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Cum vor șoviniștii se-și rOsbune.
E ridicul, cum vor Ungurii șo- 

viniști se-și resbune asupra Austria- 
cilor pentru manifestațiile anti-ma- 
ghiare din cjilele din urmă.

E vorba de pornirea unei cam
panii în contra tuturor articulilor 
industriali de proveniență austriacă. 
Avisul în direcțiunea acbsta îl dă 
archi-șovinistul Bartha Miklos în nu
mărul mai nou al lui „Magyaror- 
szâg“, publicând un articul-apel, prin 
care conjură tbtă suflarea patriotică, 
ca să încunjure ori-ce prăvălia, în 
care se vinde marfă austriacă, și se 
se ferescă de-a întră în ori-ce ate
lier, în care se lucrăză articuli aus
triac!. „Când cumpărăm ceva“, c]ice 
Bartha, „se căutăm a ne informa, 
de unde este marfa cumpărată și, 
dăcă cumva ea este din Austria, se 
n’o cumpărăm. Acesta să ne fiă lege. 
Nu este acăsta o declarare de res- 
boiu, ci numai o ‘răsbunare. Ori doră 
noi suntem buni numai de-a asculta 
cu gura căscată calomniile, înjură
turile și urletele lor? Nu aucjițî ore 
pe Lueger și pe soții sei și nu ve
deți, că acești brneni nu mai sunt 
nisce demagogi, ci nisce bărbați ai 
autorității de primul rang? Nu ve
deți, că direcția urmată de Lueger 
a ajuns să se bucure de majoritate 
nu numai pe strade, dăr chiar și vul
turul împărătesc a fost silit se rete- 
reze înaintea lui?“

Din aceste isbucniri ale fanati
cului Ungur se vede în mod clar, 
că aici se tracteză nu atât de inte
resul direct al industriei unguresci, 
cât mai mult de o răsbunare pentru 
manifestațiile anti-maghiare ale Aus- 
triacilor. Se vor împărți pentru sub
scriere liste, după cum spune Bartha, 
în mii și sute de mii de esemplare, 
prin cari cei ce le vor subscrie se 
vor obliga pe cuvântul lor de onore, 
că nu vor mai cumpăra marfă aus
triacă.

Acesta este planul. Dăcă sco
pul campaniei, pe care Bartha și 
soții săi voesce s’o inițieze, ar fi 

avut în vedere numai încercarea, 
de-a promova interesele industriei 
indigene, planul ar fi apărut într’o 
lumină mai puțin ridiculă. Der sco
pul principal al campaniei, după cum 
îl presenta însu și autorul ei, este 
resbunarea pentru nisce manifesta- 
țiuni, cari se basăză pe principii po
litice de ordine mai înaltă și cari, 
prin urmare, nu sunt a se combate 
prin forță brută, cum este greva 
proiectată de Bartha.

Der cum mai și pot Ungurii 
să-și închipuescă, că în împrejurările 
actuale vor pută înaugura între ce
tățenii de sub stăpânirea lor o ac
țiune comună și solidară, fiă măcar 
și numai pe teren industrial, când sciut 
este, că chiar și numai caracterul 
„maghiar", ce vor ei să-l dea indus
triei indigene, este de-ajuns pentru 
a face în majoritatea cetățenilor im
posibil ori-ce entusiasm pentru o 
astfel de induatriă, cu atât mai puțin 
se păte admite posibilitatea unei 
greve comune, de felul celei proiec
tate de kossuthistul Bartha

Decă Ungurii vor să se apropiă 
măcar cât de puțin de posibilitatea 
înaugurărei unei acțiuni comune de 
felul celei contemplate în apelul de 
mai sus, atunci trebue să începă 
lucrul dela cap, er nu dela cădă. 
Mai întâiu se caute a-și câștiga în
crederea și bunăvoința majorității 
cetățenilor, adecă a poporelor- ne
maghiare din stat, fără al căror con
curs Ungurii nicl-odată și pe nici 
un teren nu vor pute lua cu efect 
posițiă față de un stat strein. Nu
mai avend încrederea și bunăvoința 
acestora se va pute vorbi de posi
bilitatea unei adevărate conlucrări a 
tuturor cetățenilor.

Der pe cât timp Ungurii vor 
înăîntru se ne bată pe noi, er îna- 
fară se bată pe alții cu noi, ame
nințările lor n’au puterea de-a intimida 
pe nimenea, er planul lui Bartha 
și soți este mai mult ca ridicul.

Atâta totuși putem învăța și 
noi, că decă Ungurii sciu se se en- 
tusiasmeze pentru industria lor, — 

care de-altmintrelea multă puțină, 
câtă e, der nici nu e a lor, ci mai 
mai a Jidanilor — cu atât mai vîr- 
tor nouă ni-se impune datorința 
de-a ne interesa de puținii corner- 
cinanți și industriași români, câți îi 
avem, căci față cu ei este de mult 
urzită din partea puterei de stat 
aceeași campaniă, pe care o proiec- 
teză Bartha față cu Austriac!, nu
mai cât modul de acțiune este deo
sebit.

Prigonirea Românilor Bucovineni.
Par’că eblăstemul lui Dumnefieu, 

ca noi Românii se fim pretutindeni 
prigoniți și scurtați în drepturile 
nostre naționale aici în monarchia 
acesta. Nouă dovadă sunt și cele- 
ce le cetim în „ Gazeta Bucovinei" dela 
14 Iunie, care sub titlul „Quousque 
tandem?" scrie următărele:

Am audit chiar dilele acestea, că în 
cercurile normative ale țârii nostre, omenii 
s’ar fi ocupând cu planul, ca în timpul cel 
mai apropiat, clasele paralele române d'da 
gimnastul din Suceava se fiă desființate, decă 
manuaîe didaotioe nu vor fi păuă atunci ti
părite în număr suficient pentru cerințele 
aoestui unio institut mediu inferior al nos
tru din țâră.

Intru cât va fi adevărat și întru cât 
nu svonul acesta, — nu seim. Vestea in 
sine a trebuit sS ne umple de o grozavă și 
legitimă îngrijire nu numai pentru sortea 
nâmului nostru din Bucovina, ci pentru 
viitorul țevii în genere.

Lucru forte firesc, prin urmare, că 
a trebuit să ne interesăm mai de-aprope în 
oausă și cu tbtă obieotivitatea bine sâ ne 
dăm semă de împregiurărl și de intențiu- 
nile, ce peste tot factorii conducători ai 
țării le observă aici față de noi, — și am 
ajuns s6 constatăm lucruri, cari ne pun în 
uimire și cari fac situația cât se pbte de 
tristă pentru poporul nostru bucovinean.

N’am vrâ nimârui să facem recrimi- 
nărei nebasate, cu atât mai puțin țintim și 
am țintit vr’odată nedreptățirea sâu râul 
altuia. Când nouă însă, în schimbul presta- 
țiundor nostre, numai aceste servicii ni-se 
fao, fără-ca ansă se dăm oui-va, atunci mai 

întâiei de tâte — omeni fiind și noi și po
por cu aspirațiunl legitime pentru progres 
și cultură — trebue să ne revoltăm în 
interiorul nostru și să eșim din reservele, 
ce ni-le am impus pentru paoea și buna 
conviețuire în patria nostră comună.

Am fost și suntem în drept să aștep
tăm, ca orl-și-oare guvern, în mod desin- 
teresat și imparțial, să conduoă afaoerile în 
stat și deopotrivă să aibă în vedere binele 
și fericirea tuturor popârelor cârmuite.

In mod instinctiv însă, și chiar în 
urma esperiențelor, ce (jflnic le facem aici 
în țâra năstră, am ajuns la convingerea, 
că guvernele în special față de noi — se 
portă cu o bunioică parte de rea-voință.

Se scie adl pretutindenea, cum cere
rile nâstre pentru cele mai indispensabile 
institute de cultură au fost nesocotite și 
respinse de factorii normativi ai statului.

„Nu afiu, că ar fi tocmai indispen
sabile cererile vostre; mă voifi interesa 
însă și voifi căuta să studiez cestiunea.“ 
— In aceste cuvinte a culminat răspunsul, 
ce ni-l’a dat în parlament însu-șl minis
trul nostru de oulte și instrucțiune pu
blică.

Intr’uu imperiu atât de vast, precum 
este Austria, o credem și noi, că nu este 
tocmai ușor luoru nici pentru un ministru, 
să cunoscă temeinic tote referințele și pă
surile tuturor provinciilor de sub conduce
rea sa. — Gum stăm însă atunci cu împli
nirea dreptă și consciențibsă a datoriei gu
vernelor din singuraticele provincii, cari 
obligate sunt să dea tot-deuna rapârte 
esacte și imparțiale despre starea și trebu
ințele poporelor, cari constituesc monar
chia acăsta?

Aci aflăm noi Gestiunea, la care trebue 
să ne oprim puțin și să ne facem o mică 
răfuială

N’am avă pote trebuință de marele 
aparat de doverjl, nici să frunzărim istoria 
unui trecut mai depărtat, pentru-oa să 
arătăm cu totă obieotivitatea, desconside
rarea și rea-voința, de cari guvernul nos
tru este condus față de căușele și de in
teresele poporului nostru. Ar ajunge să ne 
reamintim chiar și numai câte-va din eve
nimentele petrecute aici în mijlocul nostru 
în timpul mai din urmă.

FOILETONUL «GAZ. TRANS.“

De unde vine lumina.
De Wanda Sacher-Masoch.

Un bărbat și ofemeiă mergeau peste 
câmpul estins, făr’ de finit; pe încetul se 
făcu nopte, ei fură cuprinși de întunerecul 
greu, și numai departe pe orizont mai li- 
curea o lumină slabă; cea din urmă zare a 
cjilei dispărute. Aerul era rece și umed, de 
pe, câmpiile gole se ridicau neguri ușore, 
mișcate de vântul de seră, așa încât se 
părea, că drumarii pășesc printr’o mare undu- 
lătbre.

Nici o stea nu lucea pe cerul întu
necat., pământul zăcea într’o tăcere grea, 
apăsătore, nici un sunet nu se aucjia: 
se părea ca și când tote ființele ar fi perit 
din lume, și numai ei doi ar mai fi sin
gura păreehiă, care, părăsită și uitată, pe- 
regrineză prin întuuerecul și singurătatea 
nopț’i, spre o țintă depărtată, necunoscută.

Am ândoi erau înoă tineri.

Bărbatul e.ra înalt și puternic, ducea 
o sarcină grea în spate ; femeia însă era 
mică și filigrană, un coș îi atârna de braț, 
și părea că sufere mult în starea, în care 
se afla. El pășia ou vigore, âr ea obosită 
se acăța de brațul său. Cu frică și neliniște 
privea ea în depărtare; der ce căuta, nu 
putea afla, și o jale adâncă se imprima pe 
fața ei.

Erau streini prin acest ținut și era 
greu pentru ei de-a afla drumul prin nopte 
și negură. Și unul și altul pășiau înainte 
muți, cu oapul plecat, fiă-care ocupat cp 
gândul sSu. De trei clile erau pe drum; 
noptaseră prin șuri; setea și fomea și-le 
alinaseră cu pane și apă.

Deja de mult se anunțase în fabrică, 
că o parte dintre lucrători va fi dimisio- 
nată, și așa se și întâmpla, și ei fuseseră 
între cei dimisionațl. Precum ceilalți, ast
fel și ei îșl legară într’o grămăjâră puți
nul ce-1 aveau, și plecară pentru de-a căuta 
lucru. Li-se spusese, că probabil vor afla 
lucru îutr’alt loc.

Probabil!

La acâsta se gâudiau acum amândoi. 
Tînăra femeiă se mai gândia și la 

alt-ce va.
întunecimea se lăția tot mai tare, și 

bărbatul trebuia să-și sprijinâscă tot mai 
mult soția, care aoum de abia pășia.

Lunecau ca două umbre spre o țintă 
streină, nesigură.

De-odată ea stete locului. O durere 
grozavă îi tăia întreg trupul. Dâr numai 
pe un moment, și apoi ârășl trecu.

O ouprinse o frioă de tot mare ; dâoă 
s’ar întâmpla acum... aci, pe câmpul liber!...

— „Mai avem mult de mers ?“ îl în
treba ea.

Bărbatul stete pe loo, se uita împre
jur, apoi ridicând mâna arătă în depăr
tare .

— „Acolo, de unde vine lumina, aoolo 
trebue să fiă“, dise el.

Ea însă nu vedea niol o lumină, și în 
tăcere îșl continuară drumul.

Acum era nâpte completă; ca un nor 
greu îi încungiura întunecimea și ei numai 
puteau vede, unde sâ pună pioiorul.

Nu merseră mult, și de-odată ea căcju 
cu un strigăt puternic la pământ.

— „Vine“, murmură ea cu spaimă 
„nu pot mai depertew.

Aoum îl cuprinse și pe el frica. Se 
plecă spre ea și o înouragiă, sperând, oă 
va fi în stare sg se ridice din nou.

Dâr ea se încovoia sub dureri și niol 
nu-1 aucjia.

Bărbatul se ridioâ erăși, privi în di- 
reoțiunea, unde vâcjuse mai înainte lumina, 
dăr acuma nu mai vedea nici el nimio.

îșl luă saroina din spate, așternu hai
nele din ea pe pământul umed, și-și aședâ 
soția pe ele. Apoi îngenunchiă lângă ea 
și i-ar fi ajutat bucuros, der nu soia cum. 
Se rușmâ de sănătatea și vigorea sa, și îi 
se părea, oa și când el ar fi ucigătorul ei. 
Se simțea atât de apăsat și atât de vino
vat, atât de neputincios în tăria și forța 
ea, înoât i se umplură ochii de lacrimi, cari 
cădeau șiroe pe manile sale dure.

Trecură ore îngrozitâre, nesfîrșite.
întunecimea îi încungiura ca un zid 

nepenetrabil. Numai gemetul bolnavei, oare
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Numai la recomandarea guvernului 
nostru s’a putut întâmpla, ca cererea nâs
tră pentru un gimnasiu aici la Cernăuți să 
fiă respinsă, în timp ce a concetățenilor 
noștri ruteni — împlinită să fiă.

AstădI olădirea pe spesele statului a 
gimnasiului rutân se apropiă de sfârșit, pe 
când nouă ne vine scirea despre amenin
țarea cu desființare chiar și a paralelelor ro
mâne dela Sucâva...

Tot sub privegherea guvernului nos
tru se întâmplă, că bărbați de ai noștri 
cu sentimente naționale sunt șicanați și 
prigoniți, pe când unii dintre ai concetă
țenilor noștri ruteni, ca profesori fac po
litică militantă, — sunt susținuți, încura- 
geațl și înaintați în posturi și în ranguri.

Tot sub ochii guvernului nostru se 
întâmplă, că un oateehet român dela o 
șoolă din loc este sistematic hulit-, insultat 
și prigonit, în timp oe Neromânilor nici 
un fir de păr din cap nu li-se clătină.

Și acum, ca „coronă“ la tote acestea 
și la multe altele de felul lor, — ne vine 
și amenințarea cu închiderea gimnasinlui 
nostru din Suceva, pe motivul, că nu avem 
destule cărți didactice românescl...

Din delegațiunl.
Delegațiunea austriacă și-a ținut alal- 

tăerl a doua ședință publică. Era de față 
și ministrul Goluchowski. Sub desbatere era 
budgetul ministeriului de esterne. Cel din- 
tâifl a luat ouventul

Dr. Kramarz: Viața politică a Euro
pei o preocupă exposeul ministrului de es
terne. In acest exposeu ministrul s’a pro
nunțat forte necruțător asupra Turciei; se 
teme însă, că resultatul cuvintelor minis
trului vor ave tot același 6fect, ca ale lui 
Salisbury. Mai mult decât acesta deșteptă 
îngrijiri cuvintele aspre, ce le-a întrebuin
țat Goluchowski față de Serbia, ou atât 
mai vîrtos, că declarațiilor lui, că guver
nul ungar a procedat leal în faimosul răs- 
boitl contra importului de rimătorl, nu 
li-se dau crecjăment nici în Serbia, nici 
nicăirl alt-unde-va. Ministrul pote da cre- 
clământ raportului guvernului maghiar, 
insă este constatat, că adevărul nu se pote 
stabili definitiv. Prin cuvinte înfumurate 
nu putem recâștiga simpatia Serbiei, care 
pentru Austro-Ungaria este atât de însăm- 
nată în privința economică, ca și în pri
vința politică.

Kramarz vorbesce apoi despre politica 
triplei alianțe, care privitor la situațiunea 
monarchiei în Orient nu cuprinde nici un 
fel de disposițiune. Cu tote acestea însă 
mesagiul regal și exposeul ministrului 
Goluchowski numesc neclintită acâstă ali
anță, care n’are nici o însămnătate față 
ou politica balcanică, cea mai importantă 
pentru monarchiă. Ori cum ar fi, tripla 
alianță a pierdut mult din însămnătatea 
ei. Causa este, că puternicii Europei ur- 
mâză o politică universală și-și caută inte

părea că vine din adânoul pământului, în
trerupea tăoerea nopții.

Intre ei zăcea o a treia ființă.
El' deslega șorțul soției sale, așa oum 

putu prin întunereo, îuvăli în el oopilul ; 
apoi îșl desoheiâ rooul și îl așecjâ la piept, 
ca să rămână oald.

— „Lumina.... acolo se apropiă lu
mina...11 șopti tînăra mamă.

— „Viseză“, îșl gândi bărbatul și îi 
părea bine, că ea se pdte reorea după dure
rile grozave.

Obosit, ațipi și el.
Când îșl desohise din nou ochii, deja 

se revărsase de o diminâță tur
bure și posomorită. Negura se făcuse și 
mai dâsă deoât în sâra preoedentă, și pă
mântul era alb de rouă, ce oăduse peste el. 
Din depărtare i-se părea, că aude lătratul 
unui oâne.

Se uită la soția sa, ea durmia. Dâr 
cu cât îi privia mai lung fața, cu atât mai 
ouriosă i-se părea. O agrăi, dâr ea nu-1 
mai aucjia; apoi o pipăi: era rece și 
țâpănă.

resele în Asia și Afrioa, Germania nu mai 
este acea putere europână, care a fost: ea 
este o mare putere colonisătore. Pe Fran- 
cia o interesâză mai mult Suez-ul, decât 
întregă politica europână, și âtă că în în
curcătura Africei Germania a mers ală
turi cu Anglia. Rusia are interese mai mari 
în Asia, în direcția golfului persic, decât 
în Europa. Anglia încă îșl bate capul mai 
mult cu coloniile sale, deoât cu Baloanii.

In astfel de împrejurări tripla alianță 
n’are niol un înțeles, deore-oe niol cestiu- 
nea Elsației-Latharingiei, niol cea a Bul
gariei nu este așa de actuală, oa odini- 
oră. Mișcările din Armenia, Creta, Mace
donia sunt neplăoute, ce-i drept, și din când 
în oând ne reamintesc răsboiul, însă peri- 
culul nu este așa de mare, oa altă-dată. 
Puterile au de lucru altoeva. Austro-Un
garia nu are colonii, e putere ourat euro- 
penă, veohiă, considerabilă. Rămână ea der 
pe deplin independentă și fiă adevărata 
apărătâre a păcii, fiă arbitriu nepărtinitor 
al păoii între puteri. Acesta va garanta 
mai bine existența monarohiei, decât tripla 
alianță cu valore problematică. Insă aoâsta 
e posibil numai pe lângă două condițiunî: 
1) Ca monarchia să rămână putere necon
diționat paclnică și 2) Dâcă se va conso
lida în interior. Trebue regulate afaoerile 
interne spre mnlțămirea tuturor. Trebue 
încheiată paoea națională și trebue resol- 
vată oestiunea boemă spre binele țării și 
al întregei monarchii. Până oând nu se va 
întâmpla aoâsta, Cehii nu vor vota bud
getul.

Wurmbrand împărtășesoe întru tote 
părerea iui Kramarz, că misiunea Austriei 
este pacea. Insă e imposibil pentru ea a 
urma numai acâstă problemă, a aduce tâte 
jertfele pentru ea și totuși a rămână pu
tere mare. Cel-ce voesoe pacea, trebue să 
soie a și lupta pentru pace, fiind-că veci
nii lui totuși nu l’ar lăsa în pace. Kramarz 
orede, că Austria se pote înțelege cu Ru
sia privitor la stările din Balcani, fiind-că 
desvoltarea Rusiei tinde spre Asia. Acestei 
credințe însă îi contrazice politica istorică 
a Rusiei. In politica balcanică un mare 
rol jocă și Ungaria, mai bine dis po
litica ^.balcanică, e politica acestei țări. 
Cu ooasia banderiului festiv un mag
nat cu spirit m’a făcut atent, oă corona 
stă din două părți: o parte e dela Papa 
și-i dă oaraoter europân apusân, a doua 
e parte bizantină, așa dâr Ungaria e puntea 
dintre Orient și Oooident. Problema nâstră 
nu se pote deslega în Balcani fără ca 
Ungaria să fiă în ourat cu aoeea, că sân
gele vărsat în comun pentru ea, a câști
gat între noi o astfel de comunitate, care 
nu pote înceta fără de paguba enormă a 
Ungariei. Din norooire, politica Austriei e 
aprobată din partea poporelor germane, 
polone și maghiare. Numai Cehii contra
riază tripla-alianță, fiind-că din. oausa acâsta 
nu se pote ajunge la înțelegere ou Rusia. 
Este adevărat, că după deolarațiunile mi
nistrului de esterne noi n’avem stipulațiunl

Mortă 1
îșl luă oopilul dela piept. In jurul 

ochilor închiși și al micei gurițe sclipea 
ceva albastru.

Mort 1
Sta ca împetrit și se uita la amândoi; 

niol un sunet nu-i trecea peste buze, nici 
o lacrimă nu se ivea în oohii săi.

Stete el lung timp așa ? Nu scia. 
Când se trecji din amorțâlă, îngenunchiâ, 
dete la o parte părul ud de pe fruntea 
mortei, îi săruta fața liniștită și palidă, 
așeclă pe copil la pieptul ei, îșl desbrăcâ 
rooul și aooperi pe amândoi cu el.

Apoi pleca.
Fu cuprins de-o negură grdsă, oare-1 

înoungiurâ de tote părțile.
îndată dispăru stătura sa, și numai 

cămașa lui albă se mai pi.tâ zări, ca o co
rabia lipsită de oârmă, pe marea albă ne
sfârșită.

In fine dispăru și aoâsta....  

cu tripla alianță în oestiunea politicei ori
entale, însă oestiunea Orientului este cu 
mult mai însămnată, decât Germania să 
fiă indiferentă față ou ea. Cea mai mare 
garanțiă a păoii ar fi, dâcă am ajunge la 
o deplină înțelegere ou tripla alianță pri
vitor la sortea viitore a statelor din Bal
cani; pe lângă aoâsta s’ar pute să ne în
țelegem și ou Rusia, căol nimeni nu se gân- 
desce acum la resboih, așa încât ar fi po
sibilă susținerea păoei și tot-odată a-se 
promova pe cale paolnioă marile interese 
ale puterilor.

Gessmann vede, că delegațiunile sunt 
folosite numai ca mașinării de votare; dâcă 
au votat bugetul, nu Ie mai bagă nimeni 
în sâmă. Antevorbitorii au constatat, că 
influința nostră în Balcani a scărit. 0 
causă la acâsta este și șovinismul maghiar, 
oare sumuță statele dunărene, încât aoele 
sunt mâhnite contra nâstră. Așa s’a în
tâmplat acum în oestiunea stâgurilor — 
ceea oe e spre paguba industriei austriaoe.

Bareuther : Nu va fi mai mult par
lament austriao, care să se învoâscă, oa 
Ungaria să dea o ovotă atât de bagatelă. 
Raporturile s’au schimbat fundamental. Pu
terea de muncă a Ungariei a cresout mult, 
și toomai așa pote suporta concurența, oa 
și Austria, Dâcă Ungaria ar fi stat ou de
săvârșire independent, atunol pentru afa
oerile esterne ar plăti o sumă ou mult mai 
mare, decât cvota de acjl. Nu vrem să 
scurtăm pe Ungaria; privim bucuros la 
desvoltarea și înflorirea ei, însă nu este 
iertat a confunda Ungaria cu aoea par
tidă..,.

Președintele protestâză.
Bareuther: Am voit numai să cj’o, 

oă Austriacilor le oade greu a plăti așa 
de mult și că oer o ovotă mai mare dela 
Ungaria. Vrâu să observ mai departe, că 
deși recunosc meritele partidei guverna
mentale maghiare, totuși nu putem suferi, 
că partida acesta vrea se maghiariseze tote 
naționalitățile nemaghiare din Ungaria. Ca 
Germani, noi luăm parte în lupta Sașilor 
ardeleni pentru esistență..,.

Kramarz polemisâză lung cu Wurm- 
brand, oare a d’s) că Maghiarii formeză 
puntea dintre Orient și Occident. Este ade
vărat, însă stâlpii acestei punți îi formeză 
Românii, Serbii, Slovacii, Germanii etc.

Delegațiunea a primit apoi și în des
batere specială budgetul ministeriului de 
esterne.

Ser 83 83!»

Enunciațiunile contelui Golu
chowski în delegațiunl asupra Ser
biei, preocupă încă și acji cercurile 
politice sârbesc!.

„Vnevni“, un însemnat organ 
al partidei radicale, scrie asupra 
enunciațiunilor ministrului austro- 
ungar de esterne între altele:

Niol un ministru de esterne austro- 
ungar n’a pronunțat cuvinte atât de se- 
riose despre Serbia. Ceea ce au d's or
ganele „Videlo11 și „Male Novine“ despre 
exposeu, nu se pot lua iu serios. Ceea oe 
a clis Goluchowski e vrednio să se ia la 
ceva mai seriosă cumpănire. Judecata lui 
Goluchowski despre actuala politică sâr- 
bâscă și despre insanitățile și estravagan- 
țele singuraticilor politici, armom"ză cu 
aprobarea tuturor bărbaților cugetători din 
Serbia. Politica acesta a păgubit Serbia ou 
milione, și în posiția ei .de stat a deschis 
rane incurabile. Cabinetul-NovakovicI se 
află înțr’o perioulosă rătăcire, dâcă crede, 
că pâte s’o sfirșâscă cu vorbirea lui Go
luchowski prin oâte-va frase ușuratioe și 
de prisos. Serbia pe nici un teren nu pote 
lua lupta cu Austro-Ungaria. E dâr lucru 
oopilăreso și fără cap a crea diferențe, al 
căror sfârșit îl pote prevedâ ori și oine. 
Zadarnic așteptă NovakovicI dela Rusia, 
ca aoâsta să-i repareze greșela și să sou- 
tâscă Serbia de urmări nenorocite. Ami
ciția Rusiei e frumosă și folositore, însă 
bunele raporturi față cu Rusia nu presu
pun încordare față ou Austro-Ungaria.

Considerând raporturile asistente în
tre Rusia și Austro-Ungaria, causă avem 

de a-ne îndoi, oă am face o buouriă Ru
siei, dâcă ne asmuțăm ou Austro-Un
garia..,.

Acest articul e f6rte bine pri
mit de pressa maghiară șovinistă, 
care vede în el o de.-aprobare a ati- 
tudinei guvernului serbesc față cu 
mileniul unguresc- Decât că lui No- 
vakovici și Șerbilor peste tot pu
țină stricăciune le pot face astfel 
de articuli comandați, pâte, la Bu
dapesta,

SOIRILE OBLEI.
— 6 (18j Iunie.

Altețele Lor regale Principele Fer
dinand și princesa Marin a României vor 
sosi în curând în țâră. Moștenitorii tronu
lui vor veni ou trenul pănă la Odessa și de 
acolo se vor îmbarca pe înoruoișetorul „Eli- 
sabeta“.

Serbări poporale în folosul Ligei. 
Sub patronagiul directorilor de efiare, d-nii 
A. V. Beldiman, N. Fleva, D. A. Laurian, 
G. Lahovari, Ioan Popescu, Al. Ciurcu, 
M. Minoviol, G. A. Scorțesou, R. Fava etc., 
pressa va da în folosul comitetului central 
al Ligei Culturale, mari serbări poporale 
în parcul Bragadir din Calea Rahovei, Ser
bările se vor da în cțilele de Sâmbătă și 
Duminecă, 8 și 9 Iunie v., âr o paite a 
venitului va fi vărsat la oasa de ajutorare 
a Societăței Pressei. Un comitet de domne 
din societate va da tot concursul aoestor 
serbări, cari făgădueso a fi strălucite. D-l 
Bragadiru, mare industriaș, a pus în mo
dul oel mai desinteresat la disposițiunea 
pressei, parcul și întrâga d-sale instalațiune, 
oontribu nd astfel la reușita unei întreprin
deri laudabiie. f

—o—
Nunciul Agliardi va primi baretul de 

cardinal din manile monarohului, Sâmbătă 
în 27 o., âr ^Duminecă în 28 o. noul car
dinal va primi felicitările in nunoiatura 
papală.

Sârbii contra mileniului. Lui „Pol. 
Corr.“ i-se comunioă din Belgrad, că în 
întregă Serbia se face propagandă în -stil 
mare contra mileniului maghiar. Maghiarii 
sunt bațjocurițl prin desemuurl lipite pe 
colțurile stradelor, și se espun vederii pu
blice scene petrecute în Budapesta, în cari 
Ungaria și oapitala ei sunt asămănate cu 
Sodoma și Gomora. Contra ăstorfel de 
„infamii11 nu se iau de loo măsuri nici din 
partea guvernului, nici din partea poliției 
serbescl. E o datoriă patriotică sârbâscă — 
Zice numita foia jidovâscă — ea fiă-care 
Sârb să n’aibă pentru Maghiari și esposiția 
milenară deoât ouvinte de hulă și batjocură. 
—’Se înțelege, că foile ungurescl turbă con
tra acestor manifestațiunl de displăcere față 
cu mileniul lor.

— o—
Principele Niehita al Montenegrului, 

după oum anunțasem și dBale trecute, va 
face în curând o visită regelui Alexandru 
al Serbiei, Principele va petrece cinci d’l0 
îu Belgrad, și cu acâstă ooasiune, între alte 
serbări, se va ține și o revistă militară, 
pentru care scop garnisâna din Belgrad a 
fost completată cu încă 5 regimente din 
provincia.

—o —
„Suferințele11 unni steag maghiar. 

Cetim în „Pești Naplo“ de ieri următârea 
soire: „In comuna Ozora din comit. To- 
rontal s’au făout Dumineca treoută mari 
pregătiri pentru sfințirea noului steag al 
școlei poporale de stat. La serbare a fost 
așteptat și deputatul Ștefan IoanovicI, care 
a și sosit, însoțit de soră-sa, și a fost în
tâmpinat cu mari ovațiunl. In fine punân- 
du-se inspeotorul școlar Anton Steinbaoh 
în fruntea conduotului, alăturea cu steagul 
național, toți plecară spre biserioa greco- 
orientală. înaintea bisericei însă steagul fu 
întâmpinat de o câtă turbată de țărani cu 
înjurături sălbatice, și gendarmii fură ne
cesitați să-i împrăștiă pe aceștia. Ajungând 
conductul în ușa bisericei, cooperatorul 
Onoriu Conopan deolarâ că el, cu tote că 
episoopul din Caransebeș dete permisiune 
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să se sfințescă steagul maghiar în biserică, 
nu va sfinți steagul maghiar al școlri de stat 
in bis'rica poporului; dâcă însă cei presențî 
se învoieso, atunci el va sfinți steagul în 
cortul ce s’a ridioat înaintea școlei. Pentru 
ca să nu se facă deci și mai mare scandal 
conductul se îndreptă spre școlă, unde s’a 
săvârșit sfințirea, care însă dură sourt din 
causa orcanului și a ploii torențiale ce s’a 
isoat de-odată pe neașteptate. Contra in
divizilor, cari au stricat serbarea, s’a por
nit cercetare*1.

— O’

Nou advocat român. Din Budapesta 
ni-se scrie, că domnul Dr. Nicolae Șcrban, 
deputat dietal, a făcut Marți în 16 1. o. cu 
succes censura advocațială, obținând astfel 
diploma de advooat. Felicitările nostre!

O comună milenară. Foile ungurescl 
spun, că oomuna liulcui din comitatul Ca- 
raș-Severin a serbat Zd0!0 acestea mileniul 
ungureso. Serbarea însă îșl are însămnâta- 
tea sa deosebită prin faptul, că comuna 
însa-șl după tradiția, împlinesce o milă de 
ani dela întemeiarea sa. Se dice adecă, că 
comuna s’ar fi. întemeiat pe timpul lui Ar
pad. Observăm, că comuna Bulciu este o 
comwwa romândscâ. Acesta o recunosc și 
foile ungurescl, numai cât ele întorc istoria 
pe dos și, ca de obiceiti, pentru a-șl mo
tiva svîroolirile de maghiarisare, dio că la 
început locuitorii ei ar fi fost Unguri, cari 
însă s’ar fi „valahisat*1. De aceea/ se lu- 
creză cu more zel acum la „remaghiarisa- 
Teau comunei, mai ales prin preotul cato
lic Pechtl Adam, căruia să-i fi succes a 
ajunge cu maghiarisarea pănă acolo, în
cât generațiunea tînără din oomună acum 
numai unguresce vorbesce. Nu soim, oare 
va fi adevărata stare a lucrului în ce pri- 
vesce maghiarisarea; fapt este însă, că 
prin constatarea românității acestei co
mune, foile ungurescl dau însele o bună 
palmă faimosului lor „istoric** Hunfalvi.

— o—
Când se va închide camera ungară? 

La o interpelare a lui Ugron, min'strul- 
președinte Bar.fîy a declarat, oă camera 
se va închide îndată oe se vor termina des- 
baterile asupra proiectului de lege privitor 
la jurisdicțiunea Cariei și încă câteva pro
iecte de lege mai neînsemnate, așa că eu 
finea lui Iunie d-nii deputat! vor pută să 
ia vaoanță. La tomnă, după redeschiderea 
camerei, primul proiect de lege, asupra că
ruia 6e va desbate, va fi cel privitor la 
procedura penală.

— o —
Numire. Ministrul ungar de justiția a 

numit pe d-1 Alexandru Tripon în mod de
finitiv subjude la judecătoria de cerc din 
'Caransebeș.

—o—
Grindină. Din Aiud se scrie, că o 

giindină mare a devastat hotarele comune
lor Mureș- Sancraiil, Băgau și Lopadia-zmg. 
Cu deosebire simțită este paguba la semănă
turile de tomnă și la vii. O asemenea grin
dină a căZut și la Butin în Bănat, unde 
arăți au îndurat mari pagube economii ro
mâni.

— o —
Recnnoscerea naționalității serbescî 

în Turcia. Mmistrul-președinte sârbesc No- 
vacovicl a adresat de curând o notă eătră 
Portă, în oare notă ee pretinde reounosce- 
rea naționalității sârbescl în Turcia, cu atât 
mai mult, că naționalitatea bulgară a fost 
recunoscută deja înainte cu 24 ani. Din 
■Constantinopol se depeșezî, că pasul aoesta 
al cabinetului din Belgrad probabil va ave 
resultat favorabil, deoreoe Sultanul a dat 
■ordin, ca sS se studieze cestiunea ou toni 
seriositatea.

—o—
Manevrele de tomnă din ăst an, la 

.cari va lua parte și Majestatea Sa, se vor 
ține în Galiția, între Mosciska și Przemysl. 
Afară de acesta se vor mai țme și mane
vre separate de cavaleriă, la Grodek. Că
lătoria monarchului la Galiția va ave de 
:»stă-dată caracter curat militar.

—o —
Un magnat maghiar, moșier american, 

înainte ou două săptămâni a murit în oră
șelul american Garden Grew, contele La- 

dislau Zichy de Seregelyes, în etate de 66 
ani. Contele Zichy emigrase la America în 
auii 70 și, fiind de tot sârao, începu a 
munoi oa orl-eare lucrător de rend. După 
cât-va timp ii succese să-și câștige o mo- 
șidră și se căsători cu o Americană cu nu
mele Maria Knapp, ou care avu 6 fetițe. 
Contele a trăit mulțămit și îndestulit în 
cercul familiei sale, neavând voiă de a-se 
întorce din nou în patria sa ungară.

— o—
Musicn orășendscă va cânta mâne, Vi

neri, la 7 ore săra, pe promenada de jos.

Poporațiunea țerei nostre pe timpul 
sancțiune! pragmatice.

In editura Oficiului statistic regnico- 
lar din Budapesta a apărut o statistioă 
asupra numărului locuitorilor din Ungaria 
și Transilvania pe timpul sanoțiunei prag
matice.

Se scie, oă înainte de-o ordinațiune 
dată de Iosif II în anul 1784, nu se făcea 
la noi numărarea poporațiunei în modul, 
cum se face astăZl- In arehiva regnicolară 
din Budapesta însă se află de prin secolul 
al 15-lea începând multe documente pri- 
vitore la starea poporațiunei în diferite 
epoce, pe basa cărora s’a putut compune 
statistica de mai sus.

In Transilvania și Ungaria numărare» 
poporațiunei se făcea odată după familii. 
In 1720 se aflau în amândouă aceste țâri 
269,391 familii. E forte probabil însă, că 
între aoestea nu este socotită nobilimea, 
preoțimea, și miliția, ca unele, ce erau 
scutite de dare. Ast-fel socotind câte 6 
persona de fiă-oare familiă, 'poporațiunea 
Ungariei și Transilvaniei la anul 1720 nu 
era mai mare de două milione și jumătate.

Causa acestui neînsemnat număr al 
poporațiunei se esplioă din faptul, că toc
mai atunci se isprăvise dominațiunea de 
150 de ani a Turciei, care dominațiune de 
sine se înțelege, că nu putea fi favorabilă 
în ce privesce înmulțirea poporațiunei. 
Acâsta de-alt-mintrelea o dovedesce și îm
prejurarea, că tocmai acele ținuturi, aude 
dcminațiunea turcâscă era mai puternică, 
erau mai slab înpopulate.

Cu cât mai mult ne-am depărtat 
însă de epoca dominațiunei turoesol, cu 
atât mai mare avânt a luat crescerea nu
mărului poporațiunei : Așa d. es. pe când 
în 1720 numSrul locuitorilor era numai 2’/2 
milione, pe atunci în 1785—87 el ajunse 
la 9 milione. Aoesta repentină crescere a 
poporațiunei s’ar părd de neoredut, dâcă 
nu s’ar ține semă de imigrările în masse, 
ce se făceau la noi la finea secuiului al 
18-lea și la începutul secolului el 19-lea 
Atunci lumea emigra spre Ungaria și Ar
deal, ouin astădl emigreză spre America 
și Australia.

In 1850 numărul locuitorilor, afară 
de m'lițiă, ajunsese la 13,191.553; în 1857 
la 13, 768.513; în 1870 (împreună cu mi
liția) la 15,509.455; în 1881 la 15, 739,259 
și în 1891 la 17,463,791. Din aceste date 
reese, că în timp de o sută de ani popora
țiunea Ungariei și Transilvaniei aprope s’a 
duplicat, er din timpul sancțiunei pragma
tice pănă aZl a crescut de 7-ori mai mare.

Comune sunt astaZi 20,029; prin 
1720—21 însâ erau 10.584.

Sunt interesante cu deosebire datele 
privitore la naționalitatea maghiară în raport 
cu celelalte naționalități. După statistioa de 
mai sus, al cărui autor este Acsâdy, în 
1720 Ungurii formau 52.63^ din numărul 
total al poporațiunei; Românii 14 810/°, 
Germani 11-63°/0, Slovaci și Ruteni 16-45°/0; 
Sârbi și CroațI 2-98°/0, alte naționalități 
1'49%.

Din acâstă statistioă, asemănată cu 
statistică oficială din 1890 reese, că din 
1720 și pănă în 1890 Ungurii au scățjut 
dela 52’63% 48’61%, pe când Românii
s’au înmulțit dela 14’81% la 17‘18%.

Observăm oă acestă constatare se 
face pe basa unor date statistice tenden- 
țiâse față de Români și favorabile pentru 
Unguri. Așa d. es: seim, că după statis
tica .din 1890 numărul Ungurilor, între 
csri sunt numărați și Jidanii, este în rea

litate mult mai mic, pe câud al Români
lor este mai mare, de cum s’a soootit în 
acea statistică.

Achitarea generalului Baratieri.
Soiri particulare afirmă, oă tribunalul 

militar din Massauah a achitat, cu paritate 
de voturi, pe comandantul general dela 
Adua. Resultatul procesului nu surprinde 
pe nimeni, căci era de prevâZut, mai ou 
sâmă ou câte-va dile înainte de constitui
rea tribunalului militar. Și dâoă cine-va 
p6te fi surprins, nu achitarea |e cansa, ci 
faptul, că a fost posibilă numai ou paritate 
de voturi, că adecă, jumătate din numărul 
judecătorilor s’au putut pronunța pentru 
condamnare.

Imediat după sosirea tristei scirl a 
înfrângerei dela Adua s’a ridicat în Ita
lia o furtună de acusărl în contra ge
neralului Baratieri. Totă țâra îl blăstema 
și cerea pedepsirea lui. Dâr deja în Aprilie 
— se scie că lupta dela Adua s’a dat la 
29 Februarie — mulțl înoepură sâ-1 judeoe 
cu mai multă moderațiune. Se aflară înce
tul eu încetul lucruri cari, dâcă nu justifi- 
oau pe generalul Baratieri, îl scuzau cel 
puțin. Desbaterile prooesului sâu a confir
mat tote aoestea. Mai toți martorii au de
pus în favârea sa. S’a oonstatat, că toți 
generalii de sub comanda sa. esoeptând pe 
generalul Ellena, s’au pronunțat pentru 
atac, că marșul cel falș al brigadelor Ari- 
mondi și Albertone și ataoul lor prea gră
bit au contribuit mult la îufrângerea Ita
lienilor, că Baratieri a dovedit un mare 
curagiu personal și că acusația cea mai 
gravă oe i s’a imputat, oă în timpul retra- 
gerei nu dase nici un ordin și lăsase tru
pele în voia, sârtei, nu era justificată.

Acest din urmă punct la părăsit în 
rechisitoriul sâu însuși procurorul militar. 
Acesta nici nu a cerut apoi pedepsa eu 
morte, care s’ar fi putut pronuuț.a contra 
lui Baratieri decă ar fi fost reounoscut vi
novat, ci 10 ani reolusiune.

In cumpăna dreptăței a căZut cu 
multă greutate și declarația maiorului Salsa 
cum-eă generalul Albertone, acum prisone- 
rul Abisinienilor, regretă adâno de a nu 
putea lua parte la proces, căci depunerea 
sa ar fi forte favorabilă pentru generalul 
Baratieri. însuși acusatorul a indicat multe 
circumstanțe ușurătore și conclusiunea re- 
chisitoriului sâu era de natură a provoca 
în judeoătorl impresia, că a primit sarcina 
numai cu inima jumătate.

Achitarea va satisface pe totă lumea, 
căci, oât de durerosă a fost pentru Italia 
Ziua dela Adua, — generalul Baratieri are 
o răspundere morală, pe care o suportă 
destul de greu, der nici o vină materială, 
care sâ merite o pedepsă. El a comis de 
sigur greșeli, crime nu.

SCIR1 ULTIME.
Ceias iin&lnr.

Budapesta, 17 Iunie. In ședința 
de ac|I a camerei ungare ministrul- 
președinte Banffy, respunețend depu
tatului Sima Ferenz, care ceru un 
cens general de 5 fi , a declarat, că 
cestiunea censului în Ungaria se va re
gula ele sigur cât mai curend. Acesta 
va trebui se se facă prin o lege spe
cială. Sima cjiee, că cuvintele aceste 
ale ministrului sunt o promisiune, 
la ceea-ce ministrul Bânffy repeți 
din nou declarația, că recunoâce 
puterea obligătâre a acestei promi
siuni și că în cestiunea • acesta va 
așterne camerei un proiect de lege.

Ministrul Perczel îșl ținu de da
torie a declara și el, că cu privire 
la introducerea unui cens electoral 
unitar decurg pertractări deja de 
șese luni de Zile în ministerul de 
interne.

BucurescI, 17 Iunie. Parchetul 
de Ilfov a deschis acțiune publică 
pe basa unei denunțări a prefectu
lui poliției în contra d-lor colonel 
Costescu și Vasile M. Cogălniceanu 

pentru vătămările aduse asupra d-lui 
Dimitrie Sturdza din incidentul ma
nifestațiilor de Duminecă.

Belgrad, 17 Iunie. „Mole Novineu, 
organ semi-oficios sârbesc, provdcă 
pe guvern se 'închidă granițele spre 
Austro-Ungaria, și față cu debitorii 
austro-ungarl să proclameze mora
toriul.

ftlulțămită publică.
Primâecă mulțămita mea cordială toț 

acei amici și cunosouțl, cari au binevoit a 
asista la înmormîntarea iubitului meu fiu 
Constantin Valerian de Grama.

Tot-odată mă simt mult îndatorată a 
mulțămi îndeoseb stimaților domni, oarl au 
primit sarcina asupra lor, de a duce rămă
șițele regretatului defunct pănă la mormint.

Brașov, 6 (18) Iunie 1896.
Otilia N. Orghidan.

Literatură.
Un roman în nonă scrieri și alte 2 

nuvele de F. M. Dostoiewski, netraduse 
încă pănă acum în limbă străină, au apă
rut Zil0l0 acestea în Nr. 22 al Bibliolccei 
de Popularisare. Aceste trei nuvele, traduse 
cu multă îngrijire de d-1 I. Hussar, pre- 
sintă un interes deosebit prin originalitatea 
composiției și a espunerei, arătându-ne pe 
Dostoiewski într’o lumină cu totul nouă și 
neașteptată. Volumul costă 30 bani și-l re
comandăm cu tot dinadisul. Cumpărătorii 
acestui volum au ca premiu interesanta 
carte „Din Exil*1 de Z. C. Arbure, edițiune 
legată, cu 3 lei în loc de 4 lei.

Nr. 23 din Biblioteca de Popularisare 
cuprinde Poesii, de Sully Prudhomme, 
traduse în versuri de A. Steuerman ; 30 
bani broșat, 60 bani legat. Forma drăgă
lașe și plastică a originalului frances e așa 
de bine conservată, fondul așa de bine pă
truns, încât putem afirma fără înconjur, că 
cei ce vor ceti aceste prețiose traduceri 
nu vor pierde nimic din farmecul gustat 
de cătră cei ce cunosc în destul limba 
francesă, ca se prindă totă finețea și pro- 
funditatea geniului lui Prudhomme.

Oaore reparată. La
nașe11 din Paris se află 

teatrul „Gym- 
o actriță forte

simpatică și frumosă, care mai este' renu
mită și pentru-oă cu curtesanii ei se portă 
forte energic. Un curtesan se și supârâ pe 
actriță într’una din dilele trecute și ca 
sâ-șl râsbune la o representațiă o critică 
în ton înalt. Intr’aceea actrița pășesce
cătră public și strigă tinerului : — Imbecil!
Publicul la cuvântul acesta s’a simțit ofen
sat și a cerut dela actriță satisfacție. Cor
tina a căluț, der sgomotul n’a încetat. In.
fine actrița apăru dinaintea cortinei și ou 
o față posomorită Z’se: D-lor, unuia dintre 
d-vostră i-am dis imbecil, er dela ceilalți 
mă rog de iertare. Un riset și aplause 
sgomotose se auZiau în sala întregă, âr 
curtesanul opărit a fost silit să părăsescă 
teatrul.

Statistica orbilor. In Europa întrâgă 
tot pe 1000 de dmeul cade câte un orb, 
adecă cu totul îa Europa sunt 311,000 de 
orbi. Decă pentru susținerea tuturor orbi
lor din Europa se socotesce pe di numai 
o coronă, atunci pe un an se vin 113 mi
lione corone spese numai pentru susține
rea lor. Se presupunem, că i/i parte dintre 
orbi nu au lipsă de ajutorul statului, de- 
drece parte sunt avuțl, parte îșl câștigă ei 
pânea, și atunci încă spesele se urcă la 
85 milione corone. Decă luăm, că dintre 
toți orbii % părți, adecă 103,666 ar putâ 
sâ-șl câștige pe Zi două corone, atunci pe 
an ar câștiga 62 miliâne corone, socotind 
anul cu 360 «Șile. Suma speselor de în
treținere adause la suma pierderei din tote 
stanele Europei, este 147 milione.

Proprietar: Or» Aure! Murețianu.
Redactor responsabil siKaior.
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Foulard-Seide 60 kr.
bis fi. 3.35 p. Zlîet. — japanefifdje, djine* 
fifc£?e ctc. in ben neucffen Deffiins unb far» 
ben, fotvie fcfymarse, meijje urtb farbige 
Henneîjei’g-Seidie von 35 fr. bis 
fi. 14-65 p. 2Ret. — glatt, geftreiff, farriert, 
gemufferf, Damafte etc. (ca 240 uerfdj. Qual. 
unb 2000 r>erfd)ib. ^arben, Deffins etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — ZTcufter 
umgcbenb. Doppeltes Sriefporto nadj ber 
Sdjtoeij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg 
2 (k. u. k. Hofl.), ffiiiricln.

Paris vista............................. .... 47.62 */2
Rente de corone austr. 4%. . . 101.30
Note italiene......................... . 44.45

CuirsuS 8’3 bursa din ¥oena»
Din 17 Iunie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.70
Renta de corone ung. 4% • > • 98.90
Impr. oâil. fer. ung. în aur 4*/2°/o • 124.-
Inpr. o&il. fer. ung; în argint 41/2% 101.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.80
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.70
Bonuri rurale croate-slavone. . . 96.75
I nprum. ung. cu premii .... 150.25
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.-
Renta de hârtie austr................... 101.40
Renta de argint austr.................... 101.40
Rema de aur austr........................ 122.80
LosurI din 860 ......................... 144.75
Acții de aie Băncei austru, ungară. 966 -
Acții de-s.le Bâiicei ung. de credit. 379.50
Aoții dp-Șih Băncei austr, de credit, 351.-
Napoleondorl. 9.52'A
Mărci imperiale germane . . < 58.80
London vista............................. 119.90

Cursul! pîeteâ Brașov.
Din 18 Iunie 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.48 Vend. 9.50
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Camp. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.50 Vend.
Mărci germane Cump. 58.50 Vend.
Lire turcescl Cump. 10.70 Vend,
Scris, fonc. Albina 5°/(, 100.75 Vend. 101.75

Nr. 8661/96.

0 © a § 1 J?

Publicația de licitare.
Doue mori cu câte trei petri, 

una învârtită de puterea apei, înlăun- 
tru comunei Teiușifi — proprieta
tea a 26 familii foste gră.nițere — pre
cum și d6ă intravilane se vend 
pe calea licitațiunei libere în 6 iulie 
st. n. a. C. 10 ore a. m. în cancelaria 
comunală a Teiușului: Condițiunile 
de licitare se pot vedea în 6rele de 
oficiu în cancelaria opidană.

1005,1—6.

AhwcwI.
(inserțtaî și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
ladimusnisfraflîsBm., hi cașul pu- 
bfiscărâi unui anunciu mai muit 
eăe odată se face scădementP 
ca»î»e crease cm cât (publicarea 
se face mai de masSfe-asrii.

Administr. „Gazeta Trans

Trenâ 
mixt.

Tren 
de 

person.

Tren 
accel.

Tren 
de 

person.

8.05
2.15
416

10 —
8.30

11.21
1.33' 5 48

5.10
8.00

Este de a se ocupa, postul de 
cancelist devenit vacant. Leia anuală 
500 fi., 100 fi., bani de locuință și 
quinquenalele statcrite prin statut.

Reflectanții pentru acest post au 
de a-șl ascerne petițiunile instruite 
cu testimoniul de moralitate, 
cu aela asupra studiilor făcute, cu 
acela casupra cundscerei celor 3 limb 
ale p atriei și asupra ocupațiunei de 
pănă acum, cel mult pănă în 25 a 
lunei curente .!a 12 la prâncț la acest 
magistrat.

Se cere mai cu seină dexteritate 
în resortul purtărei evidenței mi
litare.

Brașov, 11 IuDie 1896. 
1002,1—2 Magistratul orășenesc.

Sz. 10440-1895. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyî kivonat.
A brassoi kir. torvenyszek, mint tlkvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

Bontoiu Andrâs vegrehajtatonak Grontza Dumitru es Grontza Reveika 
hagyateka vegrehajtâst szenvedOk elleni 700 frt. 11 darab arany napoleou- 
dors tdke-koveteles es jâr. irănti vegrehajtâsi iigyeben : brassdi kir. tOr- 
vânyszek (a brassdi kir. jârâsbirâsâg) teriiletân levo a brassdi hatăron 
fekvd a brassdi 2618 sz. tljkvben ; az 2816, 2817 hrsz. alatti ingatlanra 
az ârverest 668 frtban. ezennel megâllapitott kikiăltâsi ârban elrendelte 
es hogy a fennebb megjelolt mgatlan az 1896 evî iulius ho 2-ik napjân 
d. e. 9 orakor a telekânyvi hatosâg irodâjâban megtartandd nyilvânos 
ărveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât 
vagyis 66 frt. 80 kr. keszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-âban 
jelzett ârfolyammal-szâmitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333 sz. 
alatt kelt igazsâgugyminiszteri rendelet 8 §-âban kijelolt dvadekkepes 
ertek papirban a kikiildott kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 
170 §-a ertelme'oen a bânatpenznek a birosâgnâl' eldleges elhelyezâserâl 
kiâllitott szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Brass o 1896 evi Ianuâr ho 16-ân.
1004,1—1 A kir. krvenyszek mint tlkvi hatosâg.

l£ersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din' i ihîâ

Tron
accel.

Tren 
! de 
fperedn.

Trend
mixtu

Tren 
accel.

Trenu 
de

Tren
accel. pOr35n.

3.42
3.58
4 38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07.
8.34'
8.49c
9.06

10.12
10.42
11.01
11 09
41.31'
11.48
1205
12.33
12.47

1D8
1.34
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5 34
6 12

1 6.41
7.16
8.-

hr.55
4.40
5.10

12.00

7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

1.00
1.02

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
1 12 5dI
, 180

2.08
2.27
3.11
3.31
3 46

i 4.08
1.39. 4 45 
2 06: 5 27
2 27
3 30

4.16

5.07
5.14
'5.59
6.29

1125 S 30

6 12
7.50
8 37
9.07
9.40

10.25
11 —
12.26

1 11

C V' 
trr
O

Q

c

s 
o
* 

o •»
o o 
B c 
B
C. ir

CC c 
e w 
ft, 
jo

c
r» 
c

e-H c

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

417
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

Pi.

V 
sos.l pl.)

sos. 
pl.

MO".
pl.

t
i
I

6 40
7.30
8.00

10.C5
S>na •

Viena . . ,
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . ,
Bratoa . .
Giuoia .
B -Huiedin 
Ghârb&u .

Clușiu .

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uio&ra , 
Vințul de 
Aiv.d
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsesa

sus

j Copșa-mioă
Mediaș . .
Eiisabetopol 
Sighișora .. 
Hașfalău . 
Homorod ,
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiora
Brașov .

Timiș . .
Predeal 
Bucuresol .

sos.

A

jPL
(sos.
A

1.55
7.-
3 37
1.19

11.04
10:44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6 13

Tr. expr.

S 2 S’
= m pb

3.36
3.18

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

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

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

5.23

6.20

7 30 
7.09
6 56
6 54
6.41
6 20
533
5.32
4 27
3.53
3.37
316
2.45
2.18
142
1.12
8.85

4.35
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
“““

2.17
11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
18.37
7.37
7.-
6.45
6.27

I

5.20
4.14
3.32

trenu 
mixtu

I O Ii 1 r i s is — r0' it i* <1 «,

I trenu 
! de
1 persdn.

trend 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

trenu 
de 

person.

tronu. 
mixtu

trend 
mixtu

trenu 
de 

person.

733
7.53

11 -
11.20

. 5.-
5-20

10.21
10.41

V
1

A
V

10.30
10.10

3.20
3.00

Gliiriș........................
Turda ......................... 1

5.05
4.45

9.12
8.52

trenu 
de

| persdn.
Tren 
mixt

trenu 
de 

person.

trend 
mixtu

trend 
mixtu

Tren 
mixt

trenu 
de 

persdn

trenu 
de 

person.
1

313
3 39
I

9

pl. Cojișa niicH . so?. 
Ocna . . .

plS'} Sibiin . . . 1

Avrig . . .
sos. Făgăraș . .pl.

« *

A

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02

3.C5
127

12 57

2.20
3.57
4.19

4 45
6.35
7.01

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.10

6.25
5.07
4 40

12.35
11.01
10.30
8.57
7.161

4.34
6.16
8.42

2.05
3.58
6.35 3.28 4.30

trend 
mixtu

trenu
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

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
•J.D8
828
8.01
3.15

(Dwcers&ea. — Oșorheiu — Eieg-Bn.-săsewc.

însemnate în stânga stațiunilor

Trenu 
mixtu

Trend 
de 

persin.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn

Trend 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trend 
de 

person.

Trend 
mixtu

2.30 8.10 3:11 10.59 1 pl. Cucerdea . . 80S. 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoșft. . 7.02 1.58 7.38 9.59
4 12 9.37 4.37 12.26 Cipău . . • 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS. )

Oșorhein . f pl. 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36 pl. J • tsos. 9.20 5.04 9 35 '
7.14 12.16 7.14 •> SOS. Rogh.-săg.. . pl. 7.54 3.30 8:05 i

Nota: Orele 
insemneză orele de nopte.

6.15
6.38
7.13

trenu.
mixtu

8.35
10.28

11.35
11.54
12 20

trenu 
mixtu

4.55 4 30
6.36 5.49

M ii

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

7.44
6.20

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu.

trenu 
mixtu

a

s t

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

trenu 
mixtu

1.29
12.05

Brașov .
Zerneștl.

î?3. e ș ■ im 4 4 ș

Simeria . 
Cern a.
Hunedora

8.34
8.14
7.45

trenu 
mixtu

8 31
7 20

S i b i î m — <? i s ii a <1 i e,

4.—
5 03

4 9..I0 
jlO.28 
1=12 41 
» 1.54
§ 3.02
1 3.41
?• 4 55

4.20
5.35
a n ♦-> •

•jc ±

53 s

»3

J

Mureș-Lndoș ....
Z a 11.............................
Tagu-Budatelicd . . .

1

r

6.46
5.49

7.21
6.24

Cl. <
5 §a

9.4<
8.46
7.43
6 52
5.55

6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

S

2 « 
0 =

4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

St. M'haiu de 
Lecinta . .
Ș.-Măghiăruș 
Bistrița . .

câmpie .

A. »• n. — T â Bm i s• r a
6.20 11.25 5. f Aradu . . « • • • A 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Vinga . . 9.42 3.01 10.11

| 8.01 1.10 7.39
Aa Timișora 8.20 2,_ 9.10

12.47 P2 27 5.10 Segedin . . *5^ 6 05 2.30 10 05 2.15

O«I®a’îliei«i~sec3iesc..
trenu
mixtu

I trenu

mixtu
trenu 
mixiu

trend 
mixtu

trenu
mixtu

tienu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

5.30
5.42
6.06

2.15
2-27
2.51

7.10
6,57

9.20pl. Sibiin . sos.
„ Seleniberk „ I 
r Cisnădie

Bunt a se ceti de sus îti jos, cele însemnate în dr4pta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre
pl. .6 36

9 07
8.46

3 22
3.54
6?20

11.08
11.48
1.59

Sighișera . . .
Hașfalen . . .
Odorliein-secuesc.

5.32
4.54
3.-

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


