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Nr. 120. Brașov, Sâmbătă, 1 (13) Iunie

Clerul și drepturile cetățenesc^
Prin proiectul de lege privitor 

la jurisdicțiunea Curiei în afaceri 
electorale se pregătesce o mare lo
vitură pentru clerul catolic, în spe
cial înse pentru „partida poporală11, 
în contra căreia vre se se ingrădescă 
falsul liberalism dela putere prin 
acest proiect.

Se tractăză în anumită măsură 
de eschiderea clerului dela mișcările 
electorale seu, cu alte cuvinte, de 
despoiarea lui de drepturile politice 
cetățenesc!.

Sunt câte va septemânl de când 
se discută în camera ungară acest 
proiect de lege, der abia alaltăer), 
cu ocasiunea începerei desbaterilor 
pe paragraf!, a eșit la ivelă într’o 
lumină mai clară tendința agresivă, 
ce se urmeză prin el față cu clerul 
în genere, în special înse față cu 
clerul catolic din tabera lui Zichy.

In §. 3 al proiectului se află un 
punct, prin care alegerea unui de
putat se declară anulată, dâcă se 
constată, că deputatul:

a) „în decursul celor trei luni pre- 
mergătăre alegerei a făcut în localul des
tinat pentru sevîrșirea ritualelor religiâse, 
ori în adunări cu caracter religios, decla- 
rațiunl cu tendință de-a iufluința resultatui 
alegerei1* ;

b) „că în scopul, de-a câștiga votul 
unuia, ori mai multor alegători, seu a în
dupleca pe cine-va de-a nu, vota pentru 
anumit candidat, oii a se absține dela vo
tare: a promis a împărtăși pe cine-va cu 
grații bisericesc!, seu a amenințat cu apli
carea disciplinei bisericesci, ou subtragerea 
grațiilor, ori cu pedâpsă din lumea cea
laltă44 ;

c) „că a folosit la adunarea deputa- 
ților, sâu la conduoturl electorale obiecte 
sfinte bisericesci, seu astfel de obiecte, cari 
sunt destinate la eseoutarea ritualelor bi
sericesci14 ;

d) „seu că e părtaș la astfel de fapte, 
ori că anterior și în mod espres a con
simțit cu ele*4.

Este grozav de lax înțelesul 

acestor disposițiun! ale noului pro
iect de lege. OrI-cine cunbsce mo
dul de acțiune urmat pănă aci de 
„partida popoială44 trebue sS vadă, 
că aici nu se urmeză alt scop, de
cât făurirea unui mijloc legal, prin 
care guvernul se potă zădărnici în
tărirea nouei partide catolice, putend 
despoia de mandate pe deputății sei 
și fără a mai recurge la volnicii și 
brutalități, ca cele dela Stomfa, 
Neutra etc.

La disposițiunile de mai sus, sunt 
a se adauge încă alte puncte, prin 
car! se înăspresc și mai mult măsu
rile cuprinse în noul proiect. Așa, 
de esemplu, ajunge un singur mar
tor, care se adeverescă, că s’a co
mis vre-unul din faptele prevecjute 
mai sus, pentru ca lăptuitorul, prin 
care în acest cas este a se înțelege 
preotul, se fia pedepsit cu închisore 
de stat pănă la un an, amendă pănă 
la 500 fl., precum și lipsirea lui de 
drepturile politice.

Acestă pedbpsă o pbte contrage 
preotul chiar și în cașul, când s’ar 
restrînge esclusiv numai la împlini
rea unei datorințe creștinesc!, căci 
în sensul disposițiunilor de mai sus, 
preotul pote fi pedepsit, de esemplu, 
chiar și numai dâcă ar cjice unui 
alegător, că e pecat a usa de votul 
seu în mod neconsciențios etc.

Der nu vom stărui a ne ocupa 
aic! cu critica noului proiect de 
lege, care cuprinde în sine încă 
multe alte părț! absurde, în parte 
chiar ridicule. Ajunge să spunem, 
că paragraful de mai sus a fost pri
mit și la desbaterea specială, va se 
cjică lucrul este isprăvit.

Adevărat, că aici s'a avut în 
vedere „partida poporalău, der dâcă 
proiectul va deveni lege, prin el se 
va da o lovitură preoțimei întregi, 
căci o eschide dela eserciarea unui 
principal drept cetățenesc și face 
imposibilă aprope ori-ce acțiune, pe 
care interesele bisericei, or! ale cre
dincioșilor le-ar pretinde dela preo
tul lor pe acest teren.

Cașul în sine este forte grav 
și va trebui să contribue și mai 
mult la înăsprirea luptei dintre stat 
și biserică, căci aici nu e în joc nu
mai interesul unorpoporenemaghiare, 
în al căror defavor a fost posibil a 
se aduce orî-câte leg! în cea mai 
mare armoniă, dâr e în joc și inte
resul unui puternic cler unguresc, 
care ac|i este atât de amărît și în- 
verșiunat de nedreptățirile, ce ’i-se 
fac, dâr care însu șl a cooperat de 
atâtea-ori la nedreptățirea altora, 
votând și subscriind alături cu ad
versarii săi de astăzi tâte legile 
aduse pentru desnaționalisarea po- 
pbreJor nemaghiare, al căror ajutor 
îl veneză ac|i.

Meetingul monstru din Prater.
(Fine.)

După primirea resoluțiunei pro
puse de redactorul Schreiber, luă 
cuvântul deputatul Dr. Pattai, care 
la intrarea sa în sala de adunare 
iu salutat cu aplause nesfîrșite. 
Pattai cjise următorele:

Cu ocasiunea banderiului festiv din 
Budapesta, împăratul îșl esprimâ dorința, 
ca legătura dintre ambele state să fiă sus
ținută, însă totodată accentua, că din ra
portul acesta reies datorințe și drepturi 
egale pentru amândouă părțile. Parlamen
tul austriac n’a conlucrat la înoheiarea pac
tului, care este esclusiv opera lui Beust, și 
de aceea, dâcă voiesce cineva ca să fim 
aderenții legăturei dintre Austria și Un
garia, trebue să ne și asigure, că dreptu
rile nostre vor fi respeotate.

Ge se ține de stările financiare din 
țâră, liberarea de puterea bancherilor ar fi 
chiar așa de lipsă, ca și liberarea de pressa 
jidană. (Aplause). Ge privesce pressa jido- 
vâscă, deja am ajuns departe, căci astădl 
nu-i mai crede nimeni nimio, deși o abo- 
nâză și cetesce. (Ilaritate). Nu pot lăsa 
însă neamintite defăimările nerușinate, ce 
le aruncă presa jidanc-maghiară asupra 
armatei nostre. Ca buni patrioțl avem da- 
torința să luăm în apărare armata comună 

față de atacurile unor străini imigrați 
onorea nostră ne dicteză, ca să nu le per
mitem să se apropie de noi. (Aplause sgo- 
motose).

După o scurtă pausă luă cu
vântul deputatul Sclieicher, și satirisă 
în modul cel mai brilant însemnă
tatea politică și economică a dua
lismului. Se sculă apoi Dr. Preda și 
criticând aspru disolvarea adunărei, 
ce era se se țină cu trei cțile mai 
înainte, declară, că întrega serbare 
milenară și întreg mileniul sunt un 
curat șarlatanism.

In fine se urcă la tribună Dr. 
Lueger, aclamat în modul cel mai 
entusiast de întreg publicul asistent,, 
și între mii de strigăte de „HocliP, 
el îș! începu cuvântarea, al cărui 
conținut este următorul:

A fost un timp, când omenii au su
ferit în tăcere aroganța elicei domni- 
tore din Ungaria; au fost multi de aceia, 
cari strîngeau din pumni în buzunare, dâr 
nu cutezau să iasă ou adevărul, să spună 
ceea ce simt și gândeso. Eu am ridicat vă
lul, ce zăcea peste stările din Ungaria și 
am dat nascere la un vifor ne mai pome
nit în parlament. Voiau să convăce stata- 
rul parlamentar, pentru ca să mă împusoe, 
dâr s’a întâmplat altmintrelea, și sper, că 
dușmanii mei vor fi aceia, cari în curând 
vor fi pușcațl în parlament. (Aplause fre
netice). Nimeni nu pote fi silit ia aceea, 
oa să îubescă Ungaria, și ch'ar și dâcă vor 
fi disolvate o sută de adunări, totuși se 
vor ține altele mii, în cari se va proclama 
protestul contra elicei domnitore din Ungaria. 
(Aprobări și aplause sgomotâse). Chlumecki/ 
(Ilaritate mare), în calitatea sa de preșe
dinte al delegațiunei pote lăuda pe Ma
ghiari cât îi place, căci nu-i mai ajută ni
mic (Strigăte: Așa este!) Noi Austriacii 
de treicjecl de ani încoce suntem asupriți 
de cătră Maghiari (Un asistent strigă: Noi 
Nemaghiarii vă vom ajuta să soăpațl de 
ei! Aplause viforose), dâr ne vom trage 
socota cu ei (Aplause). Gu atât mai lașă 
este, între poporale nemaghiare asuprite 
din Ungaria, ținuta Germanilor, cari portă 
jugul Jidano-Maghi'arilor. Tradarea acesta
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Schite generale
din cultura și edueațiunea Romanilor.

(Fine)

Precum la Greci, așa și la Romani 
pudiciția era considerată de un ce sânt. 
Cuvintele lui Cato : „Mai mult mă deobligă, 
și mai mult iubesc roșața, decât palidita
tea feții, căci roșața este semnul virtuții44, 
— toți Romanii le priviau de cel mai sub
lim luoru ; pentru aceea era strict oprit la 
Romani ori-ce conversațiune inconvenientă 
în presența tinerilor. Gensorul Cato a di- 
mis pe Manliu din senat, pentru-că acesta 
îșl permise a-șl săruta soția în presența 
fetei sale.

Beutura de vin a fost în genere o- 
prită tuturor femeilor și tinerilor mai mici 
de 30 de ani. Ultimul cuget al educațiunei 
pentru părinți era, ca pruncilor bineorescuțl 
la timpul său să li-se dea ca soții fete tot 
asemenea bine crescute; apoi de aceste 

Roma nu suferea lipsă, pentru-oă deși pă
rinții manifestau față de pruncii săi o ți
nută plină de gingășie, suavitate și iubire, 
înse tot-odată erau stricți și serveri față 
de oopilele lor, nu numai intelectualminte, 
ci și sentimentalminte erau cât se pote de 
bine instruite și crescute, ca și ele mai 
târejiu să fiă apte a da fiilor săi tot-ase- 
menea educațiune bună.

Romanii au dat vieții omenesol 90 
de ani, cari i-au împărțit în vârste de oâte 
15 ani. Pănă la anul 16 dura copilăria, 
și pruncul se numia puer-, de aci pănă la 
46 ani era tinereța, și mai departe apoi 
bătrâneța. In etate de 46 ani bărbatul să 
numia senior, der pentru aceea totuși era 
obligat la servicii de stat și militare pănă 
inclusive la anul 60, când cu numele senex 
era absolvat dela ori-ce servioiă public. In 
prima etate a educațiunei, oât timp prunoii 
erau sub imediata conducere a părinților 
lor, băieții din familii mai înalte, precum 
erau familiile curule (nobile) (oficiali de 
magistrat) purtau la gât așa numita bulla 
aurea (un fel de medaillon) și toga praetexta I 

— un vestmânt lung ou tivitură de catifea 
purpurie; âră ceilalți de rang mai inferior 
purtau aoest vestmânt fără purpură. Gând 
însă băiatul era de 15 ani, trebuia să de
pună acest vestmânt, pentru-ca mai târfiiu, 
după-oe să făcea demn de primirea lui, de 
nou să-l potă purta, ca semnul celei mai 
înalte demnități, er demn de aoâsta să 
făcea numai prin virtute și cultură, prin no
bleță și pudiciție. Când pruncul era de 15 
ani, se îmbrăca ou veșmântul așa numit 
toga virilis, ou oare ooasiune i-se tăia pă
rul cel lung ce-1 avea păDă atunci. Aoestă 
ceremonie însemna, că de aici înainte ur- 
mâză epoca de nobilă însă severă disci
plină. Si totuși abia era vre-o serbare, ce 
pruncul să o aștepte mai ou mare bucuriă, 
de cum era fliua, când tînărul se desbrăca 
de toga praetexta.

Pentru-ce? Pentru-că de aci înainte 
el se considera de bărbat, de cetățân, care 
se bucura de o libertate și independență 
mai mare, ca pănă aci, și faptele lui erau 
împreunate ou o responsabilitate mai se
veră, decât mai înainte.

Actul acesta decurgea în modul ur
mător : tînărul aduce jertfă în aasa părin- 
tâscă (jeilor, oferindu-șl bulla cea aurită 
Larilor și, conoomitat de părinți, con
sângeni și amici, mergea spre For (lo
cul legislațiunei) unde un pretor îi presența 
toga virilis, care — după ce să admonia ca 
cu demnitate să o porte în t6te împ^egiu- 
rările — o primia între ceremonii solemne. 
Că demn era sâu nu de purtarea aoestui 
vestmânt, o dovedea sub deoursul anului 
de probă (tirocinium), în care timp era 
obligat la eserciții gimnastioe mai dure, la 
ceroetarea societăților de bărbați, la asis
tarea pertraotănlor juridice, ca prin acâsta 
să se inițieze în vieța publioă.

Acesta să întâmpla de multe ori prin 
oonducerea părinților, sâu vre-unui bărbat 
confidențial. Cu espirarea anului de probă 
încă nu se termina tot-odată și timpul in- 
struoțiunei, ci numai raportul dintre în
vățători și învățăoei să schimba încât-va, 
înoât adeoă de aci încolo alegerea retorilor 
Și a filosofilor, oe trebuia să-i studieze 
tinerul, depindea dela libera sa voie, eră 
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de națiune este ohiar așa de strigătore la 
cer (Aplausele durăză minute întregi) ca și 
suspinul celorlalte națiuni subjugate: al 
Slavilor și Românilor — der mai esistă 
AustriacI, cari Vă vor apăra, și cari vor 
lupta pentru drepturile vostre! (Aplause 
frenetice). Pătruns de acestă convingere, 
nimio nu mă va împiedeca, de-a spune 
acâsta pe față ori și unde, chiar și decă 
voifl fi tras încă de atâtea ori prin tină. Vă 
aduceți numai aminte în ce mod perfid se 
vorbesce în Ungaria despre armata nostră, 
despre monarchul nostru. Etă, ascultați în 
ce mod miserabil se insultă în Ungaria 
simțămintele dinastice. (Lueger cetesce un 
articol din „Reichspost“ în care se spune, 
în ce mod ticălos a fost murdărită per- 
sâna Majestății Sale într’un oraș al Un
gariei).

Și astfel de lucruri sunt permise în 
Ungaria (Strigăte : Jos cu Maghiarii!) Clica 
de acolo defăimeză tot ce i vine în cale, 
și dâcă noi ne apărăm și protestăm contra 
atacurilor ei miserabile, ni-se spune, oă 
conturbăm pacea! Să căutăm în istoriă, și 
vom afla, oă Maghiarii totdeuna au stat în 
luptă contra Germanilor. Cel din urmă 
Bambergian a căcjut în lupta oontra Ma
ghiarilor ; în resbelele ou Turcii, ei au luptat 
contra nâstră (Aplause și Aprobări); tot
deuna au fost dușmanii noștri, și eu nu 
voiu înoeta de-a combate totdeuna pe acești 
dușmani ai Austriei (Aplause). îmi este tot 
una, ce urmări va avă pentru mine pasul 
meu! Mi-se spune, că nu voi pute fi pri
mar (Strigăte entusiaste de „Hoch!1*) Vă 
asigur, domnilor, că ’mi-e tot uns, și eu 
nu voiă retira, pănă ce nu vom învinge. 
Ni-a succes să rupem domnia liberalis
mului jidan în Viena, (Aplause); ne va 
succeda să îngropăm domnia liberalismului 
jidan în întrâgă Austria, și ne va succede 
și aceea, să ne facem sooâta cu domnia 
Jidano-Maghiarilor, pentru ca să putem ar
bora în Pesta stegul negru-galben (Aplause 
furtunose), ca un semn al păoei și dreptății 
pentru iote poporele monarchiei austriaco! 
Deci înainte, la luptă! Dâcă vom fi cuprinși 
toți de același spirit, dâcă vom fi toți de 
un cuget și o simțire, atunci învingerea e 
a nostră! Și precum renumitul general de 
cavaleria din resbelul de 30 de ani so ruga 
înaintea fiă-cărei lupte: „D6mne, decă nu 
voiesol să ne ajuți nouă, atunci nu le ajuta 
nici lor!“, chiar așa mă rog și esclam și 
eu: „Domne, nu le ajuta acelora (dușma
nilor lui Lueger), căol apoi cu Jidanii și 
cu Jidano-Maghiarii vom isprăvi-o noi sin
guri !“ (Aplause nesfîrșite, publicul flutură 
din batiste).

După-ce președintele ținu o cu
vântare de încheiate, adunarea se în
chise la 11 și jum. 6re noptea.

*
țiiarele oreștine din Viena, pe cari le 

primirăm astădl anunță, că și în cjiua ur- 
mătâre se vorbia în'întreg orașul numai 
de meetingul creștinilor-sociall, în oare se 
declarase în totă forma resbel Jidano-Ma- 

de altă parte după anul de probă tinerul 
nu să considera atât ca învățăcel, cât mai 
vîrtos ca ascultător.

Toți câți purtau toga virilis trebuiau 
să-și țină mânile ascunse sub togă (bra
chium cohibere) representându-se prin a- 
cesta semnul modestiei pănă la etatea de 
17 ani, când întfau în serviciul militar. 
Cel C'j nu se distingea prin seriositate, 
virtuositate, moderațiune, ordine și mora
litate, era timbrat ca unul, ce nu e demn de 
visius romana.

Cu espirarea tirociniului încă nu se 
termina educațiunea tinerilor. De aol în
colo ei trebuiau să cerceteze oastrele mili
tari, ca să se deprindă în servioiul și arta 
militară; asemenea erau oondușl de tătânii 
lor și în adunările curiale, er la cas de o 
stare mai slabă materială le serviau de 
oonducătorl în For bărbați onești bătrâni, 
cari le esplioau și propuneau regulele de 
lipsă ale eduoațiunii și instrucțiunii gene
rale, ilustrându-le mai ales cu esemple luate 
din vieța practică. Prin cercetarea Forului 
tinerii veniau în atingere ou cei mai re- 

ghiarilor. Vorbirile esoelente, ce s’au ținut 
la meeting, au produs o impresiune adâncă 
asupra masselor poporațiunei vienese. In 
sala adunărei steteau tiosite 6000 de per
sons și încă odată pe atâtea, ne-având loc 
în sală, steteau pe afară, și oând prindeau 
ou urechia câte un cuvânt mai puternic 
clin sală, erupeau în strigăte nesfîrșite, 
cari se audeau ca tunetul unui orcan prin 
Prater.

Mulțimea ascultă cu cea mai mare 
atențiune vcrbirea redactorului Schreiber, 
care prin citarea esemplelor de crudime și 
brutalitate în Ungaria, și de asuprire a 
naționalităților nemaghiare, provocă un 
adevărat vifor de aprobări. Vorbirea lui 
Lueger a fost însă, oum di° dlar0le vienese, 
o adevărată cruciadă oontra Maghiarismu
lui. Oând aminti el suferințele poporelor 
nemaghiare și promise, că Austriacii le vor 
întinde acestora ajutor, un oroan de aplause 
bubui prin sală, bărbați și femei se scu
lară de pe scaune, fluturând din batiste; 
er când aminti Lueger insultele aruncate 
din partea Maghiarilor asupra casei dom- 
nitore, întregă adunarea fu cuprinsă de-o 
iritaț’ă și agitațiă, care cu greu se pâte 
desorie. Mii de voci strigau neîntrerupt: 
„Jos cu miserabilii !u, „Ne mai audit!u, 
„Jos cu Jidano-Maghiarii!“, și numai cu 
greu îi succese lui Luger să ajungă din 
nou la cuvânt și să strige: „Deci îuainte 
la luptă!...“

Când îșl fini Lueger vorbirea, erupse 
un astfel de vifor de aplause în sală, ca 
și care, după cum spune „Deutsches Volks- 
blatt^, n’au mai audit nici chiar aceia, 
cari au fost de repețite ori presențl la ma
nifestări de simpatia pentru Lueger. Mul
țimea de mii de omeni începu a cânta 
marșul lui Lueger și între strigăte de 
„Hoch!“ pleoă spre casă. In Prater domii 
viuă mișcare pănă târdiu noptea, și prin 
restaurante nu puteai audi decât marșul 
lui Luger, care erășl și erășl trebuia să fiă 
repetat...

Din deiegațiuni.
Delegațiunea astriacă.

îndată după-ce ministrul Goluchowski 
și-a finit espunerile asupra situaținnei es- 
terne, — a luat cuvântul

Dr. Kramar: Desvâltă punctul de 
vedere al Cehilor-tinerl față cu tripla alianță. 
Cehii, dise, nu se însuflețesc pentru alianța 
acesta. Ea a slăbit din punct de vedere 
militar deoparte prin pierderile Italiei, de 
altă parte, că armata escelentă a Bulgariei 
nu va acoperi — după cum se credea — 
tripla alianță. Politica esternă a Austriei 
trebue să caute alte căi. In Balcani am 
făcut o politică nestatornică. In Bulgaria 
ne-am pierdut ou desăvârșire terenul, și 
politica nâstră baloanioă n’a prevădut, că 
dâcă în Ungaria sunt persecutați Serbii și 
Românii, er de altă parte se pune în frunte 
politioa agrară — prin acesta provocăm 

numiți jurisprudent, în societatea cărora 
prin întrebări și răspunsuri se clasificau și 
se discutau cestiunl juridioe. Prin ast-fel de 
eserciții civile și militare să cresceau în 
Roma veche fiitorii oonducătorl și apără
tori ai intereselor și binelui statului. Ou 
un cuvânt punctul principal de mânecare 
al eduoațiunii romane era desvoltarea tu
turor facultăților inteleotuall în direcțiune 
striot practică. Romanul, ca Spartanul stu
dia singur numai pentru viața practică.

Aceste sunt mai însemnatele trăsături 
caracteristice din vieța culturală a Romei 
pănă la dărîmarea Corintului, pănă când 
adecă moravul candid, oe ardea în inima 
Romanului, fu copleșit de tot felul de stri- 
căoiunlși corupțiunl, cari duo la nimicirea ori 
cărui popor, fiă el cât de viguros și puter
nic. Fost-a împărăție mai puternioă pe 
nământ. ca împărăția romană, și totuși a 
căflut din oausa corupțiunii! Păzesce-te de 
acâsta, iubitul meu popor român!

Sepora. 

conflict grav ou statele balcanice agrare. 
Lovitura nedrâptă, ce au aplioat’o Maghiarii 
esportului de rîmătorl, ne-a despoiat de 
simpatia Sârbilor. Cea mai bună dovadă 
pentru aoesta este purtarea Serbiei față ou 
sărbările milenare. Care va fi acum politioa 
nostră cu Serbia? N’are de gând d-1 mi
nistru de esterne de-a nu permite, ca poli
tioa agrară egoistă maghiară să turbure 
raporturile nostre esterne și să le peri- 
oliteze, cum a făout înainte de acesta în 
România, âr aoum în Serbia?

Oratorul făou apoi întrebarea, oă reî- 
noitu-s’a tripla alianță? Adausu-s’a clausula 
despre politica orientală la textul contrac
tului încheiat ou Germania? Avutu-s’a în 
vedere situația Italiei la reînoirea traotatu- 
lui ? Ce are de gând să facă d-1 ministru, 
ca se se îmbunătățescă raporturile ou Ser
bia? etc.

Wurmbrand: Se ocupă mai ales cu 
evenimentele din Balcani. Nu e mulțumit 
nici el cu desvoltarea raporturilor. Face 
atent pe miuistru la epistola principelui 
Nichita, care vorbesce despre unitatea spi
rituala slavă, adecă despre alianța statelor 
din Balcani, și întrâbă, că deoă regele sâr
besc, prinoipele bulgar și principele Monte- 
negrului se oonsultă în comun asupra ni- 
suințelcr lor: nu involvă acesta un peri- 
cul pentru interesele monarchiei austro- 
ungare ?

Bareuther: Polemisâză ou Dr. Kra
mar, oare a luat hotărîtă posițiă contra tri
plei alianțe. Vorbitorul, din potrivă, e sin
cer aderent al ei, care nu pote să fiă de
cât salutară pentru monarchiă. întrebă pe 
ministrul, dâcă este adevărat, că tripla 
alianță s’a prolungit pănă la 1903?

Ministrul Goluchowski, răspundând lui 
Kramar, respinge presupunerea, că în urma 
triplei alianțe ar fi suferit raporturile cu 
celelalte state, mai ales cu Rusia. Tripla 
alianță nu s’a reînoit înoă, dise ministrul, 
deorece n’a sosit timpul reînoirii. Ia apoi 
în apărare pe Unguri față cu învinuirile 
lui Kramar, și dise, că guvernul maghiar 
numai atunci a înohis granița dinaintea rî- 
mătorilor sârbi, când s’a constatat boia între 
aceștia.

Cerendu-se votarea budgetului, s’a pri
mit numai cu oposițiă de un vot.

Delegațiunea ungară.
' Subcomisiunea pentru armată a dele- 

gațiunei ungare a ținut ședința alaltăieri. 
La ordinea Z'iM a fost între altele și în
ființarea unei scote de cădeți în Săouime.

Gaj ari întrâbă pe ministrul de răs- 
boifl, dâcă are ori nu de gând să înființeze 
școla, cerând tot-odată să nu se pretindă 
jertfe prea mari dela ardeleni.

Krieghaminer, ministru comun de răs- 
boifi, Z’se, că nu 6 contra înființării 
acestei șcâle, pe lângă oondițiunile stipu
late de el. Limba de propunere însă, la totă 
întâmplarea, trebue să fiă cea germană, alt
fel neavend nici un scop.

In 10 Iunie delegațiunile și-au conti
nuat desbaterile.

S’a discutat asupra budgetului pentru 
armată. Toți oratorii au accentuat sarcinele 
grele, ce se aruncă asupra poporului pen
tru susținerea armatei și sporirea continuă 
a budgetului. Afară de aoesta s’au ivit și 
cestiunl de limbă. Delegatul ceh Kramar 
a dat espresiune surprinderea, că și acum 
armata oorăspunde în limba germană cu 
autoritățile cehe.

S’a născut de aci o contraversă forte 
instruotivă între delegați asupra cestiunei, 
oă ce însemnătate au în .imperiul austriao 
națiunea și naționalitățile. Kramar a cerut 
stat ceh deosebit, după șablonul statului 
maghiar. Ei dise, între altele, că Cehii sunt 
tot atât de fideli față de dinastiă, 03 și 
Maghiarii, er bani și ostași au dat și dau 
mai mulțl, d^cât Maghiarii.

Delegatul Bareuther nu reounosce de- 
oât două state în monarchiă, statul aus
triao și ungar, și nu recunâsce în Austria 
altă aspirațiune, decât patriotismul aus
triac.

„Românii din Transilvania și 
Ungaria."

Sub acest titlu a apărut în Pa
ris o broșură, conținând o scrisâre 
deschisă a d-lui loan T. Ghica, cătră 
Mr. Saissy, redactorul cjiarului tran
ces „Journal11. In introducere spune 
autorul broșurei, că cjiarul „Journal11 
publicase la 16 Maiâ c. o scrisbre 
a lui Pazmandy, în care deputatul 
maghiar, făcând reclamă pentru mi
leniu, a comis mai multe erori. Re
dactorul numitului c]iar francos, cu 
tote că promisese a da loc unui răs
puns la articolul lui Pazmandy, în 
care se fiă luate în apărare naționa
lii ățile nemaghiare din Ungaria, to
tuși la recercarea d-lui Ghica a re
tușat publicarea scrisorei deschise, 
pe care acum d-1 Ghica a tipărit’o 
în broșura separată amintită mai sus. 
Eată pe scurt conținutul broșurei 
d-lui I. T. Ghica:

Domnule! Eu nu am pretenție de-a 
vorbi în numele naționalităților, der îmi 
vei permite să-ți descoper neesaotitățile, 
oarl s’au strecurat în scrisfirea d-lui Dio- 
nisie Pazmandy, și să mă esprim asu
pra lor.

D-1 Pazmandy afirmă în lunga sa 
sorisore, că „Noi (Maghiarii) avem o lege 
de pressă și de întruniri publioe, pentru 
care ne pote invidia chiar și Anglia“. 
Fără îndoială însă, d-1 deputat nicl-deoum 
nu s’a gândit la naționalitățile nemaghiare 
din Ungaria, ci vorbesce singur și numai 
din punct de vedere maghiar. Răspunsul 
nostru nu va fi lung, deorece vom lăsa 
să vorbâscă înseși datele statistioe oficiale, 
căci cifrele sunt mai elocuente.

Disposițiunile constituțiunei ungare, 
privitor la libertatea pressei, diferă în mo
dul cum se aplică la Maghiari și la Ro
mâni. Pentru a dovedi acâsta, voib faoe o 
scurtă statistioă despre prooesele de pressă 
ce au decurs în periodul dela 1884—1895. 
In acest period în total au fost 47 procese 
de pressă cu 161 acusați, dintre cari numai 
17 au fost achitați. Pedepsele facla olaltă 
59 ani, fi amendele 11,840 fi. Și acâsta pro- 
oedere se aplică în Ungaria numai față cu 
naționalitățile nemaghiare și mai ales față 
cu Românii.

In lista proceselor n’am făcut amin
tire despre condamnarea fetelor române, 
acusate, pentru-că au purtat cooarde trico
lore. Asemenea am omis de-a aminti con
damnarea unui redactor al cjiarului „Drep
tate^ la doi ani temniță și la 1000 fl, 
amendă. Lista proceselor intentate învăță
torilor și preoților români, acusați pentru 
„înaltă trădare“ e lungă, și d-nul D. Paz
mandy a sciut fârte bine despre ele, der 
cine scie îu urma cărui sentiment i-a con
venit mai bine să trâcă în tăcere peste ele.

Să-și aducă d-1 Pazmandy aminte de 
interzicerea recentă a ținerei adunărei co
mitetului eseeutiv al partidului român, ai 
cărui 25 de membri au convocat o adunare 
pe Ziua de 15 Maiu în Sibiiu. Ei bine! Gu
vernul ungar prin primarul din Sibiiu a 
interZis acâstă aduoare pe motiv, că ar fi 
îndreptată contra unității statului maghiar 
și oontra „națiunei maghiare unitare fi in
divisible.

Românii din Transilvania sunt puși 
în imposibilitatea de a-șl esprima plânge
rile lor, nefiind permis comitetului lor să 
se întruneseă și să discute. Și cu tote aoes- 
tea se dice, că drepturile naționalităților 
sunt în mod formal recunoscute de consti
tuția dela 1867!

Prin interdicerea amintitei adunări, 
Maghiarii nu voiesc să admită esistența 
altei naționalități în Ungaria, decât numai 
a națiunei „unitare, indivisibile“ maghiare. 
Prin aoâstă procedere neleală, Maghiarii 
se pun în contraZicere cu drepturile legi
time ale naționalităților nemaghiare, drep
turi garantate prin legile constituționale 
dela 1867.

Curiosă concepțiune de libertate!
(Va urma).
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Afacerea Metropolitului-Primat 
din România.

Ghenadie-Petrescu a înaintat re
gelui Carol următbrea petițăă:

Sire,
După oum soițl, în fiiua A0 22 Maiă 

am fost răpit ilegal și neomenesoa de pe 
soaunul de Metropolit-Primat al României.

Scaun sfânt al bisericei nostre creș
tine ortodoxe, învestit cu drepturi politice 
la oare țâra in’a ales și Majestatea Vostră 
m’a întărit.

O judecată nedrâptă și necanonică, o 
conjurație și cu o mână ocultă îngesuind 
bunătateâ Majestăței V<jstre, ml-a răpit a- 
ceste drepturi, date de țâră și întărite de 
Voi, alesul Națiunei.

Chipul oum am fost smuls din aceste 
drepturi, fără învoirea legală a Majestăței 
Vostre, strigă răsplătire la cer.

Aștept în liniște și cu răbdare în 
Dumnezeu, ca Majestatea Vostră să facă 
dreptate.

Pănă atunci fiind în drepturile mele 
de Metropolit-Primat, rog bunătatea Ma
iestății Vostre, să poruncâscă a-ml pune la 
disposiție cel puțin hainele cjilnice, oe îmi 

-3UHt necesare. Am cerut mereu acestea 
celor în drept, și prin viu graiă și prin 
•scris, dâr n’am fost aucfit. Stau în miseriă, 
ca un criminal, cu aceeași cămașe pe mine 
ou care am fost furat de pe scaunul meu 
legitim.

Fapt fără păreohie în istoria nâstră.
Vândut de frații mei, ca dreptul Io°if, 

■stau aici în mănăstirea CăldărușanI, unde 
s’a găsit ou cale sâ fiu aruncat, străjuit, ca 
cel mai mare făcător de rele. îngrădit ou 
paoea și liniștea sufietâscă, aștept în ou- 
rend, oa frații mei se-șl recunoscă păoatul 
.și Majestatea Vâstră să facă dreptate, reîn- 
■torcându-mă în drepturile mele.

*
P. S. S. arohiereul Valeriu Rimniceanu 

a trimis directorului (fiarului „Dreptatea* 
din BucurescI o scrisore, în care spune, că 
a presentat Sinodului un protest, prin care 
își retrage subscrierea de pe actul de 
oseiidă a fostului Metropolit. Aoea deola- 
rațiă-protest înse nu i-a primit’o Sinodul 
pe motiv, că nu era timbrată, deși a pro
bat cu fapte anteriore, că membri Sinodu
lui pot face orl-ce declarații, fără timbru. 
Actul de acusare nu s’a trai pus în disen
siune, oi au fost chiămațl toți cu apel no
minal pențru a subscrie. Fiind obligat și 
•dânsul laacâsta, a declarat verbal, că ade
vărurile culese din Sf. Scriptură le subscrie, 
afară de cestrunea personală.... A voit sâ-șl 
motiveze reserva, der i-s’a cerut sâ sub
scrie fără a adauge ceva. Declară însă, că și 
adl împărtășesce aceleași opiniuni, can le-a 

■ esprimat și subscris în protestul respins de 
.Sinod. „Pote că aoâstă declarația me va 
costa mult — d’ce în fine — der nu pot 
sâ fiu numai trupesc, las și partea, oe se 
cuvine sufletului, a cărui mărturisire sun
tem datori a-o urmări cât va mai ține aoâstă 
viâ;ă“.

La scrisbrea acesta „Dreptatea1'', 
organul d-lui Fleva, face următorul 
comentai’:

■Sorisârea, pe care o adresâză P. S. S. 
archiereul Valerian Rîmuiceanu directoru
lui „Dreptății11, are o importanță colosală. 
Prin ea se anulâză sentința de oaterisire 
dată de Sinodul ilegal constituit, în contra 
Metropolitului-Prîmat, deore-ce pe sentință 
nu mei rămân decât 11 iscălituri, ceea ce 
nu-i suficient, oa ea sâ fiă valabilă. Căci 
ori oe s’ar dice, iaoălitura P. S. S. arcbie- 
reului Valerian a fost smulsă prin terdre, 
âr neluarea în oonsiderare a retragerei ei 
e tot un act de violență, fără nici o va
lora. Prin urmare I. P. S. S. Metropolitul- 
Primat continuă a fi legalmente și moral
mente in scaunul său. Numai forța baione
telor îl ține la mănăstire, și niol-odată 
forța brutală și banditismul n’uu putut 
anula legal drepturile cui-va.

*
Agitația în afacerea lui Ghenadie se 

continuă între guvernamentali și oposițio- 
nall, grupul-Fleva (disidențl liberali) și 
conservatori puri, Junimiștii stau reservațl, 

și n’au luat parte nici la întrunirea oon- 
servatâre de Duminecă.

Față de petiția lui Ghenadie cătră 
regele și scrisorea archiereului Rîmniceanu, 
„Voința Națională14, organul guvernului, a 
înoeput ou nisoe destăinuiri sensațiouale a 
pretinselor pScate ale lui Ghenadie. Sub 
titlul scandalos: „Ghenadie Petrescu hoț, 
plastograf, falsificator și în legătură cu asa
sinul Mărgărităresou", numita fâie publioă 
mai multe scrisori, ce susține, că le-a scris 
Ghenadie și cari se presantă ca compro- 
mițStore pentru el. „Voința Națională" 
impută conservatorilor, că foile lor au fost 
cele dintâiQ, cari înainte ou câte-va luni 
au denunțat viciile lui Ghenadie.

SGiBILE BILEk
— 31 Main.

20 de vagoue de Români. Etă cea 
mai nouă minune milenară! Getim adeoă 
în foi, că slușbașii guvernului uuguresc și 
râtăoiții Români din jurul Caransebeșului, 
au adunat cu momeli și promisiuni o mul
țime de popor românesc din părțile Bana
tului și înfundându-1 în 20 de vagone ’l-a 
pornit alaltăsâră spre Budapesta, la expo- 
siția jidano-maghiară. O, voi, nenorociți- 
lor! Dâr n’ațl avut alt-oeva de lucru, de
cât să mergeți la bâlciul din Iudapesta, 
pentru a vă espune batjocurei și rîsului 
Ovreilor?

—o —
Primirea lui Dr. V. Branisce în Ti- 

mișora, după cum scrie „Dreptatea®, a 
fost oât se pâte de căldurosă. La gară a 
a fost întâmpinat MercurI sera de perso
nalul redaoțiunei „Dreptății" și de un nu
măr mare de dame române, apoi inteli
gență și popor din oraș și din jur. Intre 
cei ce au mers sâ salute pe Dr. V. Bra
nisce, a fost și d-1 Goriolan Brediceanu și 
Dr. Isidor Pop din Lugoș. După îmbrăți
șări și salutări frățescl de bună venire, 
Dr. Branisce a fost dus în oraș, unde în sala 
restaurantului „Pummer" s’a dat cină co
mună, participând la vre-o 40 de persâne.

— o —
Eră-șl scaunul episcopesc din Lugoș. 

Din Lugoș i-se telegrafiâză fâiei guverna
mentale „Kolzsvâr", că acolo s’a lățit soi
rea „din isvor bine informat", că în scau
nul vacant al episcopiei din Lugoș, va fi 
numit cât mai curând Dr. Teodor David, 
preot militar.

—o —
Toastul împeratului Wilhelm pentru 

Țarul. La prândul oe la dat MercurI în 
noul palat din Potsdam și l’a care au luat 
parte moștenitorii tronului Italiei și Da
niei, precum și deputăția militară rusâscă, 
împăratul Wilhelm a ridicat un toast forte 
oălduros pentru Țarul Nicolae II Reamin
tind primirea, oe i-a făout’o Țarul Alexan
dru II înainte cu 25 ani în treoerea sa 
prin Berlin, cu care ooasiă l’a numit (pe 
Wilhelm) proprietar al unui regiment ru- 
seso, împăratul Germaniei (fise, că cu mân- 
driă și gratitudine îșl aduce aminte de 
acele dile. Er aoum, când Țarul din inci
dentul urcării sale pe tron a avut bună
voința de a primi aoest regiment în regi
mentele de gardă, îl esprimă cele mai 
adânci mulțămite și-și ridică paharul în 
sănătarea Țarului și a regimentului. Toas
tul acesta a produs sensațiă în cercurile 
politice din Berlin.

—o—
Distincțiiinea miniștrilor. Dip Buda

pesta se depeșâză, oă în cercurile ourțd 
se vorbesoe despre o deosebită dinstinc- 
țiune, cu care Majestatea Sa voiesce se-1 
surprindă pe Banffy. Mai departe se asi
gură, că miniștri Desideriu Perczel și 
Ernest Daniel vor fi ridioațl la rangul de 
con/i.

— o —
Din Lipova li-se scrie foilor ungu

rescl, că Ungurii și Românii dela Maria- 
Radna au serbat împreună mileniul în 
mod forte „patriotic". Preotul român Mi- 
klosy Miksa și-a pus pe piept o cocardă 
ungurâscă și apoi a ținut o vorbire patrio
tică — Adevărat este, părinte Miksa?

Martinez Campos în arest. Mareșa
lului Spaniei Martinez Campos, conducăto
rul luptelor din Cuba, a fost pedepsit la arest 
dimpreună cu generalul Borero; ordinul de 
arest l’a dat guvernul spaniol, fiind-că 
(filele trecute aoeștl doi ofițeri înalțl din 
armata spaniolă au voit să dueleze. Tribu
nalul militar a aprobat precederea guver
nului, oăol legea penală militară din Spa
nia opresce strict duelul.

—o —
Un proces de divorț sensațional A 

produs la timpul său mare sensațiă în cer
curile aristrocatice din Germania faptul, oă 
nepota renumitului general Moltke se căsă
torise cu pictorul german Lenbach, care 
nu este nobil, pe jcând familia contelui 
Moltke tot-deuna a fost mândră pe nobili- 
tatea sa. Fericirea părechei nou căsătorite 
nu dura însă lung timp; relațiunile dintre 
ei se reciră, și o împăcare este cu atât 
mai imposibilă, deorece fiă-care dintre că
sătoriți deja și-a ales pe viitorul soț cu 
care se va cununa după finirea procesului 
de divorț, intentat de ambele părți. Pic
torul Lenbach, oare de present este do 60 
ani, voesce să ia în căsătoria pe o fată ti- 
neră, forte frumosă, a cărei posă gătită de 
el în anul treout fu mult admirată la es- 
posiția de tablouri din Miinchen. Contes". 
Moltke se va cuuuna însă cu un medic din 
Berlin, care a fost un ospe des al familiei 
Lenbach.

—o —
Răpitori de femei în Conștantinopol. 

țiilele trecute au fost răpite sora și nepota 
dragomanului sârbesc din Constantinopol 
de cătră o bandă de tâlhari și răpitori de 
femei, chiar când merseră, însoțite de un 
servitor și de o femeiă francesă, ca să ia 
o baiă în marea de marmoră. Una dintre 
priasoniere a fost pusă după o (fi Pe P'" 
oior liber, cu amenințarea, că, dâoă în 
timp de 5 dile nu va trimite ca preț de 
răscumpărare pentru ele amândouă 25 mii 
punți sterlingl, atunci pe prinsoniera ră
masă în manile lor vor omorî-o. Se cjice, 
că însu-șl Sultanul a promis, că va plăti 
prețul rescumpărărei.

Români rătăciți.
Selagin, Iunie 1896.

Știm. D-le Redactor! Intr’unul din 
(fiarele nostre naționale am cetit (filele 
trecute o corespondență datată din Ueanda- 
mare, în care se 8punea, că la serbările 
„milenare", ținute în Deșiu la 30 Aprilie, a 
luat parte activă un protopop gr. cat., 
care aspiră la canoniciă; e om văduv, 
fără familiă, și bogat. A mai dus cu sine 
la serbările ungurescl și doi preoți, cari 
ambii aspiră la protopopiă.

Nu ni-a fost greu de-a gâci, că acel 
protopop nu pote fi altul, deoât oinstitul 
Ilieșiu dela Giocman, care nu s’a mulțămit 
cu atâta, ci în 10 Maiă a fost de față și 
la serbarea Ungurilor din Jibou, unde a 
mers în procesiune la biserica reformată 
și la cea romano-catolică, a luat parte și 
la banchet, demonstrând astfel în contra 
fraților săi sălăgenl.

Vedeți, D-le Redactor, la câtă umi
lire și batjocură e în stare să se dimite 
un om fără de simț pentru un os de ros!

Și să soițl, că acest aspirant la cano- 
nioiă pănă înainte de asta cu vre-o doi 
ani n’a avut la casa sa nici măcar un 
(fiar românesc în lungul interval de vre-o 
35 de ani, de când pacostea l’a înplântat 
și pe el în viia Domnului. Deși om bogat 
și fără familiă, în veci nu s’a pomenit să 
fi contribuit și el ceva pentru vre-un scop 
filantropic ori cultural românesc, nici la 
Asociațiune, nici pentru gimnasiui din 
Blașiu etc. Acestea sunt „meritele", pe 
basa oărora aspiră omenii la canoniciă în 
dilele de acjl!...

Asemeni esemple monstruose ale unor 
protopopi îșl găsesc, firesce, imitatorii lor și 
între preoți. Preotul Trif din Cehul Silva- 
niei, o comună curat românâscă de lângă 
Șimleu, a ținut o predică numai ca ea, 
întru preamărirea Ungurilor, er dascălul 
Oegariu a învățat pe bieții copii se reci- 
teze versuri ungurescl, cu cari să se pro- 

duoă la festivitatea școlară. Nu soiu la ce 
aspiră acest învățător — om în vârstă și 
fără familiă, — de nu cumva la oei 50 fi. 
la an, ce-i aștâptă dela ministrul instruc- 
țiunei ca recompensă...

Aci mai am de a aminti pe preotul 
Ones Joska din Iolodul-mare, comună cu
rat română, oare de-asemenea ținu o vor
bire de preamărire pentru Unguri, și încă 
nu numai în limba română, ci și în cea 
maghiară; ba spre soarba credincioșilor săi, 
popa Ones îșl luă partea sa preoțăscă ș% la 
sinagoga Jidanilor!!

Gândesc, oă aceste durerose consta
tări, nu mai au lipsă de cpmentar,

d-W.

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 11 iunie. în ședința 

de aefi a delegațiunei ungare, Ber- 
zeviczy Albert a dat espresiune sa
tisfacției, ce-o simte delegația asu
pra acelei părți a espunerilor mi
nistrului Goluchow.-ki, care privesce 
raporturile cu România. Respun- 
Țend Goluchowski diac, că se bu
cură de cuvintele lui Berzeviczy, că 
în România raporturile s’au schim
bat spre bine, la ceea ce are un mare 
merit actualul șef al guvernului D. 
tturdza. Dela țera acâsta nu se 
pote aștepta mai mult, continuă mi
nistrul» de esterne, și din potrivă 
„nu vom suferi se se întemple nimic, ce 
ar mări necazurile nostre interne11. (Alu- 
siune la mișcarea în cestiunea na
țională. — Red.)

Budapesta, 11 Iunie. Prin cer
curile politice se vorbesce forte ho- 
tărît, că parlamentul se va disolva. 
Ședințe se vor ține numai pănă în 
11 Iulie, când prin ordin mai înalt 
se va disolva camera și se vor fixa 
noue alegeri pe sfîrșitul hunei lui August. 
Soirea a produs mare sensațiă în 
tote cercurile politice.

DÎVERSE.
La ce vârstă 8e ne căsătorim. Eta

tea permisă la oăsătoriă în diferitele state 
este forte variată. In Germania tînărul 
trebue să aibă oel puțin 20 de ani, âr tî- 
năra 16 ani. In Spania, Portugalia și Gre
cia, un tînăr de 14 ani pote lua o fată de 
12 ani. In Francia și Rusia ginerile tre
bue să fiă barăm de 18 ani, âr fata de 15 
ani. In Italia etatea minimală la bărbat 
este 18, la fată 16 ani. In Elveția la 18, 
er la fete variâză între 13 și 17 ani.

ILafteirataaFa»
In Tipografia diecesană din Arad a 

apărut: Gramatica Română pentru învăță
mântul secundar, de loan Petranu, profe
sor de limba română în Arad. Partea I, 
Etimologia. De vântjare la autorul. Prețul 
1 fl., pentru învățători 70 cr. — La lucra
rea manualului present, d-1 autor a ținut 
sâmă de resultatele soiinței moderne; orto
grafia este cea a Academiei române, dâr 
cu unele escepțiunl în favorul fonetis
mului.

%

Povestiri de Petra-Petrescu ă 80 cr. 
francate. De venclare la administrația 
nâstră.

Toți acei P. S. Domni și P. S. Domne, 
cari din incidentul morții mult regretatei 
mele fiice Amalia au grăbit a ne oonsola 
atât personal, cât și prin adrese de con- 
dolență — binevoâsoă a primi pe aoâstă 
cale mulțămitele nostre cele mai profunde.

Clușiu, 10 Iunie 1896,
în numele familiei 

Văd. Ana Roșiescu,

Proprietar: Dr, Aurei ffiSure^iarau.

Redactor responsabil Bregoriu iiahr.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 11 Iunie 1896.

Banta ung. de aur 4% .... 122.80
Banta de oordne ung. 4°/0 . . . 98.85 
Impr. căii. fer. ung. în aur • 123.90
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 101.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.70 
Bonuri rurale ungare 4% . . , 96.95
Bonuri rurale oroate-slavoue. . . 96.75 
Imprum. ung. cu premii .... 150.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.50 
Renta de hârtie austr..........................101.25

Renta de argint austr.......................... 101.25
Renta de aur austr...............................122.60
LosurI din 860   147.75
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 958.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 383.25
A ții de-ale Băncei austr. de credit. 353.60
Napoleondorî........................ 9 53
Mărci imperiale germane . . . 58.80
London vista....................................120.05
Paris vista.................................. 47.67y2
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.30
Note italiene................................... 44.60

Cursul pieței Brașow.

Din 12 Iunie 1896.
Bancnote rom. Catnp. 9.49 Vând. 9.51
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.52 Vend. 9.54
Gal bem Cump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.50 Vend. —.—
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. _ ■_
Lire turcesol Cump. 10.70 Vend. —. —
•Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Anrnicîuri
(taerțtai și reclame)

Sueaftu a se adresa subscrisei 
adfravimsicratiuni. In cașul pu~ 
blâcârsi unui anunciu știai muii 
de odată se face scădemenfj, 

care cresee cu câft publicarea 
se face mas de mulfe-orî.

Admit,istr. „Gazeta Trans“.

e r s u 1 'tx'sxixxz'ilox'
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din § Ugaiu iSOS

Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

Trenă 
mixt.

8.05
2.15
4 16
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8.00

9.07
9.37

10 37
Tr, pis,
11.10
11,27
12 30
12 57

109
1 16

Tț. exiir.
11.40
11.55

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21 
840,
9.09

10 40
11.25
11.49
11.59
12.29
12.55
130
2.08
2.27
3.11
3.31
3 46
4.08
4 45
5 27

1.00
1.02

1.39,
2 06
2 27.-672
3 30. 7.50

3.55
4.40
5.10

12.00

§
S a.

Tren 
accel.

8.05 2 00
5.45 9.15
9.02 11.19

11 33 12.47
1.48 2.11
2.06 2.18
3.03 2.60
3.45 3.26
4 06
4.53 4.17
5.32 450
624
6 59 5.651
2.17 6.11
2 52 6.27
4 45 7.27
5.39 7.50
6.08
6 19
6.57 8.17
7.30 8.33

8.38CT O-CT- C Q p 9 09H- 
O h—
P D 9.42
-x Q 9.44
o 9.59
o c O ?B “

10 22
10.51

£ c- P c 11.12
G pi 12.26i_ -cr?:x> " 12.58
TO p 1.15CS 02 ’ Ct 1.34

7 2.09,
6 40 2 19!
7.30 3 01
8.00

10.05
3.31
9.30!8 »>a:

»O“
pl.

Vtena . . .
Budapesta 
Szolnok . .
P. LadaDy.
Oradea-mare .
Mezo Telegd 
Rev .
Bratoa .
Ciucia . .
B -Huied in
GhârbâU

Ciușiu .

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Viuțul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Biașiu . 
Micăsasa

SUS

, Copșa-mică
Mediaș . .
Elisubetopol 
Sighișora .
Hașfalâu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiora

3p); } Brașov .
*7
I 
¥

sos.

Timiș . .
Predeal 
Bucuresoi .

A

A

9.

I
pl.

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

10.10
10 05
9.39
9.12
5 35

Tren 
do 

person.

Trend
mixtă

£s — T «a

L20] 6.20

Tren
accel.

trenă 
mixtă

7 33
7.53

trenă 
de 

persdn.

11 -
11.20

Grxiriș
Turda

Trenă 
de

Tren 
âccel. pOr36n.

trenă 
mixtă

trenu 
de 

person.

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
5.58
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
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

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

1.50
11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.pera.
~4V5

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

8.10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
;8.37
7.37
7.-
G.45
6.27

a

trenu 
do 

person.

trenu 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
de j 

persdn.1

10.30
...A 5.05 3.20 9.12

1 4.45 10.10 3.00 8.52

_€0g»șa..g8dcsi - Sibiin Avu-îgw — Făg&i-asă

trenă 
mixtă

trenă 
de 

person.
Tren 
mixt

trenă 
do 

person.

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

Tren 
mixt

trenă 
de 

person

trenă 
de 

persdn. i

2.20
3.57
4.19

4 45
6 35
7.01

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15

313
3 39
îl

pl. Copșa mică . sos. 
Ocna . . .

pl3’} Sibiia • • • {sos.

Avrig . . .

4 l

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02

3.05
1 27

12.57

—
6.23
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16

4.34
6.16
8.42

2.05
3.58
6.35 A || sos. Fagaraș . . pJ.

Y II
3.28 4.30

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

5.20
4.14
3.32

5.12 |
4.33 |
4.27 I
4.20 i
3.59 |
3.38
3.06
2 40
2.26
1.64
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.4§
9.08
8 28
8.01
3.15

Cwcerdca — ®șoî‘fceiai — ESeglî.-săsesc.
Trenă 
mixtă

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
de 

persdn

Trenă 
do 

persdn.

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
mixtă

2.30 8.10 3.11 10.59 1 pl. Cucerdea . . 808. A 7.45 2.36 8.31 12.42 1
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoșu. . 7.02 1.58 7.38 9.59
412 9.37 4.37 12.26 Cipgu . . • 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 sos. 1 1 pl. 5.34 12.25 5.50 9.541
5.40 10.42 5.36 pl. / Oșorheiu . • ISOS. 9.20 5.04 9 35 1
7.14 12.16 7.14 sr sos. Regh.-săs.. . pl. 7.54 3.30 8:05

Nota,: Orele sunt a se ceti de susînsemnate în stânga stațiunilor 
înseoneză drele de nopte.

8.35

trenă 
mixtă

I

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

10.28
10.46
11.12

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

4.25
4.48
5.23

Simeria . . 
Cerna. . .
Hunedora .

4.55
10 28 6.36|

trenu 
mixtă

a

t ii

S i I» i i vi — (is ii ă (i i e.
trenă
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

7.44
6.20

4.50
4.34
4.10

Brașov .
Zeruești.

Aradii
Vinga
Timișora 
Segedin .

trenu 
mixtă

trenu 
mixtă

trenu 
mixtă

4 30
5.49

3.10
2.54
2.30

8?34
8.14
7.45

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

1.29
12.05

8 31
7 20

4.—
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

*= 9.10
(10.28

4.20
5.35 8

712 41 * **
S‘ 1.54 4J- -
| 3.02 s a
1 3.41
8> 4 55 zi S 4 >

Mureș-Ludoș . . . 
Z a u.........................
Țiigu-Budatelieiî . .
St. Mihaiu de câmpie 
Leciuța ....
Ș.-Mfigbiăruș .
Bistrița .....

>il — ® i saa i

©igfcișăra—©ilorSieSu-sicaBesc.
trenă 
mixiu

trenă 
mixtă

3.44
3.01
2.-

10 05

10.43
9.42
8.20
2 30

trenă 1 
mixtă j

6.46
5.49

7.21
6.24

2 4.50
3 44
2.48

£ sî 2.01
o a 1.16

2. <12: 
h 5' a o z, a p g P r— . £)g:< <t>* — •

9.40
8.46
7.43
6 52

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

pl. Sibiiu
„ Selemberk „
„ Cisnădie plJ

în jos, cele însemnate în drepta de

9.20
9 07
8.46

11.08
11.48
1.59

trenă.
mixtă

322
3.54
6.20

jos în sus. — Numerii

Sighișora . . .
Hașfalen . . . 
Odorheiu-sâcuesc.
mcuadrați cu linii mai negre

9.51
9.02
7.15

J

1

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
£


