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Nr. 35. Brașov, Lrni'i-Marți, 16 (28) Aprilie

Ședință festivă milenară „la 
poruncă".

Din adunarea congregației comitatului Brașov. 

"Brașov, 15 (27) Aprilie v.
Astăzi înainte de amâcll s’a desfășurat 

în sala „sfatului" de aicî ultimul act de 
înalt servilism în ajunul mileniului unguresc.

Ședința a decurs mai liniștit, 'ca altă 
dată. Domnea în ea o atmosferă, care te 
făcea să simți, că orî-ce încercare de a voi 
se schimbi mersul înaltei diplomații comi- 
tatense a maiorității săsescl, este zadarnică. 
De aceea s’a și vorbit din partea oposiției 
cu convingerea, că resultatul se va măr
gini numai la salvarea onârei drapelului. 
Nici chiar d-1 fișpan n’a arătat de astă- 
dată disposiții de a întrerupe prea des sâu 
de-a terorisa chiar pe vorbitorii oposiției. 
Se vede că a fost prea sigur de isbândă.

Vorbiam de oposițiă. Contra propu
nerii oficiale au vorbit Sașii vercjl și Ro
mânii. Dâr âre Sașii vercjl făout’au oposi
țiă? Să vedem.

După deschidere ourend a ajuns la 
desbatere raportul vicespanului despre ți
nerea unei adunări festive din incidentul 
mileniului și trimiterea unei deputațiunl 
la deschiderea esposiției.

Cel d’ântâiu a vorbit:
Dr. Lassel. Densul deolară oă nu este 

în contra ținerii unei ședințe festive, dâr 
trebue să se aibă în vedere, că este o deo
sebire mare, când serbâză numai o națiune 
și când serbâză țâra întrâgă. Constată, că 
serbarea mileniului se face în spirit esolu- 
siv maghiar, dovadă, cartea de cânteoe în 
oare Nemții sunt deolarațl ca „mișei".

Rombauer: asta e o minciună!
Fișpanul președinte îl chemă la ordine 

pentru acesta espresiune. Rombauer se ro- 
gă de iertare;

Dr. Lassel: 4i°e că Germanii au o 
parte deosebită la cultura țerii, ai cărei 
binefăcători sunt și crede, că ar însemna 
a disconsidera acesta, dâcă un vice-șpan 
sas ar țin r discursul festiv în limba ma
ghiară. între altele mai dice, că serbarea 
nu privesce fundarea statului, căci acesta 

s’a întâmplat o sută de ani după venirea 
lui Arpad și S.-Ștefan a propagat princi
piul egalei îndreptățiri.

Propune : să se țină ședință festivă, 
viceșpanul însă se vorbâsoă în limba ger
mană și să arate meritele Sașilor pentru 
cultura patriei.

Dr. A. Mureșianu : Onorată congre
gația! Sunt de acord cu d-1 ante-vorbitor, 
când d!oe, oă serbarea mileniului se pre- 
sentă oa o serbare a descălecării rassei 
maghiare, âr nu ca o serbare a țării; sunt de 
acord cu el când susține, că fundarea sta
tului ungar nu datâză dela venirea Ungu
rilor aid, ci o sută de ani mai târcjiu, 
dela regele St.-Ștefan încooe, și că prin ur
mare nici nu pâte fi vorba de serbarea înte- 
meiării statului ungar; mă învoeso cu el 
și când c^ice, că arangiatorii esposiției din 
Pesta au dat acesteia un caracter esolusiv 
maghiar: nu oonsimt însă nicl-decum cu 
conseoențele, ce le trage d-sa din tâte 
aceste, pronunțându-se totuși în favorul ți- 
nerei unei ședințe festive, în oare însă să 
nu se vorbâsoă unguresce, cum s’a propus, 
ci mai mult nemțesce.

Eu și conmembrii mei români stăm 
pe o basă ou totul alta. De aceea suntem 
hotărît în contra ținerii unei ședințe fes
tive din incidentul mileniului unguresc și 
niol că putem lua parte la o astfel de 
ședință.

Sunt bine cunoscute onoratei congre- 
gațiunl încă din ședințele trecute motivele, 
pentru cari noi Românii în genere trebue 
să ne absținem dela orl-oe participare la 
sărbătorile din Budapesta. Țin totuși a 
reîmprospăta puțin în memoriă, că noi Ro
mânii dela începutul erei dualistioe luptăm 
tocmai în oontra aoelei politice de stat, oe 
îșl află espresiunea în serbările milenare, și 
care politică, punând interesele specifice 
ale rassei maghiare mai pre sus de intere
sul oomun al statului, țintesoe la unitatea 
națională maghiară prin nimioirea indivi
dualității nâstre naționale, adecă prin des- 
naționalisarea nâstră. Este tot-odată cunos
cut, că Românii în conferențele lor elec
torale s’au pronunțat întot-dâuna categoric 

în contra aoestei nefaste politice și au pro
testat solemnei contra tuturor înoeroărilor 
de maghiarisare. Se scie mai departe, că 
tocmai prin aoeste încercări și nisuințe de 
a nimioi egala nâstră îndreptățire națio
nală, poporul nostru este a<jl de fapt soos 
din cadrul constituției și că noi Românii 
am și fost constrînșl a urma politica de 
resistență pasivă față cu alegerile dietale, 
neputând avâ nici o încredere în guvernul 
unguresc și în factorii parlamentari.

Cum am pută dâr noi aoum să ve. 
nim și să luăm parte la o serbare menită 
anume pentru preamărirea aoelor tendințe 
și scopuri, contra cărora mereu am protes
tat și mereu am luptat?

Și ce s’a petrecut, rogu-vă, oa să ne 
faoă acum pe noi Românii să ne schimbăm 
gândul și să mergem să asistăm la serba
rea pentru glorificarea dominațiunei de 
rassă maghiare? Nu cum-va prigonirile po
litice, de cari răsună și în momentele 
aoeste țâra dela un colț la altul ne-ar pute 
îndemna la aoâsta?

Cum-oă Maghiarii află cu cale a-șl 
serba venirea lor în Europa după o miiă 
de ani, aflu a fi just și la loc, dâr când 
vedem, oă ei dintr’o serbare a nației lor 
vor să facă o serbare a statului și să ne 
înșghebeze pe toți: Români, Slavi, Ger
mani, sub flamura rassei lor, atunci trebue 
să protestăm.

D-1 Dr. Lassel, oa să dovedâsoă ten- 
dența eolusiv maghiară a serbărilor mile
nare, a citat între altele și o oarte de cân
tece, publicată de curând, în oare sunt in
sultați Germanii și care ou drept cuvânt a 
produs mult sânge rău intre ei. Eu voifl 
aduce o altă dovadă și mai bătătâre la 
oohl. A apărut de ourând o carte despre 
„mileniul maghiar". Posed unesemplar ma
ghiar din edițiunea oficială. Ea s’a edat ou 
soop de-a informa, publicul și mai ales 
publicul străin despre Ungaria, despre 
desvoltarea ei culturală și economică, des
pre istoria și tâte raporturile ei, âr 
în special despre esposiția milenară, și 
este bogat și cu mult lues adjus- 
tată. Acâstă carte se va tipări în mii și 

mii de esemplare în limba germană, fran- 
oesă și englesă, și se va împărți gratuit 
în străinătate. E vorba deol despre infor
marea străinătății.*)

Ei bine, în acâstă carte ce-o soâte 
direcțiunea esposiției din Budapesta și la 
oare au colaborat soriitorl și âmenl poli
tici de fruDte maghiari, ca Jokay, Vam- 
bâry, Alex. Wackerfe, Iuliu Horvâth, Max. 
Falk eto., pe aprope 200 pagine se vor- 
besoe numai de Maghiari și în două loourl 
fârte pe scurt de OroațI, unde se amintesoe 
pactul încheiat ou ei și despărțământul lor 
deosebit la esposițiă, âr de Români, Sași, 
Slovaol, Sârbi etc. niol măcar amintire nu 
se faoe. Pare oă aoeste națiuni mici n’ar 
esista în Transilvania și Ungaria. In schimb 
însă ou atât mai mult se vorbesoe de rassa 
maghiară, de tote minunile ce le-a făcut și le 
face ea și numai ea în acâstă țâră,., oare 
este înfățișată oa țâră curat maghiară, ou 
cultură esclusiv maghiară.

Nici măoar la capitlul despre îuvă ță 
mântui public nu se face amintire, că afară 
de șoâlele maghiare ar mai esista și șcâle 
de alte limbi, ou tâte oă aoestea se puteau 
spune ou date statistice în câte-va rân
duri. Arată însă, că sunt două mii de kiș- 
dedovurl, 17 mii de școle poporale, 186 
școle medii, 2 universități etc. Și în fine 
(jice, că esposiția va documenta ce-au în
vățat Ungurii de când au devenit națiune 
europână, și cât de mult a înaintat cultura 
națională maghiară. Nu spune însă, oă cul
tura de oare se bucură aoest stat s’a câș
tigat mai vârtos ou. munca și ou sîrguința 
popârelor nemaghiare, între cari — conoed 
d-lui antevorbitor — Germanii ocupă în 
privința culturală un loo de frunte. Nu se 
amintesoe nici aceea, că mai mult de ju
mătate din miile de șoâle poporale le sus
țin națiunile nemaghiare ou mijlâcele lor 
proprii și luptând mereu oontra ingerin
țelor dușmănâse ale guvernului. (Aici fiș
panul întrerupe pe vorbitor, cjioend că în
vățământul (kozoktată8) nu e la ordinea 
(jilei).

FOILETONUL „GAZ. TRANS.u

România Agricolă.
Un răspuns „Transilvaniei11 din Sibiiu.

(Urinare).

Vom lăsa la o parte starea organisa- 
țiunei nostre eoonomioe și vom trece la 
efeotele ei și la resultatele dobândite. Să 
mai revenim asupra stărei morale și mate
riale a țăranului este de prisos. Să trecem 
la oel-alalt factor, la pământ. Nu soiu, 
dâcă on. d-n Tilea ounâsce, sâu a cetit 
vr’odată pe vestitul economist american 
Carey și tablourile înfiorătâre, resultate fa
tale ala culturei rapace (Raubwirthschaft) 
prin care s’au devastat și pustiit regiuni 
și țări întregi, toomai dintre cele mai bo
gate și mai fertile, — pământul a rămas 
pustiu, pe sute și mii miliare pătrate.

Comparând pe a nâstră cu aceea, 
trebue să spunem, oă este mult mai rea a 
nostră, decât aceea, căci Americanii au rui
nat numai pământul, âr a nostră cultură a 
ruinat pe țăran, a ruinat vite și este pe 
cale de-a siei pământul cu totul de forțele 
sale, a-1 preface în pustietate.

Vom oița pentru dovedirea aoestora 
oâte-va oasurl oonorete, luate din diferiți 
autori, ce au trăit în țâră: vechi și noi din 
diferite timpuri.

Astfel D. Cantemir dice în „Descrie
rea Moldovei", oă grâul îșl dă locuitorilor 
semânța cu 25 părți mai mult, săcara cu 
30 părți, orzul ou 60 părți âr mălaiul, de uu 
va vedâ cine-va însu-șl, ou greu va crede, 
căci asemenea ’șl dă sămânța cu 300 părți 
mai mult decât sămânța".

A. Volf cjic®, că pe la începutul so
clului aotual în Moldova nu se cultiva 
grâu de tâmnă în așa mare măsură, oa în 
Transilvania. După I. F. Neugebaur, cul
tura grâului ocupa în Moldova pe la 1840 
aprope la 100,000 fălci â 1,43 h. ou o 
producțiune de 484,788 chile, din cari se 
esportă aprope 200,000 chile. Recolta da 
de 6-orI sămânța, âr în unii ani buni de 
15 ori sămânța.

La anul 1842 grâul faoe deja obieo- 
tul prinoipal al esportului. Din Moldova 
se esportă peste Galați % grâu de tâmnă 
și % grâu de primăvară. Muntenia, <ji°e 
el, produce mai mult grâu de primăvară, 
afară de puținul grâu de tomnă, ce se cul

tivă pe la frontiera Moldovei; calitățile in
teriore se esportâză în Turcia, âr oele mai 
bune în Europa apusână, în speoial în Ita
lia la Genua și Livorno.

In total, grâul de Moldova este mai 
căutat, dâr și grâul de Muntenia din re
giunea Brăilei și Calafatului este tot așa 
de bun, ca și cel de Moldova. Prețurile 
diferitelor oalitățl de grâne diferă între ele 
ou 8% âr la Brăila și ou 16°/,. La Galați 
grâul de munte cântăresce din cel mai 
bun 390 ocale vechi, âr grâul de câmp 
385 ocale, și în fine cel de Dolju — Cra
iova — 389 ooa, ohile.

După Unirea Principatelor, oultura 
grâului se întinse enorm: în 1862 se oul-
tivau deja pe 697,855 ha., îu 1872 se cul
tivau deja pe 730,497 ha., în 1882 se cul
tivau deja pe 1.175,121 ha., în 1892 se
oultivau deja pe 1.496,072 ha., sâu în in
terval de 30 ani a oresout ou 214%, sâu 
anual cu 7%.

In sohimb însă, producțiunea la heo- 
tar a scăijut enorm, și soade în continuu. 
Deja d-1 Ioan Ghica în „Convorbiri eco
nomice", se plânge, că „Producțiunea în 
cantitate scade pe tot anul și îutr’un mod 

fârte simțitor", încât unde acum 15 ani 
producțiunea nâstră de mijloo era de 20 
hl. la heotar, astăzi (pe la 1885) nu 'se mai 
pâte compta produoțiunea medie mai mult 
de 15 hectolitri la hectar, deci o soădere 
de 25% în forța productivă a pămân
tului.

Noi în „România Agrioolă" am pus-’o 
de 7 hl. la pogon, ou o variațiune de 
6—9 hl, ceea ce ar da o medie de 14 hl. 
la ha. a

După publicațiunile din urmă ale 
biuroului statistic, producțiunea nâstră me
die per 22 ani (1862—76 și 1886—92) a 
fost la hectar numai de 12,13 hl., adeoă 
sub o chilă la pogon 6,06 hl.

Prin urmare produoțiunea nâstră a 
dat cantitativ la grâu: după Cantemir se- 
mența de 24-orl; după Volf și Neugebaur In 
termin mediu de 6-ori, și numai in anii 
cei bum de 15-ori; după Ioan Ghica de 5 
ori (15: 3); după noi de 4,6 ori-, er după 
biuroul statistic de 4,04 ori! Nu soiu, dâcă 
aoi toți vedem negru! ?

Er cât privesoe calitatea, nu contes
tăm, că. s’ar putâ produce un grâu bun 
sticlos, de calitate superioră, oăcl solul și



Vorbitorul aocentuâză mai departe, 
că acest comitat, în oare Sașii și Românii 
formâză ooverșitdrea maioritate a popora- 
țiunei, este un comitat de naționalități și 
că, prin urmare, cu atât mai mult, noi, re- 
presentanții lui, cunoscând tendințele ser
bărilor milenare, nu putem să ne învoim 
la o ședință festivă și la trimiterea de de- 
putațiunl și banderii la Pesta.

Nu putem să demonstrăm noi în con
tra nostră, să demonstrăm în contra indi
vidualității nostre naționale și pentru do- 
minațiunea de rassă maghiară, contra cul- 
turei ndstre naționale și pentru cultura ma
ghiară.

Nu putem se ne bucurăm și se jubilăm 
la poruncă.1

Din tâte aceste oonsiderațiunî vorbi
torul deolară în numele său și al oonmem- 
brilor săi români, că nu pot primi propu
nerea comisiunei permanente și propune, 
ca onor, congregația să ia dela ordinea 4’- 
lei atât propunerea pentru ținerea ședinței 
festive, cât și aoeea de a se trimite o de- 
putațiă la desohiderea esposiției.

D-l Rombauer, direotorul soolei de 
stat de aid, concede, că numai peste o 
sută de ani se va serba, Btriot luat, funda
rea statului și că acum se serbâză mai 
mult imigrarea Maghiarilor, der aoâsta nu 
schimbă nimic, când e vorba să se mani
feste patriotismul. Pbte oineva să fiă bun 
patriot și dâcă nu e de limbă maghiară, 
cum e de esemplu d-l vioeșpan. încât pen
tru ținerea vorbirei festive, crede, că va fi 
bine să lase lucrul la ohibzuirea d-lui vioe
șpan, cum să vorbâseă. El, vorbitorul, va 
soi da fiilor săi o cresoere, oa să fiă buni 
patrioțl, însă fără de a urî naționalitățile.

Dr. Zakariăs răspunde d-lui Mureșiann, 
că densul nu crede, oă în cartea despre 
mileniul maghiar să nu se amintâscă cu 
nici un cuvânt naționalitățile. Dâr ohiar 
dâcă ar fi așa aoâsta n’ar fi normativ, mai 
ales, că străinii oulțl soiu, oa aici esistă și 
naționalități... Er în speoial tocmai Ro
mânii au fost, cari au informat mai mult 
străinătatea despre acâsta. Și la expo- 
sițiă vor vedâ străinii într’un despăr
țământ o casă română, săsâsoă eto., este 
der numai o urmare a agitațiunei unora, 
că naționalitățile priveso ou ochi răi expo- 
sițiunea. Aici li-se face destul tuturor și 
nu este, cum a c^is d-l Mureșianu, că tote 
se fac numai la poruncă, oăol oetățenii 
sunt liberi a urma după oonvingerile lor și 
nici membrii aoestei congregații nu vor 
veni la ședința festivă la poruncă, ci din 
liberul lor îndemn.

D-l viceșpan Dr. Jekel, ca raportor, 
răspunde la observarea d-lui Dr. Lassel, că 
el, ca Sas, vrâ să țină discursul festiv în 
limba maghiară, arătând mai întâiu, oă după 
lege, aici esistă o națiune unitară UDgară 
și oă, prin urmare, ținând dânsul vorbirea 
în limba statului, se apropiă numai de spi
ritul legii dela 1868, pe a cărei basă stă.

clima sunt potrivite pentru acesta. Der ce 
folos? Părdalnioa de deosebire între teo- 
riă și practică, între putință și realitate.

Fiind-că tot din oonsiderațiunî pa
triotice mi-s’a obiectat și din altă parte, 
că de oe am scris în „România Agrioolă“, 
că pe piața Anversului gozurile din totă 
lumea portă numirea de grâu româneso. 
Voiu răspunde, oă cu ascunderea realității 
nu mistifioăm pe nime, oel mult pe noi în- 
și-ne și discredităm țâra. Pe lângă râua 
reputațiane a grânelor nostre dobândită 
pe piețele Anversului — pe drept sâu pe 
nedrept, nu voim să cercetăm aci — și al 
cărei autor nu suntem noi, ci a oiroulat în 
aDul treout prin diferite 4iare din țâră — 
de unde și noi am luat’o — s'au mai pro
nunțat diferite voci în același sens. D-l 
profesor O. Freyteg, care după ale ndstre 
informațiunl avea legături de aprâpe cu 
Hamburgul și Brema, și deci ounoscea de 
aprope opinia locală despre grânele româ- 
nescl, în oartea sa despre România cerea, 
oa guvernul să pună mai multă stăruință 
pe curățirea produotelor, ce se scot din 
țâră, și în tote porturile să pună la dispo- 
siția producătorilor și ai negustorilor de 

In puterea legii tote actele și vorbirile ofi
ciale se fac în limba maghiară, dâr d-sa a 
îngrijit și îngrijesoe oa procesele verbale 
pe lângă textul maghiar să fiă sorise re
gulat și în limba germană și română. Sohi- 
țâză apoi în trăsături generale vorbirea 
festivă așa cum șl-o închipuesoe el, 4i°end, 
oă în ea va faoe mențiune atât despre Sași, 
oât și despre Români, după-ce va aduce 
tributul ouvenit națiunei unitare ungare, 
(o voce: națiune politică !). Termină prin a 
aocentua, că domnitorii ungari totdâuna au 
recunoscut meritele Sașilor pentru patriă 
(o voce: ds, odinidră!) și le vorrecundsoe 
și în viitor. Recomandă din nou propunerea 
comisiunei.

Dr. A. Mureșianu regretă, oă vede 
de astă-dată pe d-l viceșpan, om instruit 
și ou atâta grijă de a se ține totdâuna la 
nivelul strict legal, că se pune astă4l într’o 
diametrală oontradicere cu legea fundamen
tală dela 1868. Acâstă lege nu vorbesoe 
de o națiune unitară maghiară, ci de o 
națiune unitară politică ungară, și aoâsta 
este o colosală deosebire. Națiune poli- 
tioă unitară sunt și Elvețienii și Nord-Ame- 
ricanii și în aceste țări fiă-care popor este 
egal îndreptățit in folosirea limbei sale 
Toomai tendința d’a face din o națiune 
unitară politioă o națiune unitară maghiară 
este, care ne face se fim ou atâta hotărîre 
în contra participării la serbarea mileniu
lui, unde este pusă în evidență numai rassa 
maghiară ou ignorarea celorlalte rasse din 
oarl se compune statul aoesta. Er în ce 
privesce legalitatea, la oare se provdoă 
d-l vioeșpan, toomai acesta este, oare se 
caloă necontenit și dâcă d-sa cu colegii săi 
din oficiu soriu și vorbesc a4l mai mult 
unguresoe, vina este nerespeotarea legii 
dela 1868 și vina sunt și membrii aoestei 
oongregații, presențl și trecuțl, oarl au su
ferit oa luorul să ajungă așa departe.

Terminându-se disoueiunea președintele 
enunță propunerile și le pune la vot. Pro
punerea comisiunei permanente se primesc*  cu 
mare majoritate și oade chiar și propunerea, 
oare admitea ținerea ședinței festive, nu
mai ou oondițiunea, ca disoursul festiv să 
se țină în limba germană și să se amin- 
tesoă in ei de meritele publice ale Sașilor.

Apoi, să nu <jică. omul că, în acest 
comitat, tote merg ca și la o poruncă mai 
înaltă ?

CRONICA POLITICĂ.
— 15 (27) Aprilie.

Fbia ungurâscă „Alkotmâny“ pretinde 
a fi informată „din bun isvor“, oă guver
nul are intenția hotărîtă de-a disolva ca
mera încă la finea lui Maiă și de-a ordona 
nonele alegeri pe la mijlocul lui Iulie. 
Acâsta o conchide foia oatolioă și din de
sele conferențe și întruniri secrete ale cori
feilor guvernamentali, în cari întruniri 
obiectul de desousiune îl formâză pregătirile 

cereale triere și vânturătore publice, ca să 
le pâtă curăți oum se cade. Cartea însă a 
fost pusă la dosar, înainte de a-o tipări, 
ca nepatriotică.

In anul treout necurățenia grânelor 
ndstre a format obiectul unor interpelări 
în parlamentul italian, ungar, german, — 
au făcut remonstrațiunl consulii țării dela 
Turin și din Stockholm. In Svedia s’au in
trodus numai de curând grânele românescl, 
și au și venit reolamațiunl prin consulat, 
că grânele sunt ou pământ, sunt necu
rate eto.

Va să cjică același refren și reolame 
din tote părțile dela Turin, Anvers, Pesta, 
Viena, Hamburg, Berlin, Stockholm. 6re 
în aceste împrejurări este mai nimerit să 
taci, și faci ore mai bune servioii țărei tă
când și e.scun4ând lucrurile, ori dându-le 
pe față, oa să le audă și cei în drept și 
în posițiă de a-le îndrepta?!

Din punotul întâiu am greșit, âr din 
al doilea, acela al interesului general și al 
viitorului economio al țărei însă, nu.

(Va urma.)
Dr. George Maior. 

pentru viitorele alegeri. Se cjioe, că guver
nul se simte îndemnat a disolva aoum oa- 
mera și de temerea crachului mileniului. Dâoă 
camera se va disolva acum în Maifi, atunci 
guvernul va putâ încă să esploateze în fa
vorul său buna disposițiune, oe pote o vor 
produce serbările mileniului; din contră 
însă, dâoă disolvarea camerei s’ar face mai 
târdiu, atunci situația guvernului ar fi mult 
mai dificilă, căol flascul sigur, ce-l vor avă 
srebările mileniului, va revolta tdte spiritele, 
și guvernul cu greu va mai putâ atunci 
să-și inoiripeze 0 majoritate. Aoestea sunt 
combinațiile fâiei oatolioe.

Ministrul ungar de culte și instruoțiă 
publioă având intențiunea să reguleze oât 
mai în grabă cestiunea congruei, a dat 
ordin tuturor aohiepiscopatelor și episco
patelor rom. cat. și gr. cat. să-și consorie 
venitele și spesele. Conform ordinului, 
oonsorierea va avâ să înoâpă la 20 Iunie 
o. și va dura 90 de dile.

*
Prințul Ferdinand ai Bulgariei a sosit 

alaltăerl la 8 ore a. m. în Paris unde a 
fost întâmpinat la gară de un public na- 
măros. In onorea prințului a ieșit spre în- 
timpinare o companiă de gardă republi
cană. Studenții bulgari îi întinseră iui Fer
dinand un buchet frumos de flori. Dup’amâdl 
prințul făcu o visită președintelui Faure în 
palatul Elysâe, unde i-se deteră tote ono
rurile militare cuvenite. Faure primi pe 
Ferdinand, având în jurul său pe ministrul- 
președinte Bourgeois și pe oficerii suitei 
sale militare. Dup’aceea Faure și prințul 
Ferdinand, însoțiți de Bourgeois și de cei 
doi miniștri bulgari, cari se află în suita 
prințului, se retraseră la o conversare, care 
dură trei sferturi de <5ră. Tot în aceeași 41 
Faure re’ntdrse prințului visita și-i con
ferii marele cordon al „Legiunei de 
onâre.u țharul „Standard**  din Londra 
anunță, oă prințul Ferdinand nu va visita 
de astă-dată ourtea din Viena, deâre-ce 
anunțându-se încă mai înainte, a primit 
răspuns nefavorabil dela monarchul nostru.

*
Din Belgrad se depeșâză, că după 

consiliul ministerial, ținut în 23 o. în pre- 
sența regelui Alexandru s’a vă4ut, că pri
vitor la ordinul ministrului-președinte No- 
vacoyici dat plenipotentaților serbescl din 
Viena și Budapesta, ca se nu ia parte la 
serbările milenare, nu esistă nici o diferență 
intre coronă și guvern. Alaltăerl s’a trimis 
nota oficiosă ambasadorului sârbesc din 
Viena Simicl, în care se espun motivele 
pentru oarl guvernul serbeso s’a văcjut în
demnat să dea acel ordin. Pressa serbâscă 
continuă a agita contra mileniului.

*
„Agenției Havas**  i-se depeșâză din 

Atena, că pe insula Creta s’a întâmplat o 
lupta sângerosă între Creștini și Turol. 
Lupta a durat două 4H® și au fost omorîte 
și rănite 50 ptrsone. Locuitorii creștini ai 
insulei au rugat pe Grecia, să le mârgă 
într’ajutor.

#

piarul „Globe**  din Londra afirmă, că 
China a renunțat la teritoriile: Mongolia, 
Mandsuria, Schinking și peninsula Liaotung 
în favorul Rusiei. Granițele nouă ale 
Chinei vor începe acum la 8hanhaikwau și 
se vor estinde de-a lungul murului ohinez. 
Rusia din partea sa se obligă a apăra im
periul chinez de ori-ce atac estern.

„Contribuția milenară".
Șub acest titlu publică „Alkot- 

măny“ dela 23 Aprilie un interesant 
articol de fond, pe căre i facem cu
noscut și cetitorilor noștri, lăsând 
se urmeze aci părțile mai marcante 
ale lui:

„Punga, ori viâța!“ Cu esclamarea 
aoâsta se obiclnuesc tâlharii a atăca în 
drum pe paolnicul călător. Tătarii liberali 
nu sunt atât de modești, dâr nici atât de 
voinici. Ei întotdâuna prooed legal, chiar 
și atunol, când calcă legile în pioiore. In 
prooedura lor ei se provocă la paragraf! și 
observă și. formele. Tatarii liberali când 

atacă pe oetățenl, le strigă: „In numele legii 
dă-ml punga, viăța, dreptul și credința ta!“ 
Și dâcă nu li-le dai, ți-le iau cu esecutorul. 
Lor totul le trebue: trupul omului, pentru 
oa să slujâsoă statului; averea omului, peu- 
tru-ca statul să aibă de unde spesa; drep- 
tul și libertatea omului, pentru-ca guvernul 
să potă porunoi; credința și religiuuea 
omului, pentru ca acesta să nu reounosoă 
alt domn peste sine, decât pe slujbașii sta
tului.

Etă oel mai îngrozitor absolutism ce 
a esistat vre-odată pe pământ! El e mai 
păcătos decât dreptul brut al pumnului, 
pentru-oă, înejestrat cu fote rafineriile soiin- 
ței moderne, el întrebuințâză tote mijlâcele, 
oa pe omeni să-i transforme în solavii pu
terii, să-i nenorocâsoă materialicesoe și mo- 
ralioesee. Din legi el îșl țese o mreajă și 
o aruncă asupra omenilor. Câta slujbașilor 
o împarte în companii și o aruncă asupra 
cetățenilor statului, pentru-ca să nu se potă 
nici olinti, âr aoâsta se numesoe „ordine de 
drept“. El năpădesce asupra întregii acti
vități a tuturor claselor sociale, preourn 
rugina năpădesce eămănăturile din holde și 
râde grăunțele încă în spic.

Ostași și finanți, solgăbirăi și gen- 
darml, miniștri și deputațl, fișpanl și ma- 
triculanțl au inundat Ungaria. Ei ți-se pun 
în oale, ba îți întră și în oasă. Ei îți cer- 
cetâză pământul, munca, viâța ta familiară, 
mâuoarea și beutura ta, — tbte ți-le răsco
lesc și dijmuesc.

Niofiirl în1 lume pământul nu e atât 
de mult împovărat ou dări oa în Ungaria. 
Industria nicăirl nu e atât de părăsită din 
partea statului, de aoeea ea niol nu pote 
înflori. Consumul e atât de împovărat, tra
iul e atât de scump, încât sărmanii omeni 
îșl trag bucățica dela gură.

Tote acestea nu impun niol-decum 
statului, care faoe lux; guvernului liberal 
îi trebue mai mult. Ministerul traoteză ou 
poporul oa și un cămătar și exploatâză ori 
ce ooasiune pentru-ca să potă storce mai 
mulțl bani dela el. Politica lui financiară 
e sâu o șarlatanie sâu o economie de bandiți, 
său amândouă la un loo.

Sărbările milenare sunt minunat de 
favorabile guvernului, oa să întroduoă aten
țiunea publică dela ridicarea dărilor și să 
dea lustrul bogăției, spre a seduoe lumea. 
A încheia un paot nepriincios și a arunoa 
dări nedrepte, în toiul aoestor serbări se 
pare lucru ușor, pentru-că omenii nu ob
servă acâsta.

Tocmai în timpul aoesta îșl înoep ac
tivitatea lor comisiunile, oare presoriu darea. 
Ele statoreso pe trei ani înainte darea de 
a treia clasă, pentru fiă-care industriaș sâu 
întreprin4ător independent. Comisiunile a- 
ceste, împreună cu direcțiunile financiare 
judecă, care oât venit are, pentru-ca după 
aoei venit să arunoe o dare de 1%... Din 
isvor vrednic de înoredere aflăm, oă în 
Budapesta representanții direcțiunilor finan- 
oiare au primit îndrumări, firesoe dela mi- 
n’ster, oa la escrierea dărilor să se nisuăscă 
a-le ridica cât se pote mai mult. Fără îndo
ială, oă și direoțiunile financiare din pro
vincia au căpătat astfel de ordinatiunl și 
dâcă nu altfel, cel puțin din considerația 
avansării, funcționarii se vor întrece în ju
puirea omenilor, oa să-și îmulțâsoă meritele. 
La anul apoi va veni guvernul liberal și 
se va lăuda îu parlament, că dările directe, 
și fără ridicarea basei din treout arată un 
plus de milione, ceea oe e dovadă a pros
perității cetățenilor Ungariei...

Ei vor ridica deci și dările indirecte. 
Ooasiune bună pentru acâsta e pactul eco
nomic. Darea de spirt se va ridica dela 35 
la 50 fi. pentru hectolitru, ceea oe însâmnă 
un orucer la fiă-care păhărel de rachiu. Ei 
vor ndioa darea de bere dela 8 la 4 fi. 50 
or. pentru hectolitru. Acâsta însemnâză la 
fiă-oare litru 2 și jumătate crucerl dare, âr 
în comeroiu berea se va vinde încă eu 2 
cr. mai scump. Vor ridica apoi și darea de 
petroleu ou 75 cr. sâu 1 fi.; se va soumpi 
dec! și luminatul. Ei vor sâ întroduoă și 
monopolul de chibrituri, oa țigareta eâ nu 
ni-o putem aprinde decât ou foo regeșo- 
ungureso. Tote aceste sunt plănuite de 



oătră gloriosul guvern liberal al lui Bânffy, 
întru preamărirea mileniului și ferioirea po- 
porelor din Ungaria...

SCIRILE OILE!.
J
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„Din imperiul lui Mihail Pavel. Ți- 
pet de alarm pentru mileniu* 4 Sub aoest 
titlu îngâmfat și sunător publică „Pești 
Naplo“ dela 24 Aprilie un articul lung, de 
o pagină mai bine, în care cu dibăoia 
unui adevărat vizitiu unguresc înjură pe 
Pres S. Sa episcopul Mihail Pavel dela 
Orade, despre oare spune, că de mult timp 
este spaima Ungurilor din Bihor, că e „pro
tectorul ataourilor* 4 îndreptate în oontra 
Maghiarilor și oă „nici nu mai e precaut 
când e vorba de sprijinirea uneltirilor în 
contra statului* 4. Ooasiune la ridicarea 
acestor acusațiunl în contra Prea Sânției 
Sale a dat’o un incident petrecut «jilele 
acestea în adunarea representanței comunei 
Beiuș. Fiind la ordinea tjilei cestiunea, 
de-a se vota din partea comunei un ajutor 
pentru înființarea și susținerea unei șcâle 
ungurescl de fete în Beiuș, au vorbit dintre 
Români în contra votărei d-1 advooat Vasilie 
Ignat și d-1 Alexandru Gera, oomptabil al 
domeniului episcopesc. Despre acest din 

-urmă orede fâia uugurâsoă, oă a fost 
anume pus de episoopul să faoă oposițiă. 
Pentru propunerea de-a se vota un ajutor 
pe sâma șcâlei maghiare au vorbit trei 
inși, între cari și un advocat cu numele 
„lassie Tâder**.  Propunerea în fine a fost 
primită cu 14 voturi oontra 8. Mișelia ar- 
tioulului însă constă în intriga intamă, oe-o 
țese în oontra gimnasiului din Beiuș, 
despre oare cjiee, oă „nu este al naționa
lităților, ci e gimnasiu maghiar greco-catolicu 
și oă „limba de propunere ar trebui se fia 
în el cu totul maghiară, dâr așa, ca în sen
sul literilor fundaționale să se învețe în el 
și limba română44. Foia „patriotică11 și oere 
dela guvern să pășâseă numai decât la 
lucru făcând, oa „pentru gimnasiul din 
Beiuș să fiă obligator cel puțin sistemul 
■de învățământ aplicat la celelalte institute 
-de învățământ romauo-catolioe din patriă* 4. 
— Asta-i asta ! Foia unguresoă ar vei 
prin intimidări să prepare terenul pentru 
un nou atentat de felul celui din anii tre- 
cuțl! Lăcomia aoestor tirani este fără 
margini.

—o—
Regele și Regina României vor boși 

«41 în Buouresol; la gară vor fi întîmpi- 
națl de miniștrii, oficeni superiori si gar- 
nisonei șl de alte multe notabilități din 
capitală.

—o—
Procesele între Șerbi și Români 

■pentru averile biserioescl din oomunele bănă
țene, unde aoeia loouesc împreună, s’au finit 
■alaltăerl cu procesul loouitorilor din co
muna Deliblat. Curia reg. aduse hotărîrea, 
ca jumătate din întrâga avere bisericesoă 
.să se estradea Românilor.

— o—
Sfințirea bisericei române gr. or. din 

Apața se va face Dumineca viitore, în 3 
Maiă n. o. prin d-1 protopop D. Coltofeanu, 
însoțit de 6 preoți din jur și un diaoon 
■din Brașov. Seim, că edifioarea acestei bi- 
seriol, oare ni-se spune, oă e tare frumâsă 
și de tot gustul, este a se mulțumi nobile
lor stăruințe ale d-lui Iordan I. Munteanu, și 
generosității regretatei d-sale sâore Zoe 
Horstmann n. I'M nov its, oare împreună cu 
surorile sale Catmca, Carolina și Maria 
loanovits au edificat acâstă biserioă pe ohel- 
«tuâla propriă.

—o—
0 statistică a emigrărilor în America. 

Statistica mai nouă pnvitore la emigrările 
în America dovedesoe, că dintre tote sta
tele din lume, Ungaria dă contingentul cel 
mai mare de emigranți. Din numărul total 
al străinilor, câți emigreză la America, 
60%, va să 4ie-ă mai jumătate, sunt
supuși ungari. Așa din Ianuarie pănă în 
Novembre 1895 au emigrat în Amerioa 
25,146 supuși austriaol și 21,168 supuși 
.ungari (13,834 bărbați și 7334 femei),

—o—

Duelul Fejârvary-Bernath. Alaltă-erl 
s’a întâmplat duelul între ministrul de hon- 
vedl, Fejârvary, și deputatul Bela Bernath 
Mai întâi au duelat ou pistole, dâr rămâ
nând amândoi nevătămați, oonform stipu- 
lațiunei făoute de secundanți, trecură la 
duel ou săbiile. îndată la începutul atacu
lui deputatul Bernath primi o lovitură pu
ternică cu sabia în tâmpla drâptă, așa în- 
oât imediat că4u la pământ inoonsoiu de 
sine. Greu rănitul deputat fi dus în lo- 
cuința sa.

—o —
Cununia. D-1 Simeon Zehan din Solo- 

văstru și d-ra Maria Simon din Sângeor- 
giul de Câmpiă se vor oununa Dumineoa 
viitâre, în 3 Maiu n. o., în biserica ro
mână gr. cat. din Sângeorgiu. — Dorim 
fericire tinerei părechl!

—o—
Societatea „Progresul4* din Făgăraș 

va arangia o produoțiune teatrală împreu
nată ou dans, Duminecă, în 3 Maiii st. n. 
a. c., în sala hotelului „Lauritsch* 1. Pentru 
oomitet: Dr. loan Șenohea, președinte. 
Ioan Dejenar, cassar, Ioan Beresou, se
cretar.

Date statistice militare.
ț)ilele trecute a apărut anuarul statis

ticei militare, în oare se cuprind date esacte 
asupra tuturor mișoărllor, oe s’au produs 
în anul 1894 în sînul armatei austro-un- 
gare.

In a. 1894 au fost obligați la arme 
823,844, dintre cari s’au presentat la asen- 
tare 757.027, âr 66.817 au fugit în străină
tate, Cu totul au fost asentați 211.411.

In întrâga Ungarie singur regimentul 
76 din Șopron nu are nici un recrut, oare 
să nu scie sorie și ceti. Pregătirile oele 
mai nefavorabile se află la recruții din 
Dalmația și Buoovina.

După naționalitate cei mai mulți asen- 
tați sunt Românii, apoi urmeză Croații, Ma
ghiarii, Slovenii, Cehii, Polonii, Rutenii și 
în fine Germanii.

Intre ofioerl au fost 486 generali, 
2647 oficerl în statul major și 3826 ofioerl. 
Dintre oficerl au părăsit în decursul anului 
servioiul activ 406.

In 1894 numărul văduvelor de mili
tari se urcă la 5767, âr cel al orfanilor la 
4499.

Bolnavi au fost în 1894 în întrâgă 
armată 231.707 dintre cari 96.720 au zăout 
in spitale. Bolele oele mai dese au fost: 
trachomă, morburi venerioe și influență.

S’au sinucis 288, au încercat să se 
sinucidă 99 și s’au mutilat 37.

Alienați au fost în întreg anul 246.

Unirea a două mări.
Tâtă lumea îșl amintesce de serbările 

sgomotose oe au avut Joo în Iunie treout 
la Kiel, la eare au participat representanții 
tuturor națiunilor civilisate.

Pressa a fost plină de detalii asupra 
acestor mărețe serbări. Se serba triumful 
soiinței, era biruința prin care omul su
pune elementele rebele ale naturei și le 
pune în serviciul său. Era serbarea dru
mului deschis pentru om între două mări, 
între marea Băltică și marea Nordică.

Comunicația naturală între marea Bal
tică și marea Nordică, care trebuia să se 
facă prin strâmtorile Daneze, pe oâstele 
Iutlandei, Skager-Rack, Categat, Sundul, 
Beltul, era atât de primejdiâsă, încât ma
rinarii le-au dat numele de „cimiterul co
răbiilor14 și țărmurilor „câste de fer* 4. In 
adevăr prin aceste treceri presărate ou 
stânol dela 1858—1885 s’au primejduit 10 
mii de vase, din cari s’au perdut cu totul 
91 de vapore și 2742 de corăbii ou pânză.

Prin canalul deschis, oare pleoă dela 
orășelul Brunsbiittel, ce e așe4&t lângă 
estuarul Elbei și pănă la Kiel, se înlătură 
aceste primejdii, oăel de acum vase de 
tâte mărimele, chiar oele mai mari, pot 
trece fără primejdie prin canalul german 
dela o mare la alta, și în același timp a-șl 
scurta calea. Der aoest canal maritim a 
fost făcut nu atât pentru ușurarea comer- 
oiului, cât din punct de vedere strategic. 

Flota germană de pe cele 2 mări se putea 
greu concentra într’o singură mare, atât 
din oausa primejdiilor ce le întâmpină în 
strîmtorile danese, cât și mai ales din pri
cina, că acele strîmtorl sunt în manile Da
nemarcei. La cas de răsboiu în marea Bal- 
tioă său în marea Nordului, Danemaroa ou 
oâte-va tunuri și câte-va vapore de răs
boiu putea opri flota germană de a trece 
din o mare în alta și ea pute fi sdrobită 
astfel în parte.

Se scie înoă, că relațiile dintre Da
nemarca și Germania dela luarea de oătră 
aoâsta a Sleswig-Holsteinului, nu sunt atât 
de prietenesc!, ca Germania să fiă sigură, 
oă va fi lăsată în paoe a-șl ooncentra oele 
2 flote. înclinația Danemarcei cătră Rusia 
și ohiar oătră Francia sunt cunoscute. Prin 
desohiderea aoestui canal maritim, Germa
nia nu mai e în atârnare de Danemaroa 
și-și pâte conoentra flota în orl-oe moment, 
trecând numai prin apele germane.

PeBte aoest oanal lung de 98 kil. 
s’au făout mai multe poduri pentru a pune 
în legătură drumurile și căile ferate. Din
tre tâte lucrările executate, cea mai în
semnată fără îndoială e podul dela Deven
eau, care e un cap de operă și ud a din 
cele mai frumâse luorărl de artă din lume. 
Partea suspendată în aer a podului e de 
o colosală lungime de peste 163 metri și 
înălțimea sa e de 42 metri de-asupra ape
lor oanalului. Inlăuntru lărgimea sa e 
peste 10 metri, din care 8 întrebuințate 
pentru mersul trăsurilor și a trenurilor și 
2 metri formâză trotuare de o parte și alta 
pentru pedeștri. Materialul întrebuințat în 
acest pod e în greutate de 3 miliâne kilo
grame, numai văpselele, cu oare s’a văp- 
sit au fost în greutate de 25 mii de 
kilogr.

Atât de preoișl au fost inginerii ger
mani, sorie „Gazeta Săteanului* 4, încât ca
nalul și tâte luorările necesitate n’au cos
tat un ban mai mult decât a fost prevă4ut 
în deviz. OrI-oare ar fi fost mobilul, care 
a împins pe conducătorii Germaniei spre 
a întreprinde aoâstă lucrare, la oare a oon- 
tribuit întrâga pațiune germană cu munoa 
și ou geniul său, acâsta va rămânea o luorare 
măreță a aoestui veao și o garanție mai 
mult, oă omul triumfă neîncetat asupra 
naturei și o supune.

Convocare.
Societataa română „Progresul11 din 

Făgăraș îșl va țină adunarea generală 
Marți în 5 Maiii n. c. (ț)iua Sf. George) la 
orele 2 p. m. în sa'a cea mare a hotelului 
„Paris* 4 din Făgăraș, la oare sunt poftiți a 
participa p. t. membri ai societății, preoum 
și alțl binevoitori ai acestei oorporațiuni.

Obiectele: 1) Cuvânt de deschidere; 
2) Raportul general al oomitetului despre 
aotivitatea sooietății; 3) Raportul oassaru- 
Jui; 2) Consultarea în privința posiției, ce 
trebue să o ia sooietatea nâstră față de 
primirea sooietății pentru fond de teatru 
român, care îșl va țină adunarea generală 
din aoest an. în opidul Făgăraș. 5) Pro
puneri diverse și interpelări.

Făgăraș, 20 Aprilie 1896.
Dr. Ioan Senchea, loan Berescu,

președinte. secretar.

NECROLOG. Subscrișii în numele 
lor și al numărâselor rudenii anunță cu 
inima frântă de durere adurmirea în 
Domnul a iubitului lor soț, tată și frate 
Zaharie Bran, paroch gr. cat. al Sâncelu- 
lui și protopop al Biei, întâmplată în Sân- 
oel după primirea ss. Sacramente în anul 
al 63-lea al etății și al 39-lea al preoției. 
Înmormântarea s’a făout Duminecă in 26 Apr. 
a. c. Sâncel în 24 April n. 1896,

Ana Bran n. Draja, soție; Maria și 
Fira surori; Eugeniu, Emanuil, Orațiu ca fii; 
Pantelie Vălean, Vasilie Smigelschi, gi
neri; Letiția m. Vălean, Amalia m. Smi
gelschi, Cornelia, Leontina, fiioe; Amalia 
n. Simon, noră.

DIVERSE.
Avere câștigată cu pianul. Renumitul 

pianist Paderevski din prima lui Ianuarie 
și pănă la finea lui Martie a acestui an a 
âmblat prin tâte orașele din America nor
dică și aoum s’a întors renumitul artist 
aoasă în Europa, aducând cu sine mulțime 
de bani. Artistul a dat în aoest turneu al 
său 28 de concerte, ou cari a câștigat o 
jumătate milion de florini. Cel mai mare 
veniț a avut în orașul Chicago, unde la 
un singur oonoert a înoassat 18,000 fi. 
Fârte bun câștig a mai avut îs următorele 
orașe: In St.-Louis, unde la dâuă conoerte 
a înoassat 20,000 fl. în New-Orleans dela 
dâuă oonerte a avut un câștig de 27,000 
fl; în Houston, Texas 8000 florini, la un 
oonoert în San-Antonio, Texas un oonoert 
7200 fl., în San-Franoisco 7 conoerte în 
timp de 10 <}ile 84,000 fl.; în Des Moines, 
Iowa, 10,000 fl.; în Kausas, City, 11,000 
fl.; în Minneapolis, patru concerte 27,000 
fl.; în Milvaukee 8000 fl.; Toledo, Ohio 
7000 fl.; Columbus, Ohio, 8000 fl. și în 
Cincinnati două concerte 10,000 fl.

Cum s’a estirpat în Anglia mania 
duelului ? Principele Albert Martin, soțul 
reginei Angliei, în biografia sa, scrisă de 
el însu-șl, sorie și despre modul oum a 
fost estirpată mania duelului. Causa, oe 
l’a îndemnat la acâsta, a fost un duel în
tâmplat la anul 1843 între colonelul Fawoet 
și nepotul său, sublocotenentul Monro. In 
duel Monro a pușoat pe cumnatul său 
Fawoet, mai mult fără voie. Aoest duel a 
produs în publio mare indignare, vă4end 
mai ales, oă Monro a fost silit să pusce 
pe oumnatul său mai mult din ambițiă „oa- 
valerâscă44. In întrâgă sooietatea Englesilor 
s’a născut o mare mișoare contra duelului, 
în fruntea căreia era însuși prinoipele Al
bert, soțul reginei Viotoria. Prinoipele a 
v£4ut> oă mai intâiu trebue estirpat duelul 
în armată. Mai întâiu a câștigat pe partea 
sa pe Wellington, comandantul suprem al 
armatei, ca aoesta printr’o ordinațiune să 
oprâscă duelul în armată. Albert a avut 
mult să se lupte, pănă a isbutit să fiă 
oprit duelul în armată. Dintre oficerii su
periori, cei mai mulțl au fost pentru duel 
și au 4>s, că și așa legea e strictă și se 
aplică asupra oelor oe duelâză. Albert a 
răspuns, că pănă când ofioerul e silit să 
se bată, e lucru nedrept a aplioa rigârea 
legei față ou cei oe se bat. După multe 
sfătuirl și discuții abia în anul 1844 s’a 
interoalat în regulamentul militar următo
rul punot: Stă în caracterul cavaleresc al 
omului, oă, dâcă el a comis oeva nedrept, 
sâu a ofensat pe cineva, să câră iertare și să 
fiă gata a îndrepta, oeea ce a făout nedrept, 
ohiar și ofensa trebue să o ierte și să se 
pârte uman față cu acela, care l’a ofensat. 
Cine de aici încolo nu se va supune aoe3tei 
legi, acela mai mult nu e cavaler și va fi 
esohis din corpul ofioerilor. — De aoi în
colo nu acela era blamatul, care nu primea 
provocarea, oi aoeia, care face scandalul. 
Astfel sub protectoratul lui Albert s’a for
mat o sooietate oontra duelului, membrii 
căreia erau ofioerl din armata teritorială și 
dela marină. Albert șl-a ajuns scopul și 
idei a lui a adus fructe îmbelșugate. A41 
în Anglia, duelul este privit oa un luoru 
scandalos și nedemn.

Literatură.
Exiliul Românilor în Rusia și tes

tamentul lui Petru cel Mare, este titlul 
unui volum de 160 pag. soos la Buouresol 
de d-1 1. G. Valentineanu. Scrierea acâsta 
de netăgăduit interes traotâză despre „miș
carea dela 9—11 luniu 1848**;  — despre 
„guvernul deia 1848 și emigranții* 4; — 
cuprinde poesii politice, sorisorl din timpul 
răsboiului franoo-german ș. a. Prețul unui 
esemplar 2 franci. Tot d-1 I. G. Valenti
neanu a mai scos deja la 1890 un volum 
de 220 pagine ouprin4end „Cugetări, Maxi
me, proverbe, Anecdate, cântări naționa
le și politice* 4 din tâte provinoiile române 
Prețul unui esemplar 2 lei. Recomandăm 
poblioului aceste publicații bine reușite.

Prourietar! Au^ei BRu^e^iansa. 
Redactor resnonsallil Sregoriu ffiiaîor.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 26 April 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.10
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.10
bnpr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 124.—
Impr. oăil. fer. ung. în argint 47^/0 101.10
■Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.15
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.— 
Imprum. ung. ou premii .... 158.—
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 139.— 
Renta de hârtie austr..........................101.20
Renta de argint austr..........................101.10
Renta de aur austr...............................122.50
,Losuri din 860   145.75
Aoții de ale Bănoei austro-ungară. 970.—
Aoții de-ale Bănoei ung. de credit. 392.—
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 359.—
Napoleondorî.................................. 9.54
Mărci imperiale germane . . . 58.75
London vista....................................120.15
Paris vista.................................. 47.75
Rente de oordne austr. 4%. • • 101.05
Note italiene.................................. 43.77‘/2

Cursul pieței Brașov.
Din 27 April 1896.

Banonote rom. Camp. 9.50 Vend, 9.53
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.52 Vend. 9.55
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusesol Cump. 126.5 Vend. —.—
Mărol germane Cump. 58.30 Vend,
Lire turoescl Cump. 10.60 Vend. —.—
Soris. fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. H31.75

Anunciuii
(înserț’uni și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
administratiunî. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

Administr. „Gazeta Trans.“

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potîî face și reîno 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârei luni.
Domnii abonați să binevoiaacă a arăta în deosebi, când voiesc 

ea espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abondză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Administrat. „Gaz. Trans/5

Antreprise ie pompe funebre

JBrașov, Strada Porții Vr. 12.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mbrte, așec|ămentul 

seu de înmormântare bogat asortat în cari tbte obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu preturii ieftine.

Comisiune și depou de sicriuri de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sici'iuriloi*  de lemn, de 
metal și imitațiuni de metal și de lemn de stejarii.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vânet, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt si ieftin, i a u 
asupră-mî și transporturi de morți in 'streinătate.

In fine recomand și biroul meu mijlocitor procedând cu 
cunoscuta’mî soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. T u t se k.

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei*

& 5 cr. se potii cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

tren urilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din § Octombr*©  1895.

Tren 
de 

persân.

Tren
acqel.

Tren 
de

TrenTrenă
mixt. persân. accel.

Tren 
de 

persân.

Trend 
mixtu

Tren
accel.

Tren
accel.

Trenu 
de 

persân.

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

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 25
12.52

1.06
1.37
1.62
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5 34
6.12
6.41
7.16
8.-

5.10
8.00

2.52
3.51
5.05 '
6.14 ,

11.101 
11.32 
12 50!
1.25
1.43
1.52
2.18
2-40

Tren 
de 

person.

Tren 
mixt

8.05
5.45
9.02'

11.33
1.48
2.06
3,03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59 

Tr. mix. 
“8Ă0

9.08
10.40
11.25
11.54
12.04
12.34
1.-
1.40
2.17
2.35
3.14
3.34
3.49
4.11
4 48
5 27
6 10
7.50
8.30
9.03
9.38

10.25

215
9.15

11.12
12.48
2.12
2.20
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9 09

Y
SOS. I

pl. j

3.55.11.
4.40' 12.26
5.10 1 11

12.00 8 30

9.42'
9.44
9.5S

10 22
10.51
11.12
12.26t
12.58

1.15
1.34
2.09
2 19
3.01
3.31
9.30,

Y 
sos. I 
pl. i

IY
sos.

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

Clușiu .

Ap ahi da 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

Copșa-mică
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișâra . 
Hașfalău . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apața . .
Eeldidra
Brașov .

Timiș
Predeal
Bucuresol

808.
A

A

(pl-
Isos.

A

rpl. 
Isos.

A
I
pl.

1.55
7.-
3.27
1.19

11.04.
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

1 55
7.25
5.23
3.46
2 26
2.19
1 52
1.26

12.47
12.17

oSOK-l(D
Q ~ 

‘P

a
z

o

3
a o o

7.01
6.-
5.11

5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
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

11.01
10 45

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

©«accB’dea — Oșorhelu — fi&egli.-săsesc,

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

Jx23
tr.mixt

’ 4.48
4.23
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54

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

Tren 
de 

persân.

6.25
8.10
4.43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
,8.37
7.37
7.-
6.45
6.27

TVÎ
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43

9.08
8.28
8.01
3.15

ș t

® Sa i i* î s w — Turda
trenu 

de 
persdn.

trenii 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

person.

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

Ghiriș........................
Turda ........................

10.30
10.10

3.30
3.10

10.21
10.41 1 ' 5.10

4.50
9.12
8.52

©©pșa-mică, — @ibiiu — Avrigii — STăgărașu
trenu 

de 
persdn.

Tren 
mixt

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Tren 
mixt

trenu 
de 

persân

trenu 
de 

persân.

pl. Copșa mică . sos. 
Ocna

sos. 1 f p).
pl. J Slblul • • • Isos.

Avrig . . .
sos. Făgăraș . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02

3.39
2 01
131 

în totă

® -r*
flD -O-

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

4.45
6 35
7.01

ill totii

S’
BJO -ȚA

11.34
1.03
1.25

7.10
8.50
9.15

1

r V

j

6.20
5.12
4.49

12.35
11.01
10.30
8.33
6.54

1.46
3.31
6.08 3.28 4.05

Siberia (P18 k i) — Bfi u u e d 6 a
trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

tronu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trend
mixtu j

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

4.25
4.48
5.23

Simerîa.........................
Cerna.............................
Hunedora....................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.28
10.46
11.12 1

4.50
4.34
4.10

8.348
8.14J
7.45

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.55
6.36

trenu
mixtu

s

7.36
6.06

Mureș- Hi u d 9 ș

Brașov 
Zernești

4.—
5 03

g 9.10
|10.28

4.20
5.35 Ț Mureș-Ludoș ....

Z a u............................. 6 6.46
5.49

7.21
6.24

N
 um

s 
V

iner 
circal

6 48 £12 41 ce >a5 Țagn-Budatelicil . . . 3 ’L 4.50 p. —Q 4( t
7 38 » 1.64 -+3- St. Mihaiu de câmpie . a u. _ a. 3 44 8 468 33 2 3.02 <5 s 

" S
Z 0

Lecința........................ 2.48 7.439 07 | 341 4 b Ș.-Măghiăruș .... 2 - 2.01 6 529.59 »' 4 55 Bistrița........................ f 0 = 1.16 5.55

însemnate în stânga stațiunilor

Trenu 
mixtu

Trenu 
de 

persân.

Trenu
■ de 

persân.

Trenii 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
mixtu

2.25 8.10 3.11 8.59 pl. Cucerdea . . SO3. 6 7.41 2.36 8.31 1.18
314 8.51 3.52 9.40 Ludoșfi. . 7.03 1.58 7.43 12.32
4 07 9.37 4.37 10.23 Cipău . . • 6.24 1.19 6.55 11.43
.5.07 10.27 5.26 11.11 SO8.1

Oșorheiu .
/pl. 5.30 12.25 5.50 10.35

5.40 10.42 5.36 pl. J • l 80S. 9.20 5.04 10 —
7.19 12.21 7.19 r 80S. Begh.-săs.. . pl. 7.49 3.25 8:25

Nota: Orele 
însemneză 6reie de nopte.

trenu 
mixtu

6.20 11.30 5. Aradu ........................ A 10.43 3.44 10.55
7.08 12.47 6.14 Vinga........................ 9.42 2.40 10.11
8.01 2.05 7.39 Timișdra.................... 8.20 1.12 8.15
1.26 7.38 12.33 'T' Segedin ......................... 5.- 5.59

trenu 
mixtu

S i I» î i u — C i s si ă (I i e. 3M®B’8wiu-seciaesc.
trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu
mixtu

trenu
mixtu

trenu
mixiu

trenu 
mixtu

5.30
5.43
6.06

1.36
1.49
2.12

7.10
6,57
6.36

sunt a se oeti de sus în jos, cele

pl. Sibiiu . 
„ Selemberk 
„ Cisnădie 

însemnate în dr^pta de

9.20
07
8.46

3 22
4.14
6.20

11.08
11.48

1.59 
jos în sus. — Numerii

Sighișora . . .
Hașfalen . . . 
Odorheiu-secudsc.
încuadrațl cu linii mai negre

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

B i

i

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
«,‘1


