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INSERATE S3 primesc la Adml- 
nltti'ațians în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri dn snunoluri: 

în Viena: if. Duses, Heinrich 
Schalck, Rudolf Jfosse, A. Oppeltks 
Nachfolger; inton Oppelik, J. 
Danneocr, în Budapesta : A. V. 
Qoldbcrgerg, Eckstein Bernal; în 
Eucuresci: Agence Havas, Suo- 
curaale de Koumanio ; în Ham- 
borj,; Karolyi <fc Liebmann.

Prețul Inserțlunllcr: o seria 
garmond pe a eolona 8 or. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai deae după 
tarifă și învoială.

Beelame pe pagina a 3*a  o 
aeriă 10 or. âeu 30 bani.
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„Sazeta'1 iese in flS-care di,
Abonamente teatru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl.. pe șese ioni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe an.

Peutin România si străinătate:
Pe un an 40 franci, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 Vranot.

Se prenumără la tăto oficiale 
poștale din întru și din arară' 

și la doL eolootori.
Atraamcntul pentru Brașov 

administrați un o a, piața -nare, 
Târgul Inului Nr. 30 U stagiu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șbse 
innf 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusul In caad: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni fi n., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 5 cr. v. a, 
e^u 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inaerțiunile sunt 

a ae plăti înnjnte.
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Se fim pe pază!
. In cele din urmă ministrul-pre- 

ședinte br. Banffy și-a dat pe față 
cartea, cu care vre se tromfeze pe 
adversarii de tote nuanțele ai lui și 
ai guvernului.

De mult și-a pregătit vicldnul 
baron jocul. Bine au presimțit opo- 
siționalii unguri planurile sale. încă 
de astă-tdmnă el se pregătesce me
reu pentru alegerile, ce au se se în
tâmple peste scurt timp. Se crede, 
că pe la Pasci era deja stabilită 
lista candidaților guvernului pentru 
viitdrele mandate de deputați. S’a 
simțit acesta prin țeră. De aci ne
liniștea partidelor oposiționale și por
nirea atât de timpuriă a agitației 
electorale din partea lor.

Firesce, că Banffy, după metoda 
lui practicată în Solnoc-Dobeca pe 
când eia fișpan, nu s’a mărginit nu
mai a da avisurile organelor admi
nistrative, cum sâ procâdă și cum, 
sâ se folosâscă de tdte mijldcele de 
presiune, de gendarmeriă și de mi- 
lițiă pentru influințarea alegerilor, ci 
și-a angagiat omeni prin tote comi
tatele și Omeni chiar și din sînul 
naționalităților, cu misiunea, de-a 
sprijini acțiunea guvernului și a or
ganelor lui.

Deschisă este calea speculanți
lor d.e voturi și dmenilor fără de 
principii și fără de caracter, acelei 
specie abiecte de vânători după cio
lane de ros, și nu ne îndoim, că în 
multe locuri sub o firmă sâu alta 
s’a vîrît intriga electorală a guver
nului și printre Români. încă prin 
miecjul verei am aflat de unii și 
alții, că au alergat pe la Budapesta 
ca se-șl facă mână bună cu guver
nul pentru nu seim ce candidat, care 
are îndrăsnela și râvna de-a călca 
în urmele unui Goldiș et tutti quanti.

Și de rândul acesta, aceste su
flete mici de speculanți vor pretinde 
chiar, că nu comit nici un pecat 
de mdrte, decă se vor tocmi ca 
unelte, căci doră — vor 4i°e ei — 
acji nu mai esistă nici comitet, nici 
partid național român și nici măcar 
o conferență națională nu se mai 
pote întruni. T6te fiind der disol- 
vate și destrămate, grațiă înțelep- 
ciunei celor dela cârmă, de ce se-șl 
mai bată capul cu scrupule națio
nale cela seu celalalt pe cari i-a 
apucat strechea banfystă? Mârgă 
unde-a merge, fiind și așa tot una, 
căci și la noi graseză epidemia de 
fin de siecle?

Decă am crede tdte câte le is- 
torisesce ac|i amărîta oposițiă ungu- 
rescă, atunci ar trebui se ne îngro
zim de pe-acum de priveliștea, ce 
ni-o vor oferi alegerile conduse de 
un Banffy. Așa, de pildă, „Magyar- 
orszâg“ ne spune, că Banffy a pri
mit 100,000 11. pentru scopuri de 
alegeri dela'Jidanul Wolfner și că 
în urma acesta stărue cu orl-ce chip 
se fia ales în cercul dela Godollâ, 
cu tâte că fișpanul i-a spus, că va 
merge greu acest lucru.

In asemeni împrejurări nu-i mi
rare, că partidele oposiționale ma
ghiare sunt forte îngrijate în fața 
viitdrelor alegeri, ce se vor sevîrși, 
după cum se asigură în luna lui 
Noemvro a. c.

Der nu numai oposiționalii un
guri, ci și noi Românii trebue se 
fim îngrijați, nu pentru-că am voi 
se concurăm cu Wolfner-ii lui Banffy, 
ci fiind-că vedem, că sistemul de 
presiuni și corupțiune, comerciul cu 
suflete și convingeri amenință a ataca 
de astă-dată în mai mare grad ca 
ori și când solidaritatea nostră na
țională, care pănă acuma, cu tdte 
intrigile și ispitele, a eșit trium- 
fatore.

Se fim dâr pe pază și se ve- 
ghiăm, ca uneltele celor ce vor se 
ne distrugă limba și naționalitatea 
sâ nu lățescă pestilența lor în șiru
rile poporului nostru.

Disolvarea camerei și nouele ale
geri Privitor la disolvarea camerei 
și la fixarea nonelor alegeri se a- 
nunță din isvor semi-ofîcios urmă- 
tdrele : Disolvarea parlamentului se 
va întâmpla Luni în 5 c. și nouele 
alegeri se vor escrie în 6 c. așa că 
alegerile dietale se vor face în cjilele 
dela 26 Octomvre—6 Novembre. In 16 
Novembre noul parlament își va ține 
prima ședință. La cas decă disolva
rea se va face cu 2—3 cj.ile mai târ
ziu , atunci tote datele de mai sus 
se vor schimba în mod amesurat. 
Disolvarea înse la tot cașul se va 
face pănă în 10 c.

Toastul Regelui Carol, ibtă după „Vo
ința Naț.“ textul oomplet al toastului ros
tit de M. S. Regele Carol I la prânzul de 
gală dat la palatul regal din Buouresoî, 
Luni sâra, în onbrea împăratului Franciso 
Iosif:

„Se bine voiască Majestatea Vostră 
„Să-mi permită a-i exprima profunda nds- 
„tră recunosoiuță pentru augusta visită 
„ce ne face.

„Entusiasmul cu care Capitala Ro
mâniei a primit pe Majestatea Vdstră gă- 
„sesce un răsunet unanim în țâra întrăgă, 
„care este mândră de amioiția cu care Ma
jestatea Vostră o onorați.

„Presența Majestăț’i Vostre printre 
„noi este o adevărată serbătore națională 
„și înalță întrun mod strălucit valorea pe 
„care Majestatea Vdstră o atribue tînărului 
„regat dela Dunăre, care privesce viitorul 
„cu încredere, mulțămită excelentelor re- 
„lațiunl stabilite între Statele nâstre.

„Salutăm deci visita Majestăței V6s- 
„tre ca un eveniment de cea mai mare 

„importanță și dorim, din totă inima oa 
„Providența să asigure Majestății Vdstre 
„o lungă și paclnică domniă, nu numai pen- 
„tru fericirea puternioului său Imperiu, dâr 
„și pentru noi, cari avem pentru Majes- 
„tatea Vostră cea mai profundă venerațiune 
„și admirăm înalta Sa înțelpeiune.

„Lsgat în aceste sentimente cu po- 
„porul meu, ridic paharul în sănătatea Ma
jestăței Vostre și în sănătatea M. S. îm
părătesei.

„Trăesoă M. S. împăratul Austriei și 
„Regele Ungariei!“.

Decorații pentru miniștri ungurescl. 
Cu ocaeiunea inaugurării canalului dela 
Porțile de fier M. Sa Regele Carol a de
corat pe ministrul președinte ungureso, br. 
Banffy și pe ministrul de honvezi br Fe- 
jervăry cu marele oordon al Stelei Româ
niei, ceilalți miniștri unguresol, d-nii Wlas- 
sics, Daniel, Josika, Erdelyi și Lukâcs au 
primit marele cordon al Coronei României.

Darul Regiei monopolurilor. Cetim 
în „Voința Națională“ : Și Regia mono
polurilor Statului a făout anume pen
tru M. S. împăratul Francisc Iosif o cuciă 
ou țigări și țigarete. Cutia este de lemn și 
are o lungime de 50 și o înălțime de 20 
centimetri și e soulptată într’un mod ar- 
tistio. In mijlocul capacului sunt sculptate 
armele Austriei și României; în interior 
outia este oapitonată cu satin roșu și alb. 
Țigările și țigaretele sunt cu panglice gal
bene și negre, și roș, alb și verde.

Cutia portă dată de 16 (28) Septem- 
vre 1896.

Ospeții italieni. Luni, cu tote in
trigile ce s’au făcut din partea unguresoă 
au sosit totuși dintre deputății, cari luaseră 
parte la conferență interparlamentară în 
Pesta 27 de deputați și senatori italieni în 
România, venind dela Orșova în frunte ou 
cunoscutul filo-român, marohisul Pandolfi. 
La Verciorova ei au fost întâmpinați de

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Porțile de fier.
(Urmare).

Lucrările Romanilor.
Cataractele, cari în toți timpii au 

îngreunat treoerea pe lângă și pe Dunăre, 
au fost cunoscute popârelor celor mai 
vechi, cari au loouit în aceste părți. Pri
mele notițe asupra lor le găsim la Strabo, 
acum 2000 de ani.

Istoria oare s’a desfășurat pe lângă 
cataraotele Dunării este firesce forte ve
che și fârte complicată, căci mulțimi de 
popâre, oarl au năvălit în Europa, au avut 
să învingă enormele dificultăți de comuni- 
cațiune de aci.

Prima ideie de a se face partea 
acăsta a Dunării comunioabilă, s’a născut 
la Romani, sub împăratul Tiberiu, la anul 
33 după Christos, precum se dovedesce 
printr’o insoripțiune ce se află la Gospon- 
divir, încă puțin cunoscută în literatură, și 
descoperită în 1889 de oătră un Român.

Interesul care a dat nascere ideiei, 
era de ordine politică: cucerirea Daciei. 
Linia de atao a Romanilor asupra Dacilor 
se întindea dela gurile Dunării pănă la 
Belgrad, și probabil și de-a lungul Tisei; 

era deci necesar oa armatele din deal de 
cataracte să potă avea legătură cu cele 
dela Dunărea de jos, și de aceea partea 
cu cataracte a Dunării trebuia făoută co
municabilă.

In acest scop, Tiberiu a început să 
oontruescă o admirabilă șosea pe malul 
drept, șosea, pe care a corectat-o și a ter- 
minat’o divul Traian; pentru apărarea șo
selei, Romanii au zidit o sumă de castele 
ale căror urme se văd și astăcjl.

Tot atunci s’a făcut la Porțile de fier 
o lucrare uriașă, în fața oăreia âmenii de a<țl 
stau uimiți: un oaDal semicircular, în Du
năre pe partea dreptă.

După cucerirea Daciei, Romanii s’au 
întărit și organisat în întreg ținutul, orga- 
nisând acele esploatărl de mine oarl dove
desc ce profunzi înțelegători ai lucrurilor 
au fost strămoșii noștri. Unele lucrări de 
mare însemnătate s’au organisat la puno- 
tul numit acjl Moldova-nouă, în apropiere 
de Dunăre, la Șasea montană, pe valea 
Mraconea dela Cazane și în multe alte lo- 
oalitățl; rămășiți se văd și pănă adl. In 
timpul guvernării împăratului Traian, ad- 
ministrațiunea minelor în provinciile daco
române a fost condusă de procuratorul 
imperial Tacidus Agricola; după acesta tot 
pe timpul lui Traian, a fost prim-proou- 

rator minier P. Axius Aelianus și apoi 
alții, dintre oarl unul a ajuns mai târețiu 
împărat.

Surpându-se puterea romană, orl-ce 
desvoitare oulturală a încetat pentru o 
lungă curgere de vreme; minele ca și lu- 
orările de regulare a Dunării au rămas în 
părăsire.

Din vremurile cele gloriose ale domi- 
națiunii romane n’au rămas deoât o mul
țime de ruine, la multe din ele abia fun
damentele, și inscripțiunl tăiate în stânci. 
Etă două din aceste inscripțiunl. In apro
piere de Greben, în partea Serbiei, se află 
satul Bolietin, prin oare ourge rîul cu ace
lași nume. In stâncile de porphir dela re
vărsarea rîului în Dunăre, se află o tablă 
tăiată în piatră, cu următorea insoripțiune: 

TI GAESARE AUG. I
AUGUSTO IMPERATORE

PONT. MAX. TR. POT. XXXV 
LEG. IV SCYT. LEG-. V MAOED.

&tă și bine cnnoscuta tablă a lui Tra
ian, dela Porțile de Fier:

IMP. CAESAR. DIVI NERVAE F. 
NERVA TRAJANUS AUG. GERM.

PONTIF. MAXIMUS TRIB. POT IIII 
PATE ft PATRIAE COS. IIII
MONTIS... L... HAN... BUS

SUP... AT.... E....

Încercările moderne.
Abia la 1834 a reînviat interesul pen

tru regularea cataractelor Dunărei. Ingine
rul Vasarhâly a fost însărcinat de Sâoheny 
să facă studiile necesare; împrejurările po
litice au împiedecat înBă orl-ce lucrare.

La 1855, inginerul hidro-technic G-u- 
tavs Wex, care-șl câștigase mare nume cu 
luorările de regulare pe Mississipi, e dea- 
semenet însăroinat să studieze cestiunea. 
El propune faoerea unui oanal lung de 3 kilo
metri, larg de 40 metri, în oare apa să aibă 
o viteză de 2.8 metri pe secundă, proeot 
forte favorabil pentru navigațiunea re- 
moroherilor. Cheltuelile erau evaluate la 
1,800,000 florini, 6r pentru celelalte cata- 
raote din sus la 2,700,000 florini, în total 
4,500,000. Cu t6te oă era fbrte îngrijit — 
și nu fără cuvânt — oă dâoă se va faoe 
un canal nou din partea Serbiei (la Geor- 
dab) ar curge o cantitate mult mai mare 
de apă ca pănă aoi, fiind-că profilul cu
rentului natural s’ar mări cu profilul cana
lului artificial, oeea-ce ar avâ de urmare 
transformarea cataractelor oelor de sus în 
mai multe noue PorțI de Fier, totuși, din 
cousiderațiunl politice, Wex s’a rostit pen
tru facerea canalului pe partea Serbiei.

(Va urma.) 
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d-1 V. A. Ureohiă și alții și oondușl în ca
pitală

Aici domnii V. A. Ureohiă, St, Sih- 
leanu, Dim. Butoulesou, N. Fleva, Iod el 
Grădișteanu și St. Delavranoea au luat 
asuprășf a-i oălăuzi. Ei au visitat sodlele și 
intitutele înalte din oapitală, muzeele, aoa- 
demia, biserioele, sodla de poduri și șo
sele etc. eto.

In grădina Bragadiru, feerio iluminată 
unde dspeții italieni au fost invitați de 
proprietarul li-sau făout ovațiunl entusiaste 
din partea publicului. Deodată, adecă mu- 
sica a înoeput a oânta imnul italian și 
între strigăte de „Evviva Italia!“ întreg 
publioul din grădină s’a ridicat în pioiâre. 
Ospeții italieni au cerut apoi să se cânte 
imnul regal român, apoi „Deșteptă-te Ro
mâne1*.  însuflețirea a fost mare.

Alaltă-sâră s’a dat în onorea Italieni
lor un banchet de cătră deputății și sena
torii români. Dela Buourescl distinșii dspețl 
au pleoat la Curtea de Argeș. La reîntor- 
oere le va da un banchet colonia italiană 
din Bueurascl. Vor merge apoi la Sinaia, 
unde vor fi presentațl Regelui, er Sâmbătă 
vor pleoa la Constanța spre a vede podul 
de peste Dunăre, er de aci vor merge cu 
vaporul „Cobra" la Constantinopol.

„La Question des trois nationalites 
en Hongrie“. Compte rendu du Meeting tenu 
le 11 Juillet 1896, ă la salle Wagram, â, Paris 
sous la Prăsidence de M. tâmile Flourens, depute, 
ancien ministre des affaires etrangei’es etc. Edition 
du Comite de trois Nationalite (Siege du Comite : 
25 Boulevard Saint-Michell) Paris 1896.

Aoestă interesantă broșură, care am 
semnalat’o deja, conține pe 100 pagine ur- 
mătorele: Introduoere despre originea și 
oausa Meatingului, scrisă ou multă price
pere și vervă și subsemnată de membrii 
comiteteler celor trei naționalități. Urmăză 
disoursurile pronunțate la Meeting de d-1 
JFZowrens, d-i D. GivadîMorici (în numele 
comitetului șerb), d-1 M. G. Oeășian (în nu
mele comitetului român) și d-1 L. M. 
Schmidt-Beauchez (în numele comitetului 
oeho-slovac). Mai departe cuprinde tele
gramele primite de pretutindeni la Meeting, 
apoi articulele cjiaielor francese despre 
Meeting. Broșura se înoheie ou protestarea 
comitetului oentral al celor trei naționali
tăți ales de congresul naționalităților con
tra mileniului maghiar.

Idea comitetului celor trei naționali
tăți, din Paris de a eda acăstă broșură a 
fost oea mai nimerită și printr’ensa se 
aduce un mare serviciu causei, ceea ce ser- 
vesce spre deosebită laudă și onore amin
titului comitet.

„Repriviri si lămuriră.44
Precum am spus deja, ^Tribuna1,1 

a publicat sub titlul acesta doi ar
ticol! subscriși de d-1 Dr. loan Rația, 
în cari acesta respun.de la învinui
rile, cu cari a debutat părintele Lu- 
caciu contra D-sale și a celorlalți 
membri din comitet. La afirmarea 
părintelui Lueaciu, că amintiții ar 
fi lucrat pentru „înfundarea cestiunei 
naționale11, d 1 Dr. Rațiu cjice, că pă
rintele Lucac.iu vorbesce în mod 
misterios și nu spune, cine, când și 
unde au hotărît înfundarea cestiunei 
naționale? Pentiu lămurire, d sa es- 
pune cele petrecute dela eșirea din 
temniță, dând tot-odată dre-cari des
lușiri și cu privire la penibila afa
cere Pâzmândy, ce a produs atâta 
nedumerire între noi tbmna tre
cută.

Etă ce scrie d-1 Dr. Rațiu :
In 16 Septemvre 1895, în urma actu

lui de grațiare a Majes. Sale, am eșit eu, 
d-1 Iuliu Coroianu și Dr. Vasile Lueaciu 
din temnița din Seghedin. Cel dintâiti obieot 
al consultărilor nostre a fost:

Ce atitudine trebue să luăm față de 
actul de grațiare?

Toți trei am fost de acord să rugăm 
pe colegii noștri din Vaț, să convină cu 
noi în Budapesta, ca să luăm împreună ho- 
tărîrile ulteriore.

In Budapesta ne-am întâlnit 7 inși: 
eu, Luoaoiu, Coroianu, Domide, Dr. Au
rel Sdoiu, D. Comșa, Dr. Barciauu și Dr. 
Mihali.

In 19 Septemvre 1895, după o con

sultare1 seridsă am hotărît să mulțumim în 
soris Maiestății Sale pentru grațiare, și oa 
să fim Biguri, oă acest aot de mulțumire va 
ajunge în cel mai scurt timp în mânile 
Sale, am hotărît tot-odată, oa cererea de 
mulțămită să fie predată ministrului de jus
tiția cu rugarea, oa aoesta numai deoât să 
o subștearnă Majestății Sale, oare ohiar în 
acele dile era da pleoat cătră Clușiu și 
Bânffy-Hunyad la manevre.

Cu predarea cererii la ministrul de 
justiție au fost însăroinațl domnii: Dr. Va- 
silie Lueaciu și Iuliu Coroianu.

Mmistrul-președinte Banffy era să 
plece, precum a și plecat, a doua cj’ la 
Clușiu și Banffy-Hunyad.

înainte de pleoarea lui, cunoscutul 
agent al guvernului Păzmăndg, a lansat 
ideea, că ar fi bine să rugăm pe ministrul- 
președinte Bânfiy, oare verosimil va fi mai 
curând primit în audiență la Majestate, de
cât ar pută sosi cererea nostră prin minis
trul de justiție, ca să fiă interpretele mul
țumirii nostre pe lângă Majestatea Sa, 
încă înainte de ce ar sosi mulțumită nos
tră în soris.

Asupra aoestei cestiunl am disoutat 
din tote punctele de vedere, cu colegii 
noștri, cari nu pleoaseră din Pesta cătră 
casă, și toți au fost de aoord, oă mergerea 
la Banffy ar fi un paș greșit; ohiar și pă
rintele Luoaciu, după o consultare mai 
lungă, ce am avut eu ou densul, a decla
rat, oă nu e bine să mergă la Banffy și 
nu va merge.

In cjiua aceea, cătră sără, părintele 
Lueaciu și-a schimbat părerea.

Mi-am dat totă silința să’l rețin dela 
un paș pe care eu îl țineam greșit, și așa 
părintele s’a dus la Banffy în oontra voiei 
mele, ba chiar în contra protestului meu și 
a luat cu sine și pe d-1 Coroianu.

Mai mulțl tovarăși au fost de față 
când i’am tăout atent, oă mergerea la 
Banffy va causa o bănuială în public și, 
unii bona, alții mala fide, vor exploata aoăsta 
procedură în oontra ndstră și-i vor ascrie 
intențiunl de împăciuire eto. pe cari nu 
le-a avut.

Der ohiar să le fi avut, la un resul- 
tat dre-care nu putea spera nici unul, nici 
altul, adeoă niol Banffy, niol părintele Lu- 
caciu; căci, după părerea mea, poporul ro
mân, astăzi oa nicl-odată, e consciu de 
drepturile sale, și pănă la totala revindecare 
a acelora, nu-1 va putea nime determina 
la o împăoăre cu vătămarea aoelor drepturi, 
pentru cari de sute de ani peortă o luptă 
înverșunată.

Prevederile mele nu m’au înșelat, 
eăcl în scurt după aoestă visită s’au nâs- 
out în public tot felul de bănuell și aceste 
bănuieli — luoru ourios — au fost îndrep
tate mai mult în oontra mea și nu în oon
tra părintelui Luoaoiu, deși după oele ară
tate mai sus, din mergerea la Banffy nu 
avem și nu putem ave nici o vÎDă.

Nefiiad Velioiu și Rubin Patița de 
față, când am hotărît subșternerea cererii 
de mulțămită la împăratul pentru gra
țiare, pe ambii i-am provooat eă vină oa 
să subscrie oererea.

Rubin Patița a venit și a subscris, 
dâr Velioiu n'a venit.

*
In al doilea articol d-l Dr. Ra

țiu spune, că tot în Pesta s’a ho
tărît, ca grațiații se dea nisce „enun- 
ciațiun!" seu un „Manifest" și că cu 
compunerea acestuia a fost însărci
nat secretarul general al comitetu
lui Dr. V. Lueaciu. D-1 Rațiu negă, 
că Manifestul acesta ar fi fost gata 
pe când se afla în Budapesta, și do- 
vedesce cu citațiun! din scrisorile 
ce i-lea trimis părintele Lueaciu din 
Roma, că atitudinea acestuia în Ges
tiunea Manifestului a fost îndoelnică 
și nehotărîtă.

Un nou proces politic.
Asfcăcjl diminâță s’a început înaintea 

tribunalului r. din Brașov pertractarea unui 
monstruos proces politic, care nu soim să 
mai aibă părechiă îu ținutul nostru, ba 
pote nici oh’ar în întreg Ardâlul.

Sunt oitațl la tribunal vre-o 36 de 
Români din Tohanul vechiu, dintre oari 
unii figurăză oa denunoianțl și aousatorl în 
contra altora. Tabloul e cât se pote de 
sfâșietor. Ca aousator ’figurâză nenorocitul 
tutor și vioe-notar din Tohanul-vechiu 
George Berariu, al cărui caracter și purtare 
slabă e ouDO9cută cetitorilor noștri din mai 
multe corespondențe. E mirare, oă după 
atâtea abusurl și fărădelegi, câte s’au des
coperit despre aoest semidoot perioulos, 
tribunalul a aflat de cuviință a lua înoă de 
bani buni vorbele lui și a pune în scenă 
un proces, care e de natură a revolta ini- 
mele tuturor Românilor de bun simț.

Mai olar se va vedâ aoâsta din în
suși decursul prooesului. Berariu a denunțat 
pe d-l preot George Tomas, că intr'o predică 
rostită în biserică ar fi agitat în contra na- 
țiimei maghiare, er pe d-1 învățător Nicolae 
Pop Va acusat, că ar fi agitat poporul în 
contra sa ca funcționar. Berariu și-a adus 
cu sine ca martori întrâga sa olică din 
Tohan, constătătore din vre-o 12 Români 
dintre oari unii de mulțl ani figureză ca 
cei mai mari turburători ai liniștei din 
acâstă nenorocită comună românâsoă, mul
țămită proteoției deosebite, de oare se bu
cură asemeni elemente din partea „culti
vatorilor ideei de stat maghiar". ■

Procesul are să dureze mult. înainte 
de prânej au f ist ascultați vre-o 4e°0 din
tre martorii denunoiantului Berariu. Fasio- 
nările lor sunt oontra-cjioătore și absurde ; 
unul dintre aceste lăpădăturl s’a presentat 
mort de beat, așa oă nu putea vorbi. El a 
representat în modul cel mai fidel pe oei- 
lalți soți ai săi, despre oari în decursul fa- 
sionărilor încă s’a constatat, oă de ani de 
4'le niol n’au fost măcar la biserică.

Martorii părintelui Tomas și ai învă
țătorului Pop sunt dintre omenii cei mai 
cinstiți din oomuDă. Ei mărturiseso solemn, 
oă în respectiva Duminecă nici nu a ținut 
predică în biserică și nici afară de biserică 
n’a rostit, nici un cuvânt din câte ’i se atribue. 
Toți omenii câți au fost în biserică mărtu
risesc astfel. Amănunte vom aduce asupra 
acestui oaraoteristio prooes, oare merită a 
fi cunoscut de toți Românii.

SOIRILE mLEL
— 20 Septemvre.

Contra esposiției milenare. Direc
țiunea esposiției milenare din Budapesta 
arangiase O loteriă în favorul esposiției, 
și tragerile de sorți aveau să se facă di- 
lele acestea. Direcțiunea se adresă în tote 
părțile ou rugărl și apeluri în aoâstă afacere, 
și între alții se adresă și cătră preoții, învă
țătorii și funcționarii croațl, trimețindu-le 
tot-odată și losurl. Bravii Croațl însă espe- 
dară epistolele și losurile îndărăt nedesfăcute, 
dicend că ei nu sprijinesc interesele espo- 
siției maghiare, nu sacrifică pentru indus
tria maghiară Dimie, și oă ohiar și grupul lor 
dela esposițiă s’a făcut, numai sub presiune 
oficială. „Magyarorszâg" turbă de mâniă 
în urma acestui „atentat" oomis oontra 
esposiției, și observă în mod ironic, oă fap
tul acesta pdte da dovadă despre „îmblân- 
direa Croaților prin politica națională es- 
traordinară a guvernului". Când fișpanilor 
din Croația le succese mai lunile trecute 
să ducă câțl-va Croațl la esposițiă, totă 
pressa maghiară iubila și se întreoea în a 
accentua înfrățirea croato-maghiară. Dâr 
etă cum se sohimbă de-odată fdia, și oum 
Maghiarii ârășl au prilejul de a-se con
vinge, eă înzadar se înfrațeso ou ei câțl-va 
renegați, când majoritatea absolută atât a 
Croaților, cât și a tuturor oelorlalte națio
nalități scie prea bine ou cine are de lu
cru, și e ou mult mai preoaută deoât să se 
lase sedusă prin vorbe frumose și ademe- 
nitore. Apoi ce privesoe loteria amintită, 
cum mai și pot pretinde oompatrioții noș
tri maghiari, oă cine-va să fiă așa nebun 
și s’o sprijinâsoă, oând bine este soiut oe 
înșelătorii mișelesol s’au făcut, — după 
cum dovedise „Alkotmâny", și după el și 
alte 4iare — ou loteria de olassă milenară, 
stătătore sub egida guvernului?

—o —

C(5rtă între comandanți de marină. 
Mai multe 4,are din Viena și Budapesta 
anunță, oă arohiducele Carol Ștefan s’a 
hotărît să repășesoă din servioiul marinei. 
Oausa aoestui pBs se dice oă e diferența 
ivită între el și admiralul Sterneck, deâre- 
ce acesta refusâ de-a da archiduoelui co
manda asupra escadrei, și a încredințat’o 
contra-admiralului Seeman.

—o—
Reorganisarea statului major aus

triac. Din lună în lună ia dimensiuni tot 
mai mari pensionarea ofioerilor din statul 
major și a generalilor armatei austro-un- 
gare. In timp de o lună, dela finea lunei 
August pănă la finea lunei lui Septemvre, 
au fost pensionați 34 oficerl de stat ma
jor și generali. Se vede, oă oonducătorii 
supremi militari, și mai ales șeful statului 
major br. Beck, s’au pus din tote pute
rile să reorganiseze oorpul ofioerilor înalțl, 
întroduoend puteri nouă și tinere.

—o—
Semne rele. In consiliul ministerial 

din urmă, guvernul ungar a luat hotărîrea 
principiară, ca o mare parte din bunurile 
de stat să se ven4ă. Semn, oă bunurile 
statului s’au administrat în modul cel mai 
deplorabil. Lucrul oel mai minunat ar fi 
aoum, oa guvernul, cu banii căpătațl pe 
bunuri, să înoâpă a juoa la bursă, căol 
atunci oel puțin ar avă mângâierea, că 
bunurile de stat ungare se prefac în — bu
nuri jido vesel.

— o —
Proces de pressă. țliarul clerical 

„Alkotmâny" publicase în 26 Maiâ o co
respondență, în oare se afirma, oă locui
torii jidani Eckstein și Rosenfeld din Ber- 
czele amăgiră pe un oopil creștin să mergă 
cu ei în sinagogă, spre scop de ai storoe 
sânge pentru scopuri rituale. Un tovarăș 
al oopilului împedecâ însă împlinirea actu
lui îngrozitor prin strigăte de ajutor. Cei 
doi jidani intentară acum prooes de preșsă 
redacțiunei 4iaru^ui „Alkotmâny", pentru 
defăimare și vătămare de ondre.

—o—
Ultimatul oficerilor revoluționari bul

gari. Ofioerii revoluționari bulgari, oari 
emigraseră mai anii treouțl în Rusia, cam 
50 la număr, ținură alaltăerl o conferență 
în Petersburg, sub președinția lui Bende- 
rew, și hotărîră, să pretindă odată pentru 
totdâuna dela principele Ferdinand, oa să 
le dea lefurile restante de când au ieșit 
din Bulgaria, și pe toți să-i numesoă colo
neii, eventual generali. Deoă Ferdinand pănă 
la finea anului nu-i va reohiăma, atunci ei 
se vor re’ntorce pe răspunderea lor în 
Bulgaria. Hotărîrea acăsta oficerii o trimi- 
seră principelui cu observarea, că’l fac răs
punzător pentru eventuale urmări.

— o—

In timpul serbărilor de primire în 
BuourescI pungașii de busunare, profitând 
de ooasiunea îmbulzelilor, au desvoltat o 
aotivitate destul de viuă, așa că au dat 
mult de luoru poliției. S’au constatat în 
cele trei 4>1® 7 cașuri mai însemnate de 
furt de busunare. Dintre aceste două au 
și fost imediat descoperite, er autorii au 
fost arestați.

—o —
Școle închise. Din oausa epidemiilor, 

ce bântue orașul și județul Botoșani (Mol
dova), tdte școlile au fost închise pănă la 
1 Ootomvre st. v., așa eă acolo cursurile 
niol nu s’au deschis.

— O’
Un capelan osîndit. Tribunalul diu 

CinoI-bisericI osîndi alaltăerl pe capelanul 
Matia Rudolf din Szaszvâr, la șâse săptă
mâni temniță și 300 fi. amendă, pe motiv 
oă ar fi agitat contra legilor bisericescl- 
politioe.

Vocile «parelor bucurescene. In nu
mărul de erl al foiei nostre sub rubrica 
acâsta (pagina 2) din erorea paginatorului 
s’a pus textul articolului reprodus din 
„Timpul", ca articol al „Voinței Națio
nale", âr articolul acesteia, ca al „Tim
pului". Rectificând acesta, observăm, că de 
astă dată 4iarel0 au scris într’un gând în 
fața visitei împărătesei și prin urmare ceti
torii n’au putut să observe în foud nici o 
deosebire în mersul ideilor.

respun.de
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Resolvarea recursului în afacerea 
„Manifestului

La recursul bine cumpănit și 
basat pe argumente tari, ce l’a îna
intat d-1 Dr. Rațiu la ministrul de 
interne în contra sentinței vice-șpa- 
nului din Sibiiu în afacerea cu „Ma
nifestul", a sosit resoluțiunea minis
trului.

In urma acestui recurs, compus 
de d-1 advocat Dr. Amos Frâncu și 
înaintat de condamnatul, sentința 
vice-șpanului (10 (fii0 arest și 100 
fi. amendă) se aprdbă cu privire la 
vinovățiă și calificare, er partea pri- 
vitâre la fixarea pedepsei se modi
fică de cătră ministrul de interne 
și acusatul se condamnă numai la 
8 4>le arest și la plătirea clieltueli- 
lor de întreținere.

Etă pe ce s;a basat ministru', 
în hotărîrea sa:

MOTIVE:
Aousatul a reounoseut la pertractarea 

ținută în 27 Februarie a. o., că a redactat 
„Manifestul" publicat în nr. 27 al cjisrului 
politio „Tribuna", că ’l-a subscris ca pre
sident al comitetului național român, că 
’l-a trimis spre subsoriere membrilor oomi- 
tetolui exeoutiv al fostului partid național 
româD, și după îndeplinirea acestora ’l-a 
dat spre publicare în amintitul cjiar.

Prin fapta acesta recunosoută a acu- 
satului, precum și prin întreg cuprinsul 
„Manifestului" și mai ales prin expunerea, 
că acusatul dimpreună cu ceilalți colegi 
ai săi pe basa împuternicirii primite din 
conferența ținută la 22 Februarie 1892 
se simt ohemațl, ca membri ai comitetu
lui național, a oonduoe și a represents 
causa națională, se consideră, precum în 
treout așa și în viitor de factori executivi 
ai voinței poporului român și în conse- 
cuență vor face totul ce pretinde dela ei 
realisarea programului național și tote câte 
s’au hotărît în programul național, e do
vedit, că acusatul ca president al comite
tului execuiv al așa numitului „partid na
țional român" a desvoltat o activitate oo- 
răspuncjâtâre direoțiunii acestui partid.

Fiind însă, că aotivitatea așa numi
tului „partid național român" a fost oprită 
prin ordinațiunile ministerului de interne 
de sub numerii 321 și 1488/894 și publi
cate în numărul 6 din 1895 al foii oficiale 
„Budapest! Kozlony", călcarea acestei opre
liști s'a cualifioat pe basa § lui 1 din arti
colul de lege XL. 1879 de transgresiune; 
și fiind că de sine se înțelege, că oprită 
fiind activitatea partidului, aoâstă opreliște 
se estinde și asupra activității așa numi
tului comitet exeoutiv al partidului, — acn- 
satul Dr. loan Rațiu a trebuit să fiă decla
rat de vinovat pentru transgresiunea ce ’i-se 
impută, cu atât mai vârtos, pentru-oă nu 
s’a putut lua în considerare exoepțiunea 
aousatului, că după-oe Manifestul e un 
product de pressă, taxarea faptului cuali- 
ficat de transgresiune ar fi trebuit îndru
mată în cercul de oompetență nu al auto
rităților administrative, ci în cel al tribu
nalului — pentru-că autoritățile, oarl au 
procedat, n’au încriminat cuprinsul „Mani
festului" și pe iscălitorii lui nu ’i au pe
depsit pentru vătămări de lege sâu agita
ție oontra legilor, cari eveutual s’ar afla 
în el, ci pentru-că subscriind „Manifestul", 
ca membri ai comitetului executiv al „par
tidului național" disolvat, în contra amin
titei ordinațiunl ministeriale ’și-au oonti- 
nuat activitatea nepermisă, âr prin acâstă 
aotivitate, ca al cărei prim fruct eșit în 
publicitate se pote considera „Jfam/esfwZ", 
acusatul și ceilalți colegi au dat probe fap
tice despre călcarea unei opreliști emise 
în mod legal, și despre opunere în contra 
ordinelor guvernului statului; în urma aoes- 
tora pășirea autorităților administrative, 
chemate a executa legile și ordinațiunile 
guvernului, e pe deplin motivată.

Tot așa nu se p6te lua în considerare 
niol apărarea aceea a recursului de nuli
tate, oă adecă Manifestul l-au subsoris nu
mai șepte din cei condamnați în procesul 
Jjfemoraîîdwfai, dâr mai tărfliu grațiați, și 

nu întreg oomitetul esecutiv al așa numi
tului „partid național", din care causă Ma
nifestul, nu dovedesoe aotivitatea comitetu
lui eseoutiv, oi trebue oonsiderat simplu ca 
o deolarațiune de caracter ou totul privat 
a celor șepte dintre condamnații pentru 
Memorand — pentru-că abstrăgend dela 
aceea, oă apărarea aoâsta se oombate de 
sine prin reounâscerea însă-șl a aousatului, 
oă prin oiroularul său dela 6 Februarie 
1896 ca president al comitetului a trimis 
spre subsoriere Manifestul-proiect la ceilalți 
membri ai comitetului partidului național ; 
împregiurarea, că Manifestul numai șepte 
inși l-au subsoris nu altereză întru nimic 
vinovăția lor; pentru-oă citata ordinațiune 
ministerială nu opresoe numai aotivitatea 
ooleotivă a oomitetului eseoutiv, oi ea o- 
presoe și declară d9 transgresiune orl-oe 
aotivitate de partid, care corespunde direo
țiunii fostului „partid național român".

A trebuit să fiă desconsiderată mai 
departe și acea argumentare a aousatu
lui, ca și când prin ordinațiunea ministe
rială citată ar fi fost numai disolvat „par
tidul național român", și activitatea ma 
departe a oomitetului eseoutiv al aceluia ar 
fi fost lăsată neatinsă — pentru-că, cum 
mai sus am amintit, nu se pâte considera 
în mod logic de esistent un comitet ese
outiv, când partidul, oare îl exmite și în- 
oredințâză, e disolvat; prin disolvarea par
tidului în mod natural sunt disolvate și co
mitetele lui, orl-oare ar fi ele.

In sfîrșit nu s’a putut primi nici acea 
argumentare a aousatului, oă oprelesoea cu
prinsă în amintita ordinațiune ministerială 
se referesce numai la întrunirile, cari co
respund direcțiunii „partidului național ro
mân" disolvat, pentru-că aoestă ordinațiune 
pedepsesoe nu numai participarea în con- 
vooare de întruniri, oi, după-cum apare din 
întreg contextul, ea oualifică de transgre
siune în genere orl-ce aotivitate în direc
țiunea așa numitului „partid național ro
mân". Der prin aoeea, că aousatul a sub
scris acel Manifest, ca president al comite
tului esecutiv al „partidului național ro
mân" disolvat, l-a trimis membrilor comi
tetului esecutiv al acestui partid, și l-a adus 
la publioitate prin diare — a căloat opre- 
liscea cuprinsă în mult citata ordinațiune 
și a comis transgresiunea statorită în aoâstă 
ordinațiune.

La măsurarea pedepsei s’a luat ca îm- 
pregiurare agravantă, oă acusatul a fost 
deja pedepsit pentru agitațiune oomisă prin 
pressă.

Despre ce publicul comitatului se în- 
soiințeză pe lângă remiterea aduselor ra
portului vioe-oomitelui pentru u'terioră pro- 
oedură.

Budapesta, la 25 Iulie 1896.
La ordinul ministrului:

Dr. IllGjiyi, 
consilier ministerial.

Nou abonament
1st

gMlTâ TBAIS1WOIH
Cu fl Octomvre 1896 st. v.

se deselaide nou abonament Ia 
enre invităm pe toți amicii și spri
jinitorii fotei KaosSre.

FrețuE abonamentului»
Pentru Austro-Ungaria:

pe mzx axx ................................ 12 fl.
pe șese Imzxî ....... S fL. 
pe trei luni ................................ 3 fi.

Pentru România și străinătate:
pe mm. a,». ..... *40  fiaaxci
pe șese Imxlî..................... 20 „
p.e trei. ImuI ..................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale. 
Abonamente la numerele cu data 

de Duminecă:
Pentru Austro - Ungaria:

pe un an . ................................. 2 fi.
pe șese luni ..................................... i fi.

Pentru România și străinătate;
pe un an ................................ 8 franci
pe șese luni .... . . 4 „

Administrațiunea
„Gazetei Transâiwansei48.

încă câte-va amănunte dela Orșova 
și Mehadia.

Coloniștii sărmani din Slatina se adre
sară înainte ou câte-va săptămâni cătră Ma- 
jestatea Sa ou rugarea, oa, voind ei să 
vadă pe monarohul față ’n față, în treoere 
spre Orșova să poftâsoă și în oomuna lor. 
Se înțelege, li-se spuse omenilor, că do
rința lor nu se pdte împlini. împăratul însă 
aucjise de rugarea coloniștilor, și când sosi 
Sâmbăta treoută trenul imperial în apro- 
piarea comunei Slatina, spre bucuria locui
torilor înșirați lângă linia ferată, Majesta- 
tea Sa dete ordin, ca trenul să mârgă în 
oel mai înoet tempo, apoi se așecjâ în te
restră și zimbind le mulțumi ooloniștilor, 
cari acum îl putură vedâ bine pe monar- 
ohul.

*
Cei oe au luat parte la prânflul festiv 

din Mehadia spun, oă cei trei monarchl 
și-au ținut în moduri fârte diferite toastele. 
Împăratul nostru ceti textul cu voce cam 
slabă, dâr cu intonare căldurosă. Regele 
Carol toasta de-a rostul, cu vervă orato- 
rioă și ou mult temperament, pleoându-se 
de repețite-orl înaintea împăratului și în 
fine vorbind cu așa un[afeot, încât produse 
la masă mișoare generală. Regele Alexan
dru al Serbiei în fine îșl ceti toastul cam 
perplex, privind însă de mai multe ori cu 
o deosebită reverință spre împăratul, oare 
totdeuna clintea din cap în mod apro
bator.

*
Toți trei monarohil au fost fermecațl 

de posițiunea admirabilă a băilor heroulaue. 
Imediat înainte de prân4 se întâlni pe oo- 
ridorul palatului „Franoisc Iosif" Monar
ohul nostru ou regele Carol, oare vinea 
dela regele Serbiei. împăratul îșl luâ 6s- 
pele de braț și-l oonduse pe balcon ou cu
vintele :

— „A.cum să-ți arăt ceva admirabil de 
frumos."

Ambii monarohl rămaseră apoi mai 
mult timp adânciți în privirea sceneriei ne- 
desoriptibile, oe ofereau băile heroulane și 
împrejurimea romantică, oe înotă într’o mare 
de lumină.

*
Despre regele Carol se povestesce ur- 

mătorea episodă, ce s’ar fi petrecut la gara 
diu Orșova :

Regele Carol întorcându-se din Me
hadia, fii salutat cu cea mai mare reve
rință de publicul, oe se afla pe peronul 
gărei din Orșova. De-odată regele îșl scose 
capul pe ferestra cupeului său și striga cu 
voce tare:

- „Eljen!"
Maghiarii presențl se înțelege erupseră 

în aplause și aolamațiunl frenetice.

Monarchul nostru la gara dela Lugoșiu.
Lugoșiu, 30 Septemvre.

On. Redacțiune! Majestatea Sa monar
chul nostru, călătorind spre Orșova, Sâm
bătă la 11 ore a. m. sosind în gara Lugo- 
șiului, a fost întâmpinat ou insuflețire din 
partea numerosului publio oe-șl așteptă ou 
nerăbdare pre înalt Suveranul său.

Deși trenul imperial a staționat abia 5 
—6 minute în gară, Majestatea Sa, salu
tând publioul din ferâstra cupeului, a ob
servat ÎDtre notabilitățile orașului pe pe
ronul gărei și pe llustr. Sa Ștefan Moldovan, 
preposit capitular și prelat papal al diecesei 
Lugoșiului. Numai decât sa dat jos gră
bind ou pași repedl spre uestorul acestei 
dieoese întîmpindu-1 ou ouvintele :

— „D-Ta ești prepositul capitular din 
Lugoș?

La ce Ilustritatea Sa respunse:
— „Eu sunt Maj estate! Stefan Moldo- 

van.“
Apoi continuă astfel:
„PatruflecI și patru de ani au decurs 

de atunci, de când comunitatea Lugoșului 
aioea a arătat Majestăței Tale supunerea 
sa omagială și iubirea fiesoă, pentru care 
Majestatea Vostră, în curând Va-Țl îndurat 
și pe acesta comunitate a-o dărui ou epis
copie și oapitlu gr. cat. Așa, și acum din 

tâtă inima ne bucurăm, că 6r’ ni’sa dat 
ooasiune a ne desooperi iubirea fiâsoă, ru
gând pronia oeresoă ca să pute-Țl sevârși 
intenționata călătoriă cu ferioire, mărire și 
deplină sănătate.

După acesta Majestatea Sa îl în
treba pe venerabilul canonio:

— „D-Vostră n’ave-Țl Episcop?" 
La acâsța Ilustritatea Sa respunse:
— „Sunt aprâpe doi ani de când 

suntem fără Episoop, pentru aoea rugăm 
pe Majestatea Vâstră, oa să Vă îndura-Țl 
a ne dărui eu Episcop".

Majestatea Sa atunol cjis®•
— „Gât de îngrabă va fi".
Apoi se întorse în cupeu, âr’ cei pre

sențl erupseră puternice ovațiunl și strigăte 
de: Să trăâscă Majestatea Sa gloriosul nos
tru monarch!

X.

SC1R1 ULTIME.
Budapesta, 1 Octomvre. Majes

tatea Sa a sosit aci astăcjl la brele 
2 d. a., întorcându-se din România. 
Primiri oficidse nu s’au făcut.

Regele Carol, principii moște
nitori, și miniștrii au petrecut pe 
Majestatea Sa pană la Predeal.

Belgrad, 1 Octomvre. Regele 
Alexandru va încredința pe Simici cu 
formarea noului cabinet. Se vor- 
besce, că în urma numerbseior asa
sinate politice, Belgradul va fi pus în 
stare de asediu.

Paris, 1 Octomvre. Prințul Petru 
Carageorgevicî a sosit aci, și se cjice, 
că va fi primit în audiență de cătră 
Țar. E caracteristic, că prințul a 
primit în Viena pe mai mulțl poli
tician! șerbi și călătoria sa la Paris 
a fost ținută în secret.

Teatru german în Brașov. „Zigeuner- 
baron" ce s’a dat aseră a fost una din cele 
mai bine reușite representații ale acestei 
operte aiol. Puterile oe și le-a aquirat 
direcțiunea sunt de totă lauda.

D-ra Ioni E'ibenseliMz (Saffi) prima 
cântărâță angajată pentru acăstă stagiune 
are un sopran dulce, 'puternic, șoâlă forte 
bună și mult temperament. D l Hugo Ro
chelle (Barinkay) are un tenor liric nu prea 
forte dâr forte simpatio; ambii, ou deosebire 
însă cântărâță a fost viu aplaudați.

S’au mai distins d-ua Austerlitz (Cipra) 
și dra Muracefslca (Arsena). Forte sucoesă 
din tote punotele de vedere a fost presta- 
țiunea d-lui A. Leichter ca Zupan.

Corurile s’au purtat brav și ou deo
sebire pela mijlocul actului al doilea tâtă 
opereta a decurs mai ou efect.

Mâne Sâmbătă se va da opereta ,,Die 
Fledermaus. “

DIVERSE.
Bună zestre. Nu demult un oolabo- 

rator al unui cjiar beilines intervieva pa 
mai mulțl bărbați de stat oă ce părere au 
ei despre ce9tiunea orientală. Unul dintre 
aceștia, care deja se ocupase mult cu ces- 
tiunea orientală, îl esplică respectivului co
laborator al fâiei berlineze Gestiunea orien
tală, care pare a fi din cji în cj1 tot mai 
aoută, cu următorea anecdotă: — „Acum, 
când cetesc și aud atât de mult, că Tur
cia îșl va avâ sfârșitul în timpul cel mai 
apropiat, îmi vine în minte o întâmplare 
care s’a petrecut înainte de asta cam ou 
40 de ani, preoând eram în Viena. Un cjia" 
rist lua de soțiă pe fiica unui amploiat 
de stat înalt, și când ajunse vorba la zes
tre amploiatul îl răspunse țaristului: Fă
tul meu, bani și alte bunătăți nu-țl pot da, 
der âtă aol e cestiunea orientală, din acâsta 
prin oapibilitatea ta de a scrie poți trăi în 
îndestulire și o sută de ani".

Proprietar: Dr. Aiapiel
ReMr reSDOnsallil Gregarii»



Cursul ia bursa «Sin Viena»
Din 1 Octomvre 1896,

Reuta ung. de aur 4% ■ . ■
Rftuta de corbne ung. 4% • • 
Itcjpr. cd.il. fer. ung. în aur 4,/2% 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/20/ 
Oblig, căii. fer.ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
LosurI din 1860......................
Acții de ale Băncei anstro ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit

122.75
99.25

122.-
101.20 
121. -
97.10
97.50

155.25
101.35
101.55
101.45
122.45
144.50
947.—
403.—
370.50

NapoleondorI........................ 9.521/2
Hârci imperiale germane . . . 58.77 */ 4

*) Acest tren circul^ză

London vista....................................119.75
Paris vista.................................. 47.57 */ 2
Rente de oorbne austr. 4%. . . 100.95
Note italiene.................................. 44.40

Cursul pieței ESrașow.

Din 2 Ootomvre 1896.
Bancnote rom. Camp. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.48
Napoleon-d’ori Camp. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump, 126.— Vend. —.—
Mărci germane Cump. 58.30 Vend.
Lire turcesc! Cump. 10.60 Vend.
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 110.75

Nr. 14784—1896.

Publicațiune, 
privire la închiderea conductului 

de apă.
Din causa risipei de apă, ce co- 
multe partide, cari sunt în le-

cu

mit
gătură cu conductul de apa prin 
aceea, că nu închid robinetul (pipa) 
dela țeva in9talăției de apă, ci lasă 
se curgă fără trebuință în scoc și 
canal; instalația nu o țin în stare 
bună, unde nu este introdus măsu
rător de apă, udă grădinile cu apa 
din conduct, ceea ce este strict oprit, 
așa, este pericol de lipsa de apă pen
tru întrega populație. In reservbrele 
cele mari, cu tbte că isvbrele dau apă 
în abondanță, în urma risipei nu este 
provisiă de apă. Spre a întimpina 

pericolul lipsei de apă ce amenință 
a se ivi, se reduce întrebuințarea apei 
din conduct la orele următore; 
Dimineța dela 5 pană la 2 6re p. m. 
După amâ^I „ 5 „ „ 10 „ sera.

Se provocă tbte partidele, cari 
folososc apă din conduct, se HU 
facă risipă, ci se economisese apa. 
Cari se vor dovedi, că risipesc apa 
vor fi aspru pedepsiți.

In fine sunt toți locuitorii pro- 
vocați, că la cașuri de risipă de apă se 
aducă acesta la cunoscința economa- 
tului orășenesc și căpitanului orașului, 
și în acest mod se ajute oficiul a 
putea îndrepta abusul ce se comite 
cu risipa apei.

Brașov, 1 Octomvre 1896.
1081,1—1 Magistratul orășenesc.

Sosirea si jlocaroa
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 ore 07 m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după am^dl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.: 10 ore 19 minute sera.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: — bre — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 6re 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d, am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone — ore — m. dim.

trenurilor Ia Brașov.
Plecarea trenurilor din Braș.

I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am. 
Trenul de persone: 7 ore 43 min. s6ra. 
Tr. accelerat: 10 bre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin. 
Tr. accelerat; 5 6re 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecjl. 
Trenul acoel.: 2 bre 19 miri, după am,
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu. 

Trenul mixt: 8 6re 35 min. diminbța. 
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt; — ore — min. dim.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persone: 3 6re 1 după am. 
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin. 
Trenul de pers.: 5 6re 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persone 0 ore — min. sera.

unmai Joia Dumineca și la sărbători.

-vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potti face și relua 

ori și când dela 1-rna și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiaacă a arăta în deosebi, când voiesc- 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 

lămurit și s6 arate și posta ultimă.
Âdministraț. „Saz. Trans.““

Aziuncîuri
(inserpuni și reclame)

Sunfu a se adresa subscrisei 
admisnistraiiunL litra cașul pu
blicării unui anunciu mai muli 
de adiată se face scădemenf, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de muife-orî.

Admicistr. „Gazeta Trans. “

Numere singuratice
din „ Gazeta Transilvaniei *

ă 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


