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„Defecte administraționali“ ?
Brașov, 27 Maifl v.

Acum, când d-1 Dr. Gali, mag
natul dela Lucareț.I, în scrisdrea din 
numerul trecut al fdiei ndstre ne 
dă între altele și sfatul, ca se nu 
ne luăm după „defecte administra- 
ționali“ pentru a ne înstrăina de 
Maghiari, aflăm tocmai potrivit a 
ne provoca aici la cașul recent, pe
trecut în Săcele cu ocasiunea alege- 
rei de al doilea notar pentru comuna 
Satulung. Acest^cas, deși la aparență 
neînsemnat, este fdrte de ajuns pen
tru a arăta, de ce natură sunt „de
fectele administraționall“, despre cari 
ne vorbesce d-1 Dr. Gali.

Cele șepte sate ale Săcelelor 
numeră la, olaltă vre-o 29,000 locui
tori, dintre cari nu mai puțin, ca 
18,000 sunt Români, er restul de 
vre-o 11,000 sunt Unguri, sâu, cum 
se mai numesc, Ciangăi. In privința 
culturală, Românii stau în aceste 
comune pe un nivel mai superior 
decât conlocuitorii lor unguri.

Românii susțin cu propriele lor 
mijldce doue scdle capitale cu câte 
4 învățători și alte șâse scâle popo
rale cu câte 2—3 învățători. In Să- 
cele se află 10 biserici românesc! cu 
12 preoți. C’un cuvent, Românii să- 
celeni stau pe-o treptă destul de înain
tată în totă privința.

Și cu tăte acestea ce vedem?
Săcelele formăză un puternic 

centru administrativ, cu mulțime de 
oficii, dăr înzadar vei căuta și vre-un 
funcționar român, căci nu vei afla. 
La pretură, unde se află un fisolgă- 
bireu, un solgăbireu și mai mulți 
practicanț'i, nu este nici un Român; 
la judecătoria de cerc, cu trei func
ționari superiori, nici un Român; la 
oficiul silvanial nici un Român, ci 
numai Unguri.

In Săcele se află apoi opt no
tari, unul dintre aceștia e Jidan ma- 
ghiarisat, ceilalți toți sunt Maghiari. 

Ba mai mult, chiar și primarii sunt 
toți unguri. Abia icl-colo decă gă
sesc! câte-un jurat român, ceilalți 
toți, pănă chiar și servitorii, sunt 
luațl numai dintre Unguri.

Seim, că pănă mai acum trei 
an! aveau și Românii săcelem cel 
puțin un notar ales din sînul lor, 
și acest notar a fost recunoscut 
chiar și de cătră Unguri și de 
cătră șefii comitatului ca cel mai 
harnic și mai exemplar între func
ționarii din comitatul nostru. Der 
și acest unic funcționar român a 
fost asasinat anum trei ani în mo
dul cel mai mișelesc, fără ca auto
ritățile să fi putut constata pănă 
adh — cum se dice, din lipsa de do
vedi suficiente pe — ucigaș.

In locul Românului s’au ales 
erăș! Ungur. Er Ungurii și-au dat 
parola de onore, că cel puțin la pos
tul al 2-lea vor vota pentru un Român.

Alegerea acestui al doilea no
tar s’a făcut, precum seim, cailele 
trecute. Resultatul îl cunbscem. Ro
mânii, cu tbte că au luptat energic 
și solidar, n’au putut reeși cu can- 
didații lor bine cualificațl, ci au fost 
dejunați în justele lor stăruințe prin 
voluiciă și ilegalitate, de-o parte, și 
prin perfidiă și tradare, de altă parte.

Ar fi fost, într’adevăr, mai mult 
decât naivitate a crede, că Ciangăii 
îș! vor ține cuvântul dat cu tbtă lea
litatea și se vede, că Românii să- 
celenl nici nu s’au prea încredut în 
parola lor, căci au căutat, ca se șl 
asigure reușita în tot chipul posibil 
prin propriile lor forțe. Ceea-ce însă 
îi făcea să crâdă că, încordându-ș! 
puterile, vor reuși mai ușor de astă- 
dată, era convingerea, că candidații 
lor se bucurau de-o calificațiune și 
de-o conduită superibră, precum și 
convingerea, că acum și în sînul 
Maghiarilor se arată cele mai vă
dite semne de nemulțumire cu sis
temul adoptat de un șir lung de 
ani în Săcele, ca funcționarii lor 

administrativi să fîă luațl tot numai 
dintre neamurile și dintre funcțio
narii, seu mai bine c^9 scriitorii, cari 
au lucrat sub comanda vestitului 
panamist în cele militare, a fisolgă- 
birăului suspendat Henter Gâbor.

Par’că așa trebue să fiă și alt
fel nu s’ar putâ. Dovadă, că în fața 
celor mai harnici candidați români, 
cu tbte metehnele și apucăturile vol
nice, Ungurii au reușit a face se se 
alâgă unul din cei mai vechi și cre
dincioși scriitori ai lui Henter. Și 
întru atâta au ținut, ca tocmai un 
scriitor de ai lui Henter să iasă, în
cât na s’au lovit nici chiar de na
ționalitatea săsăscă a acestui can
didat.

De aci se pbte judeca întru 
câtva strălucita stare de lucruri în 
administrația Săcelelor și pote va 
contribui la ilustrarea și clarificarea 
situațiunei acesteia, decă vom adauge, 
că e vorba în serios, ca fisolgăbi- 
reul cel cu pricina să fiă restituit 
în postul său și ca cercetarea disci
plinară în contra lui să se stîrșâscă 
încă cu un conduct de torțe.

Și mai multă lumină însă se va 
lăți asupra situațiunei administrative 
a Săcelelor, în cea mai nouă fașă a 
ei din anul „milenar44 1896, dăcă 
vom adauge aici faptul, că înainte 
chiar de-a se pronunța comisiunea ve- 
rificătbre asupra protestului, ce l’au 
înaintat Românii contra alegerei, te
roriștii din clica lui Henter au și 
început să amenințe pe Români și 
să-i înspăimânte prin acte de sălbă- 
tăciă și de vandalism, ca cele sevîr- 
șite contra scblei române și învă
țătorilor adunați acolo, precum și soi
rea revoltătăre, ce-o primim astăcțl, că 
tinerul preot din Satulung, Romul 
Verzea, a fost amenințat personal 
și în public din partea unei unelte 
ungurescl, cu pumnii ridicați, pen- 
tru-că, ca unul, care a luptat atât 
de energic pentru isbânda Româ
nilor la alegerea de notar, a dat 

pe față fărădelegile contrarilor cau- 
sei Românilor săceleni.

Etă aici ridicat un colțișor al 
perdelei, ce acopere așa eforie „de
fecte administraționall44 într’un co
mitat dintre cele mai înaintate ale 
țârei!

Ne oprim aici pentru astăzi și 
rugăm pe magnatul dela Lucarețf 
să-și facă o ideă, cam cum se vor 
înfățișa aceste „defecte adminis
traționall44 în alte comitate, cari nu 
se bucură de atâta cultură și pro
gres, ca comitatul nostru.

Recursul contra oprirei conferenței na
ționale. Ca răspuns la artioulul nostru din 
numărul de Joi, „Tribuna* de Sâmbătă pu
blică următbrele :

„ Gazeta Transilvaniei* cere cu stăruință 
să publicăm recursul d-lui Dr. Rațiu în 
contra opririi oonferenței naționale. Iaoe- 
p^nd ou o notiță, „Gazeta14 sferșesce prin 
a sorie un articol de fond în acestă ches
tiune.

Voim să prevenim o serie de artiooll, 
și de aceea ne grăbim să dăm confratelui 
brașovăn cuvenitele lămuriri.

D-1 Dr. Rațiu a înaintat vicecomitelui 
reours contra opririi conferenții de cătră 
primarul din Sibiiu,— și noi am înregistrat 
faptul; respingând vioeoomitele reoursul 
d-lui Dr. Rațiu, d-sa a înaintat recurs mi
nistrului de interne, — și noi brăși am în
registrat faptul.

N’am publicat încă în întregimea lor 
aceste recursuri, pentru bunul motiv, că 
așteptam ca acesta afacere, în curs de re- 
solvare, să ajungă la un resulrat definitiv. 
Decă și ministrul va respinge reoursul d-lui 
Dr. Rațiu, atunol calea prescrisă de lege 
in asemenea oasurl fiind percursă pănă la 
capăt, intenția nostră, — chiar mai înainte 
de a ne face „Gazeta14 atențl, — era să 
rugăm pe d-1 Dr. Rațiu să ne oomunice în 
copie aotele ce s’au schimbat în afacerea 
conferenței între d;sa și diferitele autorități, 
și să dăm astfel publioului ooasiunea de a 
judeca acestă afacere în întregul ei, er 
conducătorilor națiunii ocasia de a se gândi 
la pașii ce sunt de făcut pe viitor față cu 
procedarea anti-legală puterii de stat.

Așa am crezut noi bine să procedăm, 
amînând publicarea documentelor în che- 
stiuue.

FOILETONUL WGAZ. TRANS. “

Schițe generale
din cultura și educațiunea Romanilor.

In Atena antică geniul umanității se 
înfățișa în forma unui tînăr in flbrea vieții; 
consonanța între raporturile sale trupesc! 
și sufletesc! luoesc ca un om ideal, înaintea 
căruia chiar și imperiul 86 inchină
și să schimbă în imperiul frumosului. Pe 
încetul însă aobstă scenă maiestosă începe 
a dispără de pe bina universală. Amiciția 
aprbpe personificată a 4ell°r grecesc! nu 
mai îmbrățișeză cu căldură ideile pe cât 
de simple și nepretensive, pe atât de mă* 
rețe și neperităre ale Grecilor (Elinilor); 
munții și isvorele ’șl pierd insămnătatea, 
glorificarea oorpurilor oeresc! începe a 
înceta, a amuți. Atențiunea îș! ia di- 
reotiva spre viăța praotică, eră de altă 
parte spiritul timpului, neaflând satisfacție 
în viăța ordinară de tbte cțtlele, să retrage 
în sine însu-șl, ca mai târejiu tot în vieța 
și istoria Atenei se se avente la o subiec
tivitate (unilaterală), bră după străluoitul 
fenomen al istoriei: Alesandru cel mare — 
la o obiectivitate brășl unilaterală.

Acbstă despărțire, bifurcațiune de idei 
și principii culturală să continua și să ma
nifestezi și în vieța Romei. Subiectivitatea 
unilaterală să vede a fi mai bine primită 
în Italia de poporul (așa numit) al Etrus- 
oilor, car! nutnau în sine un feliu de ger
mina al culturei, br obiectivitatea unilate
rală mai cu oăldură îmbrățișată de practicii 
Roman!.

întreg fundamentul grandiosului edifi
ciu al Romei este fundat pe principiul fa
miliei, și de aid al statului, eră caracte
ristica Romei peste tot pănă cătră finea 
epocei republicane pe la anii 40 — 30, a 
fost virtutea, eroismul, bravura, bărbăția 
atât în vibța statului, cât și pe câmpul de 
resbel, la car! s’au mai adaus fidelitatea că
tră cței, iubirea patriei, oumpătuJ și drep
tatea în fote împregiurările vieții. Seu cine 
nu să închină cu respeot înaintea acelor 
intreprinder! gigantice ale Romanilor, oar! 
imprimară asupra posterității uu oaraoter 
neșters, neperitor ? Cine nu se simțesce ore- 
cum deobligat și învins de severitatea mo
ralului, simplitatea traiului, nobleță inimei 
și marinimositățn Romanilor ? Tot atâtea 
însușiri mărețe, in a căror inimă decă de- 
moraliserea și corupțiunea oe o urmară mai 

târziu nu și-ar fi împlântat dintele veninu
lui distrugător, — virtutea admirabilă ro
mana încă pbte și astădl ar străluci în tbtă 
minunata ei splendbre. —

Pe când Atena îș! concentra tote pu
terile sale fisiee, psichice și morale spre 
a-șî ajunge scopul idealului său, în cen
trul căruia sta soris ou litere neperitore 
frumosul și binele, său cum cjiceau Elinii 
xakoxdya&la, care scop l’au și ajuns în
tr’un grad așa de înalt, încât idealul fru
mosului cultivat și realisat prin spiritul 
creator elin să pbte și este considerat din 
partea istoriei și a artei moderne ca luoru 
perfect, deplinit, care pănă acJ1 omenimea 
numai l’a imitat, însă nu l’a întreout: pe 
atunci directiva Romei era îndreptată mai 
mult spre scopuri esterne, spre resbel și 
cuoerire și spre virtus romana. Umanitatea 
romană nu e alt-oeva, decât cultivarea spi
ritului și vieții sociale; vir bonus este nu
mai aoela, care respeetbză legile statului, 
eră puterea disciplinei să estindea asupra 
ordinei publice și private.

Peste tot, mai bine și mai la loc să 
pote caracterisa Roma prin ideia de stat și 
de drept, prin realisarea cărei idei s’a pus 
basă solidă conceptului: drept, așa, cât pu

terea dreptului roman pănă astădl servesoe 
și va servi încă de model și îndreptar tu
turor staturilor înălțate din pulverea arbi- 
triului și ignoranții. Ideia dreptului este 
ougetul istorio universal al Romanilor, și 
aoeștia sunt orgauisatorii universali ai drep
tului ; și deși demulte-or! au fost ei nu nu
mai neconsciențioș! și neoonsecuenț! iu ese- 
cutarea oorăspundătore a dreptului, ba po- 
porele subjugate la tractau adese-or! în 
un mod pe cât de sever, pe atât de ne
drept, — totuși logica organisare a drep
tului eserciat de ei este pănă în present 
direotiva popbrelor în privința aobsta.

Intrbga vibță interibră a statului ro
man împreună cu instituțiunile și moravu
rile sale, și înainte de tote cele două prin
cipii fundamentale, cari erau primii factori 
în imperiul roman universal, dintre oar! 
cel dintâiti era, că Roma numai ca învinge- 
tore trebue se închieie pace cu învinșii, al 
doilea, că Romei nici când nu-i este permis 
a începe resbel, fără ca acela sâ nu aibă ur
mări pentru întreprinderea altor resbele: tote 
acestea erau intemeiate pe rațiunea prac
tică a Romanilor. Aceste două principii 
Romanul atât de tare le respecta, înoât 
numai în proporțiune cu împlinirea acelora
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Crede „Gazeta" altmintrelea ? Voesoe ea 
numai decât să se publice recursul acuma? 
Asta o privesoe; — și nimic mai simplu 
decât să se adreseze corespondentului său 
din Sibiiu ca să-i scotă și să-i comunice o 
copie de pe aoel aot, fiă dela viceoomitele, 
fiă dela d-1 Dr. Rațiu.

In tot cașul, găsim cam nepotrivit 
amestecul „Gazetei11 îu afacerile nostre de 
redaoțiă, și pretenția ei ca să publicăm CU' 
tare ori cutare luoru, mai ales oă noi nu 
reoomandăm „Gazetei11 ce să publice și ce nu.

Vedem cu părere de rău, că confrații 
noștri dela „Tribuna11 nu ne-au înțeles. 
Dâoă am solioitat publicarea recursului din 
cestiune, am făout’o nu oa o dorință de 
plăcere a nostră, oi pentru-oă am crecjut 
și credem, că aoestă publioare cât mai ne
amânată o pretinde interesul nostru de or- 
ganisațiă și de disciplină de partid, precum 
și vada și prestigiul întregei acțiuni, ce s’a 
întreprins în sinul partidului prin convo
carea conferenței pe cjiua de 16 Maid tre
cut. Nici n’am întârcjiat de a arăta moti
vele binecuvântate, pe cari ni-am întemeiat 
solicitarea.

Nu este dâr o afacere, care privesoe 
numai pe „Gazeta Transilvaniei11, cum se 
înceroă a-o presenta confrații noștri din 
Sibiiu, dându-ne nisce sfaturi, cari trebue 
să le numim naive, dâcă nu chiar ridi
cule.

In genere nu înțelegem cum „Tri
buna11 vine să se contrarieze de ceva, ce 
nu se referă nicl-deoum la ea.

Oeea-oe e absolut necesar să se în
tâmple în interesul partidului și a lupte
lor lui, n’are nimic a face ou vederile și 
modul de redactare al „Tribunei11.

A vorbi der de un amesteo al „Ga
zetei Transilvaniei11 în afacerile de redac
ția ale „Tribunei11 — este după noi o ob
servare nu numai oiudată și greșită, dâr și 
cu totul deplasată.

Ca ce se consideră, adeoă, redacția 
„Tribunei11 ? Conduce ea pe Dr. Rațiu, ori 
Dr. Rațiu conduce „Tribuna11 ?

Din răspunsul de mai sus al con
fraților noștri ar resulta, că pașii, ce-i pre
tindem noi dela Dr. Rațiu, nu se pot face 
fără învoirea redacției „Tribunei11. Acesta 
însă nu întră în vederile nostre, cari avem 
cu totul altă ideiă despre ohiămarea unui 
4iar, ce vrea să servescă interesele parti
dului nostru național, apoi fiă el susținut 
de Dr. Rațiu, ori de acesta și soții săi din 
comitet, său de ori și cine din sinul par
tidului.

Metoda introdusă de confrații noștri, 
de a voi să facă pe oraculul partidului, oo- 
municând privatim cu Dr. Rațiu, este și de 
aceea neadmisibilă, fiind-că a iost deja ra
dical deochiată prin purtarea celor dela așa 
<jisa „Tribună vechiă".

Ceea-oe am cerut ți cerem noi de astă- 
dată în interesul partidului, am cerut și 
cerem numai dela Dr. Rațiu și dela soții 
săi, oarl portă răspunderea în egală măsură 
cu el. Dela confrații din redacția „Tribu
nei11 nu ni-a venit nicl-odată în minte să ce
rem să răspundă pentru Dr. Rațiu.

să socotea pe sine de a fi demn ori ne
demn de numele : cive roman. Pe când Atena 
mai departe, ea singură s’a încoronat pe 
sine cu laurii nemuririi, și șl-a scris pe 
frunte cu penelul bunului și frumosului 
sentența, ce va luci peste tâte văourile pe 
bolta culturei omenesol, ca un ne-mai vă- 
4ut fenomen — pe când acestă Atena pe 
fiii să inși-șl îi trimetea la împlinirea joou- 
rilor publice festive, și pe când acești ti
neri să simțiau fericiți și superbi câud do- 
bendiau primul premiu — o cunună de 
lauri, ori de oliv, ori de brad: pe atunci 
jocurile romane le indepliniau gladiatorii, 
eră cetățenii numai asistau oa spectatori 
superbi la luptele omului cu infiorătârele 
animale sălbatice. Atena era inspirată de 
ideia, de spiritul idealului, Roma de al rea
lului, care real involvă în sine un tempe
rament înfocat, sanguinio, viu, firm și re- 
solut cu privire la ajungerea scopului. Ro
manul era omul faptei, luptei și poli- 
tioei.

(Va urma.)

CRONICA POLITICĂ.
— 27 Maifi.

Intre preoții catoliol se lățesoe tot 
mai mult curentul contra congruei minis- 
strului Wlassics. Astfel preoții catoliol din 
districtul protopopeso al Segsardului ținură 
cjilele aoestea o adunare, în care, după-oe 
îșl esprimară mulțămita lor districtului pro- 
topopial din Lipova pentru protestul aces
tuia contra amestecului nejust și neîndreptă
țit al guvernului în oestiunea congruei, 
luară următorele hotărîrl: Preoțimea oato- 
lică din distriotul protopopial al Segsardu
lui provocă întrâgă preoțimea din Ungaria 
să protesteze seibătoresce contra premerg erei 
guvernului ungar în cestiunea congruei, de- 
ore-ce guvernul a dovedit de repețite-orl 
și dovedesce necontenit, că urmăresoe ten
dințe contrare catolicismului. Apoi provdoă 
pe prelații oatoliol să-i spună monarchului, 
că guvernul prin volnioia sa dejosesce vafa 
și puterea Majestâții Sale și a tronului. In 
fine provocă pe toți dignitarii înalțl bise- 
ricescl să țină adunări în cercurile lor, în 
cari să se ia măsuri contra disposițiunilor 
guvernului, și să se înainteze petițiuni co
ronei, oa acesta să fiă informată despre 
dorințele și năoasurile poporului.

*
Se vede, că Jidanii îșl dau acuma 

toră truda de-a împăca Serbia cn Ungaria, 
căci negoțul sufere. Etă oe sorie „Corres- 
pondance de Belgrade* în acâstă cestiune: 
„Intre Serbia și Ungaria pare a esista un 
raport încordat. Incidentul ou stâgul sâr
besc la deschiderea sărbărilor milenare, 
s’ar fi putut evita (!!), dâoă ambele părți 
s’ar fi esprimat în mod clar asupra iuten- 
țiunilor ^lor. Aouma după oe să scie, că 
Ungaria nici decum n’a voit să vateme 
amorul propriu al Serbiei (!! ?) e de sperat, 
că poporele Ungariei și ale Serbiei, pe 
care le lâgă atâte reminiscențe istorioe, 
vor uita momentul de neînțelegere, produs 
prin o rea disposițiune, și vor renoi legă
turile preiinesci de mai înainte11. Mai întâifi, 
când se ivise confliotul între Serbia și 
Ungaria, diarele jidano-maghiare din Bu
dapesta îșl băteau joc în modul oel mai 
miserabil de Sârbi; „P. Lloyd* folosea 
terminii cei mai murdari și mai insultători 
in articolele sale de fond, scrise contra 
„neguțătorilor de porol din Belgrad.11 Acum 
însă, după ce Sârbii persistă în ținuta lor 
ostilă față cu Ungaria, Jidanii lași dau în 
reti agere, și învită acum pe Sârbi, prin or
ganul de corespondență inspirat de ei, ca 
„să-și aducă, oa și pănă aouma, porcii la 
Steinbruch“ de ore ce văd, că ruperea le
găturilor comerciale cu Serbia le oausâză 
pagube enorme. E de sperat însă, oă 
Sârbii vor fi mai cuminți, decât să se lase 
trași pe sforă,

*

Din Roma se anunță, că guvernul 
italian a înoredințat pe inginerul llg, cunos
cutul om de înoredere al regelui Meneiik, 
se mârgă la acesta și să-i facă următorele 
propuneri: Italia renunță la convenția dela 
Ucsial, la protectorat, și la acea pretensiune, 
ca Abessinia să nu între sub alt protectorat. 
In oașul, decă regele Meneiik se va învoi 
a lega paoe sub aceste condițiunl, atunol 
granița naturală între teritorul italian și 
oel al Negusului îl va forma nul Mareb.

¥
^Kolmsche Zeitung* anunță, oă în ca

lele din urmă s’au agravat din nou stările 
pe insula Creta. Poporațiunea oreștină a 
insulei este fârte neliniștită în urma trimi
tere! trupelor turcescl, deore-ce acestea ne
contenit îi jăfueso pe creștini, și faptul 
acesta a produs mare înverșunare în Gre- 
oia. piarul greoeso „Hestia* din Atena 
aduce soirea, că în apropiare de Haleppa 
a fost masacrată o familia creștină înirăyă, 
oonstătătbre din 7 membri.

Apponyi și dușmanii mileniului.
Sub titlul aceșta foile unguresc! 

aduc o notiță interesantă, care me
rită sâ n’o trecem cu vederea.

Este sciut, că contra mileniu
lui s’a pornit o luptă legitimă și în 
pressa din streinătate. Lupta achsta 

de condeiu s’a pornit și în pressa 
din Elveția, mai ales îd foia ger
mană „Newe Zuricher Zeitung*. Pen
tru a paralisa, vecț! D6mne, efectul 
scriselor foiei germane contra mile
niului, Maghiarii, carî trăesc în El
veția, au rugat pe contele Albert 
Apponyi, se scrie pentru „Nene Zuri
cher Zeitung* un articul, îu care se 
apere pe Maghiari. Apponyi s’a și 
grăbit a face acâsta scriind în lim
ba germană un articul și publicân- 
du-1 în numita fbiă. Intre altele el 
dice:

Nu esistă în Ungaria partidă politică, 
ori politic mai însămnat, oare ar pretinde 
dela Români și dela Slavi negarea limbei 
lor și assimiliarea în limba maghiară, căci 
pentru fiă care cetățân este garantată folo
sirea limbei lui materne în biserică, școlă, 
comună și comitat. Ceea-oe pretinde sta
tul maghiar dela cetățenii săi, e să fiă 
buni patrioțl maghiari, să lucreze conform 
aoestei pretensiunl, și să nu graviteze spre 
rudeniile de rassă din statele străine. Decă 
întrebăm pe nemulțumiți, că proprie, care 
este causa plângerei lor și care e scopul 
final al lor, fârte puțin pot să răspundă, 
și în fine lucrul ajunge acolo, că lor le 
trebue- dismembrarea Ungariei după națio
nalități pe basa unui program de federa- 
lisațiă. Tendința acâsta însă este contrară 
statului.

Față cu Românii și Slavii, Apponyi 
ia în apărare pe poporațiunea de limbă 
germană a Ungariei, care tomnai pentru-că 
stă la nivelul culturei statelor apusene, 
recunosce mai ușor, că în Ungaria numai 
într’un stai unitar maghiar pote să fiă oul- 
tură apuseuă, ordine de drept și liber
tate.

Nu comentăm aberațiunilor stră
lucitului grof unguresc — fiind de 
prisos. Este un îndrăsneț neadevăr 
ceea-ce spune el, că adecă naționa
litățile din Ungaria s’ar bucura de 
liberul esercițiu al limbei în școlă, 
comună, comitat ctc. De asemenea 
e o piramidală absurditate aserțiunea, 
că în Ungaria numai statul națio
nal unitar maghiar pote condiționa 
cultura apusănă, ordinea de drept 
și libertatea. Că de ce fel dș liber
tate se bucură naționalitățile în Un
garia, și cum se aplică legile în acest 
stat a spus’o însu-și contele Apponyi 
înaintea partisanilor săi din Cașo- 
via cjicend: „Statul minte, decă ere- 
eză o lege și nu o esecută, decă promite 
libertăți și nu-și ține promisiunea, decă 
se numesce constituțional, și calcă în 
piciore libertatea alegerilor*.

In astfel de împrejurări, cum pu
teau dâr naționalitățile să ia parte 
la tămbălăul milenar?

Nu putem der, decât să felici
tăm pornirea tinerimei române și 
slave din Elveția, de-a deschide ochii 
străinătății, îndemnându-o se stea de
parte de marele bâlciu milenar din 
Budapesta.

— 27 Main.

Dr. V Branisce liberat. O telegramă, 
ce ni-a sosit în decursul nopții dela Vaț, 
ne comuuică imbucurătârea soire, că Dr. Va
lerie Branisce a fost liberat ieri din închi- 
sorea de stat. Felicităm călduros pe con
fratele nostru, oare timp de un an și două 
luni a suferit cu bărbățiă și cu demnitate 
pedepsa, oe i-a impus’o un sistem de gu
vernare atât de ostil causei sfinte și aspi- 
rațiunilor nâmului sâu asuprit, pentru oare 
s’a espus. Dorim să-l vedem cât mai ou- 
rând în deplină sănătate și voie bună în 
mijlocul nostru!

— o —
0 scrisore a d-lui V. A. Urechiă. Cu 

o deosebită satisfacția foile unguresci înre- 
gistrâză scirea, că d-1 V. A. Urechiă, fostul 
președinte al Ligei culturale, a stat erășl 
de vorbă cu faimosul comis-voyageur D. 
Dâzniăndy, prin scrisore. „Bud. Tud." spune 
adecă, cum d-1 Urechiă a trimis lui Pâz-

mândy o scrisdre, prin oare '1 face ounos- 
cut, oă nu mai e președinte al Ligei, și că 
din causa bătrânețelor nu va pute merge 
la Budapesta la congresul interparlamentar 
de pace. D-1 Ureohiă tji00 îu sorisorea sa 
între altele: „Sperăm, oă situația, ce va 
crea-o în oele din urmă guvernul unguresc 
Românilor, oei mai oredineioșl supuși, ne 
va apropia pe unii de alții oel puțin la vii- 
târea oonferență interparlamentară. Căci, 
crede, oă ao9sta e tot așa idealul meu, oa 
și idealul ori cărui Român /bun din Ro
mânia11. — Aici mai amintim, că Pâzmândy 
va merge aceste în BuoureștI, oa
acolo sâ învite personal pe grupul român 
al conferenței interparlamentare la congre
sul din Budapesta, care se va ținâ în Sep- 
temvre.

—o—
Denionstraținni anti-maghiare. Din 

Lipto-St.-Miclăuș se anunță, oă acolo s’au 
făcut în 1 și 3 c. demonstrațiunl anti-ma- 
ghiare. Astfel întorcâadu-se în 1 o. șoolarii 
dela școla poporală din pădurea Nicovo, 
unde și-au serbat junialul, în oraș au fost 
întâmpinați de o câtă de copii și tineri 
slovaol, oarl aruncară pietri și tină asupra 
școlarilor, între strigăte de „Pereat Ma
gyar!11 In 3 o. și-a ținut sărbarea, ca în 
fiă-care an, șoola evangelică. Școlarii, pre
cum și poporațiunea slovacă, la re’ntorcere 
din pădure, au perours stradele orașului 
între strigăte de „Zsivio!“ și „Hej Slo- 
vani!“ apoi făoură serenade bărbaților ce
lor mai de frunte slovaol. Preotul luteran 
Juro Janoska ținu poporului o vorbire ful
minantă, în oare (fise între altele, că „să-și 
păstreze puținul, ce i-a mai rămas; pămân
tul acesta e al poporului, și aoesta să nu 
lase, ca nesoe venetiol să-l ia și să dom- 
nescă asupra lui.11 Demonstranții, între 
strigăte „Să trăâsoă patria slovacă!11 și 
„Piară Maghiarii!", se împrăștiară apoi pe 
la casele lor.

—o —
In afacerea alegerei de notar în Să- 

cele, mai observăm, oă după informațiunile 
ce le-am primit astăcjl din parte bine in
formată, prooederea condamnabilă a oficiu
lui fisolgăbirăieso față cu oandidatul loan 
Radu nu este a-se asorie actualului fisolgă- 
birău Sonda, care înlocuesce pe fisolgăbi- 
răul suspendat Henter Gâbor, ci ea se da- 
toreză chiar acestuia din urmă, pe oând 
încă era în post. Am ținut să restabilim 
adevărul în privința acesta față ou esplioă- 
rile, ce le-a făout Redaoția nostră la intro
ducerea scrisârei D-lui I. Radu.

—o—
Un învățător brav. „Magyarorszâg" 

publică scirea, că învățătorul român loan 
Jorouț din comuna Vamos-Laz (?), comit. 
Bihorului, a fost arătat oonsistorului gr. 
cat. din Oradea-mare, preoum și inspecto
rului de școlă din următorele oause: Nu
mitul învățător, care, după cum cjice „M-g“, 
„pedepsesce aspru pe școlarii săi, oând îi 
aude vorbind unguresoe", a esplioat tine
retului școlar însemnătatea serbărei mile
nare, cu următârele cuvinte: „Noi n’avem 
nimio a face ou Maghiarii, oăcl pământul 
acesta e românesc, și Românul totdeuna 
va trăi în dușmănia cu Maghiarul". Apoi 
i-a învățat pe soolarl să oânte „Gotterhalte" 
și cântecul lui Iancu, despre oare „M-g“ 
dioe, oă în el se preamăresce „masacrarea 
Maghiarilor".

— o—
Jidan contra mileniului. Este aprope 

de necrezut, că se află între Jidani câte 
unul, care demonstrâză oontra sărbărilor 
milenare. Mai (jd0!0 treoute amintirăm des
pre rabinul din Aranyos Medgyes, oomit. 
Sătmarului, oare smulse pomii milenari, să
diți înaintea sinagogei, și luă jos trioolorul 
maghiar arborat pe biserica jidană. Aouma 
se anunță din Canija mare, că un școlar 
jidan din cl. IV gimnasiaiă de acolo, ou 
numele Morgenstein, a ars trioolorul ma
ghiar. Fiind citat pentru acesta înaintea 
corpului profesoral, el se esprimâ și aoolo 
în modul cel mai vehement contra steagu
lui maghiar, și astfel iu eliminat nu numai 
din gimnasiul din Canija, ci din tote sco
tele din Ungaria.

—o—
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Persecuțiuni contra Slovacilor. Mi
nistrul de interne ungar a disolvat „Reu
niunea de leotură slovaoă- din Miava, pe 
motiv, că ar urmări scopuri panslaviste și 
ar nutri agitațiuni anti-maghiare. Numai de 
curând disolvase ministrul clubul pompie
rilor din Miava, aducând tot motivele de 
mai sus.

— o—
Numiri. Majestatea Sa a numit pe ur

mătorii jucjl români, jucjl de tribunal: Iuliu 
Anderca, Iosif Emanuil, George Ciat, Isidor 
Ohețan și Petru Vajda.

—o—
Mortea unui traged celebru. In 4 c. 

a murit la Pescara renumitul traged italian 
Ernesto Rossi. El s’a născut la 1829 în 
Livorno. După ce a fost în deoursul mai 
multor ani școlarul renumitului actor Mo
dena, a plecat în străinătate și sa distins 
mai ales ca interpretator al rolurilor din 
piesele teatrale ale lui Schakespeare. Rossi 
a fost căsătorit, și fiica lui e ounoscută 
ca scriitore. Familia lui trăesce în Flo
rența.

—o—
Planul Iașilor. Lucrările pentru ridi

carea planului lașilor continuă cu mare re
peziciune. Planul bazei pe oare se ridică 
planul orașului este definitiv terminat și în 
curând se va începe ou poligonarea. Con
ducătorul aoestei mari lucrări este ingine
rul Gr. Bej an, având oa asistent pe căpi
tanul Popescu. Pentru controlarea lucrărilor 
primăria de Iași a angajat pe d-1 Hârjeu. 
profesor la școla de poduri și șosele.

—o —
La vre-nn advocat român ardelean 

ori bănățean caut loo de oandidat advoca- 
•țial. Ofertele de primire a se trimite pe 
adresa: Dr. Gavriil Buzura, candidat de ad- 
•vocat în Galgo.

Comitetul național studențesc 
și Liga.

Comitetul național studențesc 
.a adresat tinerimei universitare ur
mătorul apel:

Colegi, Lupta pentru naționalitate este 
singura luptă demnă de tinerimea univer
sitară. In lupta pentru naționalitate se 
■oțeleso caracterele și se purifică mintea 
de tot ce-i mic și egoist, de tot ce-i in
fluență nefastă de politicianism și tradiții 
bisantine.

Victoria în acâstă luptă se ne fiă sin
gurul nostru ideal!

Acum cinci ani, când sub presiunea 
.și amenințările dușmanilor noștri comuni 
un avânt patriotic cuprinse tote inimele 
românescl, voi, studențl universitari, v’ațl 
găsit în fruntea mișcării de reculegere a 
forțelor naționale, și cu generosul vostru 
•entusiasm se cimentară primele temelii ale 
Ligei pentru unitatea culturală a tuturor Ro
mânilor.

De atunol voi ați câștigat un drept 
la recunoscința țării; dâr de atunci aveți 
,și o datoriă mai mult cătră Țeră.

Ați rămas gardă de onâre a Ligei 
.pentru unitatea culturală; orl-ce atingeri 
adusă ei, va fi socotită de lume oa un 
.semn de slăbioiune și lipsă de persistență 
fn avântul vostru.

Colegi, Comitetul național studențesc, 
.ales de voi, ca să veghezi neîntrerupt asu
pra intereselor causei naționale, astăzi se 
.crede dator a face un nou apel la pa
triotismul și entusiasmul vostru.

Din interese de partid, Liga părea 
ân timpul din urmă condamnată la peire.

N’am șovăit un singur moment atunci 
-de a lupta oontra unei asemeni tendințe, 
,și alături de toți cei ce pun iubirea pen
tru țâră mai pre sus de spiritul de par
tid, am contribuit la nimicirea nefastei 
.tendințe.

Noul comitet al Ligei manifestă în 
publio dorința de a vede reînsuflețindu-se 
activitatea Ligei și a o desface de sub in- 
:fluența intereselor politice.

Dreptatea der a triumfat; câmpul 
.aotivităței Ligei a redevenit erășl deschis 
tuturor acelor, cari vor într’un mod sincer 
propășirea neamului românesc.

Am învins! Dâr învingerea pote să 
fiă numai momentană, deoă Liga rămâne 
cu mioul număr de membri și în starea 
ce ne-au lăsat’o conducătorii ei de pănă 
acuma.

Noi, membrii Comitetului Național, 
în urma apelului ce ne-a fost făcut de 
noul Comitet central, reourgem la spriji
nul vostru, colegi, recurgem la consciința 
vdstră de datoria oe aveți de a ne susțină, 
măriți numărul, celor ce luptă sinoer pen
tru neamul românesc, și atunci vom pută 
Zioe: DumneZeu cu noi și cu sfânta năs- 
tră oausă!

Bucurescl, 24 Maid 1896.
Comitetul național studențesc.

Ghenadie Petrescu la Câldărușanl.
Seim, că în urma sentinții Sinodului, 

fostul Metropolit-Primat Ghenadie Petrescu 
fu transportat la mănăstirea Câldărușanl. 
El a sosit acolo Miercuri năptea pe la 
orele 12. Afară de starețul nime din mă
năstire nu soiea de sosirea fostului Me
tropolit-Primat, care fu introdus în inte
riorul ei printr’o portiță dosnică de patru 
gendarml rurali.

„Timpul14, spune, oă chilia lui Ghena
die este egrasiosă, strimtă și o’o ferestruioă 
mică, pe unde abia pot pătrunde raZele 
sdrelui. In ohiliă se află un pat mic de fier 
o’o saltea de paie acoperită c’un oaerșaf 
gros, o perină de paie și o pătură de cai. 
In colț o ioonă veche și atât de ștârsă 
de vremuri, încât ți-s’ar părea o măzgăli- 
tură. Sub ferâstră o masă mică, apoi un 
soaun, pe care se află o cană ou apă. în
colo absolut nimio.

Posițiunea Căldărușanilor e oât se 
pote de pitorâscă. Mănăstirea eîncunjurată 
de tâte părțile de nisoe ziduri mari, grose 
și înalte, pe cari se află construite chiliile 
călugărilor. In jurul chiliilor se întinde un 
mare lao, lat și lung, înoât abia îl poți cu
prinde cu ochii. In lao sunt pești și raol, 
— hrana oălugărilor în dile de dulce. In 
curtea mănăstirei se află o mică biserică, 
oare servesoe și de oimitir. Călugării, cari 
mor, se îngropă acolo, âr după 7 ani li-se 
scot scheletele și oapetele li-se aruncă în- 
tr’o boltă adânoă de desubtul bisericei, âr 
osele celelalte într’o gropă dela spatele bi
sericei. Peste 2000 de capete se află în 
acea boltă, âr în gropă sute de mii de 6se.

*
Pe diua de ieri a fost oonvooată o 

mare întrunire în sala „Dacia- din partea 
comitetului partidei conservatore, pentru a 
protesta contra prooederei guvernului în 
afacerea atât de îngrijitore a Metropolitu- 
lui-Primat. La întrunire s’au anunțat, ca 
vorbitori, domnii: Lascar Catargiu, general 
Mânu, Tache Ionescu, M. Cornea, C. Di- 
sesou, loan Lahovari, și N. Filipescu.

*
La a treia întrunire provooată de gru- 

pul-Fleva și ținută Vineri la „Dacia- a 
luat parte un public imens. După-ce au 
vorbit dd. Ceaur Aslan și N. Fleva, s’a 
propus o moțiune, prin oare țâra „protes- 
tâză în modul oel mai energio și deolară, 
că locotenența înființată este ilegală și con
siderată ca nulă și neavenită-. S’a primit 
apoi o a doua resoluțiune, prin oare minis- 
trul-președinte Sturdza se declară de ne
vrednic de a conduce destinele țârii, și să 
propune tot-o dată și caterisirea lui.

*
„Epoca4, de Duminecă publică urmă- 

torele:
De aZl diminâță circulă în capitală 

mai multe foi volante, semnate deja de un 
mare numer de dâmne și domni din socie
tatea bucurescenă.

Semnatarii aoeBtor circulari se obligă 
se nu cheme la inmormentărl, botezuri și cu
nunii pe Partenie și pe mei unul din epis
copii și archiereii, cari au votat caterisirea 
Metropolitului-Primat;

să nu asiste la nici o cununie, înmor
mântare și botez, celebrată de cei de sus;

să nu asiste la nici un serviciu divin 
ofioiat de Partenie.

*

Sub titlul „Armata la Câldărușanl4 
aoelașl Ziar scrie:

„Un ourier trimis erl diminâță la Căl- 
dărușanl și întors asâră în capitală, ne 
spune, că satele din împrejurimi sunt alar
mate și mii de țărani se pregăteso a merge 
la mănăstire pentru a vedea pe I. P. S. Sa 
Metropolitul-Primat.

„Guvernul înspăimântat de acâsta a 
trimis aZl armată nu numai la Câldărușanl, 
oi și în satele din împrejurimi.

„Astfel la „Maia-, lângă Câldărușanl, 
se află regimentul III de călărași sub co
manda d-lui locotenet-colonel Zlăteanu.

„La „Corbeanca-, două compăuii de 
infanterie din reg. 21 de Ilfov.

„La „Mora Domnâscă“ o companie 
din regimentul 21 de Ilfov.

„La „Mănăstirea Câldărușanl- 60 de 
jandarmi pedeștri sub comanda unui loco
tenent.

„Asâră s’a mai trimis la mănăstire o 
parte din regimentul 6 Mihaiîî-Vitâzul și 
un esoadron de călărași.

„Intrâga împrejurime se află într’o 
fierbere enormă.-

„ Voința Națională11 însă, organul d-lui 
Sturdza îșl dă tote silințe să desmnită 
aceste soiri.

Institutul Otteteloșanu.
Cu începerea viitorului an șoolar 1896 

—1897 se vor primi cind-spre-Zece fete 
în Institutul de fete fundat de loan Otte- 
teleșanu, și înființat de Academia Română, 
sub înaltul Patronagiu al M. S. Regelui, 
cărora li se va da, conform disposițiunii 
testamentare a răposatului fundator, o 
crescere casnică și instrucțiunea cuvenită 
unei „bune mame de familiă, fără pretențiunl 
său lux“.

Cursul va fi de 5 ani, în timpul 
cărora elevele vor avâ tâtă întreținerea în 
Institut.

Sunt admise în Institut cop.le pe 
deplin sănătose, cari au treout de 11 ani, 
dâr n’au împlinit încă 14 ani, au pre
gătirea ce să dă în șcâlele primare din 
România și sunt născute din părinți ro
mâni săraci.

Două surori sâu două vere primare 
nu pot fi admise în Institut.

Părinții aspirantelor, ori representanții 
legali ai acestora au să trimită — pănă la 
5 August 1896 — cererile, însoțite de aot 
de nascere, act de vaooină, act de pauper
tate și atestat șoolar despre cele patru 
clase primare, la Academia Română (calea 
Victoriei, No. 135), pentru Comisiunea 
Fundațiunii Otteteleșanu, care examinând 
actele și luând informațiunile oe va orede 
de ouviință, va dispune, ca concurentele 
ce îndeplinesc condițiunile mai sus preci- 
sate să fiă supuse la un examen de pri
mire. prin care se va oonstata gradul de 
pregătire în ceea ce privesce cetirea și 
scrierea, analisa etimologică și oea sintac 
tică, oele patru operațiuni, geografia și 
istoria țărilor române.

Resultatele examenului se vor supune 
dimpreună cu tote actele, printr’un raport 
Augustului prorector al Academiei Române 
Maiestății Sale Regelui, oăruia îl aparține 
a decide în privința primirii.

Examenele se vor face în localul A- 
cademiei la 9 Septemvre, âr cursurile vor 
începe la 18 Septemvre 1896.

Bucurescl, 10 (22) Maia 1896.

Mspama part, a „liaz. W
Vaț, 7 Iunie (10 6re 10 min. sera).

Liber Ve salută
l)r. Branisce.

Premiu pentru grădinărit și pomărit.
Adunarea generală a despărțământului 

subscris, încă în an. 1894 a decis a da 
două premii â 25 fl., acelor învățători din 
raionul despărțământului său, cari s’au dis
tins în cultivarea grădinăritului și altoirei 
de pomi, spre care scop se provocă toți 
acei domni învățători, cari voesc a obțină 
aoeste premii, ca să-și aștârnă lugările in- 
struate cu atestat din partea senatului șco- 
lastio, (oare să conțină câți și ce fel de 
pomi a oltoit și cu ce resultat în anul 
1894/5) subsorisei direoțiunl pănă în preZiua 
adunărei generale din ăst an, oare se va 
ținâ la 11 Iulie st. n.

Dela Direoțiunea despărțământului 
XXVI al Asociațiunei transilvane.

Reghin, 4 Iunie 1896.

P. Barbu, Iosif Popescu,
director. secretar.

NECROLOG. Partenie Pestean, dia
con gr. or. în Logoj a adormit în Domnul 
MerourI în 22 Maid st. v. la 3% ore p- 
m. în etate de 49 de ani, după un morb 
greu și îndelungat fiind împărtășit ou sânta 
cuminecătură. Răposatul a servit bisericei 
26 de ani, și anume 5 ani oa arohivar 
oonsistorial âră 21 de ani ca diacon al 
bisericei gr. or. române din opidul Logoj. 
Rămășițele pământesol ale defunctului s’au 
așeZat la odihnă veoinică, Vineri în 24 
Maid st. v. la 3l/2 ore p. m. după ritul 
bisericei gr. or. române. Fiă-i țărîna ușoră 
și memoria eternă!

DIVERSE.
Despre Țarul Nicolae 11 se pove- 

stesce următorea anecdotă: Scurt timp 
după mortea Țarului Alexandru III s’a 
întâmplat, că un oficer de cavaleria rusesc 
a cutezat să se uroe pe un tramvay, și 
prin acesta s vătămat tradițiunile regimen
tului său. Colegii săi îl sfătuiau să depună 
șargea, căci acum nu mai merită se pârte 
ciuourl de aur. AuZând împăratul despre 
întâmplarea aoâsta, a doua Z1 chiămâ cu 
sine un adjutant, merse în plimbare, se 
urca de la un loo pe un tramvay, și în 
Ziua următâre adresă comandantului re
gimentului, la care aparținea oficerul din 
vorbă, următorea șorisâre: „Cu acâsta fac 
ounosout regimentului, oă ieri sera m’am 
urcat pe un tramvay, și întreb acum, ore 
mai sunt eu vrednic, oa să port și mai 
departe uniforma regimentului ?u Se în
țelege, oă după aoâstă scrisore nimeni nu-i 
mai Zise vr’un cuvânt batjocoritor ofioeru- 
lui, care a păcătuit oontra unui obioeiă 
tradițional ridicol, și de atunol ofieerii ru- 
sesol folosesc tramvayul chiar așa, ,ca și 
alțr muritori.

Prelegeri în temnițe. Directorii tem
nițelor englese au hotărît să țină din timp 
în timp prelegeri soiențifice și de altă na
tură, pentru de-a nutri simțul moral al 
prinsonerilor și pentru de-a face oa vieța 
acestora să nu fiă tot așa de monotonă, ca 
pănă acum.

Invitare respeetnosă. Un actor re
numit juoa pe regele R’oard III și la lo
cul, unde esclamâ: „Un cal, un oal, regatul 
meu pentru un cal!- întreba unul de pe 
gal°riă: „N’ar ajunge și un măgar?- —„De 
sigur-, răspunse actorul, reoulegâudu-se, 
„poftesce numai pe scenă!-.

Literatură.
Escursiuni pe munții Țerei-Bârsei și 

ai Făgărașului. Cu titlul acesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu- din Brașov 
O carte forte prețiosă, scrisă de d-1 loan 
Turcu, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In acâstă carte, sorisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde desorierea 
amănunțită a munților, cu tâte potecile și 
platourile lor, cu animalele și plantațiunile 
lor; apoi viâța ciobanilor și păstorilor din 
munți ou multe legende și istorisiri plă
cute; descrieri întregite ou schițe istorioe 
despre castelele și Țâra Făgărașului etc. etc. 
Pentru istoriol, pentru turiști, pentru cei ce 
vor să ounâseă, ori chiar să faoă esoursiunl 
la munți, cu un cuvânt, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acâstă carte, de felul căreia pănă acum nu 
avem scrisă alta în limba românâscă, oferă 
o lectură de tot plăcută și folositore tot
odată. Un esemplar, constătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fl. (o cr. 
porto). De vânZare și la tipografia „A. 
Mureșianu- în Brașov.

Proprietar: IBr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil fîregoriu Hlaior.
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Cursul la bursa din %?ien>a.

Din 7 Iunie 1896.
Renta ung. de aur 4% ■ • • • 122.65 
Renta de oordne ung. 4% . . • 98.80 
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4*/2% • 124.10
[tr.pr. oăil. fer. ung. în argint 4l/2% 101.25
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.70 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 96.70
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
Imprum. ung. ou premii . . . . 151.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.50
Renta de hârtie austr.........................101.35
Renta de argint austr.........................101.30
Renta de aur austr............................. 122.70
LosurI din 860   144.30
Aoții de ale Băncei austro ungară. 968.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 384.50 
Auții de-ale Băncei austr. de credit. 353.10
NapoleondorI........................ .... • 9.52y2
Mărol imperiale germane . . . 58.72y2
London vista.................... 119.95
Paris vista................... 47.65
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.85
Note italiene........................ ' • 44.55

Cursul pestei Brașaiv.
Din 8 Iunie 1896.

Bancnote rom. (Jump. 9.48 
Argint român. Ou mp. 9.40 
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 
Galbeni Oump. 5.60
Ruble rusescl Oump. 126.50 
Mărci germane Oump. 58.50 
Lire turcesol Cump. 10.70 
Scris, fonc. Albina 5% 100.75

Vend. 9.52
Vend. 9.45
Vend. 9.53
Vend. 5.65
Vend. —.—
Vend.
Vend. —
Vend. 101.75

Nr. 6346-1896.

PUBLICAȚIUNE.
Dreptul de venat pe teritoriul 

orașului Brașov, cuprincjend 14 961.69 
jogăre catastrale de pădure și cam 
8—10,000 jugăre pământ de arat și 
{ivec|i se dă pe cale de oferte în aren
dă pe durată de 6 ani, cu prima 
August 1896.

Pertractarea va ave loc în 20 
Iunie 1896 înainte de prânij la 10 ore 
la oficiul orășănesc economic cărui 
au de a se așterne pănă la y2IO 01 e 
a amintitei (țile, ofertele timbrate, si
gilate și provecjute cuunvadiu 10°/0.

Tot la acelaș oficiu se afla cqn- 
dițiunile de oferte și acele contrac
tuale spre examinare.

Brașov, 28 Mai 1896.
989,3-3 Magistratul orășenesc.

Anunciun
(mserțiuni și reclame)

Susstu a se adresa subscrisei 
asSmîmsfratiunl. In cașul pu- 
foSicărââ unui anuncâu mas muH 
de odată se face scade meat, 
care cresce cu cât puMăcarea 
se face mai de muSte-ori.

Administr. „Gazeta Trans“.
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3.11
3.31
3 46
4.08
4 45
5 27
6 12
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Nr. 116—1896

Idk

„GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Anstro-Ungaria:
luni................................................
luni.................................................
ană.....................................................

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
ună

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni ................................................
unu anu......................................................

Abonament® la numerele cu data de
Pentru Anstro-Ungaria: 

anu.... 
șese luni. 
trei luni . .

Pentru România și străinătate: 
anu. 
șese luni 
trei luni

XX.

Pe 
Pe
Pe

9

2
1

li. -
11. -

ă>0 cr.

§ 
R

. 8 franci.

. 4 franci.
. 2 franci,.

Pe
Pe
Pe 

Abonamentele se facă mai ușorii și mai repede
mandate poștale,

Domnii, cari se voră abona din
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.44 x

prin

nou, să binevoiescă

Mersul trenur dor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 0 Hasia 1806

—• Predeal

Tren 
accel.

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

417
4 50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9 09

I Tren 
de 

persân.

Trend 
mixtii

Tren 
accel.

Tren 
accel.

Trenu 
de 

person.

trenu 
de 

person.

trend 
mixtu

trenu 
mixtu

Y 
sos. | 
pl. I

Viena . . .
Budapesta
Szolnok 
P.-Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciuoia . .
B -Huiedin
Ghârbău .

Cluși u .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

sos,
A

jpl.
Isos.
A

I pl.
Isos.
A

o £ 
o ?B t&

g £. 
G po'
, -X

Zi02 5 
c w.-!>
5 7
6 40
7.30 
8.00 

10.C5 
Smai

9.42
9.44
9.59 

10 22 
10.51 
11.12 
12.26i 
12.581
î.is!
1.34 
2.09!
2 19
3 01
3.31
9.30,

60S.

pl.
I
I

Y
sos. ț 
pl. J

I
Y

SOS.

Copșa-mică
Mediaș . .
Elisabetopol
Sighișora . 
Hașfalău .
Homorod .
Agoștonfalva 
Apsța . .
Feldiora
Brașov .

Timiș . .
Predeal
Bucuresol .

ipl.
ISO3,

A

I
pl.

1.55
7.-
3.37
1.19

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6 13

Ljy

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

a .2
> § 
al a
5 o

7.01
6.-
5.11

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

5.23

5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

7 30 
7.09
6 56
6 54
6.41
6 20
5.53
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

tr.pers.
4.36
4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11 59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9 43
9.19
7.38
7.22
6.48
6.33
5.57

5.20
4.14
3.32

6.20
8.10

“428
2.17

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

“Ă12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2.26
1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48
9.08
8 28
8.01
3.15

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

trend, 
de 

person.

10.21
10.41

Ghiriș
Turda

G li i r i s îi — T m 9
trend 

de 
persân.

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de J 

persân.I

î 5.10
4.50

10.30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

C®g»șa-mică. — SihsăaE — Avs-igia — I?ag&rașu
trenu

de t
persân. Hlixt persân.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenu
mixtu

6.15
6.38
7.13

Tren trenu 
de

trenu
mixtu

11.34 7.10
8.50
9.15
1.46
3.31
6.08

Sibiiu .

pi.80S.9

(Joșșa mica 
Ocna . .

Avrig .
Făgăraș

tremî
mixtu

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

trenu 
mixtu

O i

trend, 
mixtu

10.25
10.05
9.38

Simeria 
Cerna.
Hunedora .

4.50
4.34
4.10

Tren 
mixt

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

6.20
5.12
4.49

trenu 
mixtu

3.10
2.54
2.30

12.36
11.01
10.30
8.33
6.54
4.05

trenu 
mixtii.

8.34
8.14
7.45

CJiDcei'dea — OsorSaeiti — IfcegBi.-sftsesc.

Trenu 
mixtu

Trenu 
de 
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Trenu 
de 
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Trenu 
de 
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Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 
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Trenu 
de 

persân.

Trenu
mixtă.

2.25 8.10 3.11 «.59 r pl. Cucerdea . . 80s. 4 7.41 2.36 8.31 1.18
3 14 8.51 3.52 9.40 LudoșO. . 7.03 1.58 7.43 12.32
4 07 9.37 4.37 10.23 CipSu . . 6.24 1.19 6.55 11.43
5.07 10.27 5.26 11.11 SOS. ■> {pl. 5.30 12.25 5.50 10.35
5.40 10.42 5.36 pi. ) Oșorheiu . • (sos. 9.20 5.04 10 —
7.19 12.21 7.19 Y SOS. Regh.-săs.. . pl. • • 7.49 3.25 8:25

însemnate în stângaNota: Orele 
însemnezi ârele de nopte.

it ă
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trenu 
mixtii

1
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4.55
6.36 T9

Brașov ........................
Zernești........................
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Mureș-Ludos ....
Zau..............................
Țagn-Budatelicii . . .
St. Mihaiu de câmpie . 
Lecința........................
Ș.-Măghiărnș .... 
Bistrița........................ .

9

6.46
5.49

7.21
6.24

2. <25 
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JCC CD- A.
. 9.40
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8 33
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4.50
3 44
2.48
2.01
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A r ft <1 — T 1 m i n 6 g* a
6.20
7.08
8.01 

| 1.26

11.30
12.47
2.05
7,38

5.
6.14
7.39

12.33

xr Aradu ........................
V

10.43
9.42
8.20
5.-

3.44
2.40
1.12

10.55

Tiniișora....................
Segedin ........................

1U.1 I

8.15
5.59

■ \
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu
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mixtu

trenu 
mixtu
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SSgliișos-a—OdiM-îiciia-sfccwesc.

5.30
5.43
6.(16]

1.36
1.49
2.12

pl. Sibiiu . sos. 
„ Selemberk „ I 
„ Cisnădie pl

9.20
9*07
8.46

3 22
4.14
6.20

trenu
mixtă

11.08 Sighișora . 
Ha șf al eu . 
Odorheîu-săcuesc.

11.48
1.59

5.32
4.54
3.-

stațiunilor sunt a se oeti de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Nutnerii încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.


