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Erăși cuvintele monarchului.
E interesantă interpretarea ce-o 

dau loile unguresci cuvintelor ros
tite de monarch cu ocasiunea jubi
leului încoronărei.

Culmea serbărilor milenare a 
format’o, cum se scie, efria de 8 
Iunie, aniversarea încoronărei, er 
punctul culminant al acestei (jilel’au 
format cele două discursuri rostite 
de ,,națiune cătră regele seu" și de 
„regele cătră națiunea sa", adecă 
discursul lui Szilagyi, rostit în nu
mele celor două camere, și răspun
sul dat de monarch.

T6te foile, ce ni-au sosit a$î 
din Budapesta, se ocupă la locul 
prim cu aceste două discursuri, pe 
cari le caracteriseză ca o „programă 
a politieei naționale și de naționali
tate a statului maghiar".

Discusiunea se învârte cu deo
sebire în jurul a două pasagii din 
vorbirea monarchului. Unul este pa- 
sagiul, prin care s’a accentuat, că 
acâstă țeră numai atunci a fost pu
ternică și înfloritâre, când fiii săi, 
ținend cu credință la regele și la 
legea lor, au trăit unii cu alții în 
concordiă frățâscă". Al doilea pasa
giu este acela, prin care monarchul 
a accentuat legăturile împrumutate 
dintre Austria și Ungaria, pe a că
ror basă „întrega monarchiă, der 
mai ales iubita mea Ungariă s’a des- 
voltat și a înflorit în mod atât de 
îmbucurător, fără ca prin acâsta să 
se pericliteze unitatea statului ma
ghiar și a națiunei politice maghiare, 
și fără să se pericliteze desvoltarea 
diferitelor naționalități, pe lângă res
pectarea legilor și a statului unitar".

Fără îndoelă, că aceste pasagii 
din vorbirea monarchului îșl au în
semnătatea lor, și de aceea nu e 
mirare, decă foile unguresci le co- 
menteză cu atâta predilecțiune.

Cât pentru cuvintele privitore 
la naționalități, ele, firesce, sunt 
luate ca mărturiă a pretinselor prin

cipii de „libertate", „egalitate" și 
„frățietate", după cari vor să facă 
pe lume a crede, că s’ar guverna 
poporele nemaghiare din acest stat. 
Cu alte cuvinte, ele formâză acel ni
sip, despre care c|iceam ieri, că vor 
să-l arunce hegemonii maghiari în 
ochii lumei din afară, făcendu o să 
nu mai potă vede miseriile dela noi.

Dâr se găsesce totuși o voce 
printre foile unguresci, care inter- 
preteză cuvintele de mai sus ale 
monarchului în sens cu totul con
trar de al celorlalte. E vorba de 
organul tinerului „partid poporal" 
al catolicilur, „Alkotmâny", care 
găsesce în cuvintele monarchului o 
dojana la adresa regimului și a sis
temului actual de guvernare.

Cuvintele, prin cari monarchul 
accentuâză „alipirea la rege și la 
lege", foia catolică le ia ca o con
damnare a „politicei ateiste biseri- 
cesci", prin care s’a turburat pacea 
între cetățeni și în privința căreia 
„monarchul a fost sedus". Acum vi
clenia s’a descoperit, esclamă foia 
catolibă, și cele două camere pot 
să primescă lecțiunea, ce li-s’a dat 
din partea tronului, căci au meri- 
tat’o!

Și mai interesant e, că organul 
catolic găsesce o condamnare a sis
temului actual de guvernare și în 
cuvintele monarchului privitore la 
naționalități, c|i°end, că principiul 
conducător esprimat în cuvintele: 
„desvoltarea diferitelor naționalități 
pe lângă respectarea legilor și a sta
tului unitar" este cu totul diferit de 
cel urmat de Tisza, Wekerle și Banffy 
cu partida lor „liberală". E cu ne
putință, 4i°e „Alkotmâny", ca aceste 
cuvinte ale monarchului să nu pro
ducă deosebită sensațiă în tbte cer
curile politice ale țerei.

Și mai cutezată este critica, 
ce-o face fbia catolică față cu vor
birea lui Szilagyi, despre care 4i°e, 
că „pănă aci mai ales față de na
ționalități a fost un centralist in

transigent, er acum s’a întâmplat 
minunea, că se lingușesce pe lângă 
naționalități cțicend: că nici statul 
și unitatea națiunei politice, nici pa
triotismul nu pretinde nimicirea di
feritelor naționalități aflătbre în Un
garia".

Scriind acestea, organul catolic 
pare că s’ar teme, nu cum-va la vi- 
itbrele alegeri partida acjl la putere 
să câștige prin astfel de „lingușiri" 
simpatia și sprijinul naționalităților.

Cât pentru noi însă, nu p<5te 
ave Joc nici o temere, căci seim ce 
plătesc frasele lui Szilagyi și cunbs- 
cem și scopul lor.

Der nici interpretarea, ce-o dă 
fbia catolică cuvintelor monarchu
lui,-luându-le ca o dojană față cu 
actualul sistem de guvernare, nu o 
putem considera în serios.

Dâcă tocmai e vorba de dojană, 
mai ușor ne vine a crede, că acesta 
se referă chiar la pornirile ivite 
în sinul catolicilor. Cel puțin espe- 
riența din trecut nu lasă nici de- 
cum a se admite, că cuvintele mo
narchului ar pute avâ alt sens, 
decât cel favorabil pentru guvern.

CRONICA POLITICA.
— 29 Maiil.

„Neue Freie Presse" primesce din 
Mosova depeșa, că prințul Ludovic al Ba- 
yariei a făcut acolo o însemnată declarațiune 
politică. Lucrul s’a petrecut astfel: In 5 c. 
dete colonia germană un banohet, la care 
luară parte principii germani. Președintele 
Camesa-Sasca ridică un toast în sănătatea 
prințului Henric de Prusia și a tuturor prin
ților, cari au mers la Mosova in suita aoes- 
tui representant al împăratului german. Ime
diat se sculă prințul Ludovic al Bavariei 
pentru de-a protesta contra ouventului 
„suită". El cJlse: »Noi «w suntem suita, nu 
suntem vasalii, ci aliații împeratului german; 
ca atari — după oum împăratul Wilhelm I 
a recunoscut totdâuna — am stat înainte 
cu 25 de ani alăturea cu regele Prusiei, și 

oa atari vom sta și de altă-dată, când v * 
fi Germania în pericol. Acesta să-o scie 
toți Germanii, și să nu uite pe lângă pa
tria mare, și patria mai strimtă și alipirea 
de tote dinastiile."

*
Din Agram se depeșeză, că în fine 

alaltăerl s'au unit fracțiunile partidei croate 
din drdpta. La adunarea de împăcare au 
luat parte aprope 400 de aderenți din tote 
părțile țărei. Intrarea la adunare a fost 
striot controlată, și au fost admiși la adu
nare numai membri, cari se legitimau, ca 
representanțl ai diferitelor cluburi. Aduna
rea decurse în liniște și ea se proclamă 
ca representanța întregei partide croate 
din drepta. In sensul acesta și luă hotă- 
rîrl, schimbând chiar și câteva puncte din 
statute. In fine constituindu-se un comitet 
central se hotărî, ca Dr. Frank să fiă es- 
chis din partidă, deorece el a fost acela, 
care a nutrit desbinările în partid.

*
Privitor ia întâmplările de pe insula 

Creta, depeșele mai nouă anunță următo- 
rele: In 6 o. s’a întâmplat o ciocnire sân- 
gerosă între trupele turoescl și insurgenți 
la Vucolles. In deoursul luptei un înoruoi- 
șător turcesc bombarda posiția insurgenți
lor. învingerea rămase pe partea creștini
lor, cari le luară Turcilor 4 tunuri și 200 
de puscI-Martini; pierderile au fost mari 
de ambe părțile. Comandantul vaporului 
„Host* spune, oă din 7 c. au înoeput să 
ardă tâte localitățile de pe platoul Kissano, 
așa încât orisontul spre Creta e înroșit de 
flăcări. Guvernul greoesc s’a adresat într’o 
circulară cătră toți representanții Greciei 
din statele europene ou provocarea, ca ei 
să mijlocesoă la respectivele puteri, să fiă 
provocată Turcia, de-a restabili stările nor
male în Creta, mulțămind pretensiunile în
dreptățite ale poporațiunei.

Voce francesâ contra Mileniului.
X>iarul francos „La Verite“, în- 

tr’un numer mai nou, ce-1 primim 
astatjî din Paris, publică asupra mi
leniului unguresc un interesant ar-

FOILETONDL „GAZ. TRANS."

Schițe generale
din cultura și educațiunea Romanilor.

(Urmare.)

In viața de stat a Romei unul din
tre cei mai însemnați factori a fost respec
tarea sexului frumos, respectarea jemeei, ceea 
ce la Greoi nu era obiect de oonsidera- 
țiune. Adevărat, că din punct de vedere 
juridic femeile Romanilor erau privite de 
minorene, dâr dâcă cugetăm, că viola
rea și batjoourirea femeilor avea urmările 
cele mai funeste, așa, că pentru comiterea 
unui atare vițiu, dela glie pănă la tron 
fără esoepțiune orl-cine era amenințat cu 
esiliu; decă considerăm, că iubirea și res
pectarea femeii a sdrobit tirănia în Roma, 
— atunci de sigur trebue să admitem, că 
simțul de reverință al Romanilor față de 
femei a ajuns la gradul cel mai înalt, care 
apoi în era creștină s’a prefăcut în oel 
mai profund ,și mai gingaș stimul al vieții.

Pe când femeile Grecilor, precum 
Helena, Briseis etc. au dat ansă la resbele 
crâncene, pe atunci femeile romane pănă I 
după cucerirea puternicelor cetăți Cartagena 
și Corint (149—146) erau blânde fără la
șitate, mărețe fără egoism, modeste fără 
servilism, virtuose fără afectare, aducând 
în acest mod pace și binecuvântare peste 
Roma și întreg statul roman. Femeile ves- 
taline aveau un caracter atât de onorabil, 
cât decă din întâmplare să întâlneau cu 
vre-un condamnat, aceluia i-se nimicea 
sentința de morte, ba chiar și consulii și 
pretorii cu profund respeot să abăteau din 
calea vestalelor, âră lictorii cu tâtă reve- 
rința îșl plecau dinaintea lor așa numitele 
fasce.

Perioles numesce venerabilă pe aoea 
femeiă, despre care bărbatul .nu aude nici 
laudă, nioi calumnie; Plutarch din contră 
aprobă acea lege romană, prin care să 
dispune, ca la mormântul femeilor bătrâne 
și bine meritate să se rostâscă cuvântări 
funebre solemne. Bărbatul roman se în
china înaintea matronei, și în genere în 
presența femeilor bărbații trebuiau s5 fiă 

cât mai preoauțl, ca nu cum-va prin vre-o 
espresiune necuviinoiosă să se vatăme mo
destia și virtuositatea femeei, ceea ce în- 
tâmplându-se, respectivul să pedepsea forte 
aspru. Prin respectarea virtuților femeescl 
se înțelege, că și viața casnică a devenit 
esemplară. Relațiunea între bărbat și fe
meiă în înțelesul strict al cuvântului a fost 
sântă, formând un oontraot nealterat și 
indisolubil, așa oât viață adevărat familiară 
numai la Romani aflam mai întâia dintre 
tâte popârele veaourilor anticității. Numai 
la Romani aflăm templul așa numit „Dea 
Viriplaca", ce era destinat spre împăoarea 
căsătoriților, cari tot mereu se certau între 
sine. Deși prin lege nu era evident espri- 
rnată monogamia (ținerea unei femei), 
aoesta totuși a domnit în genere. Și deși 
Romul a permis bărbatului, ca din causă 
fundată să-și potă dimite soția, totuși oas 
de despărțire adevărată numai în 231, a. 
Chr. vedem mai întâiiî, când adecă un 
anumit Carviliu s’a despărțit de femeia sa 
din causa neproduotivității, care cas a și 
produs scandal general.

Atriul era locul unde junimea romană 
de ambele sexe, inspirată de gloriosul tre
cut al străbunilor săi representat prin di
ferite imagini, sugea nutremânt plin de 
viață resolută pentru estinderea și conso
lidarea statului roman. Aoi învăța tineri
mea dreptatea, eohitabilitatea, aprețiarea, 
modestia, simplitatea, puritatea moravuri
lor și purtarea nobilă; aci reminiscențele 
gloriose ale vieții publioe romane și ale is
toriei patriei inprimau în inimele tinere 
un caracter firm și resolut, care apoi în 
viitor servia de basă solidă edificiului gran
dios al statului roman. In oercul familiei 
bărbatul era domn, femeia domnă. Feme
ile din epoca mai fericită a Romei pot 
servi de model pentru tote timpurile.

Romanii cu mult mai serios se ocu
pau de eduoațiunea femeilor, respective a 
oopilelor, decât Grecii. Ei nu desvoltau 
numai facultățile înteleotucle ale acelora, 
ci puneau pond fârte mare și pe desvolta
rea simțului generosității și a simțului ade
vărat femeesc, precum și pe importanța 
chemării acesteia. (Plutarch atribue con
solidarea vieții familiare împregiurării, că 
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ticul, întitulat „Apropos du mille- 
niuin“. Reasumăm aci cuprinsul aces
tui articul:

Intr’adevăr, caritatea ne obligă a face 
puțină reclamă faimosului Mileniu din Buda
pesta, care trece prea nebăgat în semă, și, 
făr’ a ajunge la urechile opiniunei, e înă
bușit cu totul de soirile ce sosesc dela 
Kremlin (sărbările înooronărei Țarului). 
Contra obiceiului său, pressa francesă a 
negiigiat de aetă-dată de-a crea, în profitul 
adversarului nostru încarnat, acel curent 
de simpatia neghi^bă, oare șerpuesce atât 
de bine printre arborii bulevardului. însuși 
„Figaro**, care nu lasă să trecă nici o oca- 
siune, de-a se face agreabil oportunismului 
internațional, se dispensâză de-a ne rea
minti, că Maghiarii sunt oavalerl șarmanțl, 
și că e dulce de-a aucji pe frumosule fete 
de pe insula Margareta, său de pe pustă, 
strigând: „eljen**!

Cronica numitului (Țar ne desfășură 
într’o măsură 6re-care actualitatea, îșl ia 
sugetele sale din: Transvaal, din Cuba, din 
Turcia, se amusâză de Jonathan, de Iohn 
Bull, de împăratul Germaniei, de Crispi și 
de-o mulțime de alțl bărbați, de antisemitism 
și Lueger etc. Sărac mileniu! Pe el nu-1 
umintesce de loc.

Acest fenomen are mai multe espli- 
oațiunl. El vine tocmai dela istețimea, cu 
care Maghiarii au ținut să se afișeze și să 
forțeze de-a păre interesanțl, întrând ast
fel în periodul dificil, unde impresariul e 
silit să ocupe el însu-șl fotelurile sale. Me
reu acele ași coruri, mereu aceeași piesă, ace
lași imn la civilisațiune, asta nu e mijlocul 
pentru a avă cȚlnia aceiași speotatorl. To- 
kaj-ul, Țiganii, progresul industrial! Forte 
bine !

Der 6re nu e posibil a vede aceste 
și într’altă parte, și încă mai bune? Ani
versarea etablismentului lui Arpad în 
câmpiile Dunărei, nu este în oohii Europei 
numai un eveniment de un interes local, 
este ceva mai rău, vreau să (jic o solemni
tate de-o specialitate bibliografică prăfuită, 
care escepționând academia maghiară și 
savanții săi, entusiasmul vencjătorilor de 
cărți vechi, și nebunia archiologilor : nu e 
de loc în stare să faoă, ca să palpite mai 
repede pulsul modern.

Că Ungurii desoind ou respect și cu 
pompă în criptele familiei lor, unde găsesc 
în t6te părțile craniile și osămintele acelor 
omeni fără merit, cari oa iluștrii isbânditorl 
resboinicl au sciut numai să masacreze — 
deoât acâsta nu esistă nimic mai just. Fiă- 
care națiune îșl are criptele sale și le ve- 
nerâză ou pietate. Der Maghiarii să nu 
pretindă, ca să ne asooiăm la pelerinagiul 
patriotismului lor și să preamărim un po
por barbar.

Decă ei au clădit la marginile bule
vardului Andrăsy, un rotogol de 8 sute 
metri, său au împodobit Dunărea ou oascade 
lumindse, se pote că raportorii și turiștii 
se cjică, că lucrul acesta e frumos și in
teresant. Ideia națională maghiară inoarnată 

fetele romane în era republicană să mări 
tau în prima verstă a fetiei, etate de 
12—14 ani.)

Urmarea de aci a fost, că atari fe
mei au eserciat o influență forte salutară 
asupra educațiunei pruncilor. Cine nu ou- 
ndsce pe marinimosa matronă romană 
Cornelia, mama Graehilor, care refusând 
mâna celor mai înalțl aristocrațl romani, 
tot timpul și-l’a consacrat pentru cresce- 
rea celor doi copii ai săi, a căror glorie 
istorioă și caracter neînduplecat nu este 
de a-se atribui atât talentului lor estraor- 
dinar, cât mai vîrtos oonducerii înțelepte 
și iubirei de mamă : doi sîmburl, cari mai 
târziu au strigat dreptate poporului — 
plebeilor apăsați, apărându-i până la jert
firea propriei lor vieți. întrebată odată 
acăstă celebră matronă de o amică a sa, 
să-i spună și arete ceea-ce avea mai pre
țios, ea întorcându-se spre copii săi, cari 
tocmai sosiră dela șoolă, cjise: „Eoă scum
peturile și briliantele mele!** La mortea 
ambilor săi fii ea manifesta o estra-ordi- 
nară tăriă de inimă, când a esclamat: 

în Arpad însă, nu o putem pricepe. Și în 
întrâgă Europa cine mai soie, că cine a 
fost Arpad ?

După acâsta spunend „La VA 
rite“, că Maghiarii fac un reclam 
nebun pentru Mileniu, aminteace un 
articul al (Țarului „L’Independence 
Beige**, în care se atrage atențiunea 
publicului asupra serbărilor delaBuda- 
pesta și la care răspunsese d-nul 
Urechiă în (Țarul „L’Independence 
Roamaine**, pe care articul îl pu
blică și „VâritâL

Organ german contra Maghiarilor.
Articolul din „Neue Zilricher Zei- 

tung* sfîrșesce astfel:
Să admitem, că așa numita lege de 

naționalitate a conținut unele garanții pen
tru Nemaghiari; guvernul însă — unul ac
tiv, cel din Viena pasiv — se îngriji, ca 
să le facă ilusorie. Dor într’o ședință a 
parlamentului cjise un Maghiar, care nu 
pâte fi suspioionat ou tendințe trădătdre 
de patriă, următorele: „Deci nu este mi
rare, dâcă în țera acesta fiă-oare îșl ia li
bertatea de-a delătura și nebăga în sămă 
legea positivă; și decă aci, în sala acâsta 
noi arunoăm în fața dietei și guvernu
lui, că legile nu se observă, că legea de 
naționalitate esistă numai pe hârtiă, și niol 
un punot al ei nu este reepeotat.

Cum se octroeză unui popor o limbă 
străină, au învățat Maghiarii dela Romani; 
ei, în adevăr, eliminară tote limbile uema- 
ghiare din jurisdicțiune și administrația; 
ei siliră deci în prima liniă pe fiă-care in
divid, care voia să între în servioiul sta
tului, — și în tot locul se află de aceștia, 
sărmanii de ei — oa nu numai să învețe 
perfect așa numita limbă a statului, ci să 
depună și oaraoterul național legat de 
limba sa maternă. Mai departe, cel mai 
simplu țăran, care avea să porte vr’un pro- 
oes, trebuia să-și însușescă măcar întru 
câtva limba statului; după cum se scie 
apoi din espenență, fiiul acestuia vorbesce 
asemenea bine seu asemenea rău limba 
maternă și cea străină, și în fine nepotul 
îșl uită limba sa, stând sub presiunea îm
prejurărilor. Românii ardeleni au dat espre- 
siune acestui simțement îu memorandul dela 
1892, cu cuvintele: „In adevăr, cel-oe mai 
orede, că Românii pretind drepturile lor 
de limbă, ca pe un articol de lux, să se 
oobore la locuințele poporului, și lc._ ămile, 
ce le vor afla acolo, îl vor convinge, că 
niol o povară publică nu pâte apăsa și nu 
pote aduce întru atâta la desperare pe po
por, ca poverile, cari se nasc din împede- 
oarea întrebuințărei limbei sale față ou au
toritățile publioe.**

Der și din șcâlă s’a scos în curând 
limba română. învățătorul, care nu este 
Maghiar, e șioanat din sus pentru cunos- 
oință neîndestulitore din limba statului; 
pentru de-a nu-șl pierde pânea, el se vede 
deci silit, ca să-și împlinăscă misiunea, nu

„Acum am ajuns oeea-ce am dorit, pen- 
tru-că nu mă pot depărta dela acest loc 
— dela mormintele lor adecă — fără ca 
poporul să nu-’șl manifesteze reverința 
față de mine, și să nu esolame: „Acesta 
este mama Graehilor!**

Cine nu cunâsce pe virtuâsa Lucre- 
ția soția lui Tarquiniu Collatin, din sinul 
căreia se reflectau cele mai candide rade 
de fidelitate, și isbucnea cel mai curat 
isvor al virtuților femeescl? Este cunos
cută oa model și cealaltă Cornelie, soția 
lui Pompeiti, oare pe lângă frumosele cu- 
noscințe lirice și trigonometrice a fust 
bine inițiată și în filozofie, fără ca prin 
acâsta cât de puțin să se abată dela che
marea și datorințele femeescl, și fără ca 
să devină vană și egoistă, preoum acjl se 
întâmplă !!... Tot asemenea strălucesc în 
istorie prin virtuositatea lor: Aurelia mama 
lui Cesar (și Atia mama lui August) pre
cum și nobila Octavia, etc.

(Va urma). 

prin învățarea elementelor limbei, oi prin 
învățarea chiar a limbei străine ootroate, 
oeea-ce îl scapă de tots neplăcerile și și
canele. Mai mult: O lege dela 1891 silesce 
pe toți părinții seu tutorii, oa să-și trimită 
în „Kisdedov“-url copiii dela 3 6 ani, unde 
apoi ooupațiunea lor, — la cas dâoă se 
trag din părinți nemaghiari — este împreu
nată cu întroduoerea în limba statului.

„Legea de naționalitate1* dispune în 
pgf. 17, că statul are să se îngrijesoă, „ca 
cetățenii, cari trăesc împreună în masse 
mai mari, fără deosebire de naționalitate, 
să se potă perfecționa în limba lor ma
ternă, în scolele situate aprope de ținutu
rile locuite de ei, pănă la acel grad, unde 
începe studiul mai înalt academic1*. Guver
nul observă astfel acest paragraf, oă șica
nezi scolele susținute de naționalități, că 
zădărnicesce înființarea de soole medii ro- 
mânesol, și că presorie usul limbei ma
ghiare ca limbă de propuuere în școlele 
poporale, așa că acestea trebue să se pră- 
pădesoă.

Deci atunci, când partidul național 
român dies în programul său: „(2) intro
ducere legală a folosinței limbei române, 
în tote ținuturile locuite de Români, atâr, 
în administrația cât și în jurisdioțiuue** ; și 
(3) că „în cercurile locuite de Români să 
funoționeze aploiațl români, său dintre Ne- 
românl numai de aceia, cari posed limba ro
mână în vorbire și scriere și cunosc dati- 
nele poporului român** — noi Elvețienii, 
la a căror simpatiă pentru Ungaria „li- 
beră“ se făcuse apel în (Țarul acesta („N. 
Zur. Ztg.**), fideli tradițiunilor nâstre, ne 
vom pune mai mult pe partea asupririlor, 
decât pe partea unei minorități, care nici 
măoar printr’o preponderanță culturală nu 
are dreptul de-a terorisa alte seminții ale 
întregului stat, și oare nu arare-orl îșl 
vinde liberalismul, dăcă în direoțiunea aoăsta 
pote aștepta dela coronă mână liberă. în
cercarea de-a voi a introduce în Elveția 
limbă germană ca limbă de stat față cu 
limba italiană, valonă și rătoromană, ar fi 
o juoăriă de copil în asemănare ou aceea, 
ce Maghiarii pot să oferă Germenilor, Ro
mânilor și Slavilor.

SCĂRILE OILEB.
— 29 Maiiî.

întruniri de protestare în România. 
Grupul-Fleva a oonvocat în Ploescl o în
trunire de protestare pe fliua de Luni. în
trunirea a fost bine cercetată. Au luat cu
vântul dd. Fleva, Dobrescu, Soorțesou, 
Ceaur-Aslan, V. Rosetti și N. Cogălniceanu. 
S’a primit o moțiune, în care se reprobă ac
tele guvernului, oare „a oăloat legile fun
damentale ale statului, a nesocotit princi
piile partidului și nu a dat țării legile cele 
mai importante, ce i-s’au făgăduit**. Apoi 
declară, că „partidul național liberal nu 
este și nu pote fi răspuncjător pentru fap
tele acestui guvern**. — Iu Craiova încă 
s’a ținut la 26 Maiti v. o întrunire. S’a 
primit o moțiune, prin care se protesteză 
contra procederei guvernului în afaoerea 
Metropolitului-Primat. S’a trimis apoi o te
legramă lui Ghenadie la Căldărușauî, în care 
se flioe, că Craiovenu oonsideră pe fostul 
Metropolit-Primat tot oa cap al bisericei 
auto-oefale române și păstor al turmei cre- 
dinciâse.

—o—
Scenele Moscvei în Budapesta. „MZ- 

kotmany*1 dela 9 Iunie face nisce desco
periri forte interesante asupra „ordinei**, 
ce a domnit la 8 Iunie în Budapesta. Vor
bind de scenele, ce s’au văcjut în acea di 
în capitala ungurâscă, „Alltoimâny* dă să 
se înțelâgă, că acele sâmănă oa ou cu ou 
cu oele ce s’au întâmplat în Moseva la 
împărțirea darurilor. Poliția nu-șl sfărma 
capul cu lucrurile, ce se petrec afară de 
cordon, unde mulțimea se îmbulijia gro
zav, femeile și copiii țipau de morte și cu
rentul de popor amenința din minut în 
minut cu catrastrofă. Multe femei au fost 
călcate in pioiore, der poliția nici habar 
n’avea. In învălmășala uriașă multora li- 
s’au furat oroiogele, portofele ou bani, ba
tistele eto. Der cine ar pute constata — 

cjice numita fâiă — câte s’au furat? Nu 
mai puțin ca la 121 cașuri au trebuit băr
bații să sară în ajutorul femeilor amenin
țate cu mortea chiar de disordinea pro
dusă. — Cam așa se întâmplă pe la os- 
pețele milenare.

—o—
Țarul și Altețele Lor regale române. 

Prin cercurile diplomatice se remaroă forte 
mult distinoțiunea, oe s’a aoordat la serbă
rile dela Mosova A. A. L. L. Regale prin
cipelui și principesei României. La tote 
prânzurile de gală principesa Maria ședea 
tot-dâuna la drăpta Țarului, âr prinoipele 
Ferdinand la stânga Țarinei. Numai pe 
urmă veniau archiduoele Eugen, nepotul 
monarchului austriac, ducele de Connaught 
fiul reginei Engliterei, principele Ferdinand 
al Bulgariei și principele Henric, fratele 
împăratului Wilhelm al Germaniei.

—o—
Dela Ligă. Noul comitet al Ligei 

cuturale faoe cunoscut, oă cei patru indi
vizi din fostul comitet al Ligei au îosoi- 
ințat pe noul comitet, că nu-i vor preda 
registrele și averea Ligei. In urma acesta 
s’au luat măsuri, oa Liga să fiă reorgani- 
sată, și în special ca să i-se creeze fonduri 
suficiente pentru înaintarea soopurilor ei.

—o —
f Jules Sirnon, renumitul filosof și 

bărbat de stat franoes, a răposat ieri di- 
minâță în Paris. Jules Simon s’a născut 1& 
31 Decernvre 1814 în Lorient. Deja îu 
etate de 21 de ani a devenit profesor de 
filosofiă în Paris. In 1848 a fost ales în 
constituantă, unde s’a alăturat la republi
canii din oeutrul stângei moderate. După 
lovitura de stat a lui Napoleon, la 1851, a 
refusat să facă jurământul de fidelitate, și 
din oausa acesta a trebuit să părăsâscă 
oatedra profesorală. Atunci a scris el lu
crările de mare valâre „Za liberte și „La 
liberte de conscience11. In 1861 a fost ales 
membru în camera legislativă de cătră de
partamentul 8 din Paris. In 1864 a scris 
opul „Z’ecoZe**. pledând pentru instrucția 
poporală obligătore și gratuită. După că
derea imperiului a devenit ministru de 
oulte, ținând acest post și sub presidenția 
lui Thiers. Nesatisfăcându-1 coaliția monar- 
chistă și partidele republicane, s’a retras 
dela guvern în 1873, luând conducerea 
grupului republicau moderat. Iu 1875 a 
devenit senator, și tot în același an a fost 
ales membru al Academiei francese. In 
1876 a ajuns să fiă ministru-președinte, 
dâr a repășit dela acest post în Maid anul 
următor, fiiud-că a apostrofat de nebasate 
cuvintele Papei despre oaptivitatea lui. In 
1890 a representat Francia la confereuța 
internațională de apărare a muncitorilor 
în Berlin. împăratul Wilhelm l’a primit 
atunoi demonstrativ. A fost unul dintre 
caracterele cele mai curate și mai cinstite, 
și om care a avut o mare înrîurire asu
pra raporturilor politice și sciințifice ale 
Franciei. împăratul Germaniei a adresat 
președintelui Faure o telegramă de condo- 
lență forte căldurâse din incidentul morții 
lui Jules Simon.

—o—
Un practicant de farmacia pâte afla 

loo cu începutul cȚlei de 15 Iulie n. c. în 
farmacia d-lui Dumitru Banciu din Săliște, 
în comitatul Sibiiului. Se recere să ti ab- 
eolvat șese clasa gimnasiale, să fiă din 
familiă bună și să cunoscă limba ma
ghiară.

—o—
Rectificare. In numărul de alaltăerl 

al Ziarului nostru, la soirea de <Ț intitulată 
„Numiri*1, este a-se ceti, oă Majestatea Sa 
a înaintat pe respectivii jucji la salar de 
clasa VII.

Contra Mileniului.
Din Viena se telegrafâză, că la 8 

Iunie antisemiții au ținut un mare meeting 
contra „mileniului jidovescu. La meeting a 
luat parte și Dr. Lueger, care într’o cuvân
tare avântată și ou ef'eot a criticat aspru 
mileniul jidovesc și esposiția jidovdscă.

Representantul puterii statului a fă
cut atunci atent pe Lueger să nu vorbescă 
despre mileniu, er mai târc|iu l’a oprit jde 
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a mai vorbi, creând, că, nu pote suferi in
famarea esposiției milenare, fiind-că însu-șl 
monarchul a lăudat’o; astfel infamarea es
posiției ar fi identică cu vătămarea Majes- 
tății Sale.

Lueger, drept răspuns, a strigat de 
trei ori „Hoch“ la adresa Majestății Sale 
după care s’a cântat Gotterhalte. Când re- 
presentantul autorității a voit să disolve 
adunarea, publicul l’a încungiurat de tote 
părțile, și de frică a aflat de bine să se 
refugieze.

*
Fracțiunea-Folnegoviol a partidei opo- 

siționale croate a ținut alaltăerl o confe- 
rență, în care a protestat contra mileniuiui, 
contra înartioulărei Croației în legea mi
lenară și contra subsumărei regatului croat 
sub corone S-lui Stefan. Proiectul de re- 
soluțiune s’a primit cu strigătul de : „Zsivio 
hrvtski kralj Franjo losipF (Trăescă regele 
croat Franoisc Iosif (!).

Tendențiosul Pâzmândy.
In numărul de alaltăieri am adus soi

rea, că D-l V. A. IJrechiă a adresat lui 
D. Pâzmândy o scrisore prin care îl face 
ounoscut, că „din oausa bărânețelor“ nu 
va pute lua parte la Congresul inter
național din Budapesta. Am reprodus, după 
foile ungurescl, și un oitat din aoăstă scri
sori, oare asupra cetitorului nu prea făcea 
bună impresiune.

Etă aoum, după, „Mesagerul Național* 
o parte a scrisorii d-lui IJrecliiă, din care 
se vede oât de tendențios Pâzmândy a mi- 
stifioat prin foile unguresol înțelesul cuvin
telor fostului președinte al Ligei:

„Și mai grăeștl, d-le Pâzmândy, de li
beralismul unguresc în privința întrunirilor. 
Mă rog. arată-'ml legea întrunirilor pentru 
Ardâl. Aci ai dreptul de a te întruni cu 
semenii tăi numai decă îți dă voie d-l 
prefeot, său d-l primar, său și mai rotund 
d-l polițist.

„Nu sunt- multe cjile de când prima
rul dela Sibiiu a refusat Românilor dreptul 
de a-’șl exercita drepturile așa cjise consti
tuționale, oa loouitorl din Ardâl. C9-’i de 
mirare! Nu d-ta d-le Pâzmândy, care astăcjl 
înșiri atâtea laude despre liberala consti- 
tuțiune a Ungariei, nu d-ta, anul trecut ai 
scris ministrului de interne dela Budapesta, 
propunându-’i „fărte liberal* se nu permită 
întrunirea congresului naționalităților ro
mână, sârbă și slovacă la Budapesta, măcar- 
că aoăstă întrunire avea să se facă chiar 
■sub ochii guvernului unguresc? Nu d-ta 
ești cel care ai cerut atunci guvernului, 
căruia îl cjid că-’i faci de 20 de ani opo- 
■sițiune liberală (minunată oposițiune, care 
îți prooură mii de florini cu oarl să oălă- 
toresel în totă Europa!); nu d-ta h-ai 
cerut să arunce în temniță și la gemonii 
pe toți aceia, oarl vor cuteza să ia parte 
la oongresul naționalităților din Buda
pesta ?

„Aferim ! Are ce liberalism să învețe 
Anglia dela d-ta și dela ai d tale!

„Dăr d-ta o iai pe struna cea grosă, 
când catadicești să te adresezi la ‘nămurl 
mărunte oum sunt cele 10 milione, cari 
stau față în fată cu cele 6 milione de Ma- 
.ghiarl și Ovrei ai d-tale. Uitând, ilustre 
coleg, că ești membru în uniunea oare 
lucreză pentru pacea lumii, d-ta vii să 
ameninți pe bietele naționalități oprimate, 
ou milionul d-tale de soldați. Brr! mi se 
înorețesoe pielea de groză !.... Noroo oă
Ungaria independentă n’are dreptul de a 
.face pace seu răsboiu prin sine însăși, și 
oă din faimosul milion de oștenii ei nu se 
alege decât cu un număr ăre-oare de hon
vezi, &">'a suferindi, oa să aducă la înde
plinire liberalele decrete contra naționali
tăților fericite din Ungaria, pe când oști
rea stă sub comanda directă a Austriei și 
e oomandată în limba germană.

„D-l Pâzmândy provocă finalmente 
lumea francesă să mergă la Budapesta ou 

• ocasia milleniului; oă Ungaria nu fuge de 
control și că Francezii se vor putea în
credința, că Ungurii sunt într’adevSr un 
.pnpor oivi lisat și liberal. Bu, îucă le mai 
spune ca să mârgă apoi la BucurescI dela 

.Budapesta, ca să se convingă de întâie

tatea culturală a Maghiarilor față chiar și 
ou România.

„Primim, d-le Pâzmândy, că după-ce 
oa altă-dată Gotemoheri, împârătâsa Eoa- 
terina oălătorind prin Rusia, veți arăta 
călătorilor francesl decorurile de oarton, 
fiă și de lemn și de sticlă din Budapesta 
și orașul d-vostră jidoveso, să nu-’i aduceți 
în România, unde vor vede și înțelege vi
talitatea națiuneii române, care în mai 
puțin de jumătate secol a ajuns a poseda 
instituțiuni culturale, ce nu le are Ungaria 
milenară. Numai o rugăminte avem de a 
vă adresa, d-le Pâzmândy: când veți aduce 
oălătorii d-vdstră la Buouresel, nu-’i băgați 
în vre-un tren accelerat, ci lăsațl-’i să se 
oprâscă pe ioi pe colea, de-alungul țării 
loouite de naționalitățile cele fericite de 
guvernul d-v6stră liberal.

„Dâoă controla nu vă sparie, îngă- 
duiți-i sg taoă, asoultând reolamațiunile Ro
mânilor, Sașilor, Sârbilor, Slovacilor... Și 
dâcă țineți să dovediți Europei culte, că 
Ungurul este superior Românului, nu ui
tați, vă rog, de a-le pune la îndemână oă- 
lăuza oficială a mileniului, prin care îi re
comandați femeia maghiară oa principală 
atraoțiune a Budapestei, ceea-ce călăuzele 
din Buouresol nu pot să promită. Ce bine 
și cinstit ați face de a opri nițel călătorii 
ce ni-i veți aduoe la BucurescI prin pus
tele d-v6stră, oa să facă cunosoința mai 
de-aprope cu oivilisații și oinstiții lor lo
ouitorl.

„Vom duce și noi pe acei călători în 
satele ndstre orl-cât de păoătose, și stră
inii vor vedâ unde este vatra cinstită, fa
milia temeinică, poporul cu simțirea binelui 
și a frumosului, rasa bine dotată pentru a 
ajunge în cultură vechile popdre din ocoi- 
dentul Europei, nu prin fanfaronadă și re- 
presentațiunl teatrale, ci pe căi de solidă 
cultură.

„Poftim, d-le Pâzmândy, cu toți oă
lătorii d-vostre lă Buouresel, și primim ver
dictul lor din comparațiunea onestă, ce vor 
face între trîmbițata d-vostră oultură ve- 
chiă dela Budapesta, și între aoeea de ieri 
de alaltaerl dela noi. Așa încă odată pro
fitați de ocasiune, să convingeți pe aoei 
călători și în oestiunea naționalităților, că 
d-v6stră aveți dreptate și nu Liga. Cel 
mai bun mijloc pentru acesta este, să pu
neți pe aoei călători în oontaot ou oondu- 
cătorii naționalităților, bine înțeles nu cu 
cei 2 — 3 renegați pe cari vă sprijiniți pănă 
astăzi.

„Aide, d-le Pâzmândy! Poftim.*
V. A. Urechiă.

In causa alegere! de notar din 
Satulung.

Etă recursul înaintat de Ro
mânii din Satulung în contra alege- 
rei de notar, despre care am vorbit 
și în prim-articulul nostru de alal- 
tăerî:

P, 0n. Oficiu Pretorial! In contra ale
gerii de notar al doilea al comunei Satu
lung subsemnații înaităm următorul

Recurs
și-l motivăm în modul următor:

Subscrișii membri în representanța 
comitetului comunal din Satulung, în cali
tate de alegători, cu ocasiunea întregirii 
postului de notar II-lea comunal din Satu
lung protestăm atât contra aotului de ale
gere, întâmplat la 29 Maifl 1896, cât și 
contra candidatului Franz Seewaldt ales de 
majoritate.

I. Lipsa formelor legale.
a) Alegerea nu s’a făcut în timpul 

legal presoris pentru alegerile comunale 
(art. XXII diu 1886, §. 48); în loc să se 
tărmine la 4 ore sera alegerea, ea s’a în- 
oeput numai la 4 ore, ou tote că ora în
ceperii alegerii era ficsată în convooator pe 
orele 2i/2. Astfel membrii din majoritate 
au avut timp să alerge cu căruța la munte, 
depărtare de 4 ore de comună, spre a 
aduce pe alegători, precum s’a adus Kope 
Jstvân prin Urezu Rezso, și prin oassarul 
comunal Sapek Peter.

b) La ărele 11 a. m. se comunicase 

din loourl competente, că suplioanții ro
mâni nu vor fi admiși în oandidațiune, 
luându-se prin aoâsta minorității posibili
tatea de a se orienta asupra alegerii. La 
4 ore înBă, desehiijendu-se alegerea, atunol 
oând partisanii candidatului Franz Seewaldt 
se convinseră de majoritate, spre mirarea 
nostră, toți candidaț’i români au fost ad
miși de Onoratul presidiu spre alegere.

c) Concurentul Laurian Barcianu n’a 
fost însciințat, ca și ceilalți oonourențl, 
despre amânarea concursului. In prediua 
alegerii d-nii Aleose Verzea preot, Romul 
Verzea preot și loan Bodeanu mare pro
prietar, interpelând în persână pe d-l Proto- 
pretore actual, acesta li-a răspuns, că can
didatul Laurian Barcianu șl-a retras oon- 
cursul. Cu tote acestea la începutul alegerii 
a fost admis la alegere, de6re-oe peste tot 
nu șl-a retras concursul.

d) La votisare au votat și doi mem
brii, cari după articolul de lege XXII din 
1886 nu erau îndtreptățițl a figura între mem
brii comunali și a vota; așa medicul ve
terinar Konczei Victor, fiind-că îșl are do
miciliul în comuna Cernat, și inginerul 
silvio Karâosony Sândor, fiind-că aoesta nu 
este nici virilist, nici membru în represen
tanța comunală. Prin urmare oandidatul 
Franz Seewaldt a avut numai 23 voturi 
din 46 presențl, și deci nu a avut majori
tatea absolută prescrisă în articolul de lege 
XXII 1886 §. 81.

e) Alegerea făeându-se prin vot no
minal, constatăm, oă alegătorului Lukâos 
Karoly, care era present, nu numai oă nu 
’i-s’a pus întrebarea, că pentru cine voteză, 
der nici nu s’a auijit cetindu-i-se numele în 
listă. S’a sciut, că dânsul vota pentru can
didatul nostru, și de aceea nu s’a notat.

f) Comisiunea pentru consemnarea vo
turilor a fost alesă numai pe hârtie, deâre- 
oe aoeste voturi nu le-a constatat oomi- 
siunea, oi notarul Lukacs, care singur a 
soris voturile.

II. Escepțiunea candidatului ales.
g) Protestăm contra candidatului 

Franz Seewaldt, oă, precum dovedesce ac
tul judecătoresc, alăturat în copiă, numitul 
candidat întreține oonoubinat cu Maria 
Ciocârlan, de nasoere neo-rustică, și a dat 
nascere la 7 copii, dintre cari pentru 3, ce 
se află în vieță, este constrâns judecătoresce 
a îngriji de subsistiuță. Acâsta dovedesce 
evident, oă candidatul Franz Seewald e di- 
ficultat moralicesoe. Luând acuma în con
siderare, că notarul seoundar va trebui în 
cas de morb seu absența primului notar să 
fiă looțiilorul acestuia, și oa atare să săvîr- 
șescă t6te agendele: Cum se va simți o 
tînără păreche, ce pășesoe la aotul căsă
toriei, stând înaintea alor astfel da indivicjl ; 
și oum va putea consfinți o personă mora
licesoe mortă un act atât de sfânt și per 
eminențiam moral?

h) Mai departe e ounoscut, că can
didatul Franz Seewald a oondus în calitate 
de secretar oanoelaria Protopretorului sus
pendat pentru deliote de acte ilegale, și a 
fost în conținu în serviciul aoestuia de 
vre-o 10 ani pănă în timpul de față, și deși 
nu urmeză din acâ9tă premisă, că persona 
candidatului Franz Seewaldt să fiă dificul- 
tată și din acest punct de vedere, totuși în 
urma oonstatării, că pentru deliote de 
aceeași natură doi notari eșițl din aoestă 
canoelariă au fost suspendați, nu seeschide 
posibilitatea, ca eventual să se dovedeecă 
mai târdiu.

i) Esaminând întreg oareul pretorial 
al Săoelelor, constatăm, că el se compune 
esclusiv numai din rudenii și scriitori eșițl 
din cancelaria Protopretorului suspendat, așa 
d. e.: Baolfalău nepot; Turoheș fost scriitor; 
Cernat cusoru și fost scriitor ; Tărlungenl 
fost scriitor; Puroăreni mai întâi Q nepot, 
și după asasinarea notarului Găvruș, cum
nat, care atunci nu avea post de notar; 
Satulung nepotul fost la PurcărenI, âr acum 
al Il-lea post de notar din Satulung tot 
scriitor din cancelaria sa.

k) Protestăm mai departe contra ac
tului de moralitate al lui Franz Seewald, 
liberat tot de cătră Protopretorele suspen
dat, prin care numai se dovedesoe fiecsibi- 
litatea acestui pretopretore în liberarea 

ăstor soifi de aote. Prin acest aparat fdrte 
bănuitor ni-se creâză imposibilitatea de a 
mai ave și alțl notari 'din alte comitate 
bine-cualifioațl, obiectivi și independenți.

I) Protestăm, în fine, că din partea 
majorității s’a călcat o parolă sfântă dată 
de protopretorele suspendat și de membrii 
comunali maghiari cu ocasiunea reîntregirii 
primului post de notar, rămas vacant în 
urma asasinărei notarului Găvruș, prin ale
sul ou aclamațiune Lukâos Kâroly: că al 
II-lea post de notar va fi :reservat numai 
pentru un candidat român, respeotându-se 
prin împlinirea acesta un us conoordial, 
care dateză dela începutul seoolului pre
sent în comuna nostră, Prin nerespectarea 
și călcarea acestei parole ee dă ansă numai 
la destiăbelarea representanței oomunale și 
la lupte, cari nu pot fi de loospre interesul 
și binele oomun.

In urma acestor motive ponderose 
rugăm ou tot respectul pe Prea On. oficiu 
protopretorial, oa în interesul bunei înțe
legeri și a oonoordanței, cari prin aotul 
alegerii sunt periclitate forte, precum și in
teresul binelui comun, pentru oare partida 
minoră tot-deuna a lucrat, să bine-voesoă 
a înăbuși încă în genuine aoest curent 
putred, căutând remediile de lipsă, și pe 
basa motivelor mai sus înșirate să se nimi- 
câsoă acestă alegere și să se publice es- 
criere nouă de conours.

Ia speranța, că Prea On. oficiu pro- 
topret. va da asoultare îndreptățitului nos
tru protest și-l va așterne la înaltele foruri 
competente, ne subscriem....

(Urmâză o seriă de iscălituri).

SCIR1 ULTIME.
Budapesta, 9 Iunie. Din inciden

tul serbărilor milenare au fost de
corați din partea Majestății Sale 
între alții următorii: P. S. S. laan 
Mețian, episcopul Aradului, cu marea 
cruce a ordinuluiFrancisc Iosif; Augus
tin Muntean, advocat în Deșiu, cu 
crucea ele cavaler al ordinului Francisc 
Iosif; și Christian Kertsch, inginer în 
Brașov, cu crucea de aur pentru merite.

Budapesta, 9 Iunie. In ședința 
de ac|i a delegațiunei austriaco, mi
nistrul Goluchowski a făcut espo- 
seul asupra situațiunei generale es- 
terne. Tripla alianță cjisa ministrul, 
a devenit clasică în problema ei de 
pace. Cu Rusia monarchia continuă 
a întreține cele mai bune raporturi. 
România a devenit un factor în for
mațiunea statelor europene apuâene. 
Raporturile cu regatul român sunt 
cât se pote mai bune și îmbucură- 
t6re, și se speră, că aceste raporturi 
vor fi durabile. Nu așa stă lucrul 
înse cu Serbia. Țera acesta este sfâ
șiată prin luptele de partid și merge 
pe căi nesigure. Bunăvoința, ce am 
arătat/o pănă acum față cu Serbia, 
a trebuit se scadă în urma purtării 
celor din Belgrad în timpul din 
urmă.

Paris, 9 Iunie, piarul grecesc 
r,AstyA anunță, că Musulmanii au 
intrat în orașul Heracleon, au jăfuit 
prăvăliile și au nimicit cu totul subur- 
biul admirabil Galatea. Locuitorii 
orașului au cerut ajutor dela co
mandanții vaporelor streine de resbel.

DIVERSE.
Un nou canal. „Novosti* anunță, că 

fostul ministru dc esterne franoes, d-nul 
Floureus, a fost primit la Petersburg în au
diență de cătră țarul Nicolae II, căruia i-a 
propus construirea unui canal, de aoeeașl 
dimensiune ca și canalul de Suez, între 
Petersburg și Cherson, port la Marea Negră. 
Țarul a acceptat aoâstă propunere, care 
va oosta 5,000,000 ruble. Prin aoest canal 
Marea Baltică va fi legată cu Marea Negră, 
dând Rusiei absolută stăpânire asupra în
tregului Orient.

PrOflrîeUr: Dr.
Redactor responsatiil ESaâop.
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Cursul la bursa din tfiena.
Din 9 Iunie 1896.

Renta ung. de aur 4% ■ • •
Renta de oordne ung. 4% • •
Impr. o&il. fer. ung. în aur
Impr. o&il. fer. ung. în argint 472% 
Oblig, o&il. fer. ung. de ost. L emis 
Bonuri rurale ungare 4% • • 
Bonuri rurale croate-slavoue. . 
Imprum. ung. ou premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur au3tr....................
LosurI din 860 ....................
Aoții de ale B&noei austro-ungară 
Acții de-aleB&neei ung. de credit 
Aoții de-ale B&noei austr. de oredit 
NapoleondorI.............................
M&rol imperiale germane . .
London viata.........................
Paris viata
Rente de oordne austr. 4%. .
Note italiene........................ •

122.65
98.86

124.10
101.45
121.70
96.65
97.50

151.—
139.—
101.40
101.30
122.70
144.30
968—
389—
355.90

9.53
58.75

120—
47.65

101.45
44.52‘/2

Cursul piefeâ
Din 10 Ir

Bancnote rom. Dump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orl Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcesol Cump. 
Scris, fonc. Albina 5%

ie 1896.
9.48 Vend. 9.52
9.40 Vend. 9.45
9.50 Vend. 9.53
5.60 Vend. 5.65

126.50 Vend. ——
58.50 Vend.
10.70 Vend. —.—

100.75 Vend. 101.75

Nrul 75 63-1896.

PUBLICAȚIUNE.
Iq revierul orășenesc se aren- 

deză pe cale de oferte și licitațiune 
pe durată 1896—1898, următorele lo
curi de pășunit din pădure:

a) locul de pășunit numai pen
tru vite cornute 182 jugăre;

Ij) locul de pășunit. pentru vite 
cornute și oi 1053 jugăre; la olaltă 
1235 jugăre.

Reflectanții au de a-’șl ascerne 
ofertele timbrate, închise și prove- 
4ute cu un vadiu de 50 fl., pănă îu 
23 Iunie a. c., înainte de prân<| la 
11 ore la oficiul orășenesc forestiera!. 
Pertractarea va ave loc în aceeași 
c|i la 11a/2 bre înainte de prâncj.

Brașov, 4 Iunie 1896. 
993,1—3 Magistratul orășenesc.

AnmcîxLri
(insert™ și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
administratiunl. In casual pu
blicării unui aauacm mai misH 
de odată se face scădement, 
care cresc® cw cât publicare® 
se face mai d® m&alte-orL

Admis istr. „Gazeta Trans“.

X

X
X
M 
X 
M
X
X

Tren 
de 

persdn.

Tren
accel.

10 -
8.30

11.21
1.33
3.42'
3.58
438
5 20
5.43
6.32
7.16
8.07
8.34
8.49
9.06

10.12
10.42
11.01
11 09
11.31 î
11.48 :
12 05
12.33
12.47

1.18
1.34
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5 34
6 12
6.41
7.16
8.-

"3.55
4.40
5.10

8.05
2.15
4 16
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

109
1 16

Tr. expr.
11.'40
11.55

12.00

ABONAMENTE

Nr. 118—1896

„GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni. 
luni.
anu .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

X
3
6

12

trei
șese
unu

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

Pe
Pe
Pe

11. 
fl.
fi.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Xx

Duminocă. M

2
1

Âtaaoate h e® feb de
Pentru Austro-Ungaria:

anu.... 
șese luni.
trei luni . .

Pentru România. și străinătate:
. . 8 franci. 
. . 4 franci.

. 2 franci, 
și mai repede

anu.
șese luni 
trei luni

se facă inai ușoru prin

nou, se binevoiescă

Pe
Pe
Pe

Abonamentele 
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din 
a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4

L£ersul trșnurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Maw ISS8»
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Tren 
deTrend 

mixt, persdn.

Tren 
accel.

Trend 
mixtu

Tren
accel.

Trenu 
de

Tren 

accel. persdn.

5.10
8.00

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32"
8.21
8 40 “
9.09

10.40
11.25“
11.49
11.59
12.29
12.55 _

1 30’
2.08
2.27
3.11
3.31
346

| 4.08
4 45
5 27
6 12

{ 7.50
' 8.37
; 9.07

9 40
' 10.25

8.05
5.45
9 02'

11.33
1 48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2,17'
2 52
4 45
5 39
6.08
6 19
6.57
7.30

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3 26

4.17
4.50

5 55
6.1J
6.27
7.27
7.50

1

Y
sos. 
pl.
T

Mezo Telegd 
Rev .
Bratca ,
Ciucia .
B -Huiedin
Ghârb&u

1.55
7—
3 37
1.19

1TO4
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6 13

Ld-

CT 
c« 
rrr- 
O

a 
î» 
cf

-C«

O

o
D

0

i—o
P
r*
O 
c- 
p>

o
so {

-a3

8.17
8.33
8.38

9 09,

9.42
9.44
9.59

10 22
10.51
11.12
12.26*
12.58

1.15'
1.34
2.091
219
3 01
3.31
9.30:

I

sos. 
pl.

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințui de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micâsasa

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare

Clușiu .

Tr. expi.

2.48

I pl. 
|9O9.

2.15
2 12

S-ai’Ș
£_ _ ta

3.36
3.18

Oopșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișdra . 
Hașfal&u . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . . 
Feldiora .

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11
V

sos. ț
pl. ) Bra?

Ț Timiș . 
y Predea 

sos. Bucurosul

ov . f pl.
1.SO9. 

î 
pl.

8.00
7 10
6.13
5.38
5 49
4.59 ;
3.18
2 23 :
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
5.68
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
1220

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

Cwccrdea — ©șwrăieiii — E&eg'li.-s&sese

Nota: Orele

Trenu 
mixtu

Tronii 
do 

persân.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persân

2.30 8.10 3.11 10.59 1 9 pl..
3 19 8.51 3.52 11.40
412 9.37 4.37 12.26
6.12 10.27 5.26 1.14 sos. 1
5.40 10.42 5.36 p). 1
7.14 12.16 7.14 sos.

Cucerdea
Ludoști. 
Cip&u .

Oșorheiu .
Regh.-săs..

însemnate în stânga 
însemneză. 6rele de nopte.

80S.

țpl.
• l sos.
. pl.

stațiunilor

______ 1
7.20
1.50

11.44'
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23

trend, 
de 

persân.

trend 
mixtu

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.
VL3B

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

i 6 33
, 5.57|

Trenu 
de

Trenu 
de 

person, persdn.

5.20
4.14
3.32

6.20
8.10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
[8.37
7.37
7—
6.45
6.27
5.12
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

trenu 
de

& Ii i i- i 8 w — T

5—
5-20 10.41

trenu
mixta pefsdn.

10.21

ft

5.05
4.45

trenu 
de 

person.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

.......
trenu 

de 
persdn.

10.30
10.10

3.20
3.00

9.12
8.52

C®jpșa-mică. — Sibauai — Avrigiit — JFftg&ra^ii
trenu 

de 
persân.

2.20
3.57
4.19

Ttenu 
de - 

persdn. DQlXtă

Trenu

Tren 
mixt

trenu 
de 

person.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
doTren 

mixt persdn

trend 
de 

persdn.

7.46 2.36
7.021 1.58
6,28
V34

1.19
12.25
9.20
7.54

sunt a se ceti

8.31
7.38
6.55
5.50
5.04
3.30

12.42
9.59

11.01
9.54
9 35
8:05

1_______
4.46
6.35
7.01
4.34
6.16
8.42

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

Sime

3 13
3 39

I
pl- Copșa mică .

Ocna . . .
sos.

sos. 1
pl. J Sibiiu . . . {p'.

1 rtOK.
Avrig . . .

80S, Făgăraș . . pl.

ria (Piski) - 11

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
127

12 57

6.25
5D7
440

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16
4.30

e «l 6 a- a
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trend
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

trenu 
mixtd

trenu 
mixtu

8.35
10 28

4.55
6.36

ffiB !•
trenu 
mixtu

4.30
5.49

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

4.25
4.48
5.23

Simeria 
Cern a.
HunedoraI

t renii 
mixtu

10.25
10.05
9.38

7.44
6.20

iVfl ureș>Lu«t o ș

Brașov 
Zernești

stă

3.10
2.54
2.30

tronii 
mixtu

1.29
12.05

8.34
8.14
7.45

treniî 
mixtu

831
7 20

n d - T i in i s

4—
5 03

? 9.10
§10.28

4.20
5.35

w Mureș-Ludoș ....
Z a u.............................

6.46
5.49

7.21
6.24

2. < 2 
g § B

6 48 £•12 41 OS >oS Țagu-Budatelicii . . . 4.50 9.40
7 38 » 1.64 £ 0 St. Mihaiu de câmpie . 0 tr 3 44 8.46
8 33 i 3.02 a Leciuța........................ •X 2.48 7.43
9 07 § 341 S 1 • Ș.-Mâghiăruș .... “ «8 2.01 6 52
9.59 ?• 4 55 Bistrița........................ O H JA6 5.55

10.55
10.11

9.10
2.15

6.20
7.08
8.01

12.47

Sigîiișora—©doirheâw-secuesc.

11.25 5. w Aradu ........................ 10.43 3.44
12.15 6.14 Vinga ........................ 9.42 3.01

1.10 7.39 Tiniișora.................... | 8.20 2—
8.47 12.27 5.10 Segedin ........................ 1 6 05 2 30 10 05

trenu 
mixtu

ti enu
mixtu

trenu 
mixiu

trenu 
mixtu

trend 
mixtu

trenu
mixtu

trend
mixtu

tronu 
mixtu

5.30
5.42 

| 6.U6

2.15
2.27
2.51

7.10
6.57
6.36

pl. Sibiiu . 
„ Seleniberk 
„ Cisnădie 

de sus în jos, cele însemnate în drepta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

9.20
9~O7
8.46

3 22
3454
6.20

11.08 Sighișora .
11.48 Hașfalen .

1.59

5.32
4.54
3—Odorheiu-secuesc.|

jos îu sus. — Numerii îucuadrațl cu linii mai negre


