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nlstrațluno în Brașov și la wr- 
mătdrele Birouri de anunolurl: 

în Viena: Jf. Dukes, Heinrich 
Schalsk, Rudolf Kosse, A. Oppelâts 
Nftohfolger; Anton Oppelik, J. 
Baunsbcr, în Budapesta : A. 7. 
Ooldbergerg, Eckstein Bernat: în 
Bucur es ci: Agcnce Havas, Suc- 
curaale de Roumanio; în Ham
burg: Karoiyt & Liebmann.

Prețul Inserțlunllor: o seria 
garmond pe o coldnă 6 cr. și 
80 cr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
«eriă 10 cr. aeu 80 bani.
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Abonamente neutru Austio-Ungarla: 
Pe un an 12 fi., pe șoae luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneofi 2 a. pe an.

Pentru Eomâuia si străinătaie;
Pe un an 40 franci, po ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni*  10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

Se prenumără la t6to oficiele 
poștale din întru și din atară 

și la d(L Goleotori.
AHamtiU pentru Brașov 

adminiatrațiunea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 80 î! etaniu 
I.j pe un an 10 fl., po sitae 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 ar. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
12 fi,, pe 6 luni 6 fi.. pe wei luni 
3 fi. Un esemplar 5 or. v< a. 
s6u 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile snnt 
____ a bo plăti înainte.

1896.

Ergo... trebue oprită!
B r aș o v, 29 Aprilie v.

Decă ar mai fi fost de lipsă, 
de-a motiva absoluta necesitate, ca 
obștea partidului nostru național ro
mân să iesă din amorțelă și se în- 
căpă a se ocupa serios de cestiunea 
sa de esistență, atât de cumplit 
amenințată prin procederea arbitrară 
a guvernului dela procesul Memo
randului încâce, atunci nu ni-am 
pută închipui o motivare mai strălu
cită, mai elocuentă și mai convin- 
getore, decât aceea, ce o aflăm ac|î 
în semioficiăsa „Budapester Corres- 
pondenz" și în guvernamentalul 
„Pester Lloyd".

După ce partidul nostru națio
nal aprăpe doi ani de cpl® a stat 
neactiv față cu cunoscuta ordonanță 
a ministrului de interne unguresc 
din Iunie 1894, prin care se atacă 
organisația lui, a fost de-ajuns și 
numai convocarea, ce s’a făcut pen
tru întrunirea unei conferențe a par
tidului cu scop de-a aduce la cu- 
noscința acestuia în mod cuvenit po
runcile și sentința ministrului, pen
tru ca se fiă sfioși din fire toți cei 
dela ministeriile ungurescl, începând 
dela br. Banffy păuă la cel din 
urmă scriitor al adjutantului seu

Ne mai aucjită „impertinență 
daco-română", ne mai pomenită 
„cuteza’re de conspiratori“, se voăscă 
acum, în toiul trufiei celor cu mileniul, 
a reactiva partidul național român 
și conferențele lui!

Și cât de „cinici" sunt acești 
„agitatoil", cu- cât „fariseism" se 
îmbracă ei în haina de „philistri", 
păstrând formele legei și vorbind de 
„ordinațiuni" și de „statute" : to te 
numai spre a ascunde „planurile lor 
perverse" și „agitațiile lor anti-con- 
stituționaie! “

Sciți vorba Romârfului: „4i-i 
mamă, gușată, ca se nu-ți apuce a 
4ice“. „Maghiarii" de curend „re- 
cepți" dela „Pester Lloyd", cava

leri dela rudă parfumați cu usturoii!, 
ne iau pe dinainte și ne strigă ei, 
ceea ce suntem în drept a le striga 
noi lor și patronilor lor, ne strigă, 
că am ave, cjcu, planuri pernicidse 
și că am unelti în contra consti
tuției.

Dl Hieronymi, se’nțelege, n’a 
avut planuri perniciăse și n’a lovit 
de loc în constituțiă, când a cerut 
dela partidul național român, ca se 
se sugrume însu-și cu sforicică de 
mătasă, ce i-a presentat’o, cum fă
ceau Sultanii față cu acei slujbași 
ai lor, a căror pier4are o hotărau. 
Nici că ar mai putea fi vorbă de-o 
violentare, de-o călcare de lege și 
de constituțiă din partea unui mi
nistru unguresc tocmai acuma, la 
coda veacului milenar, când se ser- 
beză unitatea și indivisibilitatea na
ției arpadiane venite din Schitia.

Se ne ierte înse Max Falk se-i 
spunem, că doctrina, cu care orga
nul seu se încârcă a întârce cu fun
dul în sus tâte principiile de drept 
și de libertate în stat, și cu care 
umblă se întorcă pe dos și „legea 
de naționalitate", singurul paravan, 
după care se mai ascunde rușinea 
gâla a liberalismului unguresc, este 
doctrina cea mai miserabilă a tim
pului de față. Nici orgiile celui mai 
sălbatic despotism de rassă nu pu
teau să scâtă la ivelă o astfel de 
doctrină ticălosă și abiectă, decă nu 
s’ar afla între fanaticii orbi spirite 
veninâse de speculanți de suflete și 
de vendători de neamuri, ca cele, 
ce infecteză atmosfera cu răspândi
rea unor pamflete, cum este cel pu
blicat în „Pester Lloyd" în contra 
partidului național român.

Cetățenii de naționalitate ro
mână nu mai pot se formeze, după 
„Pester LI." și „Bud. Corresp." un 
partid, fiind-că, ve4i Dbmne, Ma
ghiarii recepți dela numitele foi nu 
mai vor să admită nici naționalități 
în acest stat, ci numai o națiune 
maghiară și declară ori-ce forma
țiuni de partide, cari ar fi în con

tra unității acestei națiuni, de ilegale 
și anti-cnnstituționale.

Ba merg așa de departe des- 
poțil evreo-maghiari, încât nu mai 
vrâu se ierte naționalităților de-a 
avâ nici măcar aspirați uni ca națio
nalități, adecă ca popâre deosebite 
prin rassă de națiunea maghiară. 
Și ca să pună vârf la tâte, oficioșii 
și semioficioșii lui Bânffy tăgăduesc 
acuma cu totul și legea de naționa
litate și, ca nisce adevărați „tăgă- 
duși", nu numai că nu vor se scie 
de o unitate politică a cetățenilor de 
tâte naționalitățile, de care vorbesce 
legea dela 1868, ci negă chiar cu de- 
sevîrșire dreptul de esisțență al acelor 
naționalități.

Destul că înaintea celor dela 
putere a4i se declară de minciună 
tâte câte s’au întâmplat cu „națio
nalitățile" și câte s’au făcut în sînul 
acestora, dela 1868 încâce. Pentru 
ei astă4i nu mai esistă în acest stat 
popor român, limbă română, șcâle 
române, biserici române, prin ur
mare nici aspirațiunl române : tâte 
au fost numai un vis urît, din care 
s’au deșteptat acuma porodițele 
vechi și cele noue recepte ale lui 
Arpad.

Etă metamorfosa desăvârșită, ce 
au produs’o serbările mileniului la 
Unguri și fiind-că Românii „neculțî" 
„încăpăținați" persistă în rugina lor 
vechiă românescă și nu vor se trăcă 
și ei prin acesta metamorfosă, sunt 
escomunicați ca stând în afară, de 
constituțiă, ca cetățeni „trădători", 
ca nisce șerpi veninoși în sînul pa
triei.

Nu-i oportun, prin urmare, ca 
astfel de esistențe, făiă drept de-a 
aspira la o vieță propriă, se se pâtă 
întruni și se se pâtă sfătui în liniște 
și între marginele legale asupra in
tereselor lor. Nu-i oportun se se în- 
trunâscă conferența națională ro
mână, ergo trebue se fiă oprită!

Conferența română în Sibiiu-
Semioficiâsa „Budapester Corres- 

pondenz“ („Budapesti Tudosito") de 
Vineri publică următorul comunicat, 
ce l’a primit fără îndoială din cer
curile guvernului:

După-ce arata ouprinsul convooării, 
prin oare „fostul președinte al oomitetului 
național român disolvat", Dr. I. Rațiu con- 
ohiamă oonferența pe t}'ua de 15 1. o. 
„Bud. Corr." oontinuă așa:

Aserțiunile aoestea ale lui Rațiu și 
resultatul deslușirilor sale se pot resturna 
prin următârele fapte și adevăruri:

Ce se ține de aserțiunea privitâre la 
timp, oâ ei după imânarea ordinațiunei 
până la începerea pedepselor au stat sub 
supraveghiare polițienâsoă, deci, în urma 
restringerei libertății lor personale, au fost 
împedeoațl în împlinirea provooărei din 
ordinațiune, de a aduoe adecă la ounosoința 
oonduoătorilor de partid disolvarea ordinată 
a partidului național român; acâsta nu 
corespunde nicl-deeum faptelor.

Pentru aceea nu corespunde adevăru
lui, deâre-oe ordinațiunea privitâre la di- 
solvare s’a adus numai decât în Iunie 1894 
în modul cel mai frapant, la ounosoința 
oonduoătorilor de partid în „Tribuna® din 
Sibiiu, oare de repețite ori a fost declarat 
oa organul oficial al așa numitului partid 
național român; și a fost discutată în mod 
vehement săptămâni întregi. Punctul final 
al convooărei, oă Rațiu numai aoum, în 
ședința convocată pe 15 Maiă, pote aduoe 
la ounosoința oonduoătorilor ordinațiunea 
priv.tdre la disolvare, este deol de o parte 
neadevărat, de altă parte fals, deore-oe 
ordinațiunea respectivă, după ce s’a dat, 
numai deoât s’a adus în cercurile cele mai 
largi la ounosoința „conducătorilor" ro
mâni, și în realitate fiă-care dintre condu
cătorii români au avut și au cunosoință 
despre aoâstă ordinațiune. Ar susține nea
devărul, cel ce ar outeza se întărâsoă con
trarul. Este neadeverat și aoeea, că Rațiu 
și soții săi condamnați ar fi fost restrinșl în 
libertatea lor personală atunci, când li-s’a 
imânat ordinațiunea privitâre la disolvare; 
deâre-oe din momeutul aoesta și pănă la 
începerea pedepsei lor, condamnații în pro-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Despre cutremure
(Fine )

Timpurile anului par a sta în âre- 
oare legătură cu outremurile. Humboldt a 
observat, că atât în America, cât și în Si
cilia și pe insula Molluoe, timpurile plo- 
iose, și acele de pe lângă eouinooțiil sunt 
cele mai perioulose, adeoă la aoelea cari 
outremurile se iveso mai des. Gompara- 
țiunl întinse și observațiunl moderne con
stată asemenea, oă și în Europa întrâgă 
cutremurile sunt cu mult mai numărose în 
cele șâse luni de tâmnă și de iernă, decât' 
în celelalte șase luni mai oalde de primă
vară și vară. Ast-fel din cele 115 outre- 
mure, citate de geologul von Hoff (1771 — 
1837; directorul museelor sciințifioe dela 
Gotha), cari s’au întâmplat în Europa la 
nordul Alpilcr în anii dela 1821 -pănă la 
1830,
34 au cădut tomna 1 • ■ J 17 primă-vâra
43 „ „ ierna j Ș1 numal \ 21 vara

! . 77 38

Profesorul Fetru Marian dela Basel 
în Elveția (născ. 1795) raportâză după da
tele oe a putut culege, că în aoest oraș 
s’au întâmplat pănă la 1836, 120 cutre
mure, din cari

39 tâmnă 1 ,__ . I 22 primă-var a
41 ierna J v ( 18 vara
«T 40

adecă în partea cea mai rece a anului se 
ivesc un număr de cutremure îndoit de
oât în cele șâse luni mai calde ale anului.

Studii seriâse și întinse au condus pe 
francesul Ftrrey, la Dijon, la resultatele ur- 
mătâre: din 2657 cutremure întâmplate în 
diferite părți ale Europei, în diferiți se- 
ooll, 1524 cad în oele șâse luni de tâmnă 
și de iârna; âră 1133 primăvara și vara. 
— Asemenea din 914 cutremure observate 
în intervalul dela 1801 pănă la 1843, 521 
oad în timpurile reel și 393 în cele șese 
luni calde.

Geologul german Volger (născut la 
1822; suooesiv profesor la Gotingen, Zii- 
rioh, Francf'urt pe Main) găsesoe, că din 
1230 cutremure din regiunea Alpilor. 774 

au căcțut tâmna și iârna, 475 primă vara 
și vara. Deosebit de acâsta Volger a găsit 
din oomparațiunea a 502 cutremuri, că 
182 s’aij întâmplat cjiua, âră 320 nâptea.

Sus numitul Ferrey prin studiul a 
7000 outremurl întâmplate în diferite lo
curi ajunge la resultatul, că luna are o 
influență asupra lor. Cutremurile sunt mai 
frecuente la lună nouă și lună plină, adecă 
la syssygii decât la cuadrature', ele sunt 
mai frecuente când luna treoe la meridia
nul unui loo; asemenea când luna se află 
la perigeu. Tâte aoeste împrejurări arată, 
oă exista o legătură între cutremure și în
tre fluxul și refluxul masei liquide, care 
umple golul globului nostru, acest flux 
fiind provooat, precum se soie prin acțiu
nea atractâre a lunei.

Durata cutremuriler, în genere sourtă, 
variază însă între âre-carl limite. Cele mai 
multe și prăpăditâre cutremure au ținut 
numai oâte-va seounde, rar oâte-va mi
nute. Astfel renumitul geolog și oristalo- 
graf german Naumann rapârtă, că cutre
murul dela 1693, la oare Catanea și încă 

39 orașe și sate din Sioilia au fost răstur
nate ou totul, și peste 60,000 de omeni au 
perit, n’a ținut deoât numai câte-va se
cunde. — Cutremurul dela 1812, care a 
prăpădit Caracas a început ou o sgudui- 
tură de 5 său 6 seounde care a pus clopo
tele în mișoare; apoi a urmat o cutremu
rare de vre-o 10 seounde, după aoeea o 
mișoare succesorie de 3—4 seounde și în 
fine una undulatoriă oeva mai lungă după 
oare orașul se afla transformat în ruine. 
— Cutremurul din Calabria dela 1783 a 
ținut 2 minute; aoela dela Jamaioa 3 mi
nute ; acela deJa Lissabona a ținut 5 mi
nute, dâră loviturile cele mai teribile în- 
să-șl s’au petrecut numai în câte-va se
cunde, repețindu’-se în interval de unul 
sâu două minute. — De multe-orl cutre
murile au ținut mai mult timp repețin- 
du-se în periode lungi, și aoâsta s’a în
tâmplat mai cu sâmă în țările, oarl nu au 
vuloanl aotivl. Causa cutremurilor fiind va- 
porele închise în interiorul orustei pămân
tului cari, în urma marei lor tensiuni, 
oaută să Ocupe un spațifl din oe în oe
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oesul Memorandului n’au stat sub supra- 
veghiare, luând afară pe Gerasim Domide, 
oare din oausa unei încercări de-a fugi, a 
fost pus de fapt sub supraveghiare poli
ță ană.

Ce privesoe, după tdte acestea, or- 
ganisarea partidului, nici una din modali
tățile amintite în oonvocarea lui Rațiu nu 
e admsibilă.

Pe basă „națională" nu se pot orga- 
nisa pretinșii conducători ai românismului 
în înțelesul legei de naționalitate, dedre- 
oe legea de naționalitate citată atât de 
adese-orl de Rațiu și soții, spune în 
introducere apriat următdrele: „Toți ce
tățenii Ungariei formâză și după princi
piile fundamentale ale constituției o na
țiune, națiunea nedespărțiveră, unitară un
gară". Astfel organisarea unei partide se
parate național-române, slovaoe, sârbesol 
eto. ar însemna atâta, cât, în oontră legei 
amintite de ei atât de des și a principiilor 
fundamentale ale constituției, a disolva na
țiunea politică unitară; este deci datorința 
indispensabilă a guvernului, de-a veghia 
strict, ca nu cumva, contra legei și consti
tuției, să se disblve unitatea națiunei poli
tice prin astfel de organisărl de partid, 
stătătore pe basă specială națională.

Ținerea adunărei convooate de Rațiu 
pe 15 c. nu se pote permite și din acel 
motiv, — și prin acâstă pare a se ii hotă- 
rît asupră sorții conferenței — deâre-oe 
conducătorii așa numitului partid național 
român se declară ca representanțl delegați 
ai alegătorilor naționali români, și astfel 
atât conferența, cât și organisarea de par
tid este proiectată pe basă representativă. 
Insă în state parlamentare nu pot fi tole
rate afară de parlament corporațiunl, cari 
fao politică și sunt înființate pe basă re
presentativă, deore-ce aoâsta ar forma o 
vătămare directă a suveranității legislativei. 
Deci nici din acest punot de vedere nu 
pdte fi concâsa oonferența plănuită.

Mai rămâne să ne ocupăm cu alter
nativa basată pe prgrf. 104 al legei elec
torale.

Paragraf 104 al legei electorale regu- 
lăză ținerea adunărilor de partid pe timpul 
alegerilor, se ’nțelege, fără de-a atinge adu
nările de partid organisate pe basă națio
nală, cari adunări lovesc în enunciațiunea 
amintită mai sus a legei de naționalitate. 
In present însă n’a sosit înoă nici timpul 
alegerilor, și ast-fel — chiar dâoă ar pute 
fi vorba despre un partid, care stă pe basă 
națională română, slovaoă, sârbă în con
tra legei de naționalitate nu este oausă 
dea-se permite de astă-dată ținerea con
ferenței. Ce privesoe însă mai departe al
ternativa, ca partid, ca reuniune să se 
organiseze pe basă de statute aprobate de 
ministeriu, mai întâi de tdte trebue să ob
servăm, că ordinațiunea privitore la reu
niuni a ministrului de interne eschide 
apriat posibilitatea, de-a se oOnstitui reu
niunile pe basă „națională", ou devisă „na
țională".

Va să dioă, după cum am arătat mai 
sus, atât spiritul constituțiunei țărei, cât și 
cuvintele preoise ale legei de naționalitate 
esclud apriat, oa autoritățile publice să 
potă concede ținerea unei adunări, care 
voesoe să se organiseze pe ore-care basă 
„națională" (română, slovaoă) și tinde la 
constituirea unui partid politic, care, pre
tinzând pentru singuraticile naționalități 
individualitate de drept publio, țintesoe la 
distrugerea unității națiunei maghiare.

Dovadă pentru aoestea este și modul 
de judeoare și prooederea de pănă acum 
a guvernului în obiectul acesta. E lucru 
sciut, că pe așa numitul comitet național 
român, ce a fost ales întâia-oră de confe
rența electorală a inteligenței române, pe 
care Ilie Măcelariu a oonvooat’o la Mer- 
curia în Zilele de 7 și 8 Martie 1869, mi
nistrul de interne prin ordinațiunea sa de 
sub numărul presidial 986 încă în 18 a 
aceleași luni l’a declarat de disolvat ou 
motivarea: „Chiămerea acestui oomitet a 
fost, de-a se îngriji de eseoutarea hotărî- 
rilor conferenței dela Mercurea; aceste 
hotărîrl însă prin decretarea pasivității au 
țîntit a face ilusoriă legea electorală și a 
zădărnici validitarea dreptului electoral, va 
să Zioâ au țintit la împedecarea eseoutărei 
unei legei sancționate de „Majestate". Ba 
când Măcelariu a insinuat din nou recurs 
în contra aoestei ordinațiuni de disolvare, 
ministrul de interne prin hârtia sa dela 7 
Aprilie nr. preș. 1213 din 1869 a întărit 
din nou ordinațiunea sa de interzicere.

Este adevărat, că o parte a inteli
genței române a ținut și pe timpul ale
gerilor din 1872 și 1875 câte-o conferență 
la Alba-Iulia și Sibiu, dâr aceste confe- 
rențe n’au fost organisate pe basă repre
sentativă. Acest comitet a fost ales din 
nou număr de conferența convocată în 
1878. Acest comitet apoi, în conferența 
din 1881, a organisat pe basă representa- 
tîvă așa numitul partid național român.

Partidul național român cu organis
mul său representativ de fapt a esistat 
ce-i drept dela 1881 pănă la 1894, în con
tra ordinului de disolvare din 1869, der 
fără ca autoritățile să fi avut cunoscință 
oficială despre acestă esistență. Ceea ce 
s’a înființat însă pe cale abusivă nu dă 
dreptul esistenței legale niol unui organism, 
și de aceea ministrul de interne, îndată ce 
la 1894 a ajuns la ounosoința, că așa nu
mitul partid național român, oa atare, lu- 
orâză, ca organisat pe basă representativă 
și că el are în comitetul esecutiv orga
nismul său permanent, numai decât l-a și 
disolvat, ba prin o ordinațiune de mai 
târZiu a și clasificat ca transgresiune 
orl-ce luorare ulterioră a lui.

Pe basa tuturor acestora, conferența 
proeotată în present, oare fiă intenționat, 
fiă din întâmplare e pusă tocmai pe acea 
Zi de 15 MaiO, oare tot-odată e aniversarea 
renumitei adunări revoluționare dela Bla- 
șiQ, din 1848 și coincide și ou demonstra- 
țiunile, pe cari în România, pentru scopuri

individuale și de partid, le arangiâză în 
aoâstă Zi agenții legei culturale în contra 
mileniului — ținerea; conferenței proiectate 
pe 15 Maid nu se pote permite, ou atât 
mai puțin nu, fiind-oă ea, după cum apare 
și din împrejurările amintite mai sus, nu 
vrd să fiă nimic alt-ceva, deoât o demon
strația rău înscenată în oontră actualei 
sărbători milenare a statutului maghiar și 
în contra națiunei maghiare, unită politi- 
cesoe, pe care demonstrația însă, ce turbură 
disposiția publioă și liniștea sooială, au
toritățile statului aflătore în Sibiiu au da
torința neapărată de-a o zădărnici.

Steagul unguresc ars la Caransebeș.
Foile din Budapesta, ce ni-au sosit 

aZl, publioă telegrame dela Lugoș, în oare 
se spune, că în Ziua de 9 MaiO, când s’a ser
bat mileniul în Caransebeș, mai mulțl de
monstranți, luând un stâg unguresc de pe-o 
oasă, l’au ars ou pompă. Unele telegrame 
susțin direct, oă făptuitorii au fost teologi 
români din Caransebeș, altele spun, că nu
mai „se vorbesce", că făptuitorii ar fi teo
logii români.

Ddcă și întru cât sunt esaote aceste 
telegrame, nu oercetdză nici una dintre 
foi. Ba să nu fim nedrepți, una totuși le 
pune în cumpăna criticei, arătând, că nu 
vrâ nici deoum pe basa aoelor telegrame 
să-și dea verdictul condamnator asupra 
teologilor români din Caransebeș și a epis
copului lor, oum o face, de esemplu, ou 
atâta furiă „milenară" arohi-șovinisticul 
„Bud. Hirl“.

Acea foiă aste „Alkotmany11,, organul 
partidei poporale, care partid, precum 
soim, și-a propus să fiă mai puțin fanatio 
față cu confesiunile nemaghiare. „Alkot- 
mâny" reproduce după „Kozponti Tudositd" 
următorea telegramă: „Lugoș, 9 Maifi. In 
Caransebeș teologii români au ars stegul na
țional maghiar cu mare oeremoniă". — 
După aceea observă, că numita fdiă lito
grafiată, e cunoscută oa una, oe aduoe de 
multe-orl informațiunl mincinose și Zice, 
oă soirea ’i-se pare de necreZut, așa că se 
mărginesoe numai la simpla ei înregis
trare.

0 telegramă, oe-o publică semi-ofi- 
oiosul „Orsz. Ert.“, datată tot din Lugoș, 
înfățișâză lucrul într’o lumină mai du- 
biosă. Ea este de următorul cuprins:

„Lugoș, 9 Maiti: „AZl dimineță s’a 
ars în Caransebeș stindardul național ar
borat din incidentul mileniului pe casa co
merciantului Heller Jakob, după cum se 
afirmă, prin elevii seminarului teologio ro
mân de-aoolo. Vioe-șpanul Litsek Bela și 
comandantul de gendarml Hollâk au ple- 
oat imediat la Caransebeș, pentru oa să 
pornâscă aspră cercetare".

Pe basa unor astfel de soiri nesigure, 
amintitul „Bud. Hirl." nu întârZiă a-șl des- 
volta vitejia „patriotică" tunând și fulge
rând într’un articul de fond în contra epis
copului român dela Caransebeș, a prepa-

randiei și a seminarului gr. or. de-aoolo, 
cerând niol mai mult, niol mai puțin, de
cât imediata lui închidere.

Așteptăm soiri autentioe dela Caran
sebeș.

Maghiarisare de nume în 1895.
„Societatea centrală pentru maghiarisare 

de numeu începuse în Novembre 1895 din 
Budapesta o acțiune intensivă, și provooâ 
solemnei poporațiunea Ungariei, oa în 
preajma mileniului să-și maghiariseze nu
mele toți oei cu nume nemaghiare. Preșe
dintele aoelei societăți, făoând aoum un 
raport asupra resultatului amintitei aoțiunl, 
oonstată cu durere, oă provocările sooie- 
tății au cam sunat în pustiu, dedre-oe 
comparând anul 1895 cu 1894 numărul 
celor oe și-au schimbat numele a crescut 
„numai cu 178". Spune mai departe pre
ședintele acelei „vrednioe" societăți, oă 
vina la aodsta o pdrtă în cea mai mare parte 
autoritățile publice, oarl sunt forte indi
ferente față ou scopurile sooietății de ma- 
ghiarisare.

In raport se arată între altele, că 
Jidanii au fost aoeia — lăudă lor, esolamă 
raportorul — oarl și-au maghiarisat în mai 
mare număr numele. Apoi spre întristarea 
ndstră și spre rușinea respectivilor, trebue 
să constatăm, oă în aoel raport se amin
tesc 40 gr. oatoliol și 8 gr. orientali, oarl 
și-au maghiarisat numele în decursul anu
lui 1895, âr în jumătatea acesta de an 
s’au aflat 16 gr. oat. și 3 gr. or., oarl 
uitându-șl de neamul lor și-au însohimbat 
numele în unguresoe.

Cu numele se amintesc în raport 4 
BomânI, oarl și-au maghiarisat numele în 
următorul mod: Albu în Zâgoni, Negru 
Teodor în Nador, Nioorescu Vinoenție în 
Nagy, și Rinu George în Râvesz.

Insemnați-vă Românilor, numele a- 
cestor păoătoșl, cari nu s’au rușinat de ași 
trada națiunea și numele lor străbun, ere- 
dit din moșl-strămoșl!

CRONICA POLITICA.
— 29 Aprilie.

Unele Z’are Budapesta publioă
soirea forte puțin probabilă, oă la inter- 
venirea ministrului-președinte Banffy, mi
nistrul de esterne austro-ungar, contele 
Agenor Goluchowsky, ar fi primit dela mo- 
narchul împuternicirea de-a interpela guver
nul român pentru acțiunea Buourescenilor 
contra mileniului și a pretinde oa si se 
curme demonstrațiunile.

*
Foile unguresol au mers fdrte departe 

ou atacurile îndreptate contra Escelenței 
Sale Metropolitului Miron Romanul din 
oausa ounoseâtei sale oiroulare publicate 
din incidentul mileniului. „Arad es Videke", 
după ce Zi°e> oă „Metropolitul de mult 
sufere de paralisă și nu mai e în stare de-a 
judeoa," acusă guvernai, oă „între aotualele

mai mare și să depărteze orl-ce ar pune o 
piedeoă la acdstă a lor espansiune, se în
țelege de- sine, că pe unde se găsesoe 
vre-un canal vuloanio, acesta va înlesni 
eșirea vaporelor și cutremurările vor în- 
oeta ; în absența unui asemenea canal ab- 
ducător, tendințele vapdrelor de a eși se 
vor prelungi mai mult și cutremurările cau- 
sate printr’acesta se vor repeți mai ade
sea până să stabilâscă equilibrul între for
țele intestine, cari se află în luptă.

Astfel outremurul dela Pignerolo în 
Savoia la 1808 a ținut pănă la 7 săptă
mâni; aoela dela Constantinopol la 1510, 
45 de dile, mai fără încetare; Pașalieul 
Alleppo a fost outremurat tdtă luna lui 
August și Septemvre în anul 1822; Cara
cas se cutremura mai necontenit dela 21 
Ootomvre 1766 pănă la finele anului 1767; 
la Chili a ținut cutremurul dela 1822 pănă 
la finele lui Septemvre din anul 1823; te
ribilul outremur dela Cumana a durat 14 
luni; la Monteleone în Calabria s’au pro
dus în anul 1783 nu mai puțin de 249 de 
sguduiturl din cari 98 forte tari, și locali-

tatea nu s’a liniștit deoât după patru ani. 
Câte-odată se întâmplă ca outremurile să 
se reproducă la periode determinate ; astfel 
se crede la Canada, că la fiă-oare 25 de 
ani se întâmplă câte un cutremur tare, la 
Copiapo în Chili, oă fenomenele acestea se 
repetă la fiă-oare 23 de ani; însă asemenea 
teorii nu au mol o basă, din oontră repro- 
ducțiunile periodice sunt din cele mai rari 
și stau isolate.

Ivirea simullanee de cutremure în lo
calități forte depărtate una de alta nu este 
prea rară și se esplică prin comunicațiunile 
interiore ce esistă în spațiurile interiore ce 
esistă în spațiurile de sub crusta pămân
tului; asemenea outremurele diferitelor lo
calități alternâză, adecă când o parte a 
pământului este sguduită o a doua parte 
se află liniștită și vioe-versa, aoâsta fiind 
cutremurată, întâia se sflă în repaus. 0 
probă necontestabilă pentru aceste comu- 
nicațiunl subterane ne dă faptul, că de 
multe-orl un outremur găsesce un canal 
abducător seu un ventil într’un vulcan de
părtat. Asemenea legături subterane pare

că esistă între Italia de sud și Syria, pre- 
ouin și între Vesuv și Etna. Amândoi acești 
vuloanl încetase de a lucra dela 1771 îu- 
cdee, pe oând Italia întregă era sguduită 
de numerdse cutremure, pănă oând vezu- 
vul a isbuonit ou o violență mare în anul 
1778.

De atunci peninsula a rămas liniș
tită pănă la marele cutremur dela Calabria. 
După outremurul oel tare dela Riobamba 
în Granada nouă, în anul 1797, 4 Februarie, 
insulele Antile au fost într’una outremurate 
în ours de 8 luni de ZHe, pănă la erup- 
țiunea dela 27 Septemvre (1797) a vulca
nului dela Guadelupa, care se afla stins 
pănă atunci; âr după ce vuloanul a stat, 
cutremurele au reînceput și între altele au 
prăpădit cu totul Cumana.

La finele anului 1811 au început ou
tremurele, cari au sguduit cu mare vio
lență valea Mississippi în ours de un 
an; la 26 Martie 1812 fu teribilul outremur 
dela Caracas; eră la 27 Aprilie a început 
să luoreze vuloanul St. Vipcent, care a 
fost stins de mai mult de 100 de ani, și

de atunol s’au împuținat outremurile în aoea 
parte de pământ.

La vestitul cutremur dela Lisabona, 
coldna de fum a Vesuvului a dat îndărăt 
în orater; la outremurul dela Riabamba, 
vulcanul dela Pasto, la o distanță de 360 
kilometre spre sud, oare se afla în aotivi
rate, a încetat de-odată.

Cutremurele au o iuțălă de propaga- 
țiune forte variabilă după împrejurări, 
adeoă după intensitatea oelei d’întâifi lovi
turi din interiorul pământului, după masa 
și structura stânoilor prin oare se propa
gă, după direoțiunea munților și alte. Ex
periențele în acestă privință sunt fdrte pu
țin numărose. Ast fel s’a găsit aproximativ, 
că cutremurul dela Lisabona, înainta ou o 
iuțelă de 550 metri pe secundă; acela 
dela 1846 din Provinciile Binale se pro
paga cu 460 metri, și outremurul dela 
Antille din 8 Februarie 1843 ou 725 metri 
pe seoundă.
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împrejurări de naționalitate a lăsat pe 
aoest om așa lung în posițiunea lui de aZl“- 
Pretinde apoi a soi „din isvor destul de 
demn, că pe Esoelența Sa Metropolitul Mi
ron Romanul, oare sufere în mare grad de 
paralisă, guvernul îl va trimite cât mai cu- 
rend în pensiune și în locul lui se va pro
pune Maiestății Sale spre aprobare d-1 epis
cop gr. or. din Arad, loan Mețianu. In 
looul aoestuia e tras în oombinațiă vicarul 
.■actual dela Oradea-mare, d-1 loan Goldiș**.  
pice apoi foia șovinistă, că episcopul Ara
bului na deolarat de tot hotărît, că nu e 
•apleoat să primâscă aoest post**,  dâr speră 
-totuși, oă „dâcă încrederea cea mai înaltă 
îi va cere acâstă jertfă, d-1 episoop se va 
•supune cu lealitate* 4. — Gam în asemenea 
mod ataoă pe Esoelența Sa în „Aradi 
Kbzlony**,  făcând și el o asămănare între 
oiroulara Metropolitului și a Episcopului 
dela Arad.

Prințul Ferdinand al Bulgariei, după 
ce petreou două ZA0 în Belgrad unde i-se 
făcură tâte onorurile posibile, sosi alaltă-erl 
acasă în Sofia, și fu primit la gară într’un 
mod strălucit. A fost bătătore la oohl îm
prejurarea, că la primire a lipsit din cor
pul diplomaților ambasadorul german. Se 
asigură că în câte-va cjile prințul plâoă la 
Mosova, pentru de-a asista la încoronarea 
păreohii imperiale rusesol.

SCIRILE piLEI.
— 29 Aprilie.

Amnestiări din incidentul Mileniului. 
Din Seghedin li-se oomunică foilor buda- 
pestane, oă la 10 Iunie n. o., după oum 
se orede în general, vor fi amnestiațl toți 
arestanții din închisârea statului, atât oei 
OBÎndiți pentru dueluri, oât și oei oondam- 
națl pentru delicte politice. Dintre arestanții 
•ordinari dela Seghedin se crede că vor fi 
amuestiațl 80 de inși.

— o —
In contra crucei. Noii cuceritori ai 

patriei nu mai vor să sufere sânta cruce. 
La esposiția „milenară**  soim, oă s’a inter
zis espunerea oruoilor. Aoum primesoe „Al- 
kotmâny**  soirea, că în sinagoga Jidanilor 
din Arad se află espusă „în amintirea mi- 
leniului**  emblema Ungariei ou corona apos
tolică, dâr crucea dela coronă este înlocuită 
eu nisce stele orientale. Aoestă scandalosă 
falsificare a emblemei, Zioe organul oato- 
lic, a revoltat pe toți Creștinii din Arad.

—o—
Marele Etimologic al României. După 

o pausă lungă, din aoestă lucrare de mare 
întindere a d-lui B. P. Hașdău, luorată 
după dorința și cheltuiâla regelui Carol I, 
sub auspiciile Aoademiei Române, a apărut 
o făsciâră nouă, oare e a patra din tomul 
III și ouprinde cuvintele începând ou Băl
tesc și pănă la Bărbat. O mare parte a 
broșurei se ooupă ou Bănatul, pe care îl 
studiâză din punct de vedere istorio topo
grafic; apoi îi esaminâză individualitatea 
dialeotală, elementul lexic și cel fonetioo- 
morfologic; trecând la individualitatea te
ritorială, se ooupă de Troian, Aușoniu și 
Tilma. Este interesant și substantivul Bă
net, (jice .„Familia**,  precum și ouvintele 
Băntuesc, Bănuâlă, Bănueso eto. La capăt 
se alătură „Addenda**  pentru litera A.

piar ocasional oprit. Ministrul de in- 
•terne ungar a’oprit intrarea pe teritor un
gar tjiaroloi ooasional „Jos Mileniul. 
oare, cum se scie, îl redactaseră cjîl®!0 t 
•cute studenții universitari buourescenl.

—o—
Maial. Elevii școlelor române gr. ort. 

■din Arad, sub conduoerea învățătorilor, vor 
arangia Joi, în 2 (14) Maitt o. un maial. 
Programa: a) Tinerimea va merge la pă
dure cu musioa diminâța la 7 ore. b) îna
inte de amecjl jocuri pentru băețT. o) După 
amâcjl joo pentru publio. d) La 8 ore sâra 
întoroerea în oraș ou musica. Intrarea: 30 
or. de persână. Venitul ourat este destinat 
pentru ajutorarea șoolarilor seraol. Oferte 
benevole a se trimite învățătorului Iosif 
.Moldovan. (Piața Tokbly Nr. 8.)

Sașii din Brașov și mileniul. 
Alaltă-erl școlele săsescl din Brașov ser
bară și ele mileniul printr’o serbare în sti 
mai mare arangiată în biserioa săsâsoă din 
oentrul orașului. După diferite ceremonii 
și cântări ținu vorbirea festivă oătră tine
rimea școlară și inteligența adunată, con
ducătorul șoâlelor reale din loo Kristo:: 
Gusbeth, oare Zise între altele următârele: 
„Maghiarii trebue să mulțămâscă lui Dum- 
neZeu, că i-a susținut în grația sa; națiuni 
mai puternice, mai mari și- mai oulte au 
perit, ei însă, au fost mântuițl. Sașii au 
fost totdâuna un sprijin al oordnei, între 
murii lor se refugiau adese-orl nobilii ma
ghiari amenințați; și ou tote acestea Sașii 
au secerat de multe-orl nemulțămire. Noi 
trebue să respingem atacurile, oarl se în
dreptă asupra nostră chiar și din partea 
maghiară, de cătră omeni, oarl au deviat 
dela căile unui Edtvos, Szâchenyi și Deăk. 
Dâcă oineva ar voi să contopâscă poporele 
diferite înti’un singur popor, acâsta ar fi 
nebunia! Voim să servim culturii împreună 
cu Maghiarii, Românii, Slovacii și celelalte 
popdră ale acestei țări; în scopul acesta 
însă, trebue să domnâscă principiul funda
mental: dreptatea. Numai dâoă se va mă
sura tuturora ou aceeași măsură în acâstă 
țâră, numai așa pâte spera Maghiarul, că va 
trăi aci încă un alt mileniu, în țâra, pe care 
Domnul a destinat’o și Maghiarilor, dâr și 
oelorlalte poporă.

De ale mileniului.
Serbii contra mileniului. Ia supărat 

forte mult pe domnii din Budapesta soirea, 
că guvernul sârbesc a numit acum pe fos
tul șef de polițiă din Belgrad, Nicola Ste- 
fanovid, care fusese destituit din causa de- 
monstrațiunilor recente, inspector de poli
ția în ministerul de interne. Ambasadorul 
austro-ungar numai deoât protestă în contra 
acestei numiri, prin oare Serbia n’ar da 
nici o satisfacțiune Ungariei. Guvernul sâr
besc răspunse însă, că amintitul funoționar 
n’a fost avansat, oi transferat, la altă branșă. 
ErășI se va umfla de sigur Ugron!

' *
Lex bombastica millenaria. „Figaro**  re 

comandă spre oetire următorele legi pen
tru esposiția milenară: §. 1.. Ungaria se 
proolamâză ca regat al întregei lumi, și 
tâte puterile mari au să reounâscă acâsta 
printr’un act omagial estraordinar. §. 2. 
Marele erou de frase romantioe Maurițiu 
Jokai este ales Dumnezeu suprem, și toți 
ângerii și arohangelii, preoum și toți sfinții 
ceriului au să-i aduoă jertfele de mulțămită 
presorise. §. 3. Globul ungar e reounos- 
out, cu însușirile sale istorice, ca nemu
ritor.

*
Despoiare milenară. „Magyar Hirlap1* 

din Budapesta spune, că ospeții sărbărilor 
milenare sunt formal despoiați de bani în 
Budapesta. Sunt cârciume, în cari o por
țiune de cartofi se vinde ou 60 cr., sunt 
oțele în oarl pentru odăi, al căror preț pe 
cji a fost 1 fl., acum oer 15 fi. Spesele oe 
le are publicul la visitarea esposiției sunt 
enorme, așa înoât de persână se urcă la 
10 fl. Vizitii, friserii etc. toți au uroat pre
țurile, așa, înoât ospeții milenari plâoă din 
Budapesta deja după 2—3 cjile — cu pun
gile gole. Sciu Jidanii oe fao!

*
O telegramă din Roma anunță, că 

președintele Camerei italiene a cetit alaltă- 
erl o sonsore primită dela guvernul ungu
resc, prin care aoesta invită pe deputațl 
să ia parte la serbările Mileniului. D-nul 
Imbriani declara, oă se asociază unei ma- 
nifestațiunl pentru mileniu, dâr doresce, ca 
cerințele poporului român să fiă și ele recu
noscute.

*
Deva, 10 Maitt.

(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

ErI edificiile publioe și mai ou sâmă 
orîșmele și casele Jidanilor s’au împodobit 
ou steaguri unguresol și de diminâță au 
pornit șoolarii și fetele dela școle, la bise
ricile din oraș, — până și inașii de panto
fari purtau oocarde unguresol și medalia 

esposiției milenare. Iți era milă să veZl 
studenții români și chiar și un profesor pre
parandiei ou monete pe pept 1...

La biserica gr. or. română, popa Ni- 
câra a ținut slușbă milenară și — fără să 
fi avut îndemnare, — și o ipredică patrio
tică oătră șoolarii venițl la biserică, âră 
„Guști mamii“, oare mai alaltăerl se lăuda 
în gura mare la apoteoă (farmaoiă) cătră 
Unguri, oă numai el singur a oompus Me
morandul — erl dojenia pe toți, oâțl întâl- 
nia pe stradă, pentru oă nu s’au dus la bi
serica românâscă, ca să asculte rugăciunile 
tatălui său.

AstăZl tămbălăul a luat dimensiuni și 
mai mari. Toți oficialii regescl și nere- 
gesol în oorpore, în frunte ou fișpanul îm- 
brăoat în „disz magyar**,  — apoi cu ban- 
derialiștii îmbrăoațl ca nisce teatraliștl pe 
soenă, — ou un jude de Tablă român ou 
cilindru, au mers din biserică în biserică. 
Dela catolici la gr. orientali, de aici la re
formați și în fine la sinagoga jidovâscă, 
unde îi așteptau jidanii înoooardațl și în
cinși cu pantlicl tricolor unguresol.

Astfel Jidanii și reformații au fost 
stropiți în biserica oat. ou apă sânțită, în 
biserica română au fost, oa să sărute „az 
olâh krucsât** ; âră cei Români, (dintre me
seriași mulțl cu oooarde unguresol și sub 
steag asemenea unguresc,) au mers la ca
tolici și reformați, ca să asculte „Hazădnak 
rendiiletnîil**,  âră la Sinagoga, să sărute 
„Thora**.

Așa-i lumea de astăZl !
Cei dela casa orașului (primăriă) au 

hotărît să țină ședință festivă, să facă 
conduct ou torțe și banohete peste ban- 
ohete.

Sourt, s’au început Z^0^0 patriotioe 
și Jidanii pot fi mândrii oe rol însemnat 
au astăzi, în capitala unui comitat locuit 
de peste două sute cinclZeoI mii Români.

Cumcă guvernul are de gând să o- 
prâsoă conferența din 15 Maiti, noi am aflat 
deja asâră după 9 ore, din foile din Pesta. 
Vă puteți închipui, cât de mult a încura- 
ragiat soirea acâsta pe „ puternicii “ de 
pe aid.

Acuma dâră, ce va fi?
Mai revoltător e aoum faptul, oă Ma

ghiarii formal pretind dela oficialii români 
să ia parte la ședința festivă, să subscrie 
adresa omagială la monarch și să participe 
la banohete.

TerorisărI, forțări ori amenințări pe 
tote terele.

Acâsta este situațiunea în care ne 
aflăm astăcjl. Eată-o și ilustrată:

Doi învățători români dela Dobra, au 
fost judecați și pedepsiți prin pretorele 
dela Ilia, pentru nisoe stegulețe, de diverse 
colori, oe le-au purtat oopiiljanul trecut la 
maial!

La evenimentele din Persia.
Un redaotor al Zarului vienez „Neue 

Freie Presse**  a avut o oonvorbire ou 
Neriman Khan, ambasadorul Persiei la 
Viena. Aoesta șl-a esprimat întâitt indig
narea contra aneodotelor „ușurateoe**,  oe 
s’au reprodus aoum în totă pressa europână 
ou privire la decedatul Șah.

— „Nimic nu-i adevărat**,  a dis amba
sadorul. „Șahul Nasr-Eddin n’a fost euro
pean, dâr a făcut mult pentru desvoltarea 
oulturei în patria mea. In faptul, că suc
cesiunea la tron s’a operat în totă regula, 
ca în ori ce stat civilisat din Europa, tre
bue să reoundsoețl, că la noi esistă ordine. 
Noul Șah, Muzaffer-Eddin, e încă mai eu- 
ropen deoât tatăl său. Că nu e om de rând 
dovedesce faptul, oă plâcă sărac din pos- 
;ul de guvernator din Tăbris. Și oât de 
ușor s’ar fi putut îmbogăți! S’au răspândit 
și asupra lui felurite fabule. Un ounoscător 
al Persiei, care oundsce și pe noul Șah, a 
voit să-l presinte ca om bolnav. Nu trebue 
să fiă cine-va tocmai robust, ca se fiă să
nătos. Noul Șah va domni cu putere. Acum 
e pe drum spre Teheran și în curând vom 
cunosoe nouăle lui aote de guvernământ** .

— „Crede Esoelența Vdstră, că Șahul 
Muzaffer-Eddin va visita Europa ?“

— „Cred, presupun însă, oă va trece 
multă vreme pănă va veni în Europa. 
Șahul va avea să reguleze întâitt multe în 
conformitate ou ideile sale înainte de-a 
pleca în Oooident**.

— „Sosesc depeși din Teheran anun
țând, că în mai multe provincii ale Per
siei ar esita turburărl.**

— „Nu luațl acâsta așa de tragic**,  
Zise ambasadorul, „esistă elemente dori- 
târe să pesouiâsoă în apă turbure. Proce
darea turburătâre a nomaZilor din Fars nu 
influențâză atitudinea liniștită și paolnică a 
celorlalți locuitori ai Persiei.“

— „Se aștâptă, Esoelențe, ca influ
ența Rusiei să orâscă sub noul Șah, căruia 
i-se atribue simpatii rusesol.**

Ambasadorul răspunse:
— „Unde nu e influentă Rusia aZl ? 

Rusia operâză și la voi în Europa cu 
multă abilitate. Sfera influenței rusesol în 
Balcani se “ întinde mereu. Și îu Persia 
Rusia a obținut, prin diplomația ei înde
mânatică, multe succese, âr Anglia nu a 
procedat tot-deuna norooos în Persia, oa 
și în Turcia.

Redactorul întreba apoi pe Neriman 
Khan, dâoă noul Șah va fi representat la 
serbările de înooronare din Moscova.

Ambasadorul Persiei răspunse :
— „Representantul Șahului Persiei se 

află deja pe drumul Rusiei. E frate cu de
cedatul Șah, care ’1 delegase pentru acâsta. 
Noul Șah va confirma de sigur pe unohiul 
său în misiunea acâsta. Muzaffer-Eddin va 
ținâ de sigur la continuarea unui regim 
regulat și ca om cultivat europenesce va 
rămâne în relațiunl bune ou Europa.

NECROLOG. Subscirișii ou inima 
frântă de durere anunță tuturor consân
genilor, amicilor și cunosouților decodarea 
iubitului lor fiu, frate, nepot și văr Eme- 
ric Pap, iunior de Basești student de-a 
6-a Clasă gimnasială după un morb greu, 
întâmplat în a 9-a Mai ii n. o. la 4 ore după 
amiaZl, în etate de 18 ani. Rămășițele pă- 
mentescl a mult regretatului defunct se 
vor înmormânta dela casa părintâsoă, — 
după ritul gr. cat. în cimiteriul din Clușiu, 
lângă mult regretata s’a mamă ore-cândva 
Adelina de Lemânyi în a 11-a lunei cu
rente după amiâZl la 4 ore. Fiei țărîna 
ușoră și memoria binecuvântată! ClușiQ, 9 
Mai 1896. Emerio Pap de Basești advocat 
în Clușiii ca părinte și soția sa Roza Co- 
totiu, Virgil și Elena oa frate și soră. Gre- 
goriu Pap de Basești Archidiacon gr. cat. 
ca moșiu. Alesandru Pap de Basești Jude 
reg. cercual în Cehul Silvaniei, oa unohiu 
și socia sa Teresia născută Sorban, Lsura 
Pap și bărbatul său Dr. Gregoriu Pap ad
vocat în Zelău, Sigismund Pap de Basești 
Victor Pap de Basești, Alesandru Pap de 
Basești și Teresia Pap de Basești, oa veri.

EHVE1RSE.
Șahul Persiei ca poet. Șahul Persiei 

Nazr-Eddin, oare a fost pușoat săptămâna 
trecută, iubea forte tare poesiile și el în- 
su-șl se credea poet. Odată ohiemă la sine 
pe un renumit poet pers, căruia Șahul îi 
ceti poesiile sale. — „Și ce dicl despre 
ele?**,  îl întrebă Șahul. — „Să mă ierți*  
Majestate**,  Zis0 poetul, „eu însă cred, oă 
poesiile aceste sunt fârte rele1*.  — „Du
ceți pe măgarul acesta în grajd**,  porunci 
Șahul. Așa s’a și întâmplat spre oea mai 
mare rușine a poetului. După oâte-va Z^0 
însă, Șahului îi păru rău de ceea oe a fă
cut, și din nou chiămă la sine pe poet. 
Acum ârășl îi oeti oâte-va din poesiile 
sale șl îl întrebă, oum îi plao. Poetul nu 
răspunse nimio, ci făcu nisce mișcări, oa 
și când ar fi voit să se depărteze. — „Unde 
mergi ?“ îl întrebă Șahul. — „îndărăt în 
grajd**,  Zi00 poetul. La vorbele acestea 
Șahul s’a ambiționat și a lăsat în pace pe 
poet, făcendu-i un dar forte prețios.

PrODTietar: Dr« Aurel IMureșianu.

Redactor responsabil Gregoriu Sfflaior.



GAZETA TRANSILVANIEIPagina 4 Nr. 95—1896.

din G Maiu 1896
Cursul losurilcr private

oomp. VliHlt.

Basilica 7.— 7.30
Credit .... 199.— 20).—
Clary 40 fi. m, c. 56.50 59.50
Navig. pe Dunăre . 139.- 143.-
Insbruck .... 28.— 29.—
Krakau .... 25.25 26.25
Laibach .... 22.25 23.25
Buda .... 63.50 64.—
Palfiy .... 60.50 61.-
Crucea roșie austr. 18.10 18.70

dto ung. , 10.30 10.90
dto ital. , 12.— 12.40

Rudolf 25 — 26.—
Salm , 69.25 70.—
Salzburg .... 2b.50 27.50
St. Genois 71.50 72.50
Stanislau .... 43.— 45.—
Trieitine 4’/3% 100 m. c. 147.— 151.-

dto 4% 60 69.— 73.—
Waldstein 61.— 63.—
SerbescI 39/0 33.60 34.20

dto de 10 franci
Banca h. ung. 4% 12L15 122.25

Cursul la bursa dm Wiena.
Din 10 Maia 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.40
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.10

Itnpr. oS.il. fer. ung. în aur 4?/^ • 123.55
I npr. căii. fer. ung. în argint 472% 101.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.60
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • . 97.20
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25
[mprum. ung. ou premii .... 157.25
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.50
Renta de hârtie austr................... 101 30
Renta de argint austr.......................... 101.25
Renta de aur austr......................... 122.65
LosurI din 860   145.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 949.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 388.25
A-ofăi de-ale Băncei austr. de credit. 355.—
NapoleondorI.................................. 9.5472
Mărci imperiale germane . . . 58.90
London vista....................................120.35
Paris vista.................................. 47.77*/ 2

*) Acest tren circuleză numai Joia Dumineca și la sărbători.

Rente de oordne austr. 4%. . . 101.15
Note italiene................................... 44.30

Cursul pieței Brașov.
Din 11 Maifi 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.50 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Camp. 9.52 Vend. 9.54
G-albenl Camp. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 127. Vend. —.—
Mărci germane Cump. 58.40 Vend. __ • __
Lire turcescl Cump. 10.60 Vend. a

Scris, fonc. Albina 5”/o 100.75 Vend. 101.57

AmmciurI
(mserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
administratiuni. 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. “

Nr. 66 76—1896.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru sesonul din acest an de 

băi este de a se ocupa în scalda Zi- 
zin postul medicului de băi.

Agendele acestui medic sunt 
prescrise de lege, și asupra lor se pot 
cere informațiunî dela physicatul oră
șenesc din loc.

Sesonul dureză din 1 Iulie până 
la finea lui August, eventualminte 
până la 15 Septemvre a. c.

Lefa: 100 fi. și 80 fi. pentru lo
cuință ; afară de aceea onorarul de 
bolnavi pentru tractarea lor medicală.

Doctorii de medicină au de a-și 
așterne petițiunile, prin cari au de 
a documenta și activitatea lor de 
păn’acum, — cel mult pănă în 31 Maiu 
a. c. la prânij 12 ore la acest ma
gistrat.

Brașov, 7 MaiQ 1896.
975,1—3 Magistratul orășenesc.

ej® din 12 pănă în 28 Main
și ultima

Tragere principală

LOTERIEI DE CL. UNG.
Cel mai mare câștig în cas 

favorabil 
1000000 

CO R 6 N E.
25007 câștfiqurî = 6284000 corone.

Prețurile/losurilor:
pentru>__ 1/1 1/2. 1/4 7in 1/20

II. «O.- 3®.— 115.— S— 3.—
Pentru porto și lista de tragere 25 cr.

Sunt de vendare Ia:

Corone
1 premie de 600000
1 câștig 400000
1 •j 300000
1 200000
1 100000
2 » 40000
2 20000
5 10000

10 8000
34 6000

100 » » 20u0
200 » 1000

2650 •• zz
200

22000 țț 150

CARL HEINTZE,
Adresa de Telegrame: LOTTOHEINZE BUDAPEST. ServitenpBatz 3.

Restaurația din Redoute
Am onorea a aduce la cunoscința P. T. Public, că: C8fi 

mceperea din 15 ale lunci cur. am luat con
ducerea

Restaurației cLin Red.ou.te.
îmi voi da t6ta silința a mulțumi în tdte privințele pe on. 

bspeți și sper, că voiri putea corespunde pe deplin tuturor pre- 
tensiuuilor. Se vinde afară de vinuri OSCClcnte de masă 
și vin de butelii, și renumită
Bere de „Sf. Stefan“ din Steinbruch (ă Ia Pilsen).

Pentru mâncărî bune ește forte bine îngrijit, atât după lista 
de bucate, cum și în abonament în Restaurația și în afara.

Salonul venăt cel mic stă la disposițiă pentru adunări ale 
reuniunilor, nunte etc., fără plată. Me recomand cu tdtă ondrea 
binevoitorului sprijin al P. T. Public.

Cu totă stima: CARL HEMPER 
Restaurateur.

Sosirea si placarea trenărilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

1. Dela Pesta la Brașov:

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

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 dre 20 m. după amddl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 ore 19 minute sdra.
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 dre 31 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 dre 15 min. dimin.
Trenul de persone: 1 dră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. diminua.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am...
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera., 
^r accelerat: 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin.,
Tr. accelerat; 5 dre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amdcjl.
Trenul aocel.: 2 dre 19 min. după am-
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.

Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimindțu.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

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

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

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persdne 6 dre 40 min.sera.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


