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Statele balcanice și Rusia.
In t6tă presa se ventileză ac|I 

ideaconfederațiunei micelor state bal
canice sub protectoratul Rusiei. 
Acostă ideă, căreia i-a dat espre- 
siune atât de viuă în toastul său 
prințul Nichița al Muntenegrului, 
era visul de aur al principelui sâr
besc Michail Obrenovicî încă de pe 
la 1868.

E vorba acum, ca acest vis se 
se realiseze. In sensul acesta s’a pro
nunțat cel puțin ministrul-președinte 
sârbesc Novakovici într’o convor
bire a sa c’un redactor al cparului 
„Graulois“ din Paris.

Două momente de căpetenia — 
dise Novakovici — ne conduc în 
brațele Rusiei, cel dintâiu este sen
timentul slav, er cel de-al doilea 
calculul politic.

Cât pentru Serbia ea revine, 
(țice ministrul-președinte sârb, la tre
cutul ei și reapucă firul vechilor ra
porturi intime cu Rusia. Acâsta, dice 
el, în tot-dâuna s’a interesat de Ser
bia și sângele rusesc s’a amestecat 
cu sângele sârbesc pe câmpurile de 
luptă; nu se pbte deci nimeni mira 
adl de atitudinea Serbiei.

S’a plâns amar d-1 Novakovici, 
în amintita convorbire, că din par
tea Austriei și a Ungariei, nu nu
mai că nu este sprijinită Serbia în 
desvoltarea ei materială, dâr ’i-se 
pun tot mai multe și mai mari pie- 
decl, prin cari se aduce multă pa
gubă intereselor economice sârbescl 
In anul din urmă de pildă s’a pri
cinuit Serbiei, prin împiedecarea es- 
portului de porci, o pagubă de noue 
miliâne.

Cu t6te aceste, dice Novakovici, 
Serbia nu vrea se urmeze o politică 
ostilă Austro-Ungariei, ci se nisuesce 
numai ca după emanciparea ei poli
tică să ajungă și la emanciparea 
economică, și acestă țintă speră a-o 
ajunge cu sprijinul puternicei împă
rății dela Nord, amica cea bună a 
Franci ei.

Cu Francia putem săîntiăm în 
legătură, asigură ministrul sârbesc. 
Pe drumul dela Salonic putem se 
trimitem vitele și pămele năstre la 
Marsilia și pe lângă puțină bună
voință, achstă liniă pbte să ajungă 
forte prețiăsă pentru noi. Spre acăstă 
țintă vom stărui : apropiindu-ne de 
Rusia ne apropiăm tot-odată de 
Francia.

Atâta, în ce privesce Serbia. 
Despre Muntenegru seim, că nici
odată nu s’a depărtat de Rusia și 
că tot-deuna a stat sub directa ei in- 
fluință. Debutul cel mai nou al prin
țului Nichița întăresce și mai mult 
cele ce le sciam deja privitor la ati
tudinea Muntenegrenilor.

In asemeni împrejurări nu mai 
pbte surprinde, că se fac atâtea com- 
binațiuni în urma întâlnirei prințu
lui Nichița cu regele Alexandru al 
Serbiei și a visitei ce voesce se o 
tacă Nichița prințului Ferdinand al 
Bulgariei. Se credea, că acestă visită 

se va face acum la începutul lui 
Iulie, dâr prințul Ferdinand a plecat 
la Karlsbad și așa visita s’a amânat 
pănă la tornnă.

Ori-cum însă, combinațiunile se 
fac și ele culminâză în nisuința de-a 
stabili o legătură militară între Bul
garia, Serbia și Muntenegru cu scop 
ca acâsta se servâscă scopurilor po
liticei rusesc!.

E vorba, după acele combina- 
țiunl, că Rusia promite Sârbilor Bos
nia, er Muntenegrenilor Herzegovina; 
că Rusia va susține exarchatul bul
gar și în viitor și va stărui pentru 
împărțirea Macedoniei între Grecia, 
Serbia și Bulgaria.

Fiă însă ori cât de mare pre
țul ce’l pune în vedere Rusia celor 
trei mici state slave, pentru ca să 
facă uniunea său confederațiunea do
rită sub protecția ei, deocam-dată 
nu sunt prospecte, ca nisuințele de 
felul acesta se pbtă schimba statul 
quo în Orient.

Etă ce scrie în privința acâsta 
„L’Independance Roumaiue“ din Bu- 
curesc!:

„A forma în acest moment o 
confederațiă a Slavilor de sud e mai 
mult, decât o demonstrațiă plato
nică, ea are punctul seu dirigeat în 
mod ostensibil în contra Turciei, la 
a căreia împărțire speculeză; prin 
natura ei chiar, ea va încuragia 
ori-ce mișcare, ce va grăbi ora îm- 
părțirei, și într’asta zace pericolul1*.

„Ori-ce încercare de-a distruge 
imensul edificiu al imperiului oto
man înainte de ce timpul nu’și va 
fi împlinit el însuși opera de des- 
agregare, va aduce cu sine o ca
tastrofă înfricoșată. Se nu ne facem 
ilusiunî asupra acestui punct. Fiind-că 
diplomația europână ia ici colea 
peste picior Turcia, micele state 
balcanice cred, că pot deja să se 
așe4e la masa de împărțire; Im
paciența lor însă pbte fi ușor ur
mată de o amară decepțiune“.

„E posibil, că Turcia să nu se 
mai pbtă regenera, dâr în cjiua, când 
Islamul va vedâ, c’a ajuns a nu 
conta decât la forțele sale în lupta 
supremă, soldatul turc se va bate 
în mod desperat, stând în fața ca
tastrofei. înainte de tote Moslemii 
se vor răsbuna printr’un masacru 
general al creștinilor de sub dom
nia lor“.

„Micele state slave din Balcani 
se înșâlă, dâcă cred, că o politică 
activă din parte-le va fi încuragia- 
tă de marile puteri. Răspunderea 
aventurilor va cădâ numai asupra 
lor, pentru-că Europa e firm decisă 
a proceda în comun acord în Orient, 
și a aștepta cu răbdare, în comun 
acord, desfășurarea evenimentelor. 
Dâcă Turcia e destinată a dispăre, 
pacea europenă pretinde ca ea să 
moră o mbrte naturală, âr nu ca 
să fiă sugrumată, pentru-că convul- 
siunile ei ar pute produce încă prea 
primejdiose sguduiturl“.

CRONICA POLITICA.
— 21 Iunie.

Cuprinsul artioulului „Voinței națio
nale14 din Bucuresoî asupra declarațiilor 
contelui Goluchwski, drespre oare am 
vorbit erl, îl vedem reprodus în „Poli- 
tisohe Correspondendz“ din Viena în 
formă de oomunioat. Aoest oomunioat se 
introduce ou souse, că în urma evenimen
telor interiore, oe-an absorbit atențiunea 
pressei române, nu s’a dat din partea ei 
destulă atențiune celor petreoute în dele- 
gațiunile austro-uugare, dâr oă de-aiol nu 
se pote deduoe, oă oercurile oonducătore 
politice din Bucuresoî nu ar fi aprețiat în 
deplină măsură espunerile din delegațiunl 
ale contelui Groluchowski. O astfel de asi
gurare, deși vine târdiu, este și rămâne, 
cum se vede, bine primită în Viena.

țliarul francos anti-semit „fia Libre 
Parole* publică 'Un articol însemnat de d-1 
M. Demetrescu, *!președintele asociației stu
denților români din Paris. Acest articul se 
pronunță în contra mileniului unguresc și 
se încheiă astfel:

„Nu că Românii ar resimți ură pentru 
Unguri, ci dinpotrivă Românii se bucură 
împreună cu ei de prosperitatea și progre
sul lor, care sunt un câștig pentru civili- 
sațiă și chiar pentru România însăși. Insă 
acâstă imparțialitate dă dreptul de a cons
tata, că serbările milenare de parte de a 
împăciui și de a uni naționalitățile statu
lui maghiar, dimpotrivă aprinde ura și în- 
tețesce zizăniile și tote certele de până 
atunci; și ar fi fost o mare dovadă de 
dreptate și de tact de prudență, decă n’ar 
fi căutat să dea astfel spectacolul orgolios 
al triumfului unei rasse; ar fi fost mult mai 
bine să se renunțe la legile asupritore, la 
tirănia administrativă, dând pretutindeni 
curs la puțină domolire și justițiă în ac
țiuni; căci cu acest chip numai, Ungaria 
o să aibă o esistență liniștită, o autoritate 
și o putere necontestată. Deâre-ce însă 
nu au înțeles acâsta, putem afirma, că ser
bările milenare n’au făcut, decât să arate 
mai bine Europei întregi și să afirme mai 
bine starea nesigură și periculosul viitor al 
monarchiei maghiare14.

*
Nunțiul papal dela Viena, Agliardi, 

a primit cel mai înalt ordin unguresc, 
marea cruce a ordinului Sf. Stefan. Abia 
s’a împlinit anul de când în cunoscuta afa
cere Agliardi, „marele11 diplomat br. Banffy 
l’a numit pe acesta „om fără tact“. Și 
acum monarchul în ajunul plecărei nun
țiului Agliardi la Roma îi conferi cel mai 
înalt ordin unguresc, după-ce Papa l’a dis
tins cu demnitatea de cardinal. Se făcuse 
mai an mare svon, că nunțiul Agliardi va 
fi imediat rechiemat la Roma, dâr a mai 
stat peste un an la postul său și acum nu
mai se duce încărcat de onoruri și distinc- 
țiunl. Ceea ce însă este mai caracteristic, 
Banffy însu-șl a trebuit să propună a să 
conferi decorațiunea lui Agliardi, âr mi
nistrul a-latere, a predat, se dice, nunțiu
lui în personă înaltul ordin. Acesta este 
cel mai nou „triumf14 al baronului Banffy, 
triumf, de care „patrioții44 nu prea pot fi 
încântați.

Congregațiunea comitat Hunedâra
ținută în Deva la 30 Iținie n. c.

Deva, 1 Iulie 1896.
St. D-ie Redactor! In ședința de erl, 

membrii români ârășl au avut lupte grele. 
Șovinismul și îngâmfarea „mâltosagosu-ilor 
dâră nicl-odată nu s’a dat pe față, ca astă- 
dată. In câte-va cause de interes public, 
preoum a fost causa împrumutului de 25,000 
fi. al comunei Dobra, apoi ridicarea unei 
scole de stat în comunele Sânpetrul de 
piâtră, Sâcel și Unoiuc în detrimentul scâ- 
lelor confesionale, și altele, majoritatea 
membrilor maghiari au zădărnicit ori-ce 
bunăvoință și justa preteueiune a membri
lor români.

După deliberarea asupra mai multor 
ordinațiunl ministeriale, membrul Francisc 
Hossu Longin, cerând cuvântul, a (fi8 cam 
următorele:

Onorabilă Congregațiune ! Articlul de 
lege XXI din au. 1886, în oapitulul IV, 
la §§-ii 56 — 67, statoresce, oarl sunt drep
turile și datorințele fișpanilor, în cadrul ad- 
ministrațiunii muDioipale.

Nu voia să discut, oă acele drepturi 
și îndatoriri, încât se pot aduce în conso
nanță cu nefalsificatul constituționalism, și 
nici aceea, că întru cât pâte fi just și fo
lositor faptul, oă se concentrâză atâta pu
tere în mâna representantului guvernului. 
Este însă un fapt tot atât de .incontestabil, 
că municipiile încă îșl au, sâu cel puțin ar 
trebui să aibă autonomiile lor. Din acestea 
urrneză în mod firesc și aceea, că cei-ce 
representă municipiile încă îșl au dreptul 
lor, basat în lege.

Dâcă deci municipiile și respective oei 
ce representă municipiile, sunt datori a 
respecta drepturile fișpanilor, întomnai și 
fișpanii, oa representanții guvernului, au 
chiămarea și datoria tot-odată să respeote 
drepturile municipiilor, respective dreptu
rile celor cari representă municipiile. Noi, 
representanții municipiilor, facem și eseou- 
tăm în cadrul legilor esistente, administra- 
țiunea municipiului, âr fișpanul, oa repre- 
sentantul guvernului, are dreptul și datoria 
de-a ne oontrole. Va să epoă, nici noi, niol 
fișpanul nu are mai multe drepturi, decât 
oele depuse în legile în vigâre,

Rădimat pe dreptul, ce-1 am, oa re- 
presentant în acâstă oongregațiune, îmi iau 
voia a constata un fapt, pe oare eu nu-1 
pot lăsa neatins. Onorații ‘oonmembrii îșl 
vor aduce aminte, oă în ședința congrega- 
țiunei nostre, ținută la 24 Mărțișor a. c., 
la punctul 10 din program am presentat 
în scris și am motivat o propunere și o 
declarațiune a mea, în care am <hs> că eu 
și probabil nici ceilalți membrii români nu 
vom partioipa la așa cjisa ședință festivă. 
Majoritatea nu a primit propunerea mea și 
ședința festivă s’a ținut.

Precum dovedesoe protocolul, tipărit 
și încadrat ou roșu-alb-verde, la ședința 
festivă din partea Românilor nu au parti
cipat, decât opt funcționari munioipali ro
mâni. Cu ce inimă vor fi participat și aoeș- 
tia, îșl pote înohipui ori și cine, fapt însă 
este netăgăduit, că oeilalțl membrii români 
au stat la o parte.

In ședința așa numită festivă, d-1 fiș- 
pan, în vorbirea, ou care a deschis acea 
ședință, între altele a fiis, oă: „Națiunea 
maghiară iși s'-rbdză esistența de-o miiă de 
ani*. (E de însemnat, că tot atunol, d-1 
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vioe-șpan s’a încercat a dovedi, in vorbirea 
sa erășl festivă, că serbările așa cțise mile
nare, ar fi o serbare a întregei țări.) D-l fiș- 
pan însă și-a luat voia a c^ice și următorele: 
„Să dăm iertare la toți fiii cei orbiți și ne- 
mulțămitori ai patriei, cari au calumniat și 
au înjurat dulcea „patria* mamă. Iertăm ce
lor, cari se vor pocăi! Se trecem cu vederea 
pe cei, cari au stat la o parte! Dăr vai de 
acela, care ating&nd pacea dumnecțeăscă, va 
încerca să conturbe serbarea nostră piă „na
țională*.

Că ce va fi îndemnat pe d-l fișpan, 
să se folosescă de asemeni espresiunl, nu 
sciu, ceea ce soiu însă este, oă pe basa 
§§-lor 56—67 ai art. de lege XXlS^ din 
1868, nici un fișpan^nu are ohiămarea, nici 
dreptul, ca în congregațiunl^ să se potă fo
losi cu dreptul de ast-fel de espresiunl.

D-l fișpstn nu a spus, că pe cine în
țelege sub acei „fii orbiți și nemulțămitorl*, 
cari ar fi calumniat și înjurat dulcea nostră 
patria mamă. D-nul fișpan nu a spus niol 
aceea, că în ce ar sta pocăința, celor pă
cătoși. Ce se ține de „cei ce au stai la o 
parte*, dâcă d-l fișpan a înțeles pe mem
brii români, cari au stat departe de ședința 
festivă, am să observ numai atâta, că niol 
mie și, cred, niol celorlalți membrii ab- 
sențynu le pasă mult, decă ne veți trece,, 
său nu cu vederea. Noi am avut motivele 
nâstre^pentru cari nu am luat parte la 
acele serbări, și vi-le-am spus, deci nu au 
avut nici un înțeles, oa d-l fișpan, să facă 
pe generosul, când nu a fost nici o trebuință 
de generositatea d-sale..

Mai oaraoteristică este însă frasa din 

nuluyîn oongregațiunl < 
presiuni, preoum sunt^i

urmă, prin oare, așa se vede, d-l fișpan a 
credut de-a fi în drept, oa să slobodă și o 
formă de amenințare. Ei bine. Serbările 
așa dise milenare și respective ședința fes- 
tivă. a trecut în paoe. Nimeni nu a contur- 
batserbarea D-vostră piă națională și deci 
a fost pagubă de totă amenințarea. Trebue 
totuși să accentuez, că alte sunt suspițio- 
nările și amenințările, oe le oetim cjilnio în 
unele 4^are politice, și alte sunt acele, 
când se rostesc prin representantul guver- 

enunoiațiunl și es- 
ele citate^ în con- 

gregațiunl și cu deosebire în ședințe fes
tive, nu vor și nu pot înainta soopul, ce-1 
au municipiile de o parte și guvernul de 
altă parte.

Vorba este însă, că în oașul present 
representantul guvernului, într’o ședință 
4isă festivă, trecând marginile dreptului, 
ce-1 are, a aruncat în lume așa învinuiri, 
suspițiunl și amenințări, la cari primul 
funoționar al oomitatului^n’a putut să taoă, 
fără ca însu-șl să nu consimțâsoă ou vătă
mările, ce s’au aruncat asupra aoelora, cu 
cari d-sa face administrațiunea comita
tului. Cum vine dâră, oă d-l vioe-șpan au- 
4ind, că representantul guvernului vorbesoe 
despre „fii orbiți și nemulțămitorl ai pa
triei, cari au înjurat și calumniat patria 
mamă", nu și-a ținut de datoriă^a întreba 
numai decât, oă pe oine suspiționâză fiș- 
panul ? Căol un viceș-pan consciu de chiă- 
marea saj»nu va putâ și niol nu va face 
administrațiune a ou fii orbiți și nemulțămi
torl, cari calumniâză și. înjură patria mamă. 
Er dâoă d-l vioe-șpan,ca oapul oomitatului, 
a putut să tacă la acele suspitionărl, in
sulte și amenințări, atunci d-sa nu a ținut 
sâmă nici de datoria, oe o are, nici de 
demnitatea representației, în a cărei frunte 
se află, âr noi avem dreptul a-1 trage pen
tru aoestă la răspundere.

Ou. Gongregațiune ! Din aprobările, 
oe văd a-se manifesta din partea unor mem
bri, trebue să deduo, că sunt și de aceia, 
caii consimțeso ou oele ce v’am cetit din 
vorbirea d-lui fișpan. Să le fiă de bine! 
Să se soie însă, că decă acele suspiționărl, 
insulte și amenințări ținteso a atinge pe 
membri români, noi le respingem cu tâtă 
hotărîrea.

Noi, cari ne ridicăm vooea în acâstă 
congregațiune, tot-dâuna am stat și vom 
sta pe basa legei și deci pentru acâsta nu 
merităm^să fim niol suspiționațl și nici in
sultați.

Se pote, că multe^oâte le rostim aici, 
nu vor plăcA celor dela guvern și aderen-‘

ților guvernului, dâr aceea pe noi nu ne 
importă. Noi am trăit sub multe guverne, 
cari ca apa au treout, și noi tot suntem și 
vom fi aici. Iubire de patriă și respeot de 
legi nu am învățat și niol nu vom învăța 
nici dela d-l fișpan, nici dela guvernul, pe 
care-1 representă, și nici dela d-ta d-le 
vioe-șpan, căci niol-odată nu vom conoede, 
oa să fii mai oredinoios fiiu al patriei de
cât noi.

Cât pentru aminințărl, dâcă și aoelea 
ni-ar suna nouă, aflațl, oă stând tot-dâuna 
pe basa legii, nu ne temem, niol de d-ta 
d-le vioe-șpan, nici de d-l fișpan, nici de 
guvernul pe care-1 representă.

După aceste îmi iau voiă a presents 
următorea

INTERPELARE:
1) Are cunoscință d-l vice-șpan des

pre faptul, oă în ședința așa numită fes
tivă ținută la 14 Maiă o., representantul 
guvernului, d-l br. Szentkereszti, în vorbi
rea de deschidere, s’a folosit de nisce ter
mini și respective a făout nisce enunoia- 
țiunl, din cari ușor se pâte deduoe, oă 
d-l fișpan a avut intențiunea de-a suspi- 
ționa, de a dejosi și chiar de-a amenința 
pe unii, — e drept nenumiți, — membrii ai 
representanței comitatense ?

2) Are ounoscință d-l vice-șpan, că pro
tocolul ședinței festive, incadrat cu roșu- 
alb și verde, s’a tipărit, pentru a fi răs
pândit?

3) Și dâcă are, oum orede d-l vice- 
șpan compatibil cu posițiunea sa de pri
mul funoționar al comitatului, ca represen
tantul guvernului să se folosâscă de enun- 
ciațiunl, la oarl nu-1 îndreptățesoe legea, 
fără ca d-sa, ca vice-șpan, să fi refleotat 
la acele enunciațiuni și suspiționărl, apă
rând dreptul și demnitatea membrilor mu- 
nioipall?

4) Orede d-sa, oă’Ji’n publioarea și 
răspândirea vorbirilor rostite la ședința 
festivă va întări și va lăți buna înțelegere 
in comitat?

Deva, 30/VI 896.
Francisc Hossu Longin, 

membru în congr.

In decursul motivărei, interpelantul 
a fost adese-orl întrerupt chiar și de cătră 
fișpan, âr membrul Barcsai Bâla, fost fisol- 
găbirău și de present inspeotor asupra ma- 
triculanților din ceroul de aici, a mers până 
a aminti și de „ștreang*. Se vede, că aoest 
„mâltâsâgos" crede a fi compatibil ou pos
tul său și manipularea cu ștreangul. Au- 
4ind acea vorbă josnioă’ d-l Ladislau Ol
tean, vecinul „mâltdsâgos“-ului, a stăruit 
mult să ’i-se dea cuvântul, pentru a arăta, 
că astfel de vorbe, de cari a au4it^oât a 
vorbit interpelantul, nu se pot au4i decât 
în societățile oele mai neoulte, și deci 
dâcă nu ’i-se va da satisfacția, deși în totă 
viâța lui a fost aderentul celor dela pu
tere și și astă4I e guvernamental, va fi ne
voit să părăsâsoă sala.

Aflând membrii români, că oe espre
siunl a folosit jupânul Barosai, a dat sa- 
tisfaoțiune d-lui Oltean prin aceea, oă au 
început a aplauda și a striga: adevărată 
oultura milenară!

Vă puteți închipui, că ce impressiă a 
făcut acest inoident. După-ce sgomotul s’a 
mai linisoit, mai întâifi fișpanul a declarat 
cu multă sumețiă, că pentru tot oe el 4>ce 
în oongregațiune nu e responsabil nimerui, 
deci oe a 4is în ședința mileniului a 4is 
și basta; cine nu se simte atins, să nu le 
ia asupră-șl.

S’a soulat apoi vice-șpanul Artur 
Hollaki și drept răspuns a declarat, că 
cele spuse de interpelant nu le socotesoe 
de seriâse și deci nici nu răspunde la ele.

Aoâstă fuduliă ridioulă, mulțl chiori 
și din partea membrilor maghiari, au pri- 
mit’o cu un suris compătimitor^âr interpe
lantul constatând, că vioe-șpanul comita
tului, când e tras la răspundere nu e se
rios, deci un răspuns neserios nici nu-1 ia 
la cunoscință.

Majoritatea însă a luat și aoel răs
puns la cunoscință.

Așa trăim noi aețl, aici în mijlocul a 
două sute cincl-cțeci mii români.

Corespondentul.

SOIRILE 53SLES.
— 21 Iunie.

Un fișpan între „Valahi". Lui „Bu
dapest Hirlap" ’i-se scrie, oă fișpanul Ma
ramureșului, Simontsits Bâla, mergând 4i- 
lele acestea la Bicsad pentru a visita inau
gurarea unui monument ridioat în amin
tirea mileniului, în tot peroursul călătoriei 
s’a bucurat de-o primire „demonstrativă" 
din partea „Valahilor". într’o comună ro- 
mânâscă (numită pe unguresce Avasfelso- 
falu) i-a eșit înainte un mare banderiu, âr 
preotul gr. cat. Atanasie Demian l’a salutat 
printr’o vorbire, în care accentua, oă Ro
mânii din comuna 
șilor lor, pururea 
sinceritate patria 
credincioși sunt".

sa, „asemenea strămo- 
au iubit și vor iubi cu 
maghiară, ai cărei fii 
Banderiile românescl, 

oum se vede din raportul foiei ungurescl, 
purtau și ei 
este, părinte 
duri de linte

tricolor unguresc. Adevărat 
Demiân Atanâx? Câte bli- 
ți-a dat fișpanul Simontsits, 

ca să te entusiasmezl așa de tare pen
tru el ?

—o —
Pentru maghiarisarea Românilor din 

Câmpia, după cum de repețite-ori am ară
tat, se luoreză cu mare zel. Fisolgăbireul din 
Ormeniș, neaoșul Maghiar Mîinstermann 
Gyozo (făout din Victor) publică acum un 
apel în foile ungurescl, cerând ajutor pen
tru înființarea unei biserici reformate în 
Ormeniș. In apel el spune, că în 22 co
mune de pe Câmpiă se află 2523 Maghiari 
împrăștiațl între 145,000 Români. „Numele 
moștenite dela părinți însă dovedesc, că 
mai mult ca jumătate din poporațiune au 
fost Maghiari, pentru mulțl dintre ei însă, 
astă4l nu mai esistă deoât amintirea, că 
antecesorii lor au fost odinioră Maghiari !“ 
Acâsta este descoperirea eșită din glăvă- 
țina lui Munstermann. Pănă acum aveam 
dela acest fanatic renegat numai dove4l de 
șovinism și netoleranță, acum însă el dă o 
străluoită probă și despre ignoranța sa. 
Dâcă mai bine ca jumătate dintre Românii 
de a4l ai Câmpiei au lost — și încă nu 
mult înainte de asta—Maghiari, după cum 
4ice jupânul fisolgăbirău, atunci cum se 
păte, că tote bisericile înființate de secuii 
prin acele comune au fost și sunt româ
nescl, pe când pentru Unguri abia acum 
vrâ „celebrul" istoric să înființeze prima 
biserioă în Ormeniș? Nu te-ai gândit de 
asta, jupâne Munstermann?

Resbuuare în contra Șerbilor. Din 
Verșeț li-ae telegrafâză foilor ungurescl, 
că la propunerea mai multor membri „pa- 
triotiol" ai acelei comune, li-s’a subtras 
pentru viitor șcâlelor confesionale serbesol 
din Verșeț subvențiunea, ce-o primeau 
dela oraș, — și acâsta din causă, că acele 
școle sărbesd n'au arborat steaguri ungurescl 
cu ocasiunea serbărilor milenare!

—o —
Cu in a făcut Ungurii reclame pen

tru mileniu? țliarele nord-amerioane au 
publioat nu mai puțin ca 4000 de reclame 
pentru esposiția milenară din Budapesta. 
Modul cum an fost date publicității aceste 
reclame, iasă la lumină acum, în urma 
unui prooes. Un anumit Marc Brown, mai 
înainte Markus Braun, un Jidan maghiari- 
sat emigrat la America, a improcesuat di
recțiunea esposiției milenare la consulatul 
austro-ungar din New-York. Brown 4ioe, 
că el a fost încredințat cu publicarea in
seratelor și tocmâla a fost, că inseratele 
mari costă 50 fl., âr cele m’cl 25 fl. Foile 
nord-amerioane au publicat „reclame" pen
tru esposiția milenară nu mai puține ca 
4000, și pentru aceste Brown a pretins 
60,000 mărci. Comisiunei ’i-s’a părut prea 
scump și a refusat plătirea acestei sume. 
Brown însă a intentat proces direoțiunei, 
âr acum tribunalul are de a decide, că ore 
suma dq 60,000 de mărci va primi-o fos
tul jupân „Markus Braun" dela frații săi 
din Budapesta, ori că va rămânâ lor.

— o—
Bilete de tren pentru funcționarii 

administrativi. Ministrul ung. de interne a 
adresat o oirculară cătră tote administra
țiile comitatului, prin care face cunoscut, 

oă cu începutul dilei de 1 Iulie funcțio
narii comitatelor pot usa de aceleași favo
ruri în călătoriile lor pe căile ferate ale 
statului, ca și funoț’onarii de stat. Anume, 
pe lângă un certifioat dat de direcțiunea 
căilor ferate, în care se va cuprinde și 
portretul respectivului funoționar, acesta 
va putâ călători pe tote liniile căilor fe
rate ale statului cu prețul de jumătate. 
Petițiile pentru dobândirea certificatelor 
sunt a se adresa pănă la 31 August, pe 
lângă taxa de timbru și 2 fl. pentru mani
pulare. Membrii familiilor vor putâ usa de 
aceleași favoruri, având însă de a-șl oere 
certifioat seperat pentru fiă-oare cas.

—o—
In contra protecțiunilor. Ministrul 

căilor ferate austriaco, oav. Guttenberg, a 
dat e Interesanta ordinațiune cătră funcțio
narii supuși direoțiunei căilor ferate aus
triaco. In ordinațiune, ministrul intoxice 
funcționarilor, de-a oere sprijinul altora în 
causa orl-oărei cereri cu caraoter personal, 
ce eventual s’ar face din partea lor la fo
rurile mai înalte. Ce-i mai mult, cavalerul 
Guttenberg amenință cu pedâpsă discipli
nară pe aoei funcționari, oarl vor să avan
seze pe basa protecțiunilor. — Dâcă ar a- 
junge Ungurii pe mâna unui Guttenberg, 
nu seim 4eu, cum și-ar putâ căpătui ne
poții, cum face acum bună-oră fișpanul dela 
Turda, despre care o foiă ungurâscă spunea 
4ilele treoute, că 8O°/o dintre posturile de 
funoționarl ai comitatului le-au ooupat cu 
rudenii de ale sale!

—o—
0 nouă plagă a viilor. Nu i destul, 

că de-o parte pustieso viile peronospora, 
de altă parte filoxera, acum s’a mai ivit 
o altă inseotă pustiitore pentru ele. Nu
mele acestei afurisite insecte este : Cochylts 
ambiguella, (o moliă de vii), care nimioesoe 
viile, toomai pe când strugurele este în 
flore. In urma cercetărilor făcute s’a aflat, 
că Coohylis ambiguella este cu mult mai 
periculâsă, deoât insecta Tortrix Pilleriana 
(o omidă), dedre-ce cea dintâifi se îmul- 
țesoe mai iute și depune ouă de două-orl 
într’o va^ă anume; prima-dată, când stru
gurele înfloresce și atunol mioile insecte 
rod florile strugurelui, a doua-oră oând 
bobele sunt formate și insectei» intră în 
bâbe, așa, oă strugurele se uscă. Pustiirea 
merge forte repede, așa oă viile, cari în 
săptămâna trecută au fost frumâse, astă4l 
ți-e mai mare mila să te uiți la ele. In
secta este de 8—10 mm. lungă, se pote 
vedâ forte bine și cu oohii liberi; e de 
colore verde-suriă, pe spate are două rân
duri de punote negre, capul e negru soli- 
pioios, lătăreț și ou dinți tari. Acâstă in
sectă îșl depune âuăle în crepăturile, ce se 
află pe trunohiul viței sâu într’al parului, 
oe ține vița.

—o -
Gimnasiu pentru orbi. La Berlin pe

dagogii se ooupă în present cu elaborarea 
unui proiect pentru a înființa un gimnasiu 
pe sâma orbilor. In Anglia esistă deja un 
asemenea gimnasiu, care pentru societate 
s’a dovedit a fi folositor. Orbii după ce es 
din institutele interiore de eduoațiune, îșl 
continuă studiul în gimnasiu, pentru oa 
mai târ4iu să potă luora și în direcțiă soi- 
ențifică.

—o —
Se scumpesc țigările. Cu finea aoes- 

tui an, ministrul ung. de finance va urca 
prețul țigărilor „T&galitas* dela 9 la 10 
cr., âr al țigărilor „Britanica* dela 7 la 8 
or. In locul țigărilor de a4l numite „Bri
tanica" se va pune însă în comeroiu un 
fel nou de țigări, oarl vor oosta 7 or. 
bucata.

Măcelul dela Mehadica.
Inoă nici pănă a4l nu avem o des

criere esaotă a revoltătorului măcel dela 
Mehadica. Corespondențele publicate pănă 
aoum în 4iare^e române se contra4io în 
privința mai multor detailrul de mare im
portanță, ca d. es. numărul celor pușcațl 
în față și a celor pușoațl dela spate, dis
tanța la oarl au fost pușcațl, ba nici chiar 
în privința numărului morților și al răni- 
ților datele nu consună. Mai esact ni-se 
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para că ar fi raportul, oe-l primesce „Drep
tatea11 dela corespondentul său din Caran
sebeș. Reproducem din acest raportr ur- 
mătorele:

Motivele, cari au îndemnat pe Ro
mâni la revoltă, isvorâsc în parte din lipsa 
de păment, așa-dâr ele sunt de natură agrară, 
er în oea mai mare parte stările adminis
trative nesănătose au contribuit la vărsarea 
de sânge.

Prin decis al stăpânirii au fost pro- 
vooațl 20 de oapete de familiă a preda 
ooupațiunile făcute în izlasul comunal, 
spre care scop a fost esmis Vineri în 26 
Iunie un funoționar oeroual, oare avea să 
efeptuesoă cele de lipsă în acâstă causă. 
Tot-odată s’a reohirat gendarmeria din 
Orșova, pentru-că în sat clocotia mai ales 
în contra primarului George Urechiatu, des
pre care locuitorii țineau, că li-au tradat 
oausa lor drâptă. Se mai credea, că decă 
vor ceda și nu vor sprijini interesele celor 
.20 de conlocuitori, vor ajunge să-și pârdă 
și ei pământul ocupat din izlasul oomunal.

O nenorocire mare pentru sărmanii 
loouitorl a fost venirea unui coșer pentru 
curățirea hornurilor; acesta a pretins 10 
cr. dela fiă-care cap de familiă pentru ser
vicii cu observarea, că el trebue însuși să 
încasseze tacsa acesta, deore-ce primarul 
nu-i plăteece suma acordată de 75 fl. și 
ânoassată dela particulari, pentru-că vero
simil, el însuși a păpat’o. Ne putem acum 
înohipui ferberea în comună. Primarul tră
dător al intereselor particularilor, pe de-a- 
supra și rău administrator al averei co
munale, câștigată cu sudore cruntă. Sub 
-astfel de împrejurări se presintă în comună 
pretorul Dellevan, un tînăr cam ușuratic de 
minte, apoi funoționarul judeoatoriei și 
supratenentul de gendarml, locotenentul 
Bănyai dimpreună cu 6 feciori.

S’a adunat înaintea casei comunale 
multă lume; bărbați și femei, bătrâni și 
oopii. Der nu s’au presentat cu cicmagurl, 
■coese și sape, după cum scrie bestia de 
„Budapesti Hirlap" și alte 4iar®> C1 cw c«- 

•ciula in mână, cu rugarea să se delăture din 
oficiu primarul aciuai George Urechiatu, er pe 
bărbații lor de încredere, pe suplentul Iacob 
.Șandrufi pe P. Șandru, fostul primar din anul 
trecut, «ă-i slobodă în mijlooul lor. Aoeștia, 
eșind afară, poporul i-a salutat cu entu- 
siasm, i-au ridicat în sus și cereau: „aceștia 
să ne fiă conducători, căci primarul de 
acum comite multe fărădelegi și volnicii, 
fără ca să respecteze votul representanților; 
«fineau mai departe, că primarul de aoum 
ne mănânoă averea cum ni-a mânuat’o 
odată Nioolae Urechiatu, (Nioolae Urechiatu 
a defraudat în faptă 3000 fl. pentru care 
fapt a fost întemnițat); dâoă vor merge 
lucrurile tot așa, ajungem la sapă de lemn 
.și vom trebui să părăsim casele și satul 
nostru; ne rugăm să numiți de primar al 
nostru pe Iacob Șandru“, 410®au mai cu 
•seină. Solgăbirăul, în loo de a-i mulcomi, 
le răspundea brusc: „acesta nu se va în
tâmpla, va râmând primar acela, pe care 
eu îi voiu voi“. La provocarea ca să se în
depărteze, mulțimea a răspuns, că nu se 
vor duce pănă nu va fi destituit primarul.

Aceste parlamentărl au decurs între 
mulțimea adunată pe stradă și între func
ționarul din lăuntrul casei încuiate. Atunci 
o femeiă se arunca asupra porței cu ouvin- 
tele: „stațl pe loo, am să spun eu d-lor, 
ce fapte oomite primarul nostru". Porta 
slabă se deschide și o aripă lovesce pe lo
cotenentul de gendarml peste piciorul 
stâng, care deschide și cealaltă aripă și 
trecând peste pragul porței la uliță a lovit 
cu sabia pe Petru Șandru alias Vuc și i-a 
tăiat urechi'a și o parte din pelea capului, 
comandând apoi comanda: ^00!“ O salvă se 
descărca asupra mulțimei. DOuă glouțe lo
vesc și 2 victime cad morte la pământ. 
■Omenii înspăimântați fug în ruptul oapulni, 
âr gendarmii, postându-se în drâpta și în 
stânga porții, trag in fugari pănă când li-se 
■gătară patronele din magazinul puscilor. Pri
marul voinicos ese acuma afară și arată 
zbirilor pe bărbații aceia, cari îi sunt duș
mani (?) și asupra acestora se descărca mai 
vârtos arma tiranilor. Mulțl, forte mulțl 
«sunt împușcațl în fuga lor. Nenorooiții udă 

cu sângele lor strada, că4end la pământ 
într’o depărtare de 300—500 de pași. Astfel 
cade la pământ, ucis de 3 glonțe, econo
mul Dumitru Șandru, apoi alți 26 inși și 3 
femei, cari au venit dala munca de holdă 
acasă. S’au împușcat în total 37 indivizi, 
între aoeștia 2 copilași și 3 femei. Șepte au 
murit pănă acum.

Atrag atențiunea 4iaristioei nostre asu
pra unei împregiurări forte grave. Afară de 
2 inși toți ceilalți snut pușcați de din dd- 
rfipt, așa dâră în fuga lor cătră casă. Mo
mentul aoesta caraoteriseză bestialitatea, 
oăcl s’a folosit armă atunci, când n’au mai 
avut lipsă de ea; așa-deră este motivată 
presupunerea, oă a esistat pofta de a uoide 
și de a vărsa sânge de „Valah.u

Aoâstă poftă devine strigătOre la oeriu 
prin faptul, că văduvele și mamele uoișilor, 
când au venit să ude cu lacrimile lor ca
davrele red ale celor iubiți, ele au fost 
alungate cu patul puscei dela locul de jale. Si 
ore de ce s’a recuirat miliția, când tot-e 
s’au terminat în mod atât de ușor pentru 
zbirii milenari?

Nou abonament
la

SÂZETÂ TBASSIIiVOIEI
Cu 1 Iulie st. v.

se deschide nou abonament Ia 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețul abonauientuluîa
Pentru Austro-Ungaria:

pe vlzx azi ................................. 12 fl.
pe șese lună ................................. g fl.
pe trei ltzzi.i ................................. 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe vlzi. azi ....................... 40 fra-xxci
pe șese 1-u.zj.i...................... 20 ,,
pe trei luni ...................... 2.0 „

Abonarea se pote face mai ușor
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei66.

Din Maramureș.
9

(Fine.)

Aci vorbitorul aduce un cas concret, 
unde vre-o câți-va membri ai unui oonpos- 
sesorat au ridicat plânsore cătră comitetul 
administrativ, că pădurarii comit lucruri 
nepermise lor și au cerut invesfigațiune la 
fața locului; comitetul administrativ însă 
s’a îndestulit a asculta pe pădurarii din 
centrul comitetului și pe basa acesta a și 
aohitat pe aousațl; ba pe basa acestei achi
tări pădurarii ridioară proces criminal în 
contra acusatorilor, și puțin a lipsit, ca 
aceștia să fiă puși la umbră.

Vorbitorul aduce apoi probe, că con- 
possesoratele îșl prioep interesul lor; că ou- 
nosoe oonpossesorate, cari din propria lor 
inițiativă susțin păduri și aoolo, unde nu-i 
obligă legea, adecă pe teritorii pur de pă- 
șunat.

Se mai aduce ca motiv, oă sunt con- 
possesorate, cari s’au declarat pentru mani
pularea de stat. Poftâscă, dâeă le convine 
acesta; — 4'8® vorbitorul, der pe acele 
oonpossesorate, cari nu voieso manipulare 
de stat, nimenea nu le pâte constrînge, 
căci astă4l nu cunosc încă lege, care li-ar 
obliga la așa ceva, mai ales, decă de alt
cum satisfac cerințelor legei. Mie, deși laic 
în asta privință, mi-se pare, că aoâsta taie 
încât-va și în dreptul privat. Nu primesce 
proiectul, oare ataoă autonomia conposseso- 
ratelor.

Au mai vorbit pentru respingerea 
proiectului deputatul dietal, d-1 Petru Mi
halț, oare ou multă pricepere de oausă arată, 
oă nici n’ar trebui să se discute în acâstă 
cestiune, deoreoe nu cade în cercul de ac
tivitate al congregațiunei oomitatense a 
aduce hotărîrl, într’o causă ca acâsta, care 
este ou totul un drept privat.

Membrul Varadi Gâbor află, că în 
vorbirea d-lui Vereș. acolo, unde acesta 
citâză din popor, s’ar ouprinde idei social- 
democrațioe, oăol la noi, 4'°® ®L nu 80 
face deosebire între țăran și domn (??), alt- 

onm află de bine să s9 amâne acâstă oausă 
pentru un timp ore-oare.

D-1 Dionisie Vereș : Polemisâză cu Va
radi și arată oă niol prin minte nu i-au 
trecut idei sooialistice, ci a oitat simplu 
numai cuvintele poporului. Cine nu crede, 
să ostenesoă în provincia și să se convingă; 
eu — flic® — looueso între popor și oine 
trăesoe între popor și urmăresoe ,cu aten
țiune viâța lui, de multe-orl trebue să-1 
doră inima, vădend, cum acesta după o 
munoă încordată a puterilor fisioe, e silit 
să trăâsoă atât de simpla, aprope chiar ca 
animalele, și totuși nu e în stare a suporta 
multele greutăți, ce apasă umerii lui. — 
Vice șpanul, oe presida, deolară, oă și el 
astfel a înțeles ouvintele vorbitorului, de 
aceea nici că și-a făcut observarea ca pre
ședinte.

Majoritatea a primit proiectul, âr din 
partea minorității s’a insinuat recurs la 
guvern.

Un participant.

Convocări.
Adunarea generală anuală a Reuniu- 

nei femeilor române sălăgiene prin aoâsta 
se oonvdcă pe 2 August a. c. în comuna 
Odorheiu (Szamos-udvarhely.)

La acâstă adunare generală se invită 
toți membrii Reuniunei și iubitorii culturei 
femeei române.

Simleu, 29 Iunie 1896.
Clara Maniu, Audrein Cosrna,

președintă. secretar.

Adunarea generală a despărțământu
lui XVI: Sălăgean - Chioran al „Asooia- 
țiunei transilvane pentru lit. română și 
cultura poporului român" prin acâsta se 
convocă pe 2 Aug. n. în comuna Odorheiu 
(Szamos-udvarhely)

Sunt rugați cu tot respectul a par
ticipa la aoâstă adunare precum toți mem
brii despărțământului, așa și iubitorii cul
turei naționale române.

Sirnleu, 29 Iunie 1896,
Alimpiu Barholoviei, Aug. Vicașiu, 

vicariu for. a Silvaniei seor. desp,
și directorul despărț.

NECROLOG. Simeon Augur, paroch 
gr. cat. în Ooniță notar tractual și admi
nistrator protopopesc interimat al traotu- 
lui „Faragău". După un serviciu preoțesc 
de 36 ani — plin de aotivitate, — bine 
meritat pentru biserică și națiune, — șl-a 
dat nobilul și blândul său suflet în manile 
Creatorului astă4l în 1 Iulie la 8 ore sâra 
în al 62 an al etăței.

Serviciul funebral și astruoarea ose
mintelor scumpului defunct se va îndeplini 
Vineri în 3 Iulie st. n. a. o. la 2 ore d. a. 
Cu inima frântă de durere, aducem acâstă 
tristă soire la cunosoința tuturor consân
genilor, amioilor și cunoscuților. — Fiă-i 
țărâna ușoră și memoria eternă binecuvân
tată !

Ocnița, în 1 Iulie 1896.
Elena, Emilia, Ana și Aureliu, ca fii. loan 
Moldovan, preot în Ujfalău; Constantin 
Costinu, preot în Uilaou; Basiliu Bratfa- 
leanu, cooperator in Ocnița, oa gineri. Văd.

Ana Augur n. Ripean, ca noră.

SUIRI ULTIME.
Londra, 2 Iulie. Corespondentul 

din Viena al (Jiarului „Daily Tele
graf" pretinde a aci din isvor cu de- 
sevîrșire sigur, că cu ocasiunea visi- 
tei dela Belgrad a principelui Ni- 
chița s'ar fi încheiat o alianță secretă 
între Serbia și Muntenegru, al căreia 
ascuțiș este îndreptat în prima liniă 
conți a Turciei, în a doua liniă contra 
Austro- Ungariei.

Viena, 2 Iulie. E probabil, că 
camera va fi disolvată prin decret 
imperial pe la începutul lui August. 
In legătură cu aedsta se crede, că 
va trebui se urmeze și disolvarea ca
merei ungare.

Viena, 2 Iulie. Senatorul Dumba, 
din incidentul numirei sale ca con

silier, a primit numerose felicitări 
din partea coloniei române de-aici.

Roma, 2 Iulie. Cinci dintre ge
neralii italieni din Massauah s’au 
re’ntors la garnisonele lor în Italia.

Piarele italiene publică scrisb- 
rea unui soldat aflător în captivitate în 
Abissinia. Soldatul scrie părinților 
sei: Nu ve îngrijiți de starea mea, 
nu sunt numai singur, ci suntem 
1500 de soldați și 41 oficeri.

DIVERSE.
Femei — medici militari, Foia en- 

glesă „ WratscJP scrie: (In armata indiană 
să afla un medio ou numele Maolod, oare 
era forto iubit de toți și a servit oa medic 
în armată înainte de asta cu 20 de ani. 
Maolod era un medic renumit, opera forte 
bine și lucru principal, avea o inimă forte 
bună, dm care causă amicii lui îl căsniau 
forte mult, dâr Meclod la t6te glumele 
întorcea spatele. S’a întâmplat odată, oă 
glumele au trecut peste marginile bunei 
cuviințe. Un tinăr sublocotenent îl 4ise lui 
Maclod, fiiind de față mai mulțl oficeri, că 
el (Maclod) trăesoe ca o fată mare. Maolod 
atunci îl trase tinerului sublocotenent o 
palmă, din care causă în 4iua următore 
urmă între ei un duel. Ofioerul au fost 
greu rănit. Maolod mai târdiu a fost silit 
sâ abd’oă la postul sâu de medio militar, 
S’a reîntors ârășl în Anglia și s’a aședat 
lângă Londra, unde în curând se făcu re
numit. Mai mult se ooupa Maolod cu chi
rurgia. După mortea lui se constată, că re
numitul medic Maolod nu a fost bărbat ci 
femeiă, și îșl trăgea originea dintr’o fami
liă veehiă de nobil din Anglia. — A doua 
femeiă medic militar, a fost Barry, tot din 
Anglia, oare numai aoum de ourând a 
murit. Barry oa medic militar a luat parte 
în mai multe resbele. Odată Barry se bol
năvi forte greu și oe-i ce-o grijeau au aflat, 
că Barry e femeiă, der n’au descoperit 
nimănui seoretul, și numai acum după 
morte s’a aflat, oă a fost femeiă.

O pâne din timpuri străbune. Un 
German învâtat a presentat nu demult 
unei sooietătl scientifioe din Germania o 
pâne care era câptă de acum 4000 de ani. 
Pânea, oare acum totă s’a fost negrit, a 
fost adusă din Egipt. Interesant e, oă cojs, 
râgră a pânei deja petrificate îmuiată în 
apă de iod, era ca și scrobâla, prâspâtă și 
colârâ albastru-

Un bou fenomenal.—Se vorbesce, că 
un bou va fi presentat la expoBițiunea din 
Geneva (Elveția). Aoesta se numesoe re
gele boilor și se vorbesce oă acest bou va 
fi obiectul unei mari onriositătl. Acest bou 
este de rassă friburgiană, cu petele îu alb 
și negru și va fi presentat la exposiție de 
cătră d. Jukerli. Se orede, că acest bou ar 
avea o greutate de 1800 kgr. Dâr âtă că 
se mai ivesoe un al doilea bou fenomenal 
de rassă irlendesă, pătat ou alb și roșu, oare 
a fost presentat prin d-1 Trimble la oon- > 
oursul din Doiston. Acest bou are o înăl
țime aprope de 2 m. și o greutate de 
1.478 kgr. Acest bou a obținut premiul I 
și a fost deolarat de juriu oel mai greu și 
cel mai mare bou din Englitera.

Literatura.
In editura librăriei Nioolae I. Ciurcu 

din Brașov a apărut: Carte de rugăciuni, 
pentru folosul și mângâierea fiă-oărui oreș- 
tin, întocmită de Ierodiaconul Damaschin 
din sfânta mănăstire Sinaia, Format estetic 
de 336 pag-, hârtiă fină. Prețul 65 or.

*
A apărut un nou volum de D. Teleor, 

cu titlul: Realiste. O ooleoțiă de povești 
sourte, epigrame, pasteluri și descripții în 
versuri, oarl corespund perfeot titlului lor. 
Pline de aoel humor sinoer și nesilit, scrise 
într’o limbă simplă lipsită de artificii, în 
acea limbă a poporului, pe care o mă- 
nuesoe cu atâta ușurință ounosoutul autor, 
ele sunt de un farmec desăvârșit. îndem
năm pe public sâ le cumpere. Prețul unui 
esemplar broșat 1 leu 50 bani.

* a
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Un roman în nonă scrieri și alte 2 
nuvele de F. M. Dostoiewski, netraduse 
încă pănă acum în limbă străină, au apă
rut (filele acestea în Nr. 22 al Biblioiecei 
di 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“ de Z. C. Arbure, edițiune 
legată, cu 3 lei în loc de 4 lei.

*
pilele acestea a apărut „Istoria regi

mentului de infanteria Alexandru I, îm
păratul Rusiei, Nr. 2“ in edițdă de lues, 
cuprindend 666 pagine în octav mare cu 
o mulțime de harțe, planuri, schițe apoi 
portrete heliografate precum și colorate. 
Autorul aoestei op de mare valore, mai 
ales pentru militari, este locotenentul Lu
dovic KirMialer, care cu un zel estraordi- 
nar, ajutat fiind și de unii colegi și cola
boratori,. a adunat materialul bogat pen
tru espunerea tuturor faselor prin care a tre
cut dela 1741 și pănă astădl amintitul regi
ment, a cărui patriă este ținutul Brașovu
lui, Treiscaunelor, Hațegului și Cohalmu- 
lui. Prețul unui esemplar este 7 fi. Reco
mandăm cu totă căldura acest op tuturor 
acelora, pe care îi intereseză vieța mili
tară, și cari voiesc să cunoscă luptele în 
cari s’a distins acest regiment, ai cărui 
soldați români s’au purtat totdeuna cu > 

bravură, și cu diferite ocasiunl forte mulțl 
dintre ei au primit frumose și înalte deco- 
rațiunl.

*
A eșit de sub pressă și se află de 

venejare la tote librăriile din România Că
lăuze: Viena și împrejurimile ei, desoriere 
amănunțită a orașului și împrejurimilor ; 
Kalenberg, Leopoldsberg, Klosterneuburg, 
Briihl, Laxemburg, Badeu și Voslau, de 
Nebuneli. Ou tarifele trenurilor și a va- 
pdrelor și descrierea călătoriei pe uscat și 
pe Dunăre dela Budapesta la Viena, cu 
două planuri: unul al orașului Viena în 
mărime de 57—63 ot., celalalt al liniilor 
ferate și tramv. de 20 ct. Prețul dimpreună 
cu planurile lei 2 50. — Pe hârtiă de lux 
3 lei.

A mai apărut: Legea judecătoriilor 
de pace, ce infeă în yigore ia 1 Iulie. Pre
țul 50 bani.

Cursul ia bursa din Viena.
Din 2 Iulie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.60
Renta de cor6ne ung. 4% • • • 99.20
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/2°/a • 124.-
Impr. căii. fer. ung. in argint 4l/2% 101.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.25 
Imprum. ung. cu premii .... 150.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.25 
Renta de hârtie austr..........................101.40
Renta de argint austr.......................... 101.55

Renta de aur austr........................... 122.80
LosurI din 1860........................... 145.25
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 960.—
Acții de-ale Băncei ang. de credit. 379.25
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 350.75
NapoleondorI.................................. 9.52
Mărci imperiale germane . . . 58.75
London vista.............................  119.85
Paris vista.................................. 47.60
Rente de corone austr. 4°/0. . . 101.15
Note italiene.................................. 44.50

Cursul pieței Brațov.
Din 3 Iulie 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.47 Vend. 9.50 
Argint român. Gump. 9.40 Vend. 9.45 
Napoleon-d’ori Cump. 9.48 Vend. 9.53 
Galbeni Cump. 5.60 Vând. —.—
Ruble rusescl Cump. 126.50 Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.60 Vend, — 
Lire turoesoi Cump. 10.70 Vend. —.— 
Soris. fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Aminciuri
(înserțmni și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
adiministraiiunB. In casui pu
blicării unui anunciu mai muBt 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ora.

Admit istr. „Gazeta Trans“.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 8 iulie st. n. 1896.

Măsura
seu

greutatea

(
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. | or.

1H. L. 1 Grâul cel mai frumos 5 70
Jî 1 Grâu mijlociu . . 5 50
n Grâu mai slab . . 5 30
n Grâu mestecat . . 3 60
îî Săca-ă frumâsă . . 3 60

Săcară inijlociă . . 3 50
Orz frumos . . . 3 — ;

V Orz mijlociu . . . 2 80
u Ovăs frnmos . . . 2 50
n Ovăs mijlociu . . 2 30
11 Cucuruz . . . 3 40
} J Mălaiu.................... 4 90
11 Mazăre.................... 7 —
11 Linte . . . • . 7 10
n Fasole.................... 7 —
n Sămânță de in . . 8 —
11 Sămânță de cânepă 6 —
i, Cartofi .... — 80
• » Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . — 45
îl Carnea de poro . . — 49
1 ? Carnea de berbece . — 45

100 kil. Său de vită prospăt 21 -
Său de vită topit 32 —

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei “ 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

Proprietar; Miirasiano,

Redactor respoiisallll Sregoriu f^aior.

Mersul tren.■Larilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 9 BViaiu 1896»

SudiipeMtA-Predeai

Tren 
de 

persdn.

10-

Tren 
accel.

I==

8.05
2.15
4 16
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

109
1.16

Ti. expr.
11.40
11.55

1.00
1.02

1.39
2 06
2 27
3 30

4.16

5.07
5.14
5 59
6.29

11 25

Tren 
de

TrenTrenu
mixt, persdn. ftccel.

5.10
8.00

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40
9.69

10.40
11.25 
11 49 
11.59
12.29
12.55

1 30
2.08
2.27
3.11
3.31
3,46
4.08
4 45
5 27

8 05
5.45
9.02

II 33
1.48
2.06
3 03
3.45
406
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2 52
4.45 
“BO

6.08
6 19
6.57
7.30

4.17
4.50

5.55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

’}
Mezo Telegd 
Rev .
Bratca .
Ciucia .
B -Huiedin
Ghârbău ■

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Ai ud

6 12
7.56
8.37
9.07
9.40

10.25
11-
12.26

1 11
8 30

C“
c*-
O •~i
a 
PD cr»

-w
O

O o
B
E
G

6 40
7.30
8.00

10.05
Si na >

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . 
Feldiora

țț j Bra?ov •

I
Y

80S.

Tren 
de 

‘persdn.

Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

Timiș .
Predeal
Bucuresol

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

Tr. 8XJI.

~ cd R*

Clușiu .

2.48

1111

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6 13u

3.36
3.18

10.10
10 05
9.39
9.12

Trend 
mixtu

8.00
7 10
6.13
5.38
5 49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

Tren 
accel.

Tren 
accel.

Tronu 
de 

persdn.

trenu 
de 

persdn.

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

7 30 
7.09
6.56
6 54
6.41
6 20
5.53
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

7.20 6.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23 
tr.pers. 
' 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

5.20
4.14
3.32

8.10 
”Ă28

2.17
11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
■8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2.26
1.54
1.35
1.01

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

7 33
7.53

11.-
11.20

5.-
5-20

trenu 
de 

persdn.

10.21
10.41

Ghirișd-Tu

î

a
trenu 

de 
person.

5.05
4.45ÎGhiriș

Turda

tJ

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

10.30 3.20
10-10 3.00

9.12
8.52

Copșa-Hiică, — Sibiiu — jSLvrsgia — J^agărașii
trenă 

de 
persdn.

2.20
3.57
4.19

Tren 
mixt

trenu 
de 

person.

11.55
1.25
1.48

trenu
mixtu

I

trenu 
mixtu

Tren “°na
mixt

de 
person

trenu 
de 

persdn.

7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

pl. Copșa mică 
Ocna . .

. sos.

sos. 1
pl. / Sibiiu . . f pl. 

' Isos.
Avrig . .

sos. Făgăraș . p).

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12.57

6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16
4.30

S I m e r i a (P i S t i) — Bfi u n e «1 6 r a
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu 1

1

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

trenă 
mixtu

6.15 11.35 4.25 10.28 w
1 Simeria......................... A 

UF 4.50 10.25 3.10 8.34
6.38 11.54 4.48 10.46 Cerna............................. 4.34 10.05 2.54 8.14
7.13 12.20 5.23 11.12 1 Hunedora....................... 1 4.10 9.38 2.30 7.45V w

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10 28

7.44
6.20

6.46
5.49

8 31
7 20

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

1.29
12.05

S t i

4.55
6.36

O E

4.20
5.35

4.-
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

? 9.10 
fl0.28 
"12 41 
s' 1.54 
| 3.02 
§ 3 4!
»• 4 55

4 30
5.49

Brașov
Zernești

Ha «1 rî ri

Mureș-Ludoș 
Z a u . . .
Țagn-Budatelică
St. Mihaiu de câmpie 
Lecința...................
Ș.-Măghiăruș .
Bistrița . ... .

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

Ciieerdea — — Resh.-săsesc.>
■ă.

Trenu 
mixtu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn

Trenu 
de 

peradn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 F pl. Cncerdea . . 80S. 6 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoșă. . 7.02 1.58 7.38 9.59
412 9.37 4.37 12.26 Cipău . . • 6,28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 sos. 1

Oșorheiu . f pl. 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36 pl. j • Isos. 9.20 5.04. 935 J
7.14 12.16 7.14 <! sos. Regh.-săs.. . pl. > • 7.54 3.30 8:05 1

însemnate în stâDga stațiunilorNota: Grele 
însemneză ârele de nopte.

Si$hiș6ra—<M<»i*Bieiii-$&ciaesc.

6.20 11.25 5. Aradu ...... 6 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 Timișora.................... 8.20 2.- 9.10

12.47 8.47 12 27 5.10 t Segedin ......................... 6 05 2 30 10 05 2.15

trenu
mix tu

trenu 
mixtu

trenu 
rnixtii

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

S i b i i u — <C i s n a d i e.

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

pl. Sibiiu . sos.]
„ Selemberk „ 
„ Cisnădie pl.

7.10
6.57
6.36

9.20
SLOT
8.46

3 22
3.64
6.20

11.08 Sighișora .
11.48 Ilașfaleu .

1.59

5.32

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

9.51 
9.02j 4.54 
7.15j 3.- 

jos în sus. — Numerii îucuadrațl cu linii mai negre
Odorhein-secuesc.

1

t) 
p

P 
P

Z o

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


