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Banffy și reforma electorală, [
Ședința de alaltăerî a camerei 

ungare a tost o adevărată represen- 
tatiă de prestidigitator, în care r> 
Iul „făcătorului de minuni" l’a jucat 
năsdrăvanul Banffy, ministrul-preșe- 
dinte unguresc.

Fiind-că tocmai acum se ține în 
Budapesta congresul internațional al 
Ziariștilor, Banffy a aflat bine-venită 
ocasiunea de-a se produce înaintea 
lor, încercând să le ia vederea 
prin câte-va cifre tendențios© făurite 
în ministeriul de interne, și făcen- 
du-i astfel a crede, că în privința 
censului electoral popotele nema
ghiare de sub stăpânirea ungurăscă, 
în special însă Românii, sunt fiii des- 
mierdați ai patriei, bucurându-se de 
cele mai nepomenite favoruri, în 
timp ce Maghiarii, elementul dela 
putere, care are pânea și cuțitul în 
mână, sunt cei mai apăsați și neîn
dreptățiți.

Nu seim, decă și câți admira
tori gură-cască îșl va fi găsit Banffy 
în acest cutezat debut, la tătă în
tâmplarea însă în arta prestidigita- 
turei el s’a arătat forte caraghios. Las’, 
că și tema, ce și a ales, a fost cât 
se pote de nepotrivită, căci rapor
turile între naționalitățile dela noi 
sunt afli mult mai bine cunoscute, 
decât să se mai pătă lăsa cineva a 
fi înșelat în privința acesta; der apoi 
a încerca se areți, că prin actuala 
lege electorală dela noi, Românii 
sunt cei mai favorisați, cum a făcut 
Banffy la representația sa de alaltă- 
eri, acesta este mai mult decât cu
tezat, e o curată neghiobia.

S’a constatat de nenumerate-ori 
și s’a recunoscut în atâtea și atâtea 
rânduri chiar și din partea Maghia
rilor, că actuala lege electorală con
ține în sine cele mai nedrepte dis- 
posițiuni. ce au fost luate anume în 
favorul rassei maghiare și în detri

mentul Românilor ardeleni, cărora 
li-s’a făcut, așa flicend, chiar impo
sibil de a se apropia de urnele elec
torale.

Cine nu scie afli, că în Ardeal 
o parte a Maghiarilor se bucură de 
sufragiu universal sub cuvânt de 
„Maghiari nobili", ori „Secui liberi", 
er cealaltă parte, afiătăre pe la 
orașe, se bucură de un cens de 
3—6 ori mai mic, decât al Români
lor, cari locuesc la sate? Și erășl 
cine nu scie, că censul comunelor 
rurale din Transilvania este în rea
litate de 8—9 ori mai mare, decât 
al comunelor rurale din Ungaria?

Pote Banffy să tălmăcescă și 
restălmăcescă lucrurile cum îi place, 
der e fapt constatat de atâtea-orl, 
că prin actuala lege electorală po
porul român din Ardeal, care in 
marea lui majoritate este popor 
agricol și constitue poporațiunea dela 
țâră, este lipsit în massă de cel mai 
constituțional drept cetățenesc, de 
dreptul activ la alegere, deăre-ce lui 
’i-se cere să aibă o proprietate cel 
puțin de 8-ori mai mare pentru a pute 
fi alegător, pe când în Ungaria ajunge 
să aibă numai un pătrar de sesiune, 
ceea ce este egal cu 9 jugăre.

Der se nu mai batem apa în 
piue. In totă 4'ua se constată, ca pe 
când în ținuturile locuite de Ro
mâni abia la 50—60 mii de lo
cuitori se alege un deputat, pe a- 
tunci în ținuturile locuite de Săcui 
tot la 3, mult 5 mii de locuitori 
se alege unul.

Acestea sunt adevăruri, despre 
cari în tătă diua se păte convinge 
ori-cine voesce.

Este, în adevăr, mirare, că în- 
tr’o cestiune atât de capitală, care 
formeză basa vieței constituționale, 
astăcji la noi atât de sdruncinate, 
un ministru-președinte vine să pă- 
șâscă în fața lumei cu o sfruntare 
atât de cutezată a adevărului.

O foiă ungurăscă din Budapesta 
o spune curat, că scopul lui Banffy 
a fost, „de-a lămuri pe 4iariștii na
țiunilor streine", cari sunt adunați 
acum la congresul din Budapesta, 
și de-a le arăta „care este adevă
rul în tote acele aserțiuni, după cari 
în Ungaria naționalitățile nu s’ar 
bucura de egală libertate și îndrep
tățire, ci ar ti asuprite".

Va să cjica totul este o simplă 
încercare de-a seduce pressa și prin 
ea opiniunea lumei streine.

Va fi mai avut însă Banffy și 
scopul de-a. pregăti terenul pentru 
o nouă nedreptățire, ce are de gând 
s’o facă popărelor nemaghiare și în 
special Românilor prin reforma elec
torală, pe care a promis’o. Din cuvin
tele lui cel puțin putem înțelege atât, 
că reforma se va face numai și numai 
în favorul Maghiarilor, cu neîndrep- 
tățirea păte încă și mai vătămătore 
a Românilor.

Mai adăugând la acestea și îm
prejurarea, că Banffy și-a făcut enun- 
ciațiunile sale între aprobările de- 
putaților de tote nuanțele, conclu- 
siuuea, ce trebue s’o tragem este, 
că nici cel mai optimist dintre noi 
nu pote spera, că Ungurii ar fi în 
stare să întreprindă de bună voiă 
vre-un pas pentru de-a ușura într’o 
privință său alta situațiunea nedreptă 
și asupritore, de care au parte adl 
popărele nemaghiare de sub stăpâ
nirea lor.

CRONICA POLITICA.
— 7 (19) Iunie.

In raportul comisiunei dolegațiunei 
ungare asupra bugetului ministerului de 
esterne pentru 1897, raport subscris de 
președintele Coloman Tisza, și de rapor
torul Max Falk, se die despre România 
următorele: „Un ecou simpatic au produs 
în sînul comisiunei acele deolarațiunl, pe 
cari le-a făcut d-1 ministru de esteine cu 

privire la statele mai mici balcanice. O in- 
fluință binefăcătore a avut tonul cald, în 
care a vorbit d-1 ministru despre România, 
și mai ales despre regele și guvernul ei. 
Comisiunea e departe de acolo, ca să în
chidă ochii dinaintea unor apariuțe nefavo
rabile, cari și acum se îndatindză a-se ivi 
din timp în timp pe teritor român; însă 
noi suntem cetățeni și representanțl ai 
unui stat constituțional, și cunoscem forte 
bine marginile, până unde pote merge un 
guvern în restrîngerea dreptului liberei ma
nifestări, și nu se pote nega, că guvernul 
român în timpul mai nou a. mers pănă la 
acele margini, decâte-orl i-s’a oferit oca- 
siune pentru acesta. Mai mult nu pretin
dem dela el, pănă atunci, pănă când inci
dentele de dincolo de granițele nbstre nu 
vor lua astfel de dimensiuni, încât să apară 
amenmțătdre pentru pacea nostră internă; 
căci în cașul din urmă asemeni incidente 
chiar și din punctul de vedere al dreptului 
internațional, absolut nu vor mai put.â fi to
lerate,

*

Din Belgrad se anunță, că prinoipele 
Nichita al Montenegrului este așteptai 
acolo cu mult dor și multe speranțe. Se 
spune, că Regele Serbiei, principele Bul
gariei și principele Muntenegrului, imitânc 
pe marile puteri din centrul Europei, voi 
să încheie o nonă triplă alianță a statelo: 
balcanice. Tratările în privința acesta s. 
urmdză cu mare activitate între regel. 
Alexandru și principii Bulgariei și Mun 
tenegrnlui. In luna viitore acești trei mo 
narohl vor avă o întrevedere la Sofia, c 
cari ocasie — <Rce-se — se va pune bas 
alianței Slavilor din Balcani. Judeoâm 
după limbagiul pressei serbo-bulgare, acest 
alianță ar ave de realisat idealuri nație 
nale față de Macedonia, Adrianopol, De 
brogea și Bosnia-Herțegovina.

*

Abdulach-pașa a comunicat poporuli 
oretan o iradeă a Sultanului invitând j 
deputății insulei să vie să țină ședințe . 
Canea. Iradea cjice, oă Sultanul e ga 
să ia în considerația reclamațiunile lega

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Primăvara și paserile.
De Camill Flamariun.

In mânia lui Voltaire, oare ne-a învi
nuit planeta, că se învârte cu nedibăcie, 
trebue să mărturisesc, că urmarea una după 
alta a anutimpurilor oferă o deosebită bu
curia amicilor naturei.

Natura pămentescă așa precum este, 
nu-i tocmai neplăcută, și deșteptarea pri
măverii ne învită în fiă oare an, se uităm 
pe un moment lumea prisositore a civili- 
sațiunei omenescl și să gustăm nouă viață 
din isvorul vivificător al naturii.

Reîntorcerea pasărilor în țera nostră 
este una dintre aparițiunile cele mai inte
resante, ce ne pot încătușa atențiunea. 
Mult timp strămutarea pasărilor primăvara 
și tomna, a fost un secret neesplicabil îna
intea âmenilor. A fost nevoie de nespus 
de îndelungată cercetare și în primul loc 
de deschiderea comunicației. în cele mai 
depărtate țări, oa să ne orientăm, cum sun
tem orientați acll în aedstă cestiune.

Câte povești n'au sburat pănă atunci 
din gură ’n gură despre miraculdsa dispa

riție a pasărilor de-odată cu apropierea 
iernei. Credeau, că păsările în totă tbmna 
se prefac în alte animale, ori oă se refu
giază în găuri și acolo amurțite îșl dorm 

I somnul iernii, ca liliecii. Despre drăguțele 
rândunele se susținea adecă, că se aruncă 
în mlaștină și se prefac în amfibii murdare; 
drept dovadă la acesta se provocau la pes
cari, cari prindeau printre pescl și astfel de 
animale, 6r când ele se încăldiau în casă, 
prefăcendu-se ârășl în rândunele, sburau. 
Și aceste absurde povești aflau credământ 
așa de mare, încât o foiă seribsă din Paris 
făcea amintire de ele ou câțl-va ani îna
inte, ca despre un lucru de tot nou.

Din aserțiunile nenumăraților călători 
și esploratorl însă, soim acli ou siguranță 
absolută, că pe când noi ne astrîngem 
ierna pe lângă foc, pe atunci rândunica se 
încălcjesce vesel în racjele sorelui din oazele 
africane. Rândunelele și oelelalte pasări 
căletore urmeză sorelui și astfel se refu
giază dinaintea frigului și feții triste a 
iernii.

O, decă omul ar ave aripi și s’ar 
mulțămi cu puținul, cu oare se mulțămesc 
aceste pasări fericite, câți nu li-ar urma 

I esemplul!

Pasările europene — înțelegând sub acâstă 
numire pe tote acele, cari trăeso în par
tea nostră de pământ — se împart în 600 
specii. Dintr’acest număr abia 30—40 speoii 
rămân statornice într’un loc. Celelalte oă- 
lătoresc mui mult său mai puțin spre 
mecjă-cfi, unele din ele merg pănă unde 
frigul îșl pune granița, altele sbdră în ținu
turile mai moderate ale Europei meridio
nale, sâu în cele ale Afrioei fierbinți.

Capabilitatea și ușurința de sburat a 
pasărei, e într’adevăr fără păreohe. Rân
dunica oomună de casă sbdră în jurul nos
tru cu iuțela săgeții așa, încât abia sun
tem în stare să-i urmărim forma. Ciocârlia 
cântând vesel, urcă înălțime de un chilo- 
metru în aer și dispare dinaintea ochilor, 
urmându-șl cântecul eu glas mare. Porum- 
belul-postalion sbdră în timp de 1 bră 20 
—30 milurl. Despre șoimului regelui fian
ces Henric II stă scris, că slobozit în 
Fontainebleau, a doua di a fost prins pe 
insula Malta.

Buffon susține, că vederea pasărilor 
răpitore cu sbor înalt e de douetfeol de 
ori mai viuă, decât a omului, er simțibili- 
tatea li-e infinită. Acesta o arată fineța în- 
tregei construcții, mai ales simțibilitatea 

esterioră e estraordinar desvoltată. Pene 
lor pe oâte un trunohiu au nenumăra 
bărbicele și acestea ârășl o mare mulțir 
de fulgi fini și ușori, cari sunt tot atf 
hydrometri și electrometri așa, încât p 
sărea este așa tjicând o preparațiă viie n 
teorologică.

Influința stării și mișcării aerului 
simțim mai mult seu mai puțin toți: v< 
tul de răsărit e prospet și ușor, cel 
met}ă-cji e uscat cald, cel de apus umed 
rece, 6r cel de mecjă-nopte rece și usc 
Insă cât de fin pote fi simțul paserilor 
privința acesta. Și cea mai neînsemn 
sohimbare d& temperatură o simt înda 
acesta e barometrul lor. Ele simt și 
mai neînsemnat vânt, că dincotro vi 
acâsta e busola lor. Așa-deră portă cu 
un întreg observatoriu.

Deși înaintea nostră e forte întunc 
limbagiul și modul cum animalele îșl 
munică ideile, totuși ele hotărît posed am 
însușiri.

Glasul strigător al pasărilor și < 
tecul lor sohimbăcios — ale căror nui 
noi nici pe departe nu le cunoscem — 
vedesce acâsta în deajuns. Paznicul pi 
veghia până când ceilalți dorm, la totă 
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ale adunării, dâcă vor fi în concordanță 
cu drepturile de suzeranitate ale imperiu
lui otoman. Invită pe insurgenți să depue 
armele în vederea unei amnestii grabnice și 
declară afară de acesta că armata turoâscă 
nu va lua ofensiva deoât în eas de turbu- 
rărl. — Comitetul central oretan din Atena 
a adresat telegrafic guvernelor puterilor 
mari un apel călduros cerend intervențiu- 
nea Europei creștine în favârea femeilor 
și a copiilor oretenl, din care mii sunt ex
puși la lipsurile cele mai mari, după ce 
li s’au prădat și incendiat casele. O copie 
a acestui apel s’a comunicat guvernului 
elenic și comitetul cretan îi cere ajutorul 
său în favorea unei opere, ce are un ca
racter pur filantropic. Se asigură oă guver
nul elin ar fi dispus să răspuncjă în mod 
favorabil la apelul comitetului cretan.

Din dieta ungară.
Enunciațiunile lui Banffy asupra censului.

In ședința dela 17 Iunie, continuân- 
du-se desbaterea pe paragraf! a proiectu
lui de lege privitor la jurisdioțiunea Cu
riei, deputatul Fr. Sima propuse, ca în 
locul §-lui 143 să se pună un nou para
graf, prin care să i-se recunoscă dreptul 
de alegător fiă cărui cetățen, care plătesoe 
o dare de pământ de 5 fi.

Br. Desider Banffy, ministrul-pre- 
ședinte: De astă-dată desbatem asupra 
proiectului de lege privitor la dreptul de 
jurisdicțiune față cu alegerile de deputațl 
dietall. Tot ce nu se ține strîus de acesta 
cestiune s’a omis, ori decă totuși s’a in
trodus icl-colo câte ceva îd acest proiect, 
s’a făcut acâsta numai în interesul regula
rei și lămorirei unor cestiunl anumite, cari 
stau îu strînsă legătură cu Gestiunea juris- 
dioținnei...

Guvernul încă este de părere, că cee- 
tiunea censului mai curând seu mai târdiu 
trebue regulată, trebue regulată însă ou 
ocasiunea modificărei legei electorale.. Da, 
mut de părere, oă și acesta cestiune tre
bue regulată; sunt de părere, oă mai cu- 
'6n<t seu mai t ard,iu va trebui se se întro- 
lued- cens unitar, dâr la totă întâmplarea 
:ens, căoî eu în total nu sunt de părerea, 
icoentuată aici de d-1 deputat Sima, că 
tr fi de ajuns să soie cine-va scrie și oeti, 
jentru ca într’uu timp ca cel de acjl să 
iotă căpăta în Ungaria drept electoral 
Aprobări în drâpta.)

Este în adevăr lucru neîndoios, că 
3 privința censului, disproporțiunile sunt 
este măsură mari; căci pe oând d. es. în 
omitatul Bacl-Bodrog minimul dărei după 
n pătrar de sesiune este 32 fi. 83 cr., pe 
tunel d. es. în oomitatul Vas minimul este 
9 fi. și câțl-va crucerl, în comitatul Ves- 

prim 29 fi. 29 cr. și așa mai departe. In 
ținuturile maghiare, mai ales în „Alfold“ 
și, accentuez, mai ales în ținuturile locuite 
de Maghiari, este mai mare censul, pe când 
din contră, m oomitatele locuite parte de 
Slovaol, parte de Ruteni și mai ales în Ar
deal, respective în ținuturile locuite de Ro
mâni, censul este cu mult mai mic (sic!) așa, 
că d. es. în comitatul Sălagiu, unde basa 
censului este 6 jugăre, pănă la atât» se 
scobâră censul, încât după o dare de 11 
cr. omul are drept de alegere. In oomita
tul Maramureșului 17, în Abauj-Torna 1 fi. 
20 or., în Lipto 35 cr. etc. (S’audim! 
S’aucjim !) Da, reeunâștem, că starea 
acâsta nu mai e de suferit și că ea trebue 
regulată. Der, cum am 4is> nu aflăm nece
sar, ba nici posibil, oa cestiunea censului 
s’o resolvam de-odată cu aoestă lege. (Apro
bări în drâpta.)

Der, on. cameră, dâcă a venit vorba 
despre asta, am aflat necesar să spun aces
tea, deorece mai ales din partea Românilor, 
și în România se face o agitațiune forte 
mare pentru a dovedi, oă în Ungaria, din 
causa censului, li-se fac nedreptăți națio
nalităților, despoindu-le de drepturile ad
ministrative. Aoâstă afirmare este în mo
dul cel mai hotărît greșită și neadevărată. 
(Așa este! în stânga.) Din contră: pot 
afirma pe basa datelor oficiose cu totul 
positive (??), ce le am la mână, că în Uu- 
garia din causa mărimei censului mai mulțl 
sunt lipsiți de dreptul electoral în ținutu
rile locuite de Maghiari. (Adevărat! Așa 
este! în drâpta. Strigări in stânga estremă: 
destul de rău!). In Ardeal, unde dreptul 
de alegător se soootesce după un anumit 
minim al venitului cura’', îu urma corege- 
rei catastrului de pământ, în oonsiderarea 
acestui venit curat de 69 fi. 99 or., censul 
e de 6 ti. 9 cr.

Și pe când în Ardeal, va să clioă în 
ținuturile locuite de Români, cineva pote 
ave dreptul de alegător după 6 fl. 99 cr., 
pe atunci în comitatul Bacl-Bodrog censul 
merge pănă la 32 ti., în Baranya 22 ti., 
Borsod 22 fl., în Cianad 24 fl., în Cion- 
grad 16 fl., în oomitatul Strigoniului 31 fl., 
în al Albei 25 fl., în Gyor 28 fl., în 
Comorn 14 fl., în comit. Vestei 20 fl., 
Somogy 19 fl., Vas 19 și Vesprim 21 fl , 
de unde urmâză, că toomai ținuturile loouite 
de Maghiari sunt în privința censului în 
situațiune mai nefavorabilă.

Așa-deră, cum am dis, de-o schimbare 
este în adevăr lipsă, guvernul simte lipsa 
schimbărei și se ocupă cu cestiunea acesta. 
Intru cât îi va fi cu putință, acest guvern 
se va ooupa, — nu die în dilele proxime, 
niol în săptămânile, ori lunile cele mai 
apropiate, der cât de curend, — și cu mo
dificarea articulului de lege XXX UT din 
1874, atunci va fi locul de-a ne ocupa și 
cu acestă cestiune și de-a introduce, după 
putință, cens unitar. Cu ocasiunea acâsta 
nu aflu nici potrivită, nici posibilă o ast
fel de modificare. Am aflat inse necesar a-le 
spune acestea, nu atât pentru a polemisa 
ou d-1 deputat Fr Sima, ci pentru ca se 
combat aserțiunile cu totul false, neîntemeiate 
și neîndreptățite, colportate de agitatorii na
ționalităților. (Vii apobărl în drepta.)

Mai urmară câte-va observări din 
partea lui Ugron, Polonyi și Madarâsz, cari 
urgitară modificarea legei electorale și, 
după .o replică a lui Banffy, Sima îșl re
trase propunerea și §-l se primi neschimbat.

Maghiarisarea numelor în Ungaria.
Numai înainte cu câte-va cjile 

apăruse în Budapesta un op înti
tulat .„Schimbări de nume în secolul 
nostru*, în care se citeză tote acele 
nume, cari între anii 1600 și 1893 
s’au maghiarizat, cu concesiune mi
nisterială. Piarul german 
Zeitung* din M^nchen se ocupă cu 
acest op într’u* * * * * * * * * * 11 articul mai lung, 
care articul, cu tote că conține mai 
multe incorectități, totuși este demn 
de-a fi cunoscut. Etă ce serice în a- 
mințitul articul:

implarea scie să-și dea sâmă, când peri- 
flul se spropie.

Este mare întrebare, cum trec pase
le peste marea Mediterană. Cea mai mare 
jpărtare, oare desparte usoatul Africei de 
uropa — dela Marsilia pănă la Algir —
te cam de 650 chilometri. Decă rându- 
ca face pe oră 300, ciocârlia 240 și po-
mbelul-postaiion 100—120 chilometri, a- 
ncl la prepelița mai domolă putem oom- 
ita 64 chim., adecă și aoâsta sboră într’o
,pte peste ocean, dimpreună cu oelelalte
,serl mai slab-sburătore.

Nu trebue însă să uităm, că sunt și
nete intermediare, unde pasările călătore
t odihni; astfel în apus, la strîmtorea
braltar, marea e lată numai de 15 chim.,
ii sunt apoi insulele Baleare, Corsica și 
rdinia, Sicilia, care abia la 150 chim, 
1 departe de Tunis; apoi insula Malta, 
mai amintind multe alte insule, cari se 

bie pribegilor atmosferei, ca tot atâtea 
uri de odihnă.

Din tdte acestea se pote vede, oât de 
ritos ar fi a studia fundamental pribe- 
ea pasărilor, apoi că în genere instictul 
inteligența animalelor este încă o mare 
amăgitore problemă pentru amicii na
și. Să ne îndreptăm atențiunea asupra 

conținutului acestui op, și vom da de un 

fapt, cu care nu ne întâlnim intr’alt stat cult, 
înțelegem schimbarea în masse a numelor 
de familiă cu ooncesiuuea autorităților. Ca
șuri singuratice de schimbări de nume, ce 
e drept, se află și în alte țări, der aoestea 
sunt numai eseepțiunl, seu sunt provocate 
de motive estraordinare, așa d. e. în urma 
unei adoptări sâu în urma unui fapt cri
minal și nemernic, prin care se profanâză 
onorea și numele celorlalți membri ne- 
vinovațl ai unei familii. Dâr ohiar și în 
ast-fel de cașuri se permite sohimbarea 
numelor numai cu mare reservă, deoreoe 
sohimbarea acesta este împreunată cu o 
mulțime de schimbări ale raporturilor in
time familiare, ale competințelor de drept, 
ale Gestiunilor privi tore la identitatea per- 
sonei cto., cari ușor pot ave ca urmare 
mari oonturbărl, incoreotitățl, pretensiunl 
nejuste și ohiar și înșelătorii. Numele de 
familiă mai departe nu este numai pro
prietatea singuraticului său purtător, ci 
este proprietatea legală a întregai familii 
de care se ține și din care îșl trage ori
ginea respeotivul individ. Cel-ce îl depune 
sâu îl sohimbă, acela se lipsesce de o parte 
a ființei sale, der el păgubesoa totodată și 
familia sa, deorece îl subtrage un membru 
seu un număr de mai mulțl membri; o 
dendqă, și prin aoâsta îșl desprețuiesce carnea 
și sângele propriu; desonordză pe părinți, îm- 
pingându-i dela sine cu nepietate seu de- 
honestându-le amintirea.

Afară 'de acesta parte privată, mai 
are schimbarea de nume de regulă și altă 
însămnătate publică și politică. Familia 
formeză basa societății, (națiunei, și a sta
tului. Prin ruperea dela o familiă urmâză 
ca consecință și ruperea dela o rassă seu 
dela un popor, la care aparține familia ; 
și mai departe dela națiunea seu naționa
litatea, care represintă pe acestă rassă sâu 
pe acest popor ca individualitate politică. 
Și ast-fel schimbarea de nume însâmnă 
totodată și trecerea la o altă comunitate 
națională sâu politică. Pe basa diferitelor 
concepte, ruperea acesta dela națiunea sa 
și alipirea de altă națiune, seu să înfierâză 
ca renegare mârșavă, seu se preamăresoe ca 
„virtute și abnegațiune patriotică*.

Schimbarea de nume și de națiune 
din motive politice se face forte des în 
Ungaria, și ea se favorisdză și. se promovdză 
pe diferite căi și în diferite moduri, 
într’o țâră poliglotă, cum e Ungaria, pro
cesul de despărțire și de amalgamisare a 
esistat de secol! între rassele și poporele 
colocuitore. Maghiarii, după cum dovedesce 
istoria și limba lor, deja la imigrarea lor 
în Ungaria de astădl, au fost un amestec 
de popbră fino-ugrice și slave. Aci apoi a 
continuat absorbirea și contopirea altor 
elemente slave, germane, ohazare, pece- 
nege, cumane etc., cari însă tote au lăsat 
în poporul maghiar urme din firea și ființa 
lor. Capabilitatea elementului maghiar de 
a absorbe, este una dintre căușele princi
pale ale esistenței și îmulțirei sale, cari, 
atât în timpul mai veohiii cât și în cel 
mai nou, s’au severșit mai puțin prin îmul- 
țire naturală, decât prin oontinuă 'amal
gamare.

Dâr și celelate poporă din Ungaria 
au influințat mult una asupra celeilalte. 
Pe calea acâsta s’a amestecat cu încetul 
sânge german, slav, și român, cu sânge ma
ghiar; sâu Slovacii din Nordul Ungariei 
au absorbit Sași și Germani din Zips, Ma
ghiari și Ruteni; sâu Românii dm Ardeal 
au cucerit elemente săscscl și maghiare.; sâu 
în fine Șvabii din Bănat au supt din oând 
în când indivicjl români și sârbi. 0 astfel 
de luptă „en m’niature“ decurge de secol* 
între poporele Ungariei, dâr lupta a fost 
„paolnicăa, și nimeni nu se simțea ofensat 
sâu păgubit în naționalitatea sa, deorece 
procesul era natural. Numai patima, egois
mul și pofta de domniă a âmenilor a sgu- 
duit de o jumătate de secol încâce, cu pu
terea. mersul liniștit al lucrurilor, și prin 
acâsta a potențat în mod artificial deoț arte 
certa nenorocită și neînțelegerea între na
ționalități, âr dealtăparto procesul de desna- 
ționalisare.

Istoria internă a Ungariei ne arată 
că la procesul de desnaționalisare elementul 
german a dovedit cea mai puțină capabilitaie 

de resistență. Renegarea nicăirl nu înflo- 
resce așa de tare oa la Germanii din Un
garia. Despre aoâsta ne oferă cele mai 
eclatante dovedi opul despre oare vorbim. 
Germanii maghiarisați, precum și alți rene
gați, sunt apoi prim-representanții și propa
gatorii șovinismului intolerant, apostolii de 
căpeteniă ai maghiarismului absorbitor. Ade
văratul Maghiar se distinge de regulă prin 
toleranță și bunăvoință (!!) față cu alte 
naționalități, și cel mult compătimesce pe stră
inul, care, n’a avut fericirea de a-se nasce Ma
ghiar (!!) Bărbații serioși maghiari totdâuna 
au condamnat și au combătut (??) șovinis
mul și furia de-a maghiarisa.

Autorul anonim al opului despre care 
scriem, vede în maghiarisarea numelor 
triumful propășitor al egoismului național 
maghiar, în fine tredit, și se bucură de 
amorțirea și decadența elementelor nemaghiare 
din țeră; laudă guvernul ungar, care și-a 
dat totă nisuința de-a tredi, nutri și pro
paga aoest spirit național, prin mai multe 
mijloce de asimilare, dintre cari cel mai 
putarnio este schimbarea numelor. Și e lu
cru natural; oăo! un domn „Trachenfels*, 
să fiă el cât de învățat, nici odată nu 
pote ajunge așa ușor la acea influință și 
popularitate, la care ajunge dâcă î?l schim
bă numele în „Sziklay*. Răposatul minis
tru ungar Gabriel Raross se codi odată 
de-r subscrie protocolul unei anchete, 
dicend : „Iu Viena totdâuna îmi scriu eu 
fală numele sub nume germane, aci acasă 
iubS numai cu grâță...u

Cu ce fel de ochi priveso aderenții 
tendinței de maghiansare schimbările de 
nume, se pote vedâ din următorele cuvinte 
ale anonimului: „Ce se ține de schimbarea 
de nume, merită cea mai mare stimă în 
întregă țâra acele persâne, cari posed pu
terea morală, de-a realisa schimbarea în ei 
înșișlu. Astfel deol acela să se bucure de 
stima oea mai mare, care îșl denegă tată, 
mamă, familiă și națiune, se alătură la un 
popor strein și devine adese-orî cel mai în
verșunat dușman al națiunei din care s’a născut/

După-ce accentuâză apoi auto
rul articulului din „AUg. Ztg., că tdte 
cele c|ise se r0fer numai la Nema
ghiari, deore-ce Maghiarii țiu forte 
mult la aceea, ca ei să nu se dezna
ționalizeze — arată cum zuzțin Ma
ghiarii pe conaționalii lor din străină
tate, și mai ales din Austria și Ro
mânia, pănă când, dâcă alte popore 
îșl sprijinesc pe conaționalii lor din 
Ungaria, atunci Maghiarii îndată 
strigă, că ze face „atentat contra sta
tului maghiar* seu că «un stat strein 
se amestecă în cestiunile interne ale Un
gariei* etc. Mai departe spune cum 
renegații, dintre cari Jidanii formdză 
6O°/0, adoptdză mai bucuros nume 
istorice seu nume sociale mai mar
cante ca: Andrasi, Batori, Bethlen, 
Hunyadi, Rakoczi etc., și cum ma
joritatea celor maghiarisați este re
crutată din classa funcționarilor depen
dență, și clin a comercianților. Apoi în
cheia astfel:

Că un astfel de op, oa „Sohimbarea nu
melor în secolul nostru“ a fost posibil se 
apară, după părerea nostră nicl-decum nu-i 
servesce spre andrea Ungariei „liberale*; cu 
atât mai puțin onorabilă este tendința, 
care se manifestă și se propagă în el. Ma
ghiarisarea în masse a numelor de familiă 
sub auspiciile autorităților, formeză un 
punot negru în istoria modernă a Unga
riei ; ea servesoe ca dovadă despre șovinis
mul setos de persecuții, despre desconsiderarea 
și desprețuirea oH-cărei alte națiuni. Cu ast
fel de procederi nici-odaiă nu se va ajunge la 
o pace cu diferitele naționalități; neliniștea, 
neîncrederea și lupta vor temâne aci în perma
nență și vor împedtca ori ce consolidare săne- 
tosă și durabilă a țerei, orl-ce siguranță pen
tru viitorul ei.

SCĂRILE DILEI.*
— 7 (19) Iunie.

Scandalisatorii se scandalisezâ. Foile 
UDgurescI scriu, că în Șomouta-mare s’a 
întâmplat Dumineca trecută un mare „scan- 
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<3al“. Preotul gr. cat. a vestit în biserică 
poporului, oă sâra să ilumineze. (Din ce 
causă du spun numitele foi). După amâcjl 
primarul încă a provocat pe Maghiari să 
ilumineze. Pe la 8 ore s’audi un mare sgo- 
mot spre biserica gr. cat., de unde veniau 
Românii cu faole și cu musică conduși de 
advocatul Dragoșiu". Poporul striga „țră- 
iescă împăratul11 și câuta „Deștâptă-te Ro
mâne". îndată se iviră gendarml și husari 
oălărl în urma „bandei sălbatice11, ca la 
cas de nevoia s’o huiduâscă. In urma acâsta 
advooații Nilvan șt Dragoșiu și preotul gr. 
cat. au fost dațl judeoății. Că de ce și 
pentru oe foile unguresol tac înfundate. — 
Din Elisabetopole se scrie de-asemenea 
numitelor diare, că două stâgurJ unguresol 
au fost „infamate". învățătorul român Si- 
gișoreanu a fost arestat, bănuit, că el ar fi 
autorul moral sl „faptei" dimpreună cu 
protopopul Câmpian, care înoă e amenin
țat cu arestare — Bată-i bruma milenari, 
oă invențioșl mai sunt 1

—o—
Contra mileniului. Din Nyiregyhaza 

’i-se depeșâză lui „P. Ll.“, că în 16 c. s’a 
făcut o arătare oficiosă la comitat despre 
unele agitări contra mileniului. In arătare 
se spune, că mai ales preoții rom. cat. și 
gr. cat. din cercul Nagy-Kallo agită con
tra esposiției milenare și rețin pe credin
cioșii lor de-a merge la Budapesta. Dâcă 
nu va fi și acâsta o minciună încornu- 
rată?!

— o —
„Nouă foiâ valahă". Sub titlul acesta 

„Kolozsvâr", foia guvernamentală, publică 
următorea telegramă, ce i-se trimite din 
Sibiiu: „Elementele nemulțămite ale „co
mitetului național" valah, au de gând să 
înființeze un nou d>»r de c|i, oare ar urma 
direcția contrară „Tribunei". Spre scopul 
acesta câțl-va dintre ei au umblat cjilele 
din urmă în BucurescI, ca acolo să câștige 
sumele necesare pentru editarea foii. Per
tractările nu sunt încă finite, și astfel nu 
se pdte soi, ce resultat va ave misiunea 
lor acolo" — O fi, o fi! Duhurile rele pe 
mulțl i-au dus în ispită și pote că vom 
.ajunge să vedem și acest caraghioslîc.

— o—
Misiunea mini Maghiar la BucurescI. 

‘Foile de dincolo spun, că alaltăerl a sosit 
în BucurescI, mergând dela Budapesta, 
prințul de Odelscalclii, care a descins 
la otelul Bristol. Se orede, că prințul 
■Odelscalclii a mers la BucurescI având de 
îndeplinit o misiune, cu care a fost însăr
cinat de guvernul unguresc. El a fost la 
legațiunea austro-ungară, unde a stat mai 
bine de trei dre.

—o—
Maro întrunire la Iași. Partidul con

servator din România va ține Duminecă 
la Iași o mare întrunire. Din Bucuresol 
vor pleca dd. Lascar Catargiu, Taehe Io- 
nescu, G. Panu și alții.

—o—
0 mare nenorocire s’a întâmplat alal- 

■fcăerl săra pe drumul de fier funioular, care 
circulă între citadelă și cheiul Dunărei la 
Budapesta. In cupeul, oare uroa în sus, se 
afla singur secretarul de curte Drileszky. In 
cupeul, oare se seoboria în jos, vre-o 30 de 
cjiariștl, cari fuseseră la serata, ce s’a dat 
în palatul ministrului-președinte din Buda. 
Din causa greutății neegale, nu s’au pu
tut aplioa opritorile, și cele două cupee 
s’au isbit c’o uriașă putere de păre- 
ții gărilor. Lui Prileszky i-s’au frânt 
amândouă pioidrele. Intre greu răniți 
aunt: Dr. Horovitz colaborator la „Daily 
Chronicle", Valero, colaborator la „Secolo" 
din Milan, Shibstadt Amandus, diarist din 
Christiania, Clerici și Gustav Chicei cjiarist 
.din Milan, și alții.

—o—
Undo nu le treime condncetori de 

matriculeî Locuitorii comunei Soimuș din 
comitatul Heveș s’au îndreptat cu o ru- 
gare cătră comisiunea administrativă a co
mitatului oa să elibereze oomuna de ma
rile dări, oe trebue să le plătescă pentru 
conducătorii de matricule. Comisiunea ad
ministrativă a comitatului, după cum scrie 
Joia ungurescă „Alkotmâuy", în. 15 1. c. 

și-a ținut ședința ordinară lunară, în oare 
s’a hotărît, că cererea Șoimușenilor va fi 
așternută ministrului de interne.

— o —
Lăcuste în România. Din Tulcea se 

vestesce, că cjilele acestea au căcjut prin 
împrejurimile orașului nisce stoluri de lă
custe, cari amenință să se întindă și în 
alte părți ale țării. Tote măsurile luate de 
administrație sunt aprope imposibile față 
cu teribilul flagel.

—o—
Catastrofă pe mare. Din Londra se 

telegrafeză, oă vaporul „Drummond Castle'1 
s’a ciocnit în drumul său dela orașul Fok 
spre Plymouth c’un alt vapor. Dintre 250 
persone, cari se aflau pe vaporul „Drum
mond Castle" numai 3 au putut fi mântu- 
ițl, ceilalți toți și-au aflat inortea în valu
rile mării.

— o —
Interzicerea importului de rîinătorl 

Ministrul austriao de interne a dat ordin, 
ca să se interzică importul de rîmătorl în 
Austria din comitatele Agram, Belovar, 
Criș, Poșega, Sirmiu și Verocze din causa 
epidemiei de porci, ce bântue în acele 
părți.

—o—
Etate frumosă. In comuna Bătania 

a murit alaltăerl un țăran român, cu nu
mele Ilie Dejan, în etate de 102 ani. El 
lasă după sine o avere de 28 000 fi.

Programa esamenelor dela șcălele medii 
și superiore gr. or. române din Brașov dela 
finea anului școlastic 1895—96. In 13, 14 
și 15 Iuniu v. va fi esamenul oral de ma
turitate la școla oomercială. In 17 și 18 
Iunie v. va fi esamenul oral de maturitate 
la gimnasiu. La esamenele de maturitate 
nu pot lua parte școlarii; pentru publicul 
mare ele sunt deschise. Esamenele publice 
de înoheiere : a) la gimnasiu, Vineri, în 21 
Iunie v. dela orele 7'/2—8 clasa VII latina, 
profesosul P. Budiu; 8 —8’/2 cl. VII fisica, 
prof. L. Nastasi; 872—9 cl. VI istoria, prof. 
V. Goldiș; 9—9y2 cl. VI elina, prof. P. 
Budiu; 91/2 —10 cl. V matematica, Drof. 
P. Dima; 10 — H',4 ol. V maghiara, Dr. I. 
Bunea; 10y2—11 cl. IV religiunea, prof. 
D. Făgărășan; 11—11 ’/2 ol. IV româna, 
prof. Dr. Ios. Blaga ; Îl1/, —12 declama- 
țiune. Orele 2‘/2 —3 cl. III latina, prof. V. 
Goldiș; 3 —3!/2 cl. Ill germâna, prof. Dr. 
I. Bunea; 3!/2 —4 cl. II aritmetica, Ip. 
Ilasievici; 3—4*/2 ol. II maghiara; prof. 
D. Făgărășan; 41/2 —5 ol. I româna, prof. 
I. Popea; 5— 5*/2 cl. I geografia, prof. 
Pomp. Dan. b) La șcâla comercială și reală, 
Sâmbătă, în 22 Iunie v. Orele 772—8 ol. 
II corn., cunoscințe de drept, prof. I. So- 
caciu; 8—8l/2 ol. II com., franeesa, prof. 
A. Vlaicu; 8*/2—9 cl. I corn., principii 
comerc., prof. I. C. Panțu; 9—972 cl, I 
oom., aritmetioa comerc., prof.I. O. Panțu; 
9'/.,—10 cl. IV reală, româna, prof. I. B. 
Boiu; 10 — 1O72 ol. IV reală, chemia, prof. 
A. Vlaicu; 10y2 —11 ol. III reală, germâna, 
prof. I. B. Boiu; 11—liy2 ol. III reală, 
istoria, prof. Pomp. Dan. Orele 2l/2 — 3 ol. 
II reală, geometria, prof. Ios. Maxim; 
3—3’/2 ol. II reală, istoria naturală, prof. 
G. Chelariu; 372 —4 ol. I reală, geografia, 
prof, P. Dan ; 4—472 cl. I reală, aritme
tioa, prof. G. Chelariu.

Nota. Esamenele (afară de cel de 
gimnastică) se țin în sala festivă a gim- 
nasiului.

Tot Sâmbătă în 22 Iunie v. se va 
ținâ și esamenul de gimnastică ou toți 
șoolarii la 5 ore p. m. în sala de gimnas- 
tioă. Sâmbătă, în 29 Iunie v. (<jiua sfin
ților apostoli Petru și Pavel), după servi- 
oiul divin, la care vor participa toți șco
larii, se va încheia în mod solemn anul 
școlastio 1895/96 distribuindu-se premiile 
în sala cea mare a institutului. La’ înche
ierea anului școl. fiă-care școlar va primi 
testimoniu școl. și un esemplar din pro
grama școlară. La esamenele acestea pre
cum și la festivitatea de înoheiere a anului 
școlastio să invită ou fotă stima părinții 
șoolarilor, amicii și binevoitorii aoestor 
șoole.

Brașov, în 5 Iunie v.
Direcțiunea.

Cronică din Paris.
Paris, 16 Iunie.

Un anarchist. O grupă conpusă din 
5 persone disouta eri sâra cătră 9 ore la 
colțul stradelor Gerard și Moulin — de 
Preș despre explosia bombei de pe Boule- 
vardul Haussmann se oomenta atentatul oa 
anarchist; fiă-care era indignat, când sosi 
un individ care se amestecă în conversație. 
— Eu strigă el, găsesc oă are dreptate, 
N’ar trebui numai o bombă pusă dâră 100 
în fiă-care d’> pentru a terorisa pe acapa
ratori. Cine-va voi să-i facă observație 
noului venit, că o bombă nu era un argu
ment, și că lovesce în general omenii, oare 
nu aveau de loc a face cu organisația so- 
oială. — Sunteți toți nisce lași și inbeoill, 
strigă atunci necunoscutul, a-țl merita să 
fiți sfărîmațl îu buoățele, și începu a face 
apologia propagandei prin fapt. Pe urmă 
l’a rugat să tacă, seu să se retragă, el 
strigă insă de mai multe-orl: „trăâscă anar- 
ohia, morte burgezimii și poliției. Toți 
veți fi aruncați în aer me însăroinez eu. 
Lumea se îndesă din ce în oe mai 
mult în aoest timp. Dâcă cineva mă va 
atinge, oontinuă el, îl voiă omorî ca pe 
un oăne. Atâta a trebuit, pentru-ca mulți
mea să se înfurieze. — La morte anar- 
ohistul! să aucba din tote părțile, necunos
cutul fu numai decât încunjurat și lupta 
începu. Anarohistul fu imediat trântit la 
pământ, și lovit ou manile și pioiorele. N'ar 
fi scăpat cu viâța, dâcă n’ar fi intervenit 
Armant Lilmann stenografia camera depu- 
taților. El parveni, nu fără greutate a asi
gura mulțimea, oă culpabilul aparținea 
iustiției.

Ajutat de oâte-va persone sculă pe 
necunoscut plin de sânge, și contusionat 
forte grav. Anarohistul fu condus la comi
sariatul de polițiă, unde i-se făcu interoga
toriul. El declară magistratului, oă se nu- 
mesoe Alphonse Bargot, îu verstă da 38 
de ani, domiciliat pe strada Traversiere, 
însă a refusat a da alte esplioațiunl.

— Am spus cea oe gâudese! a răs
puns el magistratului. Refus de a răspunde 
întrebărilor polițaiului.

Față cu atitudinea prisonierului comi
sarul nu a insistat mai mult, oi după oe a 
fost legat la răni, l’a arestat.

*
Dramă de familie. O ouriăsă dramă 

de familie s’a desfășurat eri sără în 
strada Mazarine. Un tînăr de 24 ani, anu
me Gaston de Fommersault, a tras ou re
volverul asupră tatălui său. Glonțul a in
trat în cap, de unde încă pănă aoum n’a 
fost scos. Căușele acestei tentative de 
omor; snut din oele mai obscure. Rănitul 
Joseph de Fommersault era în verstă de 54 
de ani și antiquar de profesiuue. De câte
va lungi devenise de o estremă iritațiune, 
și oăuta necontenit certa ou fiiul său, care 
suferea de o gravă laryngită. — Eri seră 
între 9 ore, pe când tînărul era ouloat pe 
patul său, tatăl lui întră în odae, având în 
mână un sveșnio greu de aramă. Atitudi
nea și ameniuțările bătrânului, speriară pe 
Gaston, oare luând un revolver a tras foc 
asupra tatălui său. Rănitul a fost transportat 
la spitalul Charite.

Gaston de Fommersault după-ce a 
fost întrebat de comisarul de polițiă a fost 
dus la aoelașl spital luându-se în vedere 
starea sănătății lui, și însemnat oa să fiă 
la disposițiunea justiției.

Un nou s*6sEsoâfi.
Soiri din Calcuta anunță, că consiliul 

de miniștri din Nepal a oomunicat guver
nului lui Dalai-Lama din Lhassa o decla
rație de răsboiă.

Ambele state, regatul Nepal din Nor
dul Indiei britanice, Tibet, marele stat preo
țesc din sud-vestul imperiului chinez, fao 
parte din țerile cele mai puțin cunoscute. 
Se soie însă, oă regatul Nepal e ou mult 
superior adversarului seu în inteligență, 
putere armată și mijlâce pecuniare, așa că 
resultatul răsboiului nu va pute fi decât 
defavorabil pentru Tibet și va avă, pote, 
drept consecință deschiderea acestei țări 
mister ose, în a cărei capitală, Lhassa, n’a 

mai oăloat de cinoî-cjecl de ani un Eu
ropean.

Singurele țări ou oarl Tibetul are re- 
lațiunl, sunt provinciile Chinese Kansu, 
Setclvan și regatul Nepal. Relațiunile aoes- 
tea sunt însă numai superfioiale și se măr
ginesc la neoesitățile pur comerciale; de- 
altmintrelea ambele state se priveso ou ne
încredere.

Deja de mai multe ori îndrăsnâla și 
rapacitatea autorităților tibetane a provo
cat conflicte ou țâra vecină, care după 
aplanarea ultimului diferend câștigă drep
tul de a crea în capitala dușmană o mare 
casă de oomerciu pentru negustorii și meș
teșugarii săi. Aeestă oasă, pusă sub pad* 
unui fel de jurisdicții consulare din Lhassa, 
a fost distrusă și prădată acum, cu aproba
rea guvernului, de cătră Tibețanl, er pro
prietarii ei au fost maltratați și uciși.

O asemenea călcare a dreptului de' 
ospitalitate s’a mai produs în 1883, și nu
mai intervenția comună a guvernului en- 
gles și a celui din Peking a împiedecat 
pe Maharadșa din Nepal de-a întreprinde 
un răsboiti contra Tibetului. Aoum guver
nul chinez e prea ocupat cu propriile sale 
afaceri pentru a se ocupa cu daraverile al
tora, pe lângă că resideutul engles din 
Khațmandu, capitala statului Nepal, nici 
nu are puterea de a-se opune la planurile 
acestui așa 41S vasal al reginei Angliei. 
Intr’adevăr, de când primul diplomat en
gles a pus piciorul la Khatmandu, guver
nul indian nu și-a putut consolida situația 
în aeestă țâră muntâsă: nici aoum residen- 
tul, care formeză împreună ou medicul le- 
gațiunii și un ministru engles în serviciul 
domnitorului, întrâga colonie europână din 
Nepal, nu are voie să trâoă peste granița 
trasă în jurul locuinței sale, nici acum nu 
se pâte amesteca în afacerile Statului și 
trebue să se mărginâsoă la supravegherea 
exportului comercial în Indii.

In împrejurările aoestea vom ave in
teresantul speotaool de a vedâ mândrul 
popor Ghorka, care formeză rassa predo
minantă în statul Nepal, eșind din reserva 
de pănă acum și întreprinejând un răsboiti, 
al cărui resultat va avâ o influență deci
sivă asupra sortei Asiei de mijloo.

învingerea Tibetului se pote prevede 
aprope ou siguranță. După părerea tuturor 
cunoscătorilor, afară de Afghani nu esistă 
în Asia un popor mai răsboinic, decât 
ăoejtl Ghorka, pe oarl nici trupele euro- 
penescl ale companiei din India nu i-au pu
tut bate.

NECROLOG. Snbsorișii cu inima frân
tă de durere faoem cunoscut rudeniilor și 
cunosouților, oă iubita nostră soțiă, mamă, 
fiică, soră și cumnată Carolina Chețianu 
măritată Graur astăfil la 8 ore diminâța 
în anul al 37-lea al etăței și 18-lea al fe
ricitei sale căsătorii și-a dat sufletul în 
manile creatorului. Rămășițele pământesol 
Joi în 18 1. c. la 11 ore a. m. s’au așe- 
fiat spre odihnă eternă în cimiterul gr. 
cat. din loc. Sidriașul-mare, 16 Iunie 1896. 
Zacheih Graur paroch gr. cat., ca soț; 
Victoria și Aurelia, oa fiice; Simeon Che
țianu paroch gr. cat., ca tată; Juliana, 
Augustin, Ambrosiu, Petru, Maria și Si
meon Chețianu, frați și surori; Teodor 
Mateiă, Alesandru Mera, Virgina Pop, Cor
nelia Densușianu, cumnațl și cumnate.

omțsE.
Orașul New-York. S’a adus aoum de 

curând o lege, că dela 1 Ianuar 1898 la 
orașul New-York să se mai aneoseze și urmă- 
torele orașe: Brooklye, Long, Island, City, 
New-town, Flushing, Jamaica, Hempstead și 
o parte din State Island. Cu aceste orașe la 
olaltă New-Yorkul va avâ cu 3 milione 
de locuitori mai mulți, 1100 biserioi și 90 
oficii poștale principale. Marele oraș New- 
York va mai avea 37,000 de prăvălii, 130,000 
case, parcuri în estensiune de 600 jugăre, 
strade de 900 mile englese, 1100 mile căi 
ferate și 350 școle medii.

Proprietar: Ds*c Aureli Mureșianu.
Redactor responsabil Gr»®gQB*5&s ssaîas’.
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Cursul la bursa din Wiersa»
Din 18 Iunie 1896.

Renta ung. de aur 4% • • • • 122.70 
Renta de oordne ung. 4°/0 • • • 98.90
linpr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 124.—
Inipr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/o 1^1.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.80 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 96.90
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.75
Imprum. ung. cu premii .... 150.25
Losnn pentru reg. Tisei și Segedin. 138.— 
Renta de hârtie austr..........................101.45

Renta de argint austr............ 101.45
Renta de aur austr.................122.80
LosurI din 860 ......................... 144.75
Acții de ale Băncei austro-ungară. 967.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 378.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 348 80
Napoleondorl.......................... 9.52 */2
Mărci imperiale germane . . . 58.80
London vista....................119.90
Paris vista.................. 47.62'/2
Rente de corone austr. 4%. • . 101.15
Note italiene.................. 44.55

Anmiciim 

(mserțim și reclame)
Suntu a se adresa subscrisei 

hi casui pu« 
hlscării msbub aircuBwm mai mult 
de odaia se face scăsUemenf; 
care cipesce ca cât pubigcarea 
se face mai de mss8te>ori.

Admiuistr. „Gazeta Trans“.

pieței Brașov-

Din 19 Iunie 1896,
Bancnote rom. Camp. 9.46 Vând. 9.49
Argint român. Camp, 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Câmp. 9.49 Vend. 9.52
Galbeni Camp. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cnmp. 126.50 Vend.
Mărci germane Cump. 58.40 Vend,
Lire turcescl Cump. 10 60 Vend. —.—
8cris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

XxCersxxl trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 1 E896

nu

Bb 5 r i ș ii — T u r <1 a
Tren 
de 

person.

Tren
accel.

Tren 
do

TrenTrenti
mixt, persdn. acoel-

Tron 
de 

persdn.

Trend
mixtfi

Tren 
accel.

Tron 
accel.

Tronu 
de 

persdn.

trenu 
de 

person.

trend
mixtu

trenu.
mixtu

trenu 
do 

person.

trenu 
do 

person.

trenu ! tronu
mixtu mixtu

trenu 
de 

person.

8.05
2.15
4 16 510
5.48 ......
7.08
7.15
7.43
8.18

8.00

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32'
8.21
8.40'
9.09

10401
11.25j‘
11.49
11.59
12.29
12.55.

1 30
2.08
2.27
3.11
3.31
3 46
4.08

1.39 4 45
2 06; 5 27
2 27
3 30

9.07
9.37

10.37 
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

1 09
1.16

Ti. expr.
11.40
11.55

1.00
1.02

3.5o
4.40
5.10

12 Ol I

5.07
5,14
5.59
6.29

1125

8.05
5.45
9.02 

11 33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2.52
4 45

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4 17
4.50

pl.

Y 
sos. I 
pL J

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

80S.
Ai

(pi-
Isos.

V

1.55
7.-

5 39
6.08
6 19
6.57
7.30

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

Y 
sos. 
pl.

Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa .
Ciucia .
B -Huiedin
Ghârbău

Clușiu .

rSi

O"

et-
O 
•“i

O P ci
*2.
o

o

p c I

8.17
8.33
8.38

9 09,

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

sus
A 

t pl. 
isos.

A

Ti. expr.
a s
m

3 ' 9
PQ__ W

3.36
3.18

2.48

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

720
1.5U

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

7 33 11 —
7.53 11.20

o.—
5-201 JO.41

1O.2L ! Ghiriș
Turda

A 5.05
4.45

10.30 3.20
10.10 3.00

9.12
8.52

Simei'ia (.PIski) — B3 «a sn e <! «» r a

trenu
; de
| person.

Tren 
mixt

trenu 
de 

person.

trend 
mixtu

trenu 
mixtu

Tren 
mixt

trenfi 
de 

person

tronu 
de 

person.

2.20 4 45 11.55 7.10 pl. Copșa mică , so^. * 
V 9.34 3.05 6.25 12.35

3.57 6.35 1.25 8.50 3 13 Ocna . . 8.11 1 27 5.07 11.01
4.19 7.01 1.48 9.15 3 39 90S. 1 Sibiiu . . f pl. 7.44 12 57 4 40 10.30

4.34 2.05 Î pl. J ■ I SOS. 7.29 8.57
6.16 3.58 Avrig . . 6.02 7.16
8.42 6.35 1A SOS. Făgăraș . pl. 3.28 4.30

... -

trenti 
mixtu

tronu 
mixtu

trend 
mixtu

6 12
7.50
8.37
9.07
9 40

10.25
11 -
12.26

1 11
5 SO

n 
o 

B 
G 
£3

&

t

cc c
C CC 
v> o
\k

640
7.30
8.00

10.C5
8. na

9.42
9.44'
9.59

10 22
10.51
11.12
12.26
12.58

1.15'
1.34

eo<
pl.

V

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora ■ 
Hașfalâu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiora

2.09» sos.)
2 19 pl. / Bra?iov .

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

3 01
3.31
9.30

Timiș . .
Predea1
Bucurescl .

10.10
10.05

9.39
9.12
5 35

7 30
7.09
6 56
6 54
6.41
6 20
V53
5 32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

5.20
4.14
3.32

trenu 
mixtu

4.50
4.34
4.10

6.15
6.38
7.13

trenu
mix ții

10.28
10.46
11.12

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Simeria . 
Cerna .
Huueddra

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

trenu 
mixtu

I
s» t

10.25
10.05
9.38

I

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14|
7.468---  -

£4 tK Oii « Ș

j

H

trenu 
mixtu

trenfi
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

------- -—
tronu 
mixtu

8.35
10 28

4.55 4 30
5.49

T
AV

Brașov .........................
Zernești.........................

Aw
1

A

7.44
6.20

1.29
12.05

8 31
7 206 36

4.- = 9.10 4.20 Mureș-Ludos .... 6.46 7.21 9. <12:
5 03 Ș10.28 5.35 1 Zau . . . , . . . Ț 5.49 6.24 Q S KC5 5 P‘-i CD

6 48 £■12 41 a Țagvi-BuclatelicQ . . . 1 ~l ,< 4.50 & o - •
97 38 » 1.54 1 St. Mihaiu de câmpie . 1 =i r 3 44 8 468 33 | 3.02 3 1 Lecinta........................ 2.48 7.43| 9 07 = 34J Ș.-Măghiăreș .... i ro

i 
al 2.01 6 529.59 - 4 55 Y Bistrița........................ O c 1.16 5.55

A «• A si — T a saa J s 6 r i®

Ctacerdea — Oșorltciu — Megh.-s&sesc.

însemnate în stânga stațiunilor

Trenu 
mixtu

Tronu 
do 

pers6n.

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

persdn

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

person.

Trenu 
mixtu

2,30 8.10 3.11 10.59 7 pl. Cucerdea . . SOS. A 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoșb. . • J 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. )

Oșorheiu .
1 pl. 5.34 12.25 5.50 9.54

5.40 10.42 5.36
■

pl. j • I SOS. 9.20 5.04 9 35
7.14 12.16 7.14 80S. Regh.-săs.. • pt .7.54 3.30 8:05

Nota: Orele 
însemneză drele de nopte.

7.08!
8.01

12.47

12.15
1.10
8.47 12 27 5.10

6.14
7.39

Âradu
Vinga 
Timișora 
Segedin .

®âg8ttiș®n’0i.—SMorbeiw-secuesc.

2.— 9.10

trend
mixtu

trenu 
mixtu

tronu
mixtu

tronu
mixtu

5.30
5.42
6U6

2.15
2.27
2.51

pl. Sibiiu . sos.
„ Selemberk „ 
p Cisnădie pl 

sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în drSpta de

7.10 9.20
6.57
636

tronu
mixtu 

' ; —— —

trenfi
mixtu

trenu
mixiu

trenu 
mixtu

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.

11.08
11.48

6.20| 1.59! 
jos în sus. — Numerii

9 07
846

3 22
3.54

9.51
9.02'
7.15

Sighișora . . . 
Hașfaleii . . . 
Odorheiu-secuesc.
încuadrațl eu linii mai negre


