă 
o importanță deosebită, căci să aduc în 
lumină nouă puncte neobservate încă până 
acum de cei ce s’au ocupat mai de-aprâpe 
de cestiunea română. — Noi punem un 
temeiu deosebit pe succesul obținut de 
oatră compatriotul nostru. Transformările 
politice, ce vor avă loc în monarchia 
austro-ungară, au nevoie de-o literatură pro
prie, unde să fie adunate și esaminate, la lu
mina principiilor de drept, tâte învinuirile 
ce să aduc dușmanilor seculari ai nâmului 
româneso. Aceste argumente, trebue să 
formeze hrana intelectuală a tuturor, celor 
ce doresc să calăuzâscă cu pricepere dru
mul, ce va ave de percurs (încă poporul 
român, pănă va ajunge la deplina mântuire. 
De altă parte nimic nu Jpote fi mai mân- 
găiător pentru isbânda unui popor, decât 
aprobările nobile, ce i-le dau omenii lumi
nați din Europa, cari au început să urmă
rească cu o viuă atențiă devotamentul 
eroic al poporului român pentru sfânta 
causă națională. Din tote unghiurile lumei 
au fost trimise cuvinte de simpatiă pentru oa- 
usa drâptă susținută cu atâta bărbăția de 
un popor întreg. Pelerinagiul din anul trecut, 
făcut cu ocasia Memorandului la Clușiu, a 
constituit în ochii străinătății un act pe 
cât să pote de mărinimos și grandios. — 
Profesorii celebri din universitățile streine 

au prevestit Românilor, că luptele lor 
pentru libertate și neam vor fi incoronate 
de succese strălucite. Studiile publicate în 
Revue de Paris, Revue Bleu, Revue 
Euciclopâdique etc., aloătuesc un material 
de-o importanță considerabilă prin faptul, 
că sunt scrise de bărbați învățațl străini 
neamului nostru.

Studiul D-lui Djuvara încadrează fârte 
bine ou cele amintite mai sus ; el atrage 
uminl nouă asupra cestiunei române și, 
prin obiectivitatea cu care să presintă, me
rita totă atenția cetitorilor.

Scopul acestor rânduri nu e să fac 
o analisă asupra ideilor, ce conține și su- 
gerâză acest studiu, cât mai mult, să-’l 
recomand publicului, căci prin el causa 
română face un progres însemnat în con- 
soiința lumei civilisate. Totuși ’ml voifi 
permite să atrag atenția usupra a două 
oestiunl, cari alcătuiesc însuși notele ori
ginale din studiul D-lui Djuvara. Una este o 
analisă pătrun4ătore a paragrafilor 171 et 178 
din codul penal ungureso, în virtutea că
rora guvernul maghiar a condamnat la în- 
chisâre pe membrii partidului național ro
mân. A doua cestiune e interesul general 
de care este legată cestiunea română de 
alte probleme contimporane, sentimentul 
de solidaritate, ce ne unește pe noi Ro
mânii din regat cu frații noștri din statele 
vecine și in particular cu cei din mo
narchia austro-ungară.

D-nul Djuvara, printr’o analisă pe cât 
de delicată pe atât de inteligentă, dove- 
desce, că acusarea adusă membrilor patrtidu- 
lui național, în virtutea celor două paragrafe 
amintite mai sus, este lipsită de fundament, 
căci după ele trebue să se urmărăscă nu
mai actele, cari provocă la crime, la re
volte, ori la nesupunerea legilor în vigore, 
âr nici-decum atacurile quasi academice 
aduse prin memorii, ori scrieri în contra 
defectelor, ce presintă constituția monar- 
chiei ungare, croită pe strîmbătate. D-sa 
spune, că nicăirl în memorandum nu se va 
găsi un rând, care să provoca la neasculta
rea legilor. Dâcă atacul constituției prin 
presă, ori memorii, ar constitui o crimă, în 
cașul acesta mișcarea politică a partidului in
dependent (maghiar) constitue o crimă de 
4eol de ori mai mare decât acusarea ce se 
aduce partidului național român din Tran
silvania. Ungurii separatiști, lucreză însă 
pe capete în contra baselor fundamentale 
ale monarchiei, nesupărațl de nimenea : Ei 
fac declarări, amenință pe monarch chiar, 
și guvernul în atot-puternioia lui nu gă- 
sesoe cu cale să-i oprâscă în apucăturile 
lor. Românii însuflețiți însă de sentimente 
de devotament cătră coronă, caută în năuD- 
trul chiar al constituției, de cari să plâng, 
să dobândâscă libertatea politică și socială. 
Pentru acâstă luptă legală ei sunt totuși 
arunoațl în temnițe. Este o adevărată erore 
politică astă procedare din partea guver
nului ungureso. Sunt aote, cari par neîn
semnate, dâr oarl pot avă urmări funeste 
în viâța lungă a unui popor. Probleme așa 
de complicate ca cele ce se află în sînul 
monarchiei austro-ungare, nu se pot resol- 
va prin năbușirea representanților nemulță- 
mirei generale, ce esistă într’un popor. Este 
păcat să se vadă, că un guvern, pretins 
de patriot, care are la îndemână esperiența 
atâtor amar de fapte istorice, săvârșite în 
viâța ahiar a poporului ungureso, recurge 
la aceleași mijlăce detestate de întrega 
lume civilisată. Cestiunea română de sigur 
va fi resolvată în bine, cu tâte piedioile, 
ce-i pun Ungurii. Ea n’are nevoie decât de 
timp. Ar fi bine însă, oa guvernul ungu
resc să nu cheltuâscă energia unui popor, 
în paguba generală a omenirei.

D-nul Djuvara esamineză în urmă, cu-o 
logica strînsă și cu probe temeinice, cestiu
nea română din punctul de vedere al drep
tului public și al politicei generale. D-sa 
pune într’o nouă lumină căușele, oarl au 
dat nasoere cestiunei române în Ungaria și 
Transilvania, preoum și importanța ce o 
presintă acestă problemă politică ou com
plexul de fenomene, ce să găseso în sînul 
monarchiei austro-ungare.

Etă pentru-ce studiul d-lui Djuvara 
merită o deosebită atențiă și gândire.

Arundel.

Procesul în afacerea atentatului 
dela Bocsig*)

(Telegramă part, a „Gaz. Trans'1.
Budapesta, 19 Aprilie. In. pro

cesul intentat cjiarulni „Magyar Hir- 
lap* pentru născocirea „atentatului 
dela Bocsig* toți acusații au fost de
clarați unanim vinovați.

Horvath Gyula, directorul foiei, 
a fost condamnat la 7 cțile temniță 
ordinară și 50 fl. amendă; Redacto
rul responsabil Fenyo Sândor la 20 
cțile și 60 fl. amendă; colaboratorii: 
Markus la 14 cțile și 40 fl. amendă, și 
Kohn David la 3 cțile și 20 fl. amendă.

Nici un singur martor n’a pu
tut fasiona în defavorul acusatorului 
român.

Pledoarul d-lui Dr. Pop a fost 
calm și frumos. Horvath, a făcut 
declarațiuni politice.

Procesul s’a sfîrșit aeji la 7 bre 
dimineța.

Literatură.
A apărut Nr. 7 din anul al doilea a! 

revistei ilustrate pentru familiă „Yatra* cu 
următorul sumar: Mitocanul, de Iân Sla- 
viol; Păuna, de I. Gaornă; Strîngându-ml 
mâna (poesie), de Ion Moța; Din noptea 
Sfântului Ion, de Nicolae Gogol; Fiori de 
primăvâră (poesie), de V. D. Păun; Vidra 
din Cremona (după Hofmann), de Tr. de C. 
Ramură; Două seri (tr. din Wagner), de 
St. Basarabeanu; Voinea (poesii eu ilus
trații), de George Murnu; Lipitorea (de 
Paul Schonthau), trad, de Sex. Til; 
Hipnotismul (urm. și fine), de So. Stăn- 
cesou; Sub lămâii din grădină (poesie), de 
Har. C. Lecca; Fel de fel, de * * *. Ilus
trațiile: A. S. R. Mica Principesă Elisa- 
veta a României; Cel mai nou portret al 
M. S. Reginei Elisaveta; NeprecauțI; 
Nineta; Tare în oredință; Limba florilor; 
Samson și Delila; Ilustrații la poesii; 
Mode.

DIVERSE
Tenor și sutler, piarele italiene po

vestesc de o întâmplare petrecută la Spo- 
leto, în timpul representațiunei operei „Tro- 
vatore“. Tenorul care juoa pe Maurioo fu 
apuoat d’o dată în mijlocul scenei, de frigurile 
rampei, atât de tare, încât rămase în mij
locul ariei. Pausa ținu un moment, d’o 
dată s’aude o vooe sonoră, oare părea, că 
vine de sub pământ, și cântă aria ou totul 
corect și sigur pănă la cea din urmă notă. 
Publioul asculta uimit, și oând aria fu ter
minată, aplause frenetice resunară. D’o 
dată apare suflerul din lada sa, mulțumind 
în drâpta și stânga. Suflerul a fost de astă 
dată, care a scăpat situația.

A se vede și scirea publicată mai sus, 
cu privire la aoest obiect. — Bed.

Nou abonament

SAZÎTÂ TSOSICTAmi
Cu fl Aprilie st. v.

s’a. deseliis nou abonament in 
eare invităm pe toți amicii șl spri
jinitorii foiei nostre.

ffSpețsaB abdmameM’îasSaîiia
Pentru Austro-Ungaria:

pe -O.XX e.XL ................................. 12 £L
pe șese lutaii ...........................- - S £L-
pe trei 1-vua.i ................................. C3 fl.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă: 

Pentru Austro - Ungaria:
pe unu an .......................................... 2 fi.
pe șese luni ..................................... I fl.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„SSazetei Trasasilvaniei*1»

Proprietar: Br. Aurel KHureșianu.
Redactor responsabil: JKaicr*.



Pag. 4. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 77—1895

Cursul pieței Brașov.
Din 19 Aprilie 1895.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’on Cump. 
Galbeni Cnmp.
Rable rnsescl Cnmp. 
M&rcI germane Cump. 
Lire turcesol Cump. 
Scris, fonc. Albina 5%

9.65 Vând.
9.60 Vend.
9.66 Vend.
5.70 Vend. 

128- Vând. 
59.60 Vend.
11.10 Vend.

100.75 Vend.

9.67
9.64

101.75

Acții de-aleBăncei ung. de credit. 460,50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 398.50
NapoleoDdorI.................................. 9.72
Mărci imperiale germane . . . 59.82 */2
London vista....................................122.55
Paris vista.................................. —.—
Rente de cordne austr. 40/0. . . 101.40
Note italiene.................................. —.—
Nr. 642—1895.

PUBLICATION

4 Fondată 1876. Diplomată 1883, Specialități

Oettinger & Co., Zurich (Elveția). de lână și bumbac,
espediază directe la particulari, libere de porto la domicile îu tote țerile diu Europa.

Stofele ceîe mai moderne, pentru haine IZ în sus, până la Sta
de bărbați, eopii și dame, metru dela *“* «1 ■ fele cele mai fine.

*3' Asortiment de mostre la cerere se trimite franco. — Gravure de mode colorate gratis, “sa

Cursul fia bursa din Viena
Din 18 Aprilie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 
Renta de oordne ung. 4% . . .
1 npr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 
[mpr. căi), fer. ung. în argint 41/2°/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . .
Imprum. ung, cu premii .... 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta de hârtie austr...................
Renta de argint austr....................
Renta de aur austr........................
LosurI din 1860 .........................
Acții de ale Băncei au9tro ungarii.

123.40
99.45

126.25
104.25
124.50
98.70
98.25

162.75
151.20
101.70
101.75
123.75
150.—

1191.-

Oficiul orfanal, ca autoritate 
pentru moșteniri, aduce la cunoa- 
cință publică, că după cererea tutu
ror erezilor, respective representan- 
ților, și pe temeiul testamentului re- 
posatei Wilhelmina Moser năs
cută Adam, se va vinde cu licitație 
în 22 Aprilie 1895 la 9 ore a. m., în 
localitatea oficiului orfana! 
orășenesc, casa Nr. 15 din Stra
da Vămei, GB. folio 552 top. Nr. 
5683.

Condițiile se pot vedea la ofi
ciul orfanal.

Brașov, 8 Aprilie 1895.
683,1—2 Oficiul orfanal orășenesc.

Giro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.

Telefon 
Nr. ÎS.

Cec-Conto la 
postă nr. 969.

Casa de bancă
Giro-Conto 

la banca 
imp. germană.

i;

(Este un proverb veohiu.)
Acestă proverb se potrivesce la stabilimentul meu cel mare, care cumpără cantități 

mari de mărfuri; avend cheltuieli puține potu vinde și eftin.
at par! of ft S’© pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, cum 

1*5110 18 U Call dljDlUI U nu s’a maj Ve<țut pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe âmbpăeămasite.
Peruvien și Dosking pentru inaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele func

ționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, postavuri pentru bili
arde (mese <le joctf), și trăsuri. — Asortiment* forte bogat* de LODEN din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, KW' cu prețuri originale ale fabricei, "W» oe 
hu-i pote oferă nici o concurență. Asortimentu de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
forte moderne. — Ștofe de spălată, pleduri de voiagiu dela 4—14 fi. Tote cele necesare 
la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voiesce a cumpera postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
er nu sdrențe eftine, cari nu prețuescfi nici câtă cusutulă croitoriului, să se adreseze la

Joh. Stikarofsky în Briinn. (Manchester Austriei.)
Deposit* permanent* de postavuri peste '/, milione florini. 

05s Trimiterea numai cu ramburse.
fin rin Fmînnnn cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub spitz marca „Marfa lui 
nli Sli hi rîiuifi Stikarofsky11 oferă alte mărfuri false. La astfelîî de omeni eu nu vendu 
IJU UJ fu- UUUll suț, njcj 0 condiție marfă. 629,15—24.

i

JACOB L. ADLER,
Brașovi Piața maia Hr. 1. Sibiiu. 

cumpără și vasule monede, hârtii de valore, devise după 
cursulu cplei celu mai mare — respective celu mai micu; 

răscvuuperă fără nici o «letragere tptia feliulu 
de cupone;

sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 
o dobândă culantă;

efectueză ÎMcassări «Ie polițe, asignațil, recipise, pe fote 
piețele Europei, cum și transoceane;

acordă avansuri pe hârtii de valore, losuri, monede pănă 
la 90%;

predă asig’nații pentru ori și care piață comercială internă 
și externă fbrte ieftinu, asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără apese;

primesce depuneri de bancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile foDciare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei11, institute de credită și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcți aducă 5% interese; 

asigură fdrte ieftină ori și ce loswri la sorți t i cu câștigulo 
celu mai micu, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 
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Trenu 
mixtu

Trenu 
de 

peradn

Trenu 
de 

persdn.

10.-

1 

t

3.10

2.30
2.44
3.15
3.32
3.58
4.30
4.50
5.40

4.24
8.42
7.25
7.42
8.20
8.39

8.05
11.10
3.55
4.30
4.42
5.03
5.14

trenu 
mixtu
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Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și remoî 
ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.

Domnii abonați se binevoiască 
ca espedarea s6 li-se facă după stilul 

Domnii, ce se aboneză din nou, 
murit și să arate și posta ultimă.

a arăta în deosebi, când voieso 
nou.
să binevoiască a scrie adresa lă-

Mmmîstraț. „te. Trans.“

V A. trezxu.x'ilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din t Sdomwe 8894,

HSudapestaț gara de vest—H&wșava—V&reerova

Trenu 
de

Trenu
accel- persdn.;

8 05 2.15
1.55 10.-
4.— 1.37
R05 6.10
7.05 6.30

pl.

TV 
sos. 1 
pl. /

Viena .
Budapesta
SolnooO.
Aradu .

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accel.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu
mixtu

Trenu 
de

Trenu Trenu 
de

Orient.
Expres perS(jn. nooel. pers<5n.

Trenu 
accel.

Trenu 
de

Trenu
de

persdn. persdn. Ex»reB aoco1-

Orient. T renu Trenu 
de 

persdn.

8.58 5.32
5.50

7.50

6.12
7.- 8.51
7.28 9.10
7.54
8.10 9.34

4.47
8.28
8.54 10.-

5.04 9.08 10.11
6.10 10.06 10.37
6.39 10.29
7.11 10,53
7.28 11 07 11.01
8.13 LI.54 11.10

Glogovețâ 
G-yorok 
PaulișU . 
Radnu Lip 
Oonopiî. 
Berzftva. 
Soborșinti 
Zim . .
Gr'irasada 
Ilia . . 
Braniclca 
Deva 
Simeria (Pi 
OrSștie . 
Jibotfi . 
Vinț-il de-jos 
Albs-Iulia . 
Teiușu . .

ova

ski)

trenu 
mixtu

4.50 8.50
5.36 9.33
6.49
8.33
9.19

12.40 5.55
1.26 6.32

80S.

A
1 
ii

Ai

pl.

6.02
7.35
4.31

11.30
11.-
10.48
10.25
10.11
9.58
9.25
9.09
8.21
7.45
7.18
7.08
6.44
6.02
6.05
5.09
4.14
4.22
4.04
3.19

7.20
1.20

11.22
8.20
8.10

7.29

6.33
6.07

5.44

5.17
5.05
4.40

3.59
3.35

3.-
6.30
3.-
9.45
8.55
8.44
8.20
8.08
7.56
7.24
7.07
6.26
5^40
5.19
5.08
4.42
4.10
3.59
3.18
2.56
2.32
2.14
1.35

9.30
5.18

11.35
3.56
7.—
6.47
6.18
6.02
5.47
5.09
4.50
4.-

8.36
Vineri

T30
Circul, 
numai 
Sâmb.

4.43
4.49
6.03

8.30
10.30
10.40
1.47
2.12
5.05

3.10
3.43
1.35

trenu. 
de 

persdn.

36 r a fj o vii - C li e z d i - O ș o r li e i u

C.-Oșorliera . pl.

trenu 
mixtu

8.19
7.41
6.35
4.55
4.-

Brașovn . 
PrejmerO .

6.47 6.15
7.26
8.21
9.33

11.31
11.37
11.45
10.55

11.05

trenu 
mixtă

trenu 
de 

persdn.

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

11.32
11.16
10.37

9.03
9.12
8.53
8.11

1.50
1.20

12.29
11.13
10.30

7.20
6.42
5.36
3.51
2.45

5.15
6.20
6.40

6.10
7.31
9.55

10.15
11.27
11.50

9.— 9.15 4.- pl. Viena . 80S. 5.50____ 7.02 7.05 6.45

2.25
3-41
3.46
5.49
5.55
7.54

7.—
9.21
9.03

12.52
1.30
4.59

10.-
11.15
11.21
1.20

pl.

pl.)
80S. I 
pl. I 
SOS.

Budapesta

Czegled.

SeghedinO .

Timișora .
8.02
8.49
9.23

10.25
11.15

5.52
~6J57

7.42
9.10

10.02
11.37
11.47
11.59
12.16
12.31
12.40

pl. 80S.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

11.28
12.48
3.40
4.05
5.10
5.3C

4.20
6.03
9.05

6.30
4.19
4.04

12.53
12.26
9.20

10.20
8.21
8.13
5.10

2.10

10.50
10.45
8.55

1.25
12.11
12.06
10.01
9.53
7.50

Topoloveț. 
LugoșO. .
Caransebeș^ 
Teregova . 
Mehadia 
Băile-Heroulan 
Toplețtt
V»_- _ . _pl | Ku3uva . .

T IV. V-OJL V T «• «

BucurescI .
¥

Vercerova.

A

e

8.28
7.25
6.48
3.39
4.35
3.15
3.02
2.46
2.21
1.09
1.—

11.25

7.13
5.53
5.10
4.05

8.49 7.42
6.56
6.28
5.39
4.40

pl.

SOS’. |

pl. I

SO8.

trenu
mixtu

Simeria
HațegO.

Petroșeni

Vulcanii
LupenI.

Nota: Orele însemnate în stânga stațiun’Toril nuntii a se ceti de susu în josă, cele însemnate îndrepta de josQ în susti. 
însemnezi orele de ndpte.

Tipografia A. Mureșianu, Brașovd.

80S.

fpl.
• Isos.

. . pl.
Numerii în

4.05
3.49
3.40
7.10

Dumin.

10.33
9.05
6.10

trenă 
mixtă.

3.23
3.08
2.51
2.19
2.10
5.50

trenu 
de 

persdn.

3.24
2.03

11.25
9.48
8.57
8.25

8.02
6.01
6.—f
2.31»
2.11

11.-
Trenu 
mixtu .
3.30
1.58

12.581
U.Olj
8.071
5.344
5.121
4.46
4.10?

trenu 
mixtu

8.47
7.34
5.25
4.54
3.56
3.21

8.38]
7.47
7.151

ouadrațl cu linii mai negrii


