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Soriiorl ncfranoate nu ce 

primesc.—Manuncripte nu so 
retrimet,

INSERATE se primesc la Adml- 
nlitrațlune în Brașov și la ur- 
mâtârele Birouri de anunalurl: 

în Viena: Jf. Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Jfosse, i. Opptltks 
Naolifolger; Anton Oppelik, J. 
Dannebcr, în Budapesta: A. V. 
Goldberg erg, Eckstein Bernal; în 
Bucuresci: Agencs Havas, Suo- 
cursale de Roumanie ; în Ham
burg Karoiyt & Liebmann,

Prețul luaerțlunIIor: o seria 
garmond pe o ooldnă 0 or. și 
fiOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoiala.

Reclame pe pagina a 8-a o 
seria 10 cr. său 30 bani.

„gazeta" iese în M-care di, 
Abonamente pentru Austro-Ungarla: 
Pe un an 12 fl., pe șese ioni 

fi fi., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumlneoi 2 11. pe an.

Penii România si străinătate:
Pe un an 40 franof, po ?6se 
luni 20 fr., pe tTei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tfite oficiale 
poțtale din Intru și din atară 

și la dd. eolooteri.
Abraameatnl until Brașov 

administrați unea, piața marn, 
Târgul Inului Nr. 80 U etagiu 
l.î pe un an 10 fl., pe aeae 
luni 5 fl., pe trei luni 2fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni fi fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 6 or. v. a, 
său 15 bani. Atât abonamen
tele oât și inaerțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 93. Brașov, Sâmbătă, 27 Aprilie (9 Main)

Fierți, ori fripți?
Brașov, 26 Aprilie v.

Nimic nu dovedesce mai mult 
situațiunea cu totul anormală poli
tică, în care ne aflăm acjî noi Ro
mânii din acest stat, decât convoca
rea d-lui Dr. loan Rațiu privitdre 
la viitorea conferență a membrilor 
conducători ai partidului național 
român.

Acestă conferență era de mult 
așteptată și neapărat trebuincidsă, 
tocmai fîind-că situațiunea este atât 
de anormală și fiindcă nu mai pu
team să stăm multă vreme în nesi
guranța, decă pentru noi Românii mai 
are, ori nu, cât de puțină valore cons
tituția Introdusă în țerile acestea.

Era timpul suprem să ne dăm 
sema odată, cum stăm ; să seim, cum 
stăm înlăîntrul nostru și cum stăm 
față cu guvernul. C’un cuvent, să 
seim, ce s’a întâmplat cu noi în 
urma lovirilor, prigonirilor și aten
tatelor, ce s’au succedat progresiv 
de câți-va ani înebee, decă suntem 
fierți, seu fripți, ori că am rămas 
încă teatărl.

Par’ că și în scrisbrea de con
vocare a d-lui Dr. Rațiu, ce am pu- 
blicat’o în numărul de Dumineca tre
cută, s’ar exprima acâsta, numai cât 
într’ensa nu se amintesce cu nici un 
cuvent trebuința atât de mult sim
țită, de-a ne da sâmă despre situa
țiunea năstră interioră, ci se trac- 
tâză numai de situațiunea esteribră 
față cu guvernul. Și aici într’adever 
scrisbrea de convocare a făcut im- 
presiunea, că d-1 Dr. Rațiu, ținen- 
du-se strict de ordinațiunea ministe
rială, ce dator este s’o aducă la cu- 
noscința membrilor conducători ai 
partidului nostru, a stabilit un fel 
de alternativă, înaintea căreia, după 
părerea sa, va sta viitbrea confe
rență.

D-1 Dr. Rațiu a mers aici, fără 
îndoâlă, un pas prea departe, căci 

a atins o cestiune, a căreia sulevare 
seu nesulevare cade cu totul și es- 
clusiv numai în competența confe- 
renței.

Dăr se vede, că d-nul Rațiu a 
credut se motiveze mai amănunțit 
îndreptățirea, ce i-o dă la pasul fă
cut însa-și ordinațiunea din cestiune 
a ministrului de interne, și astfel 
vorbesce de acel aut-aut, ce răsuflă 
din amintita ordinațiune, adecă de 
dreptul, ce l’ar „recunbsce" minis
trul conducătorilor partidului, de-a se 
organisa ori ca „partid pentru ale
geri", ori ca „reuniune pentru ac
țiuni mai mari". Spune apoi, că con- 
ferența va avă a se declara pentru 
una sâu alta organisare de partid, 
și dâcă se va declara pentru conti
nuarea activității ca reuniune, va 
trebui să-ți facă statutele prescrise etc.

Adecă scrisbrea de convocare 
ne pune în alternativa puțin îmbu- 
curătore, de-a alege una din două: 
ori fierți, ori fripți, căci teafăr! — 
ne va da dreptate, credem, și d-nul 
Dr. Rațiu — nu vom eși nici-o dată 
din încurcătură, pe câtă vreme vom 
sta pe basa recunoscerei de drep
turi, ce ni-se face în faimbsa ordi
națiune a ministrului.

In spiritul și pe temeiul mons- 
trubsei ordinațiuni ministeriale nu 
ni-ar rămâne alta, decât ca, cedând 
forței brutale, ori să renunțăm cu 
totul la ori-ce acțiune și să ne su
grumăm noi înși-ne politicesce, re
cunoscând, că nu ne este permis să 
avem și noi un program politic și 
să lucrăm pentru realisarea lui cu 
mijloce legale, ori să ne facem sta
tute, alegând ca șef politic al nos
tru pe ministrul unguresc de in
terne.

In cașul întâia, va recunbsce 
ori-ce om nepreocupat, am fi fierți 
pănă la măduvă, 6r în cașul din 
urmă am fi fripți pănă la os.

Ceea ce însă dorim noi, ceea 
ce reclamă imperativ postulatul de 

viâță al nostru, nu numai ca partid, 
ci ca popor, ca națiune viuă și cu 
aspirațiuni la un viitor falnic în 
concertul poporelor acestui stat, nu 
este capitularea dinaintea forței bru
tale, ci să eșim biruitori din acâstă 
luptă neegală și desperată cu puterea 
publică, care vre să taie artera or
ganismului nostru național, prepa- 
rându-1 astfel pentru procesul de 
asimilare.

Etă de ce scrisbrea de convo
care n’a prea fost înțelesă. Nu 
atât neobicinuitul mod de conchiă- 
mare, cât mai mult ceea ce a lip
sit într’o privință și ceea ce s’a cjis 
prea mult într’altă privință a pro
dus acestă impresiune de neclarificare.

Insă în fața gravei situațiuni, în 
fața urgentei necesități de-a ne re
culege cel puțin în bra a un-spre- 
4ecea, ca să putem ține piept 
cu tbte inicuitățile timpului, trebue 
să dispară ori-ce considerațiuni de-a 
doua mână și să avem în vedere, 
cum am mai eps, numai și numai 
salutea întregului, numai marele in
teres al causei. Numai acesta să 
ne călăuzescă la viitbrea confe
rență.

CRONICA POLITICA.
— 26 Aprilie.

Foile unguresel din Budapesta fao un 
mare oas din telegramele de felicitare, ce 
le-a primit Majestatea Sa din incidentul 
serbărilor .milenare, dela aliații săi, împă
ratul Germaniei și regele Italiei, apoi dela 
împăratul Rusiei și dela regina Angliei. 
Cât pentru cele dintâi două depeșe de fe
licitare ale aliaților ele nu puteau lipsi, după 
ce s’a făcut ounoscut în mod oficial și cur
ților serbările, la oarî au fost invitați re- 
presentanții lor. încât pentru telegramele 
Țarului și a reginei Victoria, ele sunt un 
act de politeță, care denotă numai, că ra
porturile acestor curți ou ourtea austriacă 
sunt de present amioabile, âr în ce privesce 
reversul medaliei, simptomele se arată mai 

de pe departe, de pe la Belgrad. Pote-oă 
toomai demonstrațiile Șerbilor, carlauoul- 
minat în manifestațiunl sgomotdse înaintea 
ambasadei rusescl și franoese, au oontribuit, 
oa telegrama de felicitare a împăratului 
Rusiei oătră regele Ungariei, din inciden
tul mileniului, să fiă mai călduros ținută, 
decât cum s’ar fi așteptat.

*
„Agenției Ștefani'1 i-se depeșeză din 

Massauah, oă trupele italiane au intrat în 
fortărâța Adigrat, și astfel au mântuit pe 
cei ce steteau înohișl aci încă din cjilele 
în oarl s’a întâmplat desastrul Italienilor la 
Adua. Din fortărâță au fost depărtați 300 
de bolnavi și răniți și au fost transportați 
la Adakaje. Trupele italiane se află în stare 
bună și stau gata de atac pentru ori-ce 
eventualitate.

*

In Constantinopol a produs mare agi
tația asasinarea Șahului Nasr-Eddin. Con
siliul ministerial turoesc ținu în 5 o. o șe
dință estra-ordinară, în oare se ooupâ nu
mai cu intâmplările din Persia. Toți Perșii, 
carl de present petrec în capitala Turciei, 
și cari sunt suspioionațl, că ar aparțină 
sectei batiste fanatioe, care a jurat mărte 
Șahului Nasr-Eddin, se țin sub striotă su- 
praveghiare. Se vorbesce chiar că s’ar fi 
făcut mai multe dețineri. Cunosoutul frano- 
mazon Scheikh Dschemalledding Elafghan 
negă că ar aparțină sectei baoiștilor, și că 
asasinul Șahului ar fi fost babist. Noul 
Șah, Muzzafer-Eddin, a primit felioitărl din 
partea împăratului Wilhelm al Germaniei și 
din a Sultanului. -

Din congregația comitatului Bîs- 
trița-Naseud.

In adunarea dela 29 Aprilie a. o. a 
representanții comitatului Bistrița-Năsăud 
s’a desbătut și propunerea oomisiunei per
manente pentru ținerea unei congregațiunl 
festive pentru preamărirea Mileniului, la 17 
Maifl. a. o. Membrii români ai oongregației 
au fost decis să presenteze în numele lor 
o declarațiune (redaotată de d-1 Dr. D. 
Ciuta), prin care se pronunță în contra ți-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Despre cutremure*)

*) Lucrare publicată mi i întâii! îu „Revista 
sciențifică" a d-lor P. S. Aurelian și Gr. Stefă- 
nescu, reprodusă după „Buletinul Societății de sci- 
nțe fisice".

Intre fenomenele cele mai îngrozităre 
ale naturei trebue negreșit să socotim și 
pe acelea ale cutremurilor, cari stau în le
gătură ou vulcanii. Causa fenomenelor de 
acestă ordine, precum și forțele cari ou 
acestă ooasiune îșl desvăltă aotivitatea lor, 
trebue să le căutăm, oa și la vulcani, în 
adâncimile pământului, probabil în partea 
inferiără a orustei solide, unde acâsta vine 
în contact ou materia topită și incandes
centă ce umple interiorul globului nostru. 
Cu tăte oă cutremurile însoțesc mai în tot 
dăuna erupțiunile vuloanice, cu tăte aces
tea se întâmplă oâte odată și cu totul in
dependente de vulcani, atunci însă se în
tind pe o mare parte a suprafeței pămân
tului. Ar fi greu să găsim vre-o parte a 
pământului, fiă oât de depărtată de vul
canii propriu cjișl, despre care să putem 

admite, că n’a fost expusă la outremurl, 
de vreme oe asemenea fenomene s’au ivit 
și acolo unde se asceptau mai puțin; nici 
natura solului, niol clima nu exercită vre-o 
ixflueDță asupra producțiunii, frecuenței 
său a rarității cutremurilor, și toomai pen
tru acâsta, causa lor nu o putem căuta 
decât în sînul pământului.

Cutremurul intră în clasa fenomene
lor naturale celor mai frecuente, și dâcă 
am pută să ținem sâmă de tot ce se pe
trece la fiă-care moment pe suprafața glo
bului , ne-am înoredința, că necontenit 
aoesta se află sguduită și modifioată la 
vre-un punct al său, mai la fiă-care mo
ment. Intensitatea lor este fărte variabilă, 
înoepând dela cutremurarea cea mai slabă, 
care abia păte mișca obiectele cele mai 
ușăre, și pănă la sguduiturile cele mai vio- 
lențl, cari sfărâmă tot ce se află pe supra
fața globului, la care solul se desohide, și 
părți întinse de pămâDt sunt înghițite în 
interior. Se înțelege de sine, că aseme
nea sguduiturl, mai cu semă când ating 
fundul mărilor, le vor pune și pe acestea 
în cutremuraiI mai mult seu mai puțin 
violinți.

Cutremurile se presintă sub diferite 
forme după natura mișcărei ce se produce 
pe suprafață. De multe ori, ea printr’o lo
vitură din interior, solul întră în mișcare, 
saltă de jos în sus și de sus în jos. Acest 
fel de cutremur pare a se produce tot- 
d’a-una d’asupra punotului la oare el ia 
nasoere și se numesce succusoriu. La ase
menea cutremuri cari au efecte groznioe, 
pietrele sunt scăse din pavagiu și asvârlite 
în sus, ămenii aruncați în sus și munții 
presintă la orizont o cutremurare prin să
rituri în sus și în jos într’un mod vizibil, 
precum s’a observat în anul 1783 la mun
ții de granit din estremitatea S. E. a Ita
liei.—Când aoâstă mișoare se propagă îm
prejurul centrului la care a isbucnit în 
tăte direcțiunile, seu numai într’o direo- 
țiune determinată, atunci se produoe un 
cutremur undulatoriu, semănând cu miș
carea undulatone a apelor mării; aoesta 
este obiolnuit felul cutremurilor cari au o 
mai mare întindere pe suprafața pământu
lui și efecte nu mai puțin prăpăditore de 
oât ale celor succusorii, mai cu sâmă când 
undulațiuriile sunt scurte și de o înălțime 
mare. Arborii se înclină de multe ori cu 

oorăna pănă la pământ și se ridică iar, 
când undulațiunea a trecut sub dânșii; 
ziduri paraleli cu direcțiunea cutremurului 
crapă, er cele perpendiculare cad de tot, 
ămenii au simțirea care li se nasoe, când 
se află pe o navă mișcată prin valurile 
mării. — De multe ori obiectele au apa
rența de a se fi învârtit în jurul unui ax 
vertioal, precum petrile suprapuse la di
feritele colăne în Calabria și la Chile; ca
să se învârtesc fără să cacjă; aleiurl drep
te s’au curbat ș. a. ast-fel în cât s’a cre
zut) că există și un al treilea fel de cutre
mur rotatorit — Câte odată pământul se află 
răsturnat într’un mod așa de neregulat, în 
cât suntem siliți să admitem că s’au în- 
oruoișat două mișcări undulatorii venind 
în direotiunl diferite, precum s’a întâmplat 
la vestitele cutremuri dela Caracas în Ve
nezuela (26 Martie 1812) și dela Lissabona 
la 1 Novembre 1755 asupra cărora vom 
reveni cn mai multe amănunte.

S’au căutat medii pentru a determina 
direcțiunea cutremurilor și pentru a con
stata ivirea de cutremuri forte slabi; apa
ratele cari pot servi pentru acâsta s’au 
numit seismometre. Un pendul ascuțit atâr- 
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nerei ședinței festive. Cu presentarea și mo
tivarea acestei declarațiunl a fost însăroinat 
d-1 Dr. G. Tripon. Acesta cerând cuvântul 
Ia amintitul punot a desfășurat motivele, 
pentru cari el și soții săi se deolară în 
oontra serbărilor Mileniului, dintre cari cel 
mai principal este, că aoeste serbări sunt 
presentate oa esclusiv maghiare și au o 
tendință vădită îndreptată în contra popâ- 
relor nemaghiare, cari sunt desconsiderate 
la aceste sărbărl. După aceea oetesce ur- 
mătorea

Deolarațiune:
Considerând, că: Ni-se nâgă dreptul 

de esistență ca popor, oa națiune deosebită 
aoi în patrie;

Că se fac legi și se iau măsuri pen
tru extirparea nâstră și a celorlalte po- 
pore, și pentru oontopirea nâstră în rassa 
maghiară;

Că pentru lupta nâstră loială și le
gală suntem declarați trădători de patrie, 
atunci oând nu recunoscem legi făcute fără 
de noi asupra nâstră, oum e legea uniunii 
ș. a., oând ne apărăm legea, oredința, mo
ralul și firea nostră; oând ne apărăm bi- 
serioa și șoâla, fără de a vătăma dreptul 
nimenuia;

Că preoții și conducătorii poporului 
român, ba toți omenii noștri de orl-ce con
diție sunt persecutați pentru iubirea lor de 
neam și pentru alipirea cătră biserica, șoâla, 
limba, legea lor;

Că suntem sooșl din oadrele constitu
ției și din ale administrațiunii;

Că poverile enorme publioe și de tot 
soiul duc pe tâte popârele, și în special 
pe al nostru, la 88pă de lemn;

Că sărbările milenare presentă lucrul, 
oa și oum alte popâre nici nu ar esista și 
nu ar fi esistat afară de cel maghiar; și 
ca și oum suprema nâstră buouriă și dato- 
rință ar trebui să fiă negațiunea asistenței 
nâstre și preamărirea esolusivă a poporului 
maghiar și sustarea lui de 1000 anî:

Noi membrii români ai oongregațiunii 
deolarăm în numele nostru și în numele 
poporului, care ni-a trimis aici, că: noi nu 
luăm niol o parte la arangiarea și înălța
rea festivităților mileniului, străin de noi, 
și dâoă congregațiunea festivă totuși se 
va ține, noi nu vom lua parte, și apriori 
negăm dreptul ori și cui de a ne repre
sents aoolo pe noi și pe poporul român, ca 
factor participant.

N’au vorbit Dimeul dintre Sași și Ma
ghiari contra, dâr pentru aoeea ei au votat 
propunerea comisiunei permanente, ca să 
se țină ședința- Fișpanul vrând să alâgă 
în oomisiunea arangiatâre și membrii ro
mâni, d-1 Dr. Ciuta i-a spus, că Românii, 
după declararea făcută, nu primesc nici 
unul a fi membrii în amintita comisiune.

Din camera română.
Interpelația in afacerea Mileniului*).

*) După telegramele foilor străine.

In ședința de MercurI a camerei 
deputatul Ionel Grădișteanu a interpelat, 
precum soim, guvernul în privința parti

cipării României la serbările milenare un
gare. Vorbitorul constata, că guvernul nu 
și-a ținut d» datorință de-a să esprima olar 
în privința aoâsta, pănă când ambasado- 

1 rul român din Viena și consulul din Buda
pesta au luat parte la deschiderea serbă
rilor. Se nasce acum întrebarea, că âre 
participarea acăsta e compatibilă cu dem
nitatea statului român ? Vorbitorul se ooupă 
apoi mai pe larg cu însemnătatea serbărei 
milenare și e de părere, că n’ar fi fost de 
lipsă o purtare prevenitâre față de Ma
ghiari în mod prietinesc, când ei asupresc 
pe frații din Ardeal.

Ministrul-președinte Sturdza răspunse, 
că representantul regelui, la invitarea mi
nistrului de esterne austro-ungar, a mers 
la Budapesta ca să ia parte la serbările 
mileniului. Guvernul ar fi greșit contra 
celei mai elementare curtoasii, dâoă nu ar 
fi urmat acestei invitări, care de-altmintre- 
lea s’a trimis tuturor statelor și a fost 
primită din partea lor. Guvernul regal s’a 
acomodat în privința acâsta singur numai 
posiției, pe care o ocupă România în Eu
ropa, precum și recerințelor internaționale 
și legăturilor prietinesol, care esistă între 
amândouă monarchiile vecine și între su
veranii lor. Luorând altfel, ar fi însemnat 
a degrada posiției României. Ce privesoe 
demonstrațiunea de erl a studenților, gu
vernul a dat curs liber cortegiului tineri- 
mei. Nu pâte însă, decât să desaprobe des
fășurarea stepurilor cu ivscripțiunî provo- 
cătore. Guvernul a sperat, că studenții vor 
observa o atitudine mai corectă și că vor 
înțelege, că fapte nepreougetate sunt în 
stare de-a compromite adese-orl și cea mai 
bună situația. Tote trebue să aibă o mar
gine și guvernul sperâză, că nimeni nu va 
uita, că datorința cea dintâiti a unui oe- 
tățân bun este de-a respecta posiția țărei 
sale.

A 5-a alegere de primar în Viena.

Alaltă-erl s’a făcut în Viena a 
5 a alegere de primar în restimp 
de un an. Totul a decurs în ordine 
și liniște. Și acum au învins antise- 
miții, căci s’a ales ca primar al ca
pitalei Dr. Strolibach, cu 94 voturi, 
pănă când al doilea candidat, Dr. 
Grubl (libeial) a primit numai 42 
voturi. Fiind întrebat noul primar 
de cătră comisarul guvernial Dr. 
Friebeisz, dbcă primesce alegerea, 
Strohbach răspunse printr’o vorbire, 
în care între altele 4ise următbrele:

Prin alegerea de astăcjl, m’am împăr
tășit de onârea estraordinară de-a fi ales 
primer al Vienei. Soiu prea bine, că ale
gerea mea este a-se asorie numai raportu
rilor estraordinare, și mai ales împreju- 
rărei, că alegerea acelui bărbat, pe care 
noi l’am recunoscut ca în prima liniă po
trivit pentru acest post responsabil, și la care 

totdâuna va ține poporațiunea, nu s’ar fi 
întărit din partea împăratului. (Aprobări). 
CestiunI importante, cari trebue să fiă re- 
solvate, au înduplecat pe venerabilul nos
tru conducător, Dr. Lueger, să facă posi
bil, oa administrația orașului Viena să 
ajungă în mânile celor aleși și să fiă astfel 
condusă de corporațiunea ohiămată pentru 
acesta. Jertfa personală adusă de Dr. Lue
ger, s’a făcut numai în interesul poporului 
și trebue și apreoiată în înțelesul acesta. 
Când eu primesc alegerea, o fac acesta 
de o parte din fidelitate cătră partid, 
(Aprobări) de altă parce însă din amicițiă 
personală față cu Lueger, căruia bucuros iz 
voiu face loc, îndată ce va sosi timpul pentru 
acdsta. Ca năsout German, sunt un fiu ore- 
dincios al poporului meu, și întotdâuna 
voi ține înaintea ochilor, că orașul Viena 
este un oraș german și că trebue să-șl con
serve caracterul acesta. Ca creștin simt, că 
datorința mea este de-a lucra în sensul 
principiilor oreștinesoli și de-a face, întru 
cât îmi stă în puteri, ca poporul creștin să 
ajungă ârășl la acea valore, pe care n’ar 
fi trebuit s’o perdă niol-odată. Condus de 
aceste vederi, deolar îno’odată, că primesc 
alegerea. (Vii aprobări).

Imediat după alegere, Strohbach 
merse în cancelaria primarului și 
primi aci gratulațiunile consiliului 
comunal și ale funcționarilor. După 
aceea, însoțit de Lueger și de câ- 
te-vâ dame, se depărtă. Pe stradă 
fură întâmpinați de strigăte de 
„Hoch Lueger!“; „Hoch Strohbach!"’.

SCâRILE OILED.»
— 26 Aprilie.

f Generalnl Trapșia rTagespost't din 
Graz publică următorele date din biogra
fia răposatului general: Trapșia s’a născut 
la 25 Martie 1838 în Lupușnicel (Caranse
beș) în Bănat și a fost înrolat în 1 Oo- 
tomvre 1855 la academia de artileria. In 
1 Maiîi 1859 a fost transferat dela aca
demia la regimentul 11 de artileria în oa- 
litate de cadet-subloootenent de ol. Il-a. 
In 1 Maiă 1862 a devenit sublolotenent 
ol. I., er în 4 Maia a anului proxim a 
avansat deja la rangul de loootenent, în 4 
Maiă 1866 de căpitan de ol. a Il-a, âr 
după 6 (jd0 deja căpitan de ol. I. A luat 
parte și a prestat servioii deosebite în lup
tele din 1859 și 1866 și drept recunoscință 
pentru aoeste servicii a obținut în 18 Iulie 
1866 ordul coronei de fer de cl. IlI-a. In 
Maifi 1871 a fost transferat la reg. nr. 8 
de artileriă, denumit fiind de oficer în sta
tul major. In anul 1875 a avansat la gra
dul de major, âr în MaiO 1875 de locote- 
nent-colonel. După acesta s’au suocedat și 
mai repede onorurile și avansările, de cari 
a devenit părtaș. In Nov. .1879 a devenit 
oolonel, er la anul 1882 a fost înaintat în 
rangul de cavaler, dându-’i-se ordul corâ- 

nei de fer cu deoorațiunea de răsboiu. 
In anul 1883 a fost numit oa direc
tor de artileriă al corpului al 12-lea, trans
ferat fiind în ștabul de artileriă (Artille- 
riestab). Cavalerul de Trapșia a fost îna
intat apoi la 1 Maifi 1885 oa oomandant 
de brigadă, și în 10 Octomvre al aoelu- 
iașl an la rangul de generalmajor, în oare 
calitate a desvoltat o febrilă activitate 
pănă în 18 MaiQ 1893, când și-a obținut 
binemeritata pensionare ’i-s’a acordat titlul 
și oaracterul de locotenent-mareșal, precum 
și ordul leopoldin.

—o —
Contra mileniului, țliarul „Ostdeu- 

tsche Rundschau" din Viena publică ur- 
mătârea soire: Ascultătorii dela universi
tatea technică din Viena fao în fiă-care an 
călătorii pentru a-șl câștiga ounoscințe. In 
anul aoesta fusese plănuită o esoursiune 
la Budapesta. Alaltăerl însă profesorul 
Radinger, consiliar de curte, declară, că 
ar fi bine să se înschimbe planul de oă- 
iătoriă, deâre-ce starea politică actuală, 
atitudinea pressei maghiare și modul în 
oare îșl bate joo și defăimâză acâsta pe 
Germanii, nu permit, că toomai aoum Ger
mani să facă studii în Ungaria. In fiue 
deolarâ bravul profesor, că el, ca bun Ger
man, nu pâte să mergă la esposiția mile
nară din Budapesta.

—o —
„Sașii în contra Valahilor". Sub aoest 

titlu publică „Erd. Hir." o telegramă din 
Sibiiu, în oare se spune, oă „în cercul Sa
șilor patrioțl“ de-aooio s’a pornit o miș
care cu soopul de-a deolara, că tînărul 
medicinist sas Wilhelm Depner, care a sub
scris și el protestul studențimei arioe na
ționale din Viena pentru Sașii transilvăneni, 
„n’a făout’o acâsta din sărcinarea Sașilor“ 
și că „Sașii patrioțl nu se identifică cu 
acel protest“. — Ce nu sunt în stare să 
facă 6re Sașii „patrzoțl"?

— o—
Cununia d-lui profesor Dr. Iosif 

Blaga ou d-ra Elena T. Stănescu se va oe- 
lebra Dumineca viitâre la 11 âre a. m. 
în biserica S.-lui Nioolae din loo. — Adre
săm încă-odată tinerei păreohl și familiilor 
oordialele nâstre felicitări.

—o—
Un dar jidovesc respins. Comunita

tea jidovâscă din Leipnik hotărîse dilele 
trecute, să dăruâseă școlei reale boeme de 
acolo 50 fi. totodată adause însă, oă va 
plăti suma acâsta „considerabilă" în două 
rate. Eforii șoolei respinseră însă darul 
mărinimos al Jidovimei din Leipnik.

—o—
Maial la Năseud. Maialul studenți

lor dela gimnasiul superior fundațional din 
Năsăud se va da în 16 Maiii n. o. în gră
dina gimnasială, eventual în sala de gim
nastică dela gimnasiu. începutul la 7 âre 
diminâța. In pausă se vor juca: „Bătuta", 
„Călușerul" și „Romanul". Intrarea: 50 cr.

nat la extremitatea liberă a unei ațe, care 
la oea mai mică mișcare ar descrie o linie 
pe năsip ce se află sub densu, formâză un 
instrument prea puțin perfeot; mult mai 
propriu pentru asemenea observațiunl este 
acela inventat de Sicileanul Cacciatore 
(1770 — 1841; directorele observatorului 
dela Palermo).

Aoesta este un vas ciroular purtând 
lângă gură opt găuri mici echidistante 
așezate în acelaș plan, și care corespud 
fie-oare la câte o crestătură esterioră. Va
sul plin cu merouriâ se așâcjă p® opt cap
sule miol puse sub fie-oare crestătură și 
ast-fel oa găurile să arăte puncturile car
dinale N. NE. E. eto. Când în urma unui 
outremur, trece o ondulațiune sub acest 
vas, merouriul va eși afară prin acele două 
găuri diametrale opuse, cari se află în 
aoeeașl direcțiune ou mișoarea undulatorie, 
curgând în capsulele respective, și ast fel 
se va pută cuuosce direoțiunea cutremu
rului; observațiunl făcute cu aoest instru
ment la Palermo au dat după Frideric 
Hojjman (1797—1836, profesor la Berlin) 
resultatul, că din 27 cutremuri mai tari 19 
au avut direcțiunea dela răsărit spre apus, 

adecă erau îndreptate oătră vulcanul Et
na oe se află la răsărit de Palermo.

Diferite fenomene stranii însoțeso 
cutremurile. Ca și la erupțiunl vulcanice, 
sgomote subterane răsună pe o întindere 
a pământului sguduit de cutremuri. In 
America meridională so seie de toți, că 
ele se aud cu o intensitate însemnată la 
gurile puțurilor adânci. Aceste sgomote se 
manifestă în diferite moduri; oâte odată 
sâmăuă cu urletul unui crivăț tare, altă 
dată cu Bgomotul de lanțuri grele de fer, 
său cu acela ce produce un car încăroat 
mișoându-se repede pe un pavagiu stricat, 
său ou sgomotul produs de multe tobe, 
bătând împreună; câte odată pare a se 
aucji ca un tunet depărtat, seu oa sgomotul 
produs, când se sparg vase de sticlă, seu 
de porțelan. Aceste sunete subterane nu 
lipsesc mai nici odată; de multe ori însă 
sunt produse fără oa să fie însoțite de cu
tremur. Fenomene de acestă natură sunt 
și bramidos dela Guanajuato; oe să află pe 
un platou dela Mexico, departe de vuloani 
activi. In acest loc să aucjia în curs de-o 
lună, începând dela 9 Ianuarie 1784, ca un 
tunet depărtat, întrerupt din oând în când 

prin lovituri scurte, fără ca să se observe 
oel mai mio cutremur. Lovituri, ca slobo
zituri de tunuri, fără outremur, său numai 
oâte-odată însoțite de outremurâri fârte 
slabe, s’au audit asemenea la Piemont în 
anul 1808 și la 1822 pe insula Melada din 
Dalmația; fenomenul a ținut .pe acâstă in
sulă uu an și jumătate; într’o nâpte sune
tul s’a repețit de 100 de ori.

Pe lângă sgomote, mai sunt și fenO' 
mene de altă natură, cari adesea însoțeso 
cutremurile, de multe-ori le preced chiar. 
O oeță dâsă și întinsă pe o mare parte a 
suprafeței pământului, s’a considerat de 
multe-ori, ca precursorul outremurului. In 
anul 1783, oând s’a întâmplat cutremurul 
cel mare în Calabria și erupțiunea vuloa- 
nului Scaptar-Jokul pe Islande, o ceță desă 
a acoperit în luna lui Iunie Europa în- 
tregă, nordul Afrioei, o parte din Asia, 
America Nordului și partea boreala a 
Oceanului Atlantio; acâstă câță a fost de o 
desime fbrte mare d’asupra părții apusane 
a Mediteranei, mai cu sârnă de oând s’a 
început cutremurile la munții Calabriei. 
întinderea acestei oețe a fost forte însem
nată și în înălțime ; pentru că acoperea și 

vârfurile cele mai înalte ale Alpilor. — In 
anul 1831, când a eșit din mare insula 
Ftrdinandea, s’a format la Sicilia o oăță, 
oare câte puțin a acoperit totă Europa și 
peste o luDă s’a întins și în Siberia și la 
Nordul Amerioei: acâstă câță a esoitat 
pretutindeni mare admirațiune prin produc- 
ț'unea de crepuscule lungi și de nopți lu- 
minâse, eră sera cerul părea a fi în mare 
inoendiu. — La 1799, când cu outremurui 
dela Cumana, o oăță cam roșiă acoperi 
partea întrâgă de loo, mai ou sămă în aju
nul outremurului. — Cu tâte aceste esem- 
ple, o asemenea câtă nu pâte fi conside
rată, după autoritatea lui Alexandru de 
Humboldt, niol ca însoțind tot-dâuna ou- 
tremurile, niol oa precursorul sigur al lor. 
Tot acesta se pâte cjic® și despre vânturi 
violente, furtuni și alte fenomene analoge, 
cari de multe ori au însoțit său au preoes 
cutremurile ; adesea însă au lipsit cu totul. 
— Humboldt a observat însă, oă outremu- 
rile au adesea o influență însemnată asupra 
electricității atmosferice și asupra acului 
magnetic.

Prețurile și isvorele localităților lovite 
de cutremur, presintă de multe-ori modifi- 
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Venitul ourat e destinat pentru pregătirea 
terenului de patinat la gimnasiu. Supra- 
solvirile se vor chita în raportul gimnasial 
tipărit.

Metropolitul Miron Romanul și 
mileniul.

„Pești Naplo“, într’unul din nu- 
tnerii sei trecuți, plângându-se în 
contra pressei române, pe cuvent, 
că agiteză în contra serbărilor mi
lenare, adause, „că la aceste agita
țiuni s’a atașat și fanaticul prelat al 
Valahilor, Miron Romanul, care o- 
presce direct preoțimea de-a lua parte 
în mod oficios la serbările mile
nare".

Aceste observațium ale fdiei un- 
guresci au îndemnat pe Escelența 
Sa Metropolitul de a adresa numitei 
foi următdrea scrisdre:

„On. Redaoțiune! In numărul dela 1 
Maifi al prețuitului D-Vostră <fiar aW Pu" 
blioat un manuscris sub titlul „Valaehlsăr- 
bătoritori", în oare eu, numit fiind cu nu
mele, sunt timbrat ca „un prelat fanatio al 
Valachilor". Deorece însă eu sunt un contrar 
al fanatismului de orl-ce soifi, fiă el natio
nal, religios, ori de naționalitate, și în totă 
viâța mea am luptat contra lui nu numai 
în principiu, ci și în faptă, întreb cu dra
goste pe On. Redaoțiune, dăoă n’ar ave 
bunătatea de-a revoca în public față de 
mine caracterisarea incorectă și vătămătore, 
.său ca să dovedescă acestea prin fapte ne- 
contestabile. Prețuitul d-vostră răspuns în 
orl-ce oes mă va îndatora forte mult. — 
Miron Romanul, metropolit".

Acostă scrisbre a Metropolitului 
,a făcut, ca foia jidano-maghiară se 
se simtă și mai îngâmfată. Ea nu 
numai, că nu revdcă nimic din cele 
cjise, der le susține din nou, adău
gând câteva comentarii încă și mai 
•obrasnice.

Observăm în total, că foile un
guresc! s’au ocupat mult cu circulara 
Escelenței Salo Metropolitului, pe 
-care o caracterisâză ca „agitatbre", 
„nepatriotică" și „vătemătbre pentru 
.națiune".

Câte-va cuvinte despre originea 
Maghiarilor.

(Fine )

In starea acăsta se afla națiunea, 
•când făcu invasiunea în șesurile pannonice, 
loouite în cea mai mare parte de seminții 
slave, și era conduse de șepte conducători 
,de horde, dintre carl Arpad comanda 
;horda cea mai însemnată, oe purta numi- 
rrea de „magyar". Pe încetul fu subjugată 
lîntrâgă țâra, de6re-ce Slavii, mici de su

flet, nu erau uniți, ci divisațl în mai multe 
prinoipate miol; afară de acâsta steteau în 
luptă cu împăratul german Arnulf. Intregă 
țâra fu acum împărțită între cei șâpte con
ducători maghiari și între hordele lor; in
digenii de oredință creștină fură tractați 
ca eloțl. Noii domni se întăriră în pose
siunea lor prin crearea unor legi de fier 
și de prilegii neschimbavere. Pentru slugii 
lor, însă, nu esista nici drept nici lege; ei 
trebuiau să însoțâscă pe barbarul păgân în 
esoursiunile sale de jaf și să lucre pămân
tul. Sus pe cal, suoindu-șl mustețele seu 
răcjimat în șolduri, privea domnul de pă
mânt la luorul greu, fără de-a ajuta și el, 
oăol munca era privită ca rușine, și numai 
jaful și omorul, răpirea averilor și prinso- 
nerilor erau privite ca fapte onorifice.

Intregă Europa tremura pe atunci 
dinaintea acestor horde sălbatice, pănă 
când în fine Jupta de pe câmpul mierlelor 
le rupse capul. Dură încă timp îndelungat 
pănă ce casa Arpad fu recunoscută de în- 
trâga națiune și de toți conduoătorii de 
plutone. Certe pentru tron și răsvrătin 
erau la ordinea (filei, pănă putu în fine 
Ștefan sântul, oare sta sub influință ger
mană și creștină, să facă ordine. Totul, oe 
i-a făout de atunci încooe mari pe Ma
ghiari, au ei de-a mulțămi culturei occiden
tale, și mai ales germane. Tot, ce s’a fă
cut din (filele lui Ferdinand cel bun înoboe 
(viitorul va arăta, întru cât a fost bun său 
rău) s’a nimicit sub domnia dictatorilor 
revoluționari și sub oolucrarea Maghiaronilor 
jidani, cari, siguri de țintă, tind într’acolo, 
ca să-și însușâscă tot pământul, fiă pe calea 
de căsătorii mixte seu pe oalea ruinărei 
bunurilor și a cămătăriei; și să întipărâscă 
noului stat, sub masca șovinismului națio
nal și a maghiarisărei, timbrul internațio
nal jidan.

Ca un popor nomad, sus pe cal; 
înarmat cu aro și săgâtă, ca vânători și 
pescari au intrat Maghiarii în lăcașurile 
lor de astăcjl; a fost horda Pecenegilor 
turcesol, cari i-a mânat pe Maghiari spre 
Vest. Anul, în care s’a întâmplat aoesta, 
nicl-decum nu se soie sigur; datele vac- 
oilâză între 889 și 898 — deol o diferență 
de nouă ani. Pentru anul 898 vorbesce o 
sorisore a episoopilor bavarezi cătră Papa, 
din anul 899, în oare aceia se plâng, că 
Maghiarii au aprins și nimicit tote biseri
cile și localitățile din Pannonia. Este deol 
curat arbitriu, că puternicii de astăcjl au 
decretat chiar anul 896 pentru serbările 
milenare, ca dat al ocupărei țerei. Domnii 
aceștia doresc și asoâptă tot-odată, că tbte 
națiunile creștine dm apus, că mai ales 
Germanii, — ale căror țerl suferiseră pe 
atunci nespus de mult sub invasiunile și 
jafurile barbarilor asiatici, — că chiar și 
semințiile slave, oarl au fost mai greu lo
viți prin imigrarea Maghiarilor; să sărbă- 
torâsoă împreună cu ei aniversarea aoelui 
an; și Europa să fiă cuprinsă de uimire și 
admirațiă la vederea relicuielor — oa și 
când ar esista de acestea, — oarl reamin
tesc acele timpuri. Un astfel du lucru nu 
vor face nicl-odată bărbați, oare-șl stimâză 
și iubeso propria lor națiune ; fac-ă-o ghi- 
ghimocl și bandiți internaționali, venițl din 
depărtare.

Ar fi fost mai bine, dâcă Maghiarii 
s’ar fi mai astâmpărat cât-va timp și n’ar 
fi ales oa punot final al mileniului chiar 
anul 896 — oum se vede, un termin mij
lociu, fiă coreot seu înoorect! Timpul aoele 
reamintesce numai omor și jaf, barbariă 
neîntrânată și o ocupare de pământ, ca și 
care, cum ne spune istoria, au mai săvâr
șit în diferite timpuri și alte popore. Dâoă 
Maghiarii dela putere ar fi posedat în ade
văr simț pentru idei sublime, fidelitate față 
ou credința moștenită, iubire adevărată față 
ou națiunea lor și stimă față cu celelalte 
națiuni, atunci ar fi ămânat serbarea mile
nară pănă la anul 2000, pentru de-a nu 
serbători amintirea unui timp barbar și a 
subjugărei poporelor băștinașe, ci aminti
rea aoelui timp, oând Maghiarii au început 
a primi cultură din Oocident, oând au 
adoptat credința creștinâBcă și moravuri 
mai blânde, când au împrumutat întocmi
rile de stat apusane, și alte mai multe.

Der luorurile aoestea nu se potrivesc ou 
ceroul de idei al domnilor de estăcjl, oăol 
dâcă s’ar da tributul credinței creștine, și 
amintirei unui domuitor areștin, oe ar dice 
la aoâsta Jidanii? Ar trebui să se serbeze 
influință culturei germane și influință bine 
făcătdre a maroei ostioe sâu a Austriei: 
cum i-ar oonveni acesta lui Kossuth II? 
Nu, de o miiă de ori nu ! Trebue preamă
rit timpul, în care puterea barbară și jaful 
de țări îșl serba orgiile și când națiunile 
arioe cădeau jertfă subjugărei. Habeant 
orbi Magyarones!

Dare de semă și mulțămită publică.
Clușiu, 22 Aprilie n. 1896. 

(Urmare).
Lista Nr. 8., d-na Ana Vertic, Bistrița 

Contribuiil: G. Vârtio, jude în pens. 10 fl., 
Ana Vârtio 5 fl., I. Issip 2 fl., V. Bălan 1 
fl., Al. Silași 1 fl., I. Baoiu 50 cr., I. Măr
gineau 1 fl,, Ant. Precup 1 fl., I. Pop 1 
1 fl, I. Bârsan 1 fl., G. Beridon 1 fl., G. 
Vârtio 1 fl. 50 cr., I. Marte 1 fl., 1. Ghe- 
ție 2 fl., E. Dan 50 or., L. Avram 2 fl., 
Eugenia Tripon 2 fi., S. Bruț 2 fl., M. Mi- 
hailaș 2 fl,, St. Bruț 1 fl., G. Curtean 1 ii., 
D. Longin 2 fl., I. Cherecheș 1 fl., A. 
Georgiu 1 fl., Dr. T. Pascu 2 fl., Suma 
45 fl. 50 or.

Lista Nr. 10 Col. d-1 Valenu Candrea, 
jurist, Baia de Criș. ContribuirI: Rom. 
Coțoiu 3 fl., T. Pop 1 fl., S. Ciorogariu 
50 or. S. Stănilă 1 fl., G. Candrea 2 fl., 
Suma 7 fl. 50 cr.

Lista Nr. 14 Coleo. d-1 Aurel Capușan, 
jurist. Dretea: I. Căpușan 2 fl., I. Gal 5 
fl , St. Pop 1 fl., El. Gabor 1 fl., D. Mun
tean 1 fl., I. Luca 1 fl., N. N. 50 cr., 
Griinheim V. 50 cr., nedeseifrabil 50 or., 
Dr. Hunka I. 50 cr., Dr. D. Marincaș 
1 fl., M. Știrb 50 or., 1. Lehene 50 cr., 
Suma 15 fl.

Lista Nr. 17 Col. d-1 Victor Fodor, 
medicinist Băgău: Ier. Crișan 1 fl , Melin- 
tie Crișan 1 fl., Aion Boeriu 1 ufl. Su
ma 3 fl.

. Lista Nr. 18 Col. d-1 Farteniu Barbu, 
stud, jurist, Rheginul săsesc: Patriciu Bar
bu 3 fl., G. Șagău 2 fl., G. Șandor 1 fl., 
I. Popesou 1 fl., Dr. Aug. Chețan 2 fl., I 
Popescu 3 fl., N. Orbean 2 fl. M. Cetățeen 
1 fl., Suma 15 fl.

Lista Nr. 21 Col. D-1 loan Dobrean, 
preot în Corbu: I. Dobrean 1 fl., G. Câm- 
pian 50 cr., Gr. Trif 50 cr., G. Ciobotar 
50 cr., Aug. Dobrean 1 fl., St. (nedesci
frabil) 50 or., P. Miiuche 1 fl , Suma 5 fl.

Lista Nr. 23 Col. D-1 Dr. Jacob Ra
du, preot, Șermaș: Dr. J. Radu 2 fl., I. 
Lasou 50 cr. Suma 2 fl. 50 cr.

Lista Nr. 26 Col. D-ra Elena Callini- 
Gudea : Frații Callini 5 fl., Elena Calhni 
3 fl., Letiția Nuțu 3 fl., Iuliana Nicolesou 
1 fl., Al. Nicolesou 1 fl., Mateiu Radu 50 
or , A. Csdar 1 fl., Gr. Popescu 1 fl. 50 
cr., N. N, 5 cr., Suma 16 fl. 05 cr.

Lista Nr. 27 Col. D-ra. Aurora Lado, 
Restoșuca: Aurora Lado 2 fl. 60 or., I. 
Lado 3 fl., Hermina Marcu 50 cr., I. Bu- 
our 10 cr,, S. Sbâroea 1 fl., V. Trifu 50 
cr., Mana Popescu 50 cr., St. Teglar 50 
or., Letiția Cupșa 50 cr., I. Mazăre 50 cr., 
Inmie Sbâroea 50 cr., Sabina Sbârcea 20 
or., Letiția Gărg 50 cr. Maria Iuliana La
do 30 cr., Auica Sbârcea 50 cr., nedesoi- 
frabil 30 cr., Suma 12 fl.

SClin ULTIME.
Făgăraș, 8 MaiQ. (Telgr. part, a 

„Gaz. Trans-") Aseră patrioții mile
nari, cu ocasiunea conductului de 
torțe în onorea serbărei, sparseră fe- 
resirile d-lui loan Șenchea.

Budapesta, 7 Maifi. Astăzi a 
fost pus pe picior liber Carol Pulszky, 
fostul director al galeriei de tablo
uri, după-ce fratele seu, Augustin 
Pulszky, a depus înaintea ministru- 
lui-președinte Banffy cauțiunea de 
54,000 fl.

Viena, 7 Maid. Camera deputa- 
ților a primit astăcJi la a treia ce
tire proiectele de lege privitore la ale

geri. Prima lege, care cuprinde schim
barea legei fundamentale privitdre 
In representanța imperiului, s’a pri
mit cu 234 contra 19 voturi, er a 
doua lege, care cuprinde întregirea 
legii electorale pentru Reichsrath, 
s’a primit cu majoritate absolută.

DIVERSE.

0 reclamă japoneză. Un librar din 
Tokio din Japonia faoe următorul anunciu: 
„Prețuri așa ieftine oa într’o loteriă; Cărți 
așa elegante ca o fetișoră, oe scie să 
oânte ; Tiparul curat ca oristalul; Hârtia 
tare ca pielea elefantului; Trimiterea se 
faoe așa de repede, oa glonțul pușcat din 
tun; Pe cumpărători îi traotâză oa pe pa
sagerii de pe corăbii!"

Trei bustnri. Pe timpul imperiului 
al II-lea din Francia, Iosif Colonna di Câ- 
sari della Rooca era oel mai renumit sculp
tor din Paris, și busturile pregătite de el 
erau cele mai căutate în întreg orașul, 
împăratul Napoleon III comandă într’o di 
la Colonna trei Gusturi — al Țarului Aleo- 
sandru II, al Sultanului Abdul-Aziz și al 
Șahului Nasr-Eddin. Busturile au fost des
tinate pentru castelul Louvre, pentru Lu- 
xenbourg și pentru Palais des beaux arts, 
și Colonna le și oonBtrui la timpul statorit. 
împăratul Napoleon III i-le plăti bine, dâr 
nu le acceptă, fiind-că Colonna, care de 
nascere era din Corsioa și era un ultra 
republican, din neatențiune se esprimă în
tr’un mod nerespectabil asupra lui Na
poleon III cătră un dignitar dela curte. 
Don Iosif Colonna muri, âr busturile ră
maseră familiei sale. Aoum se pare ca o 
hotărîre ouribsă a sorții, oă aoeștl trei dom
nitori, ale oăror busturl au fost pregătite 
de Colonna, toți au murit de morte silnică. 
Astfel Sultanul Abdul-Aziz a fost sugru
mat, Țarul Alecsandru II a fost aruncat 
în aer, âr Șahul Persiei, după cum soim, 
a fost împușcat (filele trecute.

După spatele lumii. In partea sudioă 
a Oceanului Atlantio înoă în anul 1506 
s’a descoperit o insulă numită Tristan de 
bunha și nu de mult acâstă insulă a fost 
oercetată de cătră guvernorul insulei St. 
Helena, care cjioe, că insula Tristan de 
buDha are o estensiune de 115 metri pă- 
trațl și raporturile de traiu pe acea insulă 
sunt cam favorabile. Insula are 61 de lo
cuitori (18 bărbați, 23 femei și 20 de copii) 
cari sunt în deplină sănătate și au cerut 
dela guvernor să le dea învățător, der me
dic n’au voit să primâscă. Locuitorii de 
pe acea insulă se ocupă cu orescerea vi
telor și posed 600 vite oornute, 500 capre, 
câțl-va măgari și porol și o mulțime de 
găini și gâsce; cartofii se produc aici forte 
bine. Locuitorii au oa conducător pe un 
om de-acolo, cu numele Petru Green', ei 
locueso în bordee de pâtră, oultivă pă
mânt, âr alții se ocupă cu vânatul de foce 
pe insula Inaccessible; untura de focă o 
folosesc pentru iluminat, âr băuturile spir- 
tucse încă nu li-e sunt cunoscute, oâiuL 
înBă le place fârte tare. Omenii aceștia nu 
cunosc Dicl o lipsă și nu se plâng de ni- 
mio alt ceva, decât numai contra pisioelor 
sălbatice, cari se sporesc fârte tare.

Literatură.
Exiliul Românilor în Rusia și tes

tamentul lui Petru cel Mare, este titlul 
unui volum de 160 pag. scos la BuourescI 
de d-1 1. G. Valentineanu. Scrierea aoesta 
de netăgăduit interes traotâză despre „miș
carea dela 9—11 luniu 1848“; — despre 
„guvernul dela 1848 și emigranții"; — 
cuprinde poesii politice, scrisori din timpul 
răsboiului franco-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 cuprincjend „Cugetări, Maxi
me, proverbe, Anecdate, cântări naționa
le și politice*  din tâte provinciile române. 
Prețul unui esemplar 2 lei. Recomandăm 
poblioului aceste publicații bine reușite.

nări partioulare cu câte-va flile înaintea 
fisbucuirei, adesea insă aceste modifioărl 
sunt independente de cutremur. Astfel apa 
scade într’ensele și pare a seoa cu totul; 
■seu devine turbure, seu îșl schimbă careul, 
secând unele îsvbre și apărând în alte lo
curi, precum s’a întâmplat la Catanea la 
1818, unde câte-va minute înaintea oelei 
d’intâifi cutremurări au eșit pe suprafața 
.pământului 14 puțuri nouă cu apă caldă.

Flacăre și gaze de diferită natură es 
■adesea din orepăturile solului în timpul de 
orutremurl. Gazele combustibile întrețin 
acele flacăre, cari în genere indioă o ac
tivitate vulcanică; gazele mefitice și ires
pirabile influențeză mai cu sâmă asupra 
animalelor dotate ou simțul mirosului într’un 
grad superior, dâr mai ales animalele săl
batice fug în neastâmpăr din pesceiile, oe 
looueso, unde aceste gaze par a se desvolta 
în mai mare abundanță.

Tot așa de neasigură este și influneța 
ce cutremurile ar avea asupra termome- 
trului și a barometrului, cu tote oă adesea 
barometrul, a fost forte scăcjut înaintea 

.ivirii de cutremuri de o întindere mare.
(Va urma.) *
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„Fire de tort“, ouprin^end 35 de 
poesii scrise de cunoscutul nostru poet 
George Coșbuc. O carte elegantă, ou un es- 
terior plăcut și tipar frumos, cuprin4end 
vre-o 180 pagine. La urmă se află și o notă 
ou text în prosă de vre-o 7 pag. Poesiile 
d-iui Coșbuc sunt mult mai cunoscute și 
aprețiate din partea publicului, decât să 
mai aibă lipsă de recomandare. Un esem- 
plar din aoest volum oostă 1 fl. și se află 
de vencjare la librăria editore C. Sfetea din 
Bucurescî, se pote însă procura și prin li
brăria Ciur cu din Brașov.

*
Povești din popor este titlul unei fru- 

mbse colecțiuni de povești poporale, scrise

de d-1 loan Pop Reteganul, cunoscut atât 
de bine cetitorilor noștri din bunele și fru- 
mosele sale scrieri poporale. Colecțiunea 
acesta de povești a fost premiată și tipă
rită de Asociațiunea transilvană, — e o 
carte tipărită frumos și cu gust, se estinde 
pe 207 pag. avend în partea primă și o 
prefață de d-1 Zahariă Soiu. De vendare 
la tote librăriile din țeră.

Cursul la bursa din Viena.
Din 7 Maiă 1896.

Renta nng. de aur 4% .... 122.40
Renta de corone ung. 4% • • • 99.—
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% . 123.55
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4t/2°/0 101.35

Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% • . 
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 860 ....................
Aoții de ale Bănoei austro-ungară 
A.oții de-ale Bănoei ung. de credit 
Acții de-ale Bănoei austr. de credit 
NapoleondorI.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................

121.40
97.10
97.25

156.75
138.75
101.10
101.20
122.55
145.50
950.—
388.—
355.50

9.54
58.80

120.20
47.75

Rente de cordne austr. 4%. . .
Note italiene..................................

101.2&
44.25

Cursul pieței Brașov.
Din 8 Mai ti 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.50 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Curup. 9.52 Vend. 9.54
Q-albenI Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusesol Cump. 127. Vend. —.—
Mărci germane Cump. 58.40 Vend.
Lire turoesoi Cump. 10.60 Vend.
Boris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Proprietar; Dis Aurel Niurețianui.
Redactor responsabil Gregoriu Kflaior.
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f=S s’află în tote magaziile ie specerei cn prețurile fabricei, fia-care pachet și
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'EP O envelopă este proveiut cu firma nfistra. »-<
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® | Nutritor și ușor de mistuit. ®

Mostre atrăgetâre
pentru mușterii privați gratis și franco. Cffiete cu mostre, cum nu 

s’au mai vădut pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Pemvien și Dosking pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele 

funcționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici; livree-uri, postavuri pen
tru biliarde (mese de joc), și trăsuri. - Asoi'timent forte bogat de LODEN din 
Stina, Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, nu 
pot nici o concurență. — Asortiment de șaluri fine și durabile pentru dame in colori forte 
moderne.— Ștofe de spălat, pleduri de voiagiu dela 4—14 fl. Tote cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
er nu sdrențe eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, să se adreseze la

JOH. STIKAROFSKY în Briinn. postavuri" austriaco). I
Deposit permanent de postavuri peste milione florini.

W®' Trimiterea numai cu ramburse. -^a
cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub marca „Marfa lui Sti- 
karofsk “ oferă, alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend 
sub nici o condiție marfă.v 899.19—24.

Sg»

Cc^
Sg)

Anmiciuri
(mserțtai și reclame)

Suniiâ a se adresa subscrisei 
admânîsftî’atâusnL Sn casui pu-

Sosirea si jlecam trenurilor în Brasov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 6re 07 m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucurescî la Brașov:

Trenul accel; 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după am6c|I- 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 6re 19 minute s6ra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 6re 31 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 6re 15 min. dimin. 
Trenul de persoue: 1 oră 46 m. d, am. 
Trenul mixt: 7 6re 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

T) Aoest tren circul6ză numai Joia Dumineca și la sărbători.

bSecării unui anuncâu maă mult 
de odată se face scădeinmeni, 
C2?e cpesce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orî.

Admi.istr. „Gazeta Trans. “

Plecarea trenurilor din Braș.
I. Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. accelerat: 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucurescî:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin.
Tr. accelerat; 5 6re 14 m. dimie.
Trenul mixt: 11 ore înainte de ame^l. 
Trenul aocel.: 2 6re 19 min. după am,
3. Dela Brașov la Zernescî. (Gara Bartolomeiu. 

Trenul mixt: 8 6re 35 min. dimineța.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: 4 ore 30 min. dim.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persdne: 3 ore 1 după am. 
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 ore 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persone 6 6re 40 min. sera.

O
A. Mureșianu 

ISrașovâ, Tergulu Imahii Wr. 30.

A cestu stabilimente este proveijutu cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiindu bine asortatu cu totu 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne 
este pusu în posițiune de 
comande cu promptitudine

(
♦
♦

i
♦
♦

*
♦
♦
♦
♦
♦<
♦
4
♦
4
4

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașovu Tergulu Inului Nr. 30, eta- 

stradă. — Prețurile moderate. — Co
afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovii.

n g s

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURU, ARGINTII ȘI COLORI.

CÂRTI DE SCIINȚÂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST.AT'u’TZj.

FOI PERIODICE. 
BILETE ITe" VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME_ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

giniți. I, cătră 
mandele din

vis!

Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potd face și reîno 
ori și când dela l-aia și 15 a fiă-cărei luni.

Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc- 
ca eapedarea se li-se facă după stilul nou. t

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurit și sâ arate și posta ultimă.

Administraț. „fîaz. Trans.“-

f 3

<?33

te

te

te 
a put£ esecuta on-ce gg 
și acurateța, precum:

REGISTRE șl IMPRIMATE
pentru tote speciile de serviciurL

ZIZZZZ-~-.-_T'Ț‘"T“T7T_

Compturi, Adrese,
Circulare, Scrisori.

(Ant/ve/Ae^ in lolă niătiwiea-

mw ura,
INDUSTRIALE, de HOTELURÎ 

și RESTAURANTE.prețuri-curențe și diverse
BILETE DE INMORMENTARI.

se primescu în biuroulu

Tipografia A,. Mureșianu, Brașov.


