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Espositură ces. și reg. în Pesta.
Brașov, 11 Aprilie v. 1895.

Ni-se anunță din Pesta, că opo- 
siția maghiară din dietă pregătesce 
un atac combinat contra guvernului 
în cestiunea privitdre la înființarea 
unui mareșalat de curte unguresc, care 
a fost ventilată de foile din Viena 
și din Pesta.

S’a bucinat ca o nouă isbendă, 
câștigată de actualul guvern, viitorea 
numire a contelui Ludovic Appony 
ca mareșal de curte unguresc, ce s’a 
pus în perspectivă. Impresiunea, ce 
a făcut’o însă acâstă scire mai ales 
în cercurile maghiare opositionale, 
a fost forte deprimătbre, pentru-că 
se asigură, că viitorulă mareșal un
guresc va fi supus oficiului mareșa
lului superior al curții din Viena.

Firesce, că cei ce se gândesc la 
o curte maghiară deosebită, au tre
buit se fiă neplăcut atinși de acesta 
scire. Acum vine un cțiai’ din Viena 
se clarifice cestiunea, care, fiice, nu 
este bine întelesă. „Neue fr. Presse“ 
spune, că încă atunci, când s’a re
cunoscut dualismul și fată cu curtea, 
în urma stăruinței or ti fostului mi- 
nistru-președinte Weckerle, s’a avut 
în vedere și înființarea unui mare
șalat de curte ungar, a căruia chiă- 
mare se fiă, de-a forma un punct 
central de întrunire pentru aristo- 
cratimea maghiară. Despre înfiin
țarea unui mareșalat unguresc inse, 
care ar avă se represente în mod 
juridic curtea, nu a fost nicî-odată 
vorbă.

E clar, prin urmare, după acestă 
esplicare, că viitorul mareșal ungu
resc al curții nu pbte fi indepen
dent, ci trebue să intre în organi- 
Batia întregei curți, care este co
mună ambelor state dualiste.

Punendu-se cestiunea pe basa 
acâata, nu pbte surprinde, că cei 
din stânga estremă, mai ale9, fac 
sgomot, că acum se va înființa în 
Pesta o filială a mareșalatului de 

curte superior ces. și reg. (k. u. k. 
Oberst - hofmeisteramts - Filiale), că 
acestă filială va fi întrodusă în ah 
manachul monarchiei comune și că 
printr’asta s’ar submina suverani
tatea de stat ungară mai mult, de
cât dâcă curtea ar rămâne în forma 
ei de astăfii.

„Nu acesta este curtea reg. ung., 
pe care a așteptat’o Maghiarul în 
ajunul mileniului și este un semn 
al timpurilor, că acestă cestiune, ce 
esistă mai bine de un pătrar de veac, 
cei din Viena cred, că o vor pute 
resolva ast-fel“, esclamă „Magyar- 
orszâg", și apelâză ărășî și ârăși la 
drepturile „natiunei“, cari trebuesc 
pretinse, pe când guvernul se laudă, 
că a putut dobândi o milă.

Resultatul este, că fâia oposi- 
tională nu vrâ se scie de-o curte co
mună dualistă, nu de organe comune 
ale curții, cu atât mai puțin de-o 
espositură ungurescă a mareșalului 
curții din Viena. Cu un cuvânt, opo- 
siția extremă pretinde o curte pe 
deplin independentă și fiice, că pri
vind espositură ca un succes națio
nal, Maghiarii ar renunța la acâstă 
aspirațiune a lor.

Și tocmai în ajunul mileniului 
se se creeze o astfel de espositură}! 
Atunci, când statul milenar ar fi 
trebuit se-și desfășure pe deplin su
veranitatea sa și splendorea corânei 
sale: atunci se revarsă asupra ei 
umbra întunecosă, ca nu cumva să 
se pătă distinge deplina suverani
tate a regelui apostolic maghiar!

Așa se tânguescefâiakossuthistă 
fiicând, că nu păte folosi tâtă pompa 
mileniului nimic, dâcă într’o cestiune 
ca a curții regesci, guvernul aruncă 
în spinarea țării o filială a mareșa
latului ces. reg. din Viena, ca se se 
vadă, că stăpâna Ungariei milenare 
e totuși Austria.

Cu acest chip de-a manevra al 
Maghiarilor suntem deja obicinuițl. 
El le-a folosit față cu Viena. De ce 

nu le-ar folosi și acuma? Bine ar fi 
decă am învăța și noi ceva din acestă 
tactică.

Bismarck despre naționalități.
Primind o deputațiune a Aus- 

triacilor din Grraz (Stiria), d. de 
Bismarck a răspuns prin următă- 
rele cuvinte la discursul de feli
citare :

„Când naționalitățile s’au amestecat 
în oursul istoriei, oa în Austria germană, 
ca în Ungaria și la noi în provinciile Posen 
și Prusia ocoidentală, trebue să reounosoem 
în acăsta prinoipiul, care se afirmă în na
tură: nici o viăță fără luptă. Lupta e ne
cesară ; dăr când trăescl sub același Suve
ran, trebue să combați cu un fel de in
dulgență și să nu lupți într’un mod, care 
să nu aibă alt scop și alt efect, decât de a 
indispune, de a blesa, de a excita și mai 
mult pe adversar. Nu vei pută tot-d’a-una 
să’l readuci la împăcare, der cred, că în 
Germania, ca și în Austro-Ungaria, com
baterea ar pută avă mai puțină aorimoniă 
personală și mai mult spirit creștinesc. 
Afară de acest spirit creștineso mai e și 
legătura care resultă din faptul aparținerii 
la un singur stat, ceea-ce trebue să ducă 
la indulgență în aprețiarea actelor, chiar 
ostile ale concetățenilor de alte naționa
lități".

„Prin aoăsta vreu să vă recomand — 
nu sciu dăcă o voiu face cu său fără în
demânare — o ore-oare doză de conciliare, 
de toleranță față ou vecinii d-vostră, cari 
nu sunt Germani. In calitatea mea de 
German nu pot pretinde, că indulgența este, 
din partea nostră, un semn al superiorității; 
ași dori însă să aveți simțământul, că națio
nalitatea d-vostră, care are mai multe drep
turi, trebue să șl aprețieze adversarii mai 
puțin favorisațl cu indulgența unei mai 
înalte consciințe de sine însu-șl. Cred, că 
D-fieu ne-a creat, pe noi Germanii, mai 
puternici — vreu să die, că ne-a dotat cu 
o virilitate mai bogată. (Ilaritate). D-fieu, 
oare a împărțit cele două elemente, mas
culin și femenin, în tote luorurile naturei, 

a făout același lucru în grupările europene* 
Când Germanul rămâne în starea pură, fără 
amestec slav său celtic, el devine călugăr 
nohis în mănăstire (mare ilaritate): se dis
pută cu oongenerul său. Când a intrat în 
amestecătură, sfîrșesoe tot-d’a-una, ou răb
dare și statornicie, prin a fi elementul oon- 
duoător, ceea-oe este rolul bărbatului în 
căsniciă. (Ilaritate). Nu ași voi să blesez 
pe nici un Slav, dăr ei au multe din cali
tățile femeilor: grația, fineța, îndemâuarea, 
violenia (aprobări și ilaritate), și, pe lângă 
dânșii, Germanii au adesea aerul greoi și 
împrumutat.

„Der greutatea decisivă e de partea 
năstră. De aceea țin să vă die: Purtați-vă 
față ou adversarii d-vostră slavi, chiar în 
cea mai viuă iritațiă și în oonjecturile cele 
mâi grele, cu simțimântul intim — (fie: 
profund intim și nu afișat, — că sunteți 
superiori și așa veți rămână. Nu păte fi 
alt-fel, mai ou semă în Austria. Austria ac
tuală, întrăgă, se întemeiază pe o birocra
ție germană, pe o armată formată în mod 
german, și alt-fel nu s"ar pute să fiă.

„Inoă o recomandațiă: mănținețl ou 
îngrijire legătura d-vostră cu dinastia, ou 
mai multă îngrijire de cât tot-d’a-una. Afa
cerile nostre în imperiul german m’au în
vățat de 30 de ani, oe faotor puternic pen
tru destinele unei țări este o dinastia, oare 
s’a mărit împreună cu dânsa".

România, ca mântuitârea armatei 
rusesc!.

Acesta este titlul unui capitol 
din cartea, ce a scos’o de sub țipai* 
d-1 Lakes Lajos în Oradea-mare și 
în care se cuprinde originea și is
toricul res boiul ui ruso-româno-turc 
din 1877.

D-1 Lakos își împarte lucrarea 
în doue părți: In prima parte es- 
pune căușele și decursul resboiului, 
er în partea a doua își publică im- 
presiunile personale din Turcia.

Ceea ce ne interesâză pe noi 
din lucrarea d-lui Lakos, este mai 
ales partea în care dânsul arată cu 
fapte și dovefii, că dâcă armatele

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

La o moșiă depărtată.
Arabesc, de Herites.

Era o viăță urîciosă și uniforma! De 
dimineță ne sculam, ne plimbam câțe-un 
pătrar de oră prin grădină, stând în loc în
aintea vr’unui pom său tufiș, și esaminând, 
că ore sunt căpte merele, său mâniându-ne, 
că peste nopte o mână necunoscută comi
sese un atentat asupra persecelor, cari de 
săptămâni erau obiectul dorințelor nostre; 
apoi dejunam, dup’aceea repetam pentru a 
cincl-fiecea 6ră a treia deolinațiune latină, 
și decă acesta ne supăra, fugiam în impe
riul japones, căutând pe chartă reședința 
lui. Tote aoeste le făceam pentru cultivarea 
și nobilitarea discipulului meu, care însă se 
juca cu hapucul (mingea), sâu strivea per
lele și ooralele de pe rocul său. La amădi 
aveam fericirea să văd pedămna, o femeiă 
forte grasă, care vecinie se plângea de 
nervi slabi și de migrenă ; urma apoi oa- 
feaua năgră, însoțită de o conversația, care 
se învârtea tot în jurul nervilor amintiți, 

apoi .ărășl a treia deolinațiune, a patra, o 
plimbare prin grădină, său o escursiune pe 
câmpuri, ojină, — deolinațiune, — plimbare
— apoi oină și asigurarea domnei, că chi
nul cu nervii de diminăța s’a mărit în mod 
nesuportabil, — apoi strigăte și căutat după 
micul Robert, oare pe nevăzute se sciea 
furișa din sufrageriă, pentru de-a vâna prin 
curte după găini, său pentru de-a năcăji pe 
bătrânul și orbul Hector; — apoi adurmi- 
rea lui Robert, împreunată din partea lui 
ou un plâns de câte-o jumătate de oră — 
și în fine, câte-va momente liniștite, în cari 
instructorul de casă putea simți oa om, și-și 
putea citi poeții predilecțl, dâcă nu-1 îm
piedeca dela acăsta horăitul uniform al dis
cipulului său.

In fine e nopte, un vis plăcut îl duce 
pe sermanul instructor chinuit departe de 
pământ, în regiuni ceresoi, se păte chiar în 
brațele — der de ce să se trădeze acăsta!
— Și apoi din nou trefiitul — e diminâță,
— e dimineță — programa ărășl începe....

Pe stăpânul meu, pe d-1 bancher 
Wurm, nu l’am văfiut totă vera; numai la 
Crăciun veni la țără, aducând scumpei sale 
soții trei haine de mătasă, micului Robert 

un orologiu de aur, care în aceeași (fi fu 
despoiat de arătătore, și mie nu soiu a câtea 
țigaretă de spumă. De-altmintrelea sosirea 
d-lui Wurm nu produoea niol o schimbare 
pe moșia nostră, afară dor, că la oină, pe 
lângă plângerile domnei asupra nervilor, 
mai trebuia să asoultăm cu paciință și pe 
cele ale domnului asupra stomacului stricat.

După Crăciun ne mutarăm, cu un ade
vărat caos de cofere, pachete și outii, la 
Praga, pentru de-a ne întărce din nou la 
țără, îndată-ce va răsări cea dintâi rafiă de 
primăvără. Astfel se repeta acăsta timp de 
trei ani.

La începutul anului al patru-lea însă 
se făcu o schimbare, o schimbare generală.

Domna se bolnăvi serios, și după ce, 
durere, fără resultat întrebuința o întrăgă 
farmaciă homeopatică, muri — nu însă din 
eausa nervilor, oi din lipsa de mișcare, cum 
asigura medicul. Soțul întristat sosi ime
diat înainte de-a muri ea, îi închise ochii 
și o îmormentâ cu mare pompă în oripta 
familiară. Apoi ărășl se reîntorse în ca
pitală.

Astfel rămăsei la moșiă numai eu și 
cu micul Robert. De-altmintrelea și cjilele 

mele acolo erau numărate, de-drece ou în
ceperea viitorului an scolastec, discipulul 
meu avea să trăcă în gimnasiu, și eu — 
calea valea!

O, cum doriam libertatea, cum mă 
bucuram să pot trăi cât-va timp pe punga 
mea, din banii adunați,' și pe lângă aceea 
să-mi finesc studiile. 'Ml făceam planuri, 
cum voi depune esamenele, cum voi 
ocupa o oatedră de profesor, pentru de-a 
enara din timpurile frumose trecute, și după 
terminarea firelor de prelegere, oum mă 
voi transpune ărășl în realitatea plăoută, 
grăbind spre oasă, unde mă va întâmpina 
drăgălașa domnă profesără, — ea se aruncă 
ou un țipet de buouriă în brațule mele ! 
O, visuri plăoute! Păte că sunt copilăresol, 
der nu ridețl de ele, — oăol vai, cât de 
scumpe-mi sunt! Mititica domnă profesoră 
are un păr bogat, negru, ochi plini de foc, 
o guriță de roșă, tot-dăuna ascuțită, gata 
de-a rîde, ori de-a săruta, — cum voițl.

Și o chiamă Anița. O, visuri frumăse, 
nebune.....

Era vara, când primii dela d-1 Wurm 
depeșa, că peste trei săptămâni ărășl va 
veni la moșiă. Tot-odată îmi ceru să fao, 
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rusescl s’au bucurat de victorii pe 
câmpiile Bulgariei, acâsta n’au s’o 
mulțămescă decât tinerei și vitejei 
armate române, — care în cele din 
urmă a mântuit’o de o formală că
dere rușinosă.

Der să lăsăm se vorbescă au
torul :

Aprope sunt convins înainte, că tit
lul acestei părți a luorării mele, nu numai 
oă va apărâ înaintea multora ca disputa
tul, ci aserțiunile, ce se ouprind, aid vor 
fi privite, ca fiind dubie. Dâr acâsta nu e 
nici o aserțiune absurdă, nici creațiunea 
unei fantasii cutezate, ci oglinda fidelă a 
istorîef.

Dâcă urmărim cu atențiune decursul 
răsboiului ruso-româno-turc, respective mo
mentele lui mai principale, și dâcă cumpe- 
nim eventualitățile acele, cari s’ar fi dat 
de sigur, dâcă România — oredinciâsă obli- 
gamentelor impuse ei de convenția din Pa
ris — ar fi cooperat, ca vasală, ou Rusia: 
atunci vedem clar, că în al doilea răsboiu 
al „Oestiunei Orientului1*, principatul Ro
mâniei a fost de fapt acea pâtră unghiulară, 
în jurul căreia s’a învârtit în drâpta sâu în 
stânga lupta, și tocmai pentru acâstă in
fluență decidâtore, ea a fost faotorul, care 
a întărit armata rusâscă defectuosă și 
grediă prin alăturarea la ea, și ajutând’o la 
învingere, a mântuit’o dela o devingere 
urîtă.

Nu pote fi lucru mai ușor, decât a 
dovedi, că succesele, pe cari le-a avut Rusia, 
du pote să le mulțămâscă decât atitudinei 
politice a României de-o parte, âr de altă 
parte amesteoului de arme al aoestui prin
cipat. Că ce faotor deosebit de însămnat 
și de nespusă valâre a putut se fiă Ro
mânia pentru ajungerea la viotoriă a ar
melor rusesc!, îmi e destul a mă provooa 
la împrejurările de mai jos și a pune în
trebarea : ore oum și-ar fi început Rusia 
acțiunea contra Turcilor; bre oum și-ar fi 
esecutat marșul strategic; ce fel de piedecl 
ar fi trebuit sâ învingă, numai ca sâ forțeze 
trecerea Dunărei; și, în fine, câți âmenl și 
în ce condițiunl i-ar fi râmas din armata 
demoralisată de Sud, cu cari se pășâscă 
pe teritor turcesc, la cas dâcă România 
ar fi observat ținută neutrală, seu, tocmai 
în virtutea vasalității, și-ar fi pus oștirile 
la disposițiunea Porții, ca aliat?

Presupunând primul cas, adecă neu
tralitatea României, situația s’ar fi creat 
ast-fel:

Fiind-că armata română n’a pășit în 
acțiune, ea deșertând Moldova s’ar fi re
tras în Muntenia și în locul ei armatele 
turcescl merg în Moldova, se înlănțuesc pe 
țărmul drept al Prutului și râdimându-se 
pe defensivă, aștâptă aici primul atac al 
Rușilor.

Suposițiunea aoâsta e nespus de pă
gubitor© pentru armata rusâscă, dedrece 
în cașul acesta Rușii neputând să-și posteze 
armatele pe teritor român, ci rusesc, și 
înainte de a atinge teritor român, mai în

că odăile din aripa stângă sâ fiă întocmite 
pentru — soția sa. Soirea acesta produse 
o adevărată revoluția. Administratorul moșiei 
alerga dela un loc la altul, dând ordine 
grabnice lucrătorilor. Robert, în nevino
văția sa oopilăresoă, se bucura de noua 
mamă; de (jece-orl pe 4i mâ întreba, dâoă 
ea îl va iubi. Servitorimea murmura în as
cuns și pe față în contra domnului, pentru- 
că îșl uitase așa curând de mârtă, și dis
cuta deja în modul cel mai amânunțit des
pre a doua dâmnă, pe care niol n’o cu- 
noscea. Mie îmi era totul indiferent.

In fine sosi diua așteptată. O calâscă 
se opri înaintea vilei împodobite. Eu și 
micul Robert ne ooborîrăm pe scară pentru 
de-a primi pe noii venițl. D-l Wurm sări 
cu o elastioitate admirabilă, aprope juve
nilă, din trăsură, întingând mâna soției 
sale. Ea se răcjimâ pe brațul lui, îșl netecji 
orețele mantilei de călătoria și-și ridică 
vălul.

Mi-se pare, că mă făcui palid.
Robert sări la ea, o îmbrățișâ și ea 

se plecă cu dragoste spre el. Stăpânul meu 
privea încântat la acâstă scenă drăgălașă. 

tâiu ar fi fost siliți sâ trâcă Prutul, res
pective sâ facă o trecere prin fooul uoitjâ- 
tor al Turoilor.... Așa-dâră, dâoă puterea 
armată a Rusiei ar fi trebuit sâ folosâscă 
arma chiar și la țărmul Prutului, atunci 
nu mai încape îndoială, că îndată la înce
put ar fi trecut în Moldova c’o nespus de 
mare pierdere și c’o armată deprimată deja. 
Aici începând înaintarea, tot pasul, ce tre
buia să-l facă, tâtă palma de pământ, ce 
voia s’o ocupe, li-ar fi putut face și avâ 
numai prin jertfe de sânge și de vieți 
omenescl.

Să (jicem, că armatele turoescl, pu6e 
în strîmtore de cătră armatele rusescl, ar 
fi trebuit să retireze; la cașul acesta Rușii 
află înaintea lor a doua liniă de apărare a 
Osmanilor — acea parte îngustă de țâră, 
care se estinde dela Galați pănă în Capații 
sud-ostiol, învrestată de ape mai mici seu 
mai mari — cari prin ridicarea grabnică 
de forturi de pământ, la cari se prioep de 
minune, ar fi reținut armata rusâscă, pe 
care ar fi costat’o mari sforțări, ca să potă 
rupe și trece și acâstă liniă.

Așa-dâră în cașul neutralității Româ
niei, armatele rusescl, înainte de a oerca 
treoerea Dunărei, ar fi trebuit să străbată 
mai întâi prin cele două linii de apărare 
turcescl și tot prin atâtea focuri uci$bt6re; 
în aceste lupte și-ar fi pierdut o conside
rabilă parte din ele, ar fi scădut în forță 
și lipsite de încredere în sine și însufle
țirea atât de indispensabile, ar fi trebuit, ca 
luptând mai departe, să mârgă spre Dunăre 
și acolo să opereze o trecere forțată prin 
al treilea foc ucidător al Osmanilor.

Ore ce s’ar fi întâmplat și ce sfîrșit 
ar fi avut răsboiul ruso-turo, în cașul, când 
Porta manevrând cu sistem, ar fi înșelat 
pe Ruși la Dunăre, și li-ar fi dat aici lupta 
deoisivă?... Intr’adevăr me îndoesc, că Rușii 
în cașul acesta ar fi putut trece măcar 
unul peste munții Balcani; sâu chiar dâoă 
s’ar fi întâmplat acâsta, Plevna totuși n'ar 
fi cădut. De sigur însă ei ar fi fost bătuți 
aici așa, încât refugiându-se în patru părți 
ale lumei, apoi având tăiată orl-ce liniă de 
retragere, mare parte ar fi cădut în capti
vitate turcâscă.

Aoâsta ar fi fost situația, în oas oă 
România și-ar fi păstrat neutralitatea.

(Va urma).

SOIRILE OILEX
— 11 (23) Aprilie.

Pregătiri pentru instalare. Din Bla
șiu ni-se scrie: In orășelul nostru tote arată, 
că se apropiă intrarea noului mire. La cur
tea metropolitană se fac mari pregătiri: 
castelul, curtea, grădina și tdt6 clădirile se 
repară și înoesc în mare grabă. S’a luat 
măsura diferitelor odăi și s’a trimis la Lu- 
goș pentru a sci, ce fel de mobile să se 
procure pentru odăi. Corul de sub condu
cerea d-lui profesor de musică lacob Mu- 
reșianu se pregătesce asemenea atât pen

Intr’aceea mă reculesei și, de sigur, pe fața 
mea nu se mai putea observa nici o urmă 
de emoțiune. Cu un compliment mut salutai 
tînăra domnă.

— „Am audit multe laude asupra 
D-tale“, c}ise ea.

Nu mă mai ounosoea, nu voia să mă 
cunâscă. Și totuși a fost un timp... Tînăra 
domnă Wurm era Anița mea, drăguța și 
mica mea profesoră, dorința visurilor mele, 
speranța viitorului meu.

— „Stimată dâmnă", cjisei eu, accen
tuând aspru fiă-care vorbă, „am făout tot- 
dâuna numai aceea, ce’ml dicta consciința 
curată".

Vorbele mele amare avură efect, 
dâmna se cutremură ușor, o văcjui — și 
mă buourai. Eram îndestulit cu răsbuna- 
rea mea.

Acum se produse viâță pe moșiă. Tî- 
năra domnă făcu numărâse visite la mo
șiile din jur, și primea mulțl ospețî. D-l 
Wurm, care de altă-dată abia petrecea 
câte-va 4^0 la moșiă, sub pretest, că lu
crul cel mult îl chiamă la Braga, rămase 
aouma aici întregă vâra. îșl văpsia cu 

tru oântările dela s. liturgiă, cât și pentru 
ooncertul din cjiua instalării. Se presupune 
ou totă probabilitatea, oă noul Metrepolit 
va sosi în luna lui Mai, 4’ua sosirei însă 
nimenea nu o scie în Blașiu, nici chiar fra
tele Escelenței Sale nu pâte da deslușiri 
în privința aoâsta.

— o—
Transferare. Monitorul militar publioă 

transferarea d-lui căpitan oes. și reg. Vin- 
cențiu Visoina dela regimentul 50 din loc 
la regimentul 22 de infanteriă în Dalmația. 
D-sa, unul din aoei puțini oficerl de națio
nalitate română, cari posed tâte titlurile 
pentru înaintare în gradele superidre, era 
nu numai bine văc|ut în tote cercurile ora
șului nostru, dâră se bucura și de stima și 
simpatia deosebită a tuturor celor, cari i-au 
făcut ouno8cința în scurtul timp, de când 
se află în Brașov. Regimentul 50, din care 
iese d. Fesoiwa, este acela, care s’a format 
din batalionul renumit năsăudean, al căruia 
stâg a fost deoorat ou medalia de aur pen
tru virtute militară, și este românesc, având 
limba regimentului română. Regretăm deol 
cu atât mai mult depărtarea d-lui căpitan 
Visojna de aici, cu cât, afară de d sa, mai 
sunt la acest regiment, între vre-o 32 de 
oficerl, numai înoă trei Români.

— o—
Noue volnicii la Vaț. Cetim în „Drep

tatea" dela 22 Aprilie: Erl a oăutat pe 
confratele Dr. Branisce în temnița dela Vaț 
fratele-său Victor. îndată oe s’a presentat 
la directorul temniței, acesta i-a dat un 
pandur oa însoțitor ou espresa poruncă, 
ca să nu admită, ca fratele deținutului să 
vorbâscă cu acosta decât în limba ungu- 
râscă. Dr. Branisce audind, ce a hotărîtdi- 
reotorul, a spus pandurului, ca să se ducă 
și se spună stăpânului său, că dâcă nu-i ad
mite să vorbâscă ou fratele său în limba 
maternă, atunci să-i dee pe cine-va, care 
înțelege limba germană. Direotorul n’a voit 
să permită niol lucrul aoesta atât de 
just, după ce fratele întemnițatului nici nu 
scie bine limba ungurâscă. Fratele a tre
buit deci să se despartă de întemnițatul 
său frate fără a-i putâ vorbi un cuvânt.

—o —
Incendiu. Un călător ne spune, că 

cjilele trecute a isbucnit un mare incendiu 
în oomuna Sâncel de lângă Blașiu prefă- 
când în cenușă peste 20 de case cu aparti- 
nențcle lor. Nenorooiții țărani români au ră
mas in cea mai cumplită miseriă.

In biblioteca macedonean dela ar- 
chiva statului din Bucuresol, a căreia des
chidere și catalogare s’a început de 2 săp
tămâni, s’a descoperit un număr însemnat 
de cărți din cele mai rare. Intre altele s’a 
găsit o evangeliă, scrisă totă de mâna schi- 
somonachei Nastasia dela mănăstirea Vă- 
rateo acum un veao și jumătate. Literele 
inițiale ale diferitelor capitole sunt înflo
rite cu multă artă și aurite. Este atâta măes- 
triă în acâstă lucrare, încât credem că a 
trebuit o viâță întregă, ca să potă fi săver- 

îngrijire perii suri, cari îl trădau, și urma 
soției sale în tâte locurile, ca și o umbră. 
Ii săruta cu galanteriă mâna și la plimbări 
îi ducea șalul persic.

Dâmna era veselă, adese-orl chiar și 
sburdalnică; alerga cu Robert prin grădină, 
ca și când ar fi o fetiță tînără, căloa în 
piciâre pepenii cei mai frumoși sâu spărgea 
cu hapucul câte-va geamuri. De multe-orl 
mă lovia grațios ou eventaliul și apoi, rî- 
cjând, se ascundea după âre-care tufiș. Eu 
nu-i dedeam deosebită atențiune și mă con
sacram cu totul datorințelor mele de in
structor. La mâncare nu vorbiam, afară 
numai dâoă trebuia neapărat s’o fac. Peste 
tot mă feriam de-a o privi. Adese, adese-orî 
lăsam pe Robert și mergeam singur prin 
grădină, Chiar înfloriau georginele. Roșele 
deja se veștecjiau, foițele lor zăceau îm- 
prăsciate pe pământ. Mă uitam lung, lung 
la ele, apoi erupeam într’un rîs sălbatic, 
când le mâna vântul. Foițe de rose — vi
suri de rose.

(Va urma.) 

șită. Se mai găsesc în aoâstă bogată biblio
tecă, care numără vr’o 15,0C0 volume, evan- 
gelii dintre cele dintâiu tipărite în româ- 
nesce, ceaslâve, trepetnice și altele. Acâstă 
comoră oulturală stătea zăvorită de vr’o 
18 ani!

Doliul Bucovinenilor. Multe comune 
din Arohidieoesa Bucovinei, în semn de ve- 
nerațiune pentru reposatul Arohiepiscop Dr. 
Silvestru-Morariu, au decis — dioe „Gaz. Bu- 
oov " — a lua doliu pe timp de șâse săptă
mâni și a nu aranja strânsurile cu joc. Co
muna Ceahor, pe oare reposatul Arohiepis
cop a păstorit’o 20 de ani, a decis asemenea 
doliu pe timpul de șâse luni. Societatea 
academioă „Junimea" a deois a lua doliu 
pănă la 1 Maiu a. o. v.

—o —
Calea ferată Bncuresci-Constanța. In 

noul mers al trenurilor, care va întră în 
vigore la 1 Maiu st. n., se prevăd — scrie 
„Timpul", — trei trenuri nouă, mixte, de pa
sageri și accelarate, cari vor merge direot 
dela Bucureștii la Constanța. Pentru aceste 
trenuri s’au clădit trei gări, cari vor purta 
numirile: Dunărea, Borceași Saligny. Aceste 
trenuri se vor pune în circulația prin 
Iunie, când se speră, că podul de peste Du
năre va fi definitiv gata.

— o—
Dr. Svetozar Miletic! va împlini în 

10 Februarie 1896 etatea de șâpte-(jecl ani. 
piarul sârbesc „Zastava" a publicat deja 
din incidentul acesta, un apel cătră popo
rul sârbesc din Ungaria, în oare îl rogă 
să serbeze în mod festiv acea cp-

— o —
Țarul contra libertăței pressei. O 

scire telegrafică din Petersburg spune, că 
la rugarea a 70 de representațl ai pressei 
și literaturei rusescl, privitore la modifi
carea legei de pressă, Țarul a hotărît, ca 
rugarea să fiă refusată, de-orece ©omisiunea 
constătătore din persdne dela ministerial de 
justițiă și interne și procuratorul suprem al 
Sinodului, a fost contra. Motivele sunt, că 
legea de pressă esistentă e forte bună, pri- 
vaților fiindu-le oprit de-altmintrelea a cere 
dela Țar modifioarea cutărei legi.

Brutalități gendarmerescl în Săcele.
D-l Mihail Alexandrescu, comer

ciant și meseriaș român în Săcele, 
care este cetățen român, stabilit la 
noi de câți-va ani, ne comunică 
următorul cas revoltător, petrecut cu 
d-sa, asupra căruia de-ocamdată ne 
mărginim a atrage atențiunea auto
rităților competente și în deosebi a 
Consulatului român din Budapesta:

Săcele, 10 (22) Aprilie 1895.
Domnule Redactor! Vineri sâra între 

orele 7 — 8, când tocmai mă aflam în pră
vălia mea, mă pomenesc de-odată, că 
intră înlăuntru doi gendarml înarmați, în
soțiți de juratul oomunal Radu Urez. Fără 
de a-ml spune, unde, pentru ce și din al 
cui ordin, mă provocară să-i urmez. Am 
întrebat atunci, din al cui ordin vor să 
mă escorteze? Gendarmii la acâsta mi-au 
răspuns în ton aspru: „Gyere velunk!^ 
(Vino cu noi!}

N’aveam ce face. Credeam, că mă vor 
duoe la fisolgăbireul și, după-ce vor lua cu 
mine interogatorul, mă vor libera, deâre-ce 
nu mă scieam prin nimic oulpabil.

Am plecat deci. Văflând însă, că mă 
duc în altă direcțiune, m'am adresat din 
nou cătră juratul comunal cu cuvintele: 
„Unde mă duceți, Duțule?" Acesta însă, 
deși se pretinde a fi Român, îmi 4lse Pe 
unguresce: „Holgos, ne beszejen nekem 
olâhul!" (Taci, nu-mi vorbi valahioesce!)

Observ, că juratul Radu Urez nici nu 
se ține de partea comunei, în care locueso 
eu. Chiămat de a conduce pe gendarml ar 
fi fost juratul Nagy Jstvân, căci aoesta se 
ține de partea, unde este locuința mea. Se 
vede însă, că între gendarml și între Radu 
Urez s’a plănuit anume acest atentat con
tra mea.

Mă duseră apoi între baionete la lo
cuința amintitului jurat și, după ce mă 
băgară într’un șop, juratul, fără a-mi cțice 
un singur cuvânt, se aruncă asupra mea și 
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îmi trase done palme. La întrebarea: „pen
tru ce dai, Duțule?“ — aoesta nu-mi răs
punse nimic, ci eși, lăsându-mâ numai cu 
oei doi gendarml.

Acum unul dintre gendarml, cu numele 
Jozșa Sândor, scrise sabia și începu să dea 
fără milă peste mâni și peste piciore, făcrindu- 
mri tot venăt. Băgă apoi ârășl sabia în tâcă 
și se adresă oătră mine cu cuvintele: „Ai 
vogyok rin? (Cine sunt eu?)

Nu scieam, ce să-i răspund. Eu sunt 
cetățrin român, am venit în Transilvania 
abia de oâțl-va ani și nu pot vorbi ungu- 
■resce. La întrebarea, că cine e el, i-am răs
puns cum am soiut, cjioendu-i: „ember vo- 
gyâl bordtom.a Voiam adecă să-i 410> oă nu 
e niol el mai mult, decât un om.

Gendarniul scose atunci din nou sa- 
liia și începi! se dea și mai strajnic, 
strigând pe ungurește, că el este „ur“ 
(domn). îndreptă ascuțișul săbiei spre peptul 
meu și-ml cțise: „Megolom âs itt temetem“. 
(Te omor și aici te îngrop 1). Puse apoi 
ârășl sabia în tâcă și începîi acum a m& 
lovi cu condacul puscei.

Intr’aceea vod! ârășl înlăuntru juratul 
Radu Urez, âr gendarmul Jozsa mă slobocji 
atunci cu cuvintele: „Măr most mehetz. 
Ugyej, ne hogy hajjunk, hogy megvertiink !“ 
(Acum poți merge. Bagă de sâmă, nu 
cumva să aucjim, că te-am bătut!)

Cu asta s’a isprăvit acest atentat să
vârșit oontra persânei mele. In diminâța ur- 
mătore mi-am scos atestat medical pe basa oă- 
ruia voi încerca a-ml cere satisfacția, — de 
cumva mai pote spera și un Român la 
satisfacția într’un stat stăpânit de asemeni 
elemente.

Mihail Alexandrescu, 
brutar.

Congregația comitatului Brașov.
La raportul din numărul de Sâmbătă 

*1 foiei nâstre mai adaugem următorele, ca 
întregire despre deoursul adunării de Joi:

Se anunță, că ministrul de interne 
a aprobat sistemisarea a două posturi de 
diurniștl ou câte 437 fi anual. Cassarului 
și controlorului comitatului li-se înouviin- 
țâză o remunerare de câte 100 fl. pe anii 
1895/1896. Toți funcționarii și servitorii 
dela comitat vor primi o urcare de salar 
cu 9% Și adaus de scumpete 11%.

D-l viceșpan Jekel raportâză despre 
noua împărțire a afacerilor de manipulare. 
Propune a se alege două comisiunl, una 
ca să compună un statut despre manipu
larea la oficiul central și alta un regu'a- 
ment pentru comisia permanentă. Se pri- 
rnesce. La propunerea președintelui, se es- 
primă în procesul verbal mulțămire d-lui 
viceșpan pentru diligința și zelul ce-1 des- 
voltă în oficiul său. — Ca locțiitor de fis
cal comitatens se alege d-l Ludovic Harmath.

Protonotarul Panczel raportâză asu
pra statutului privitor la abatorul orășe
nesc. Raportul se ia la cunoscință și se 
decide ca statutul să fiă retrimis represen- 
tanței orășenescl Bpre modificare în sensul 
legilor și a hotărîrilor ministeriului.

Urmâză alte punote, între cari apro
barea urcării salarului primarului Brenner- 
iberg cu 1000 fi., dâr nu ca salar ordinar, 
ci numai ca adaus. — Se aprobă statutul 
asupra comerciului cu haine și obiecte vechi, 
.oare este eliminat din stradele prinoipale 
ale orașului. — La oapitlul cererilor de 
pensionare a văduvelor se decide a se 
.acorda văduvei răposatului notar Ion Gă- 
vruș din Satulung 96 fl. anual ca pensiune, 
âr ca adaus pentru crescerea orfanilor ase
menea 96 fl.

„Atentatul dela Bocsig“.
Trocesnl de calmare contra „Magyar Hirlap".

(După notițele luate la pertractare.)

Procesul, care a decurs la 18 și 19 
Aprilie înaintea Curții cu jurați din Buda
pesta, merită să fiă cunoscut de întreg pu
blicul românesc în totă estensiunea lui. 
Din el se vede, de oparte pană unde merge 
în Ungaria cutezanța unor omeni dela 
pressa maghiară, de altă parte caracterisâză. 
viața nâstră publică. Cu atât mai intere
sant e acest prooes, ou cât între numeroșii 
martori au fost și personalități însemnate, ale 
căror fasionărl merită să fiă cunoscute. Etă 
de ce voiu da mai multe atențiune acestui 
proces.

Substratul procesului.
„Magyar Hirlap“ din Budapesta pu

blicase în numărul său dela 17 Septemvre 
1893 un prim articol întitulat: „Nem trir- 
tent semmi“ și subscris de Horvâth Gyula, 

. deputat dietal. In aoest articol se diceau 
următorele:

„Nu s’a întâmplat nimica, numai cât 
popa din Bocsig în predioa sa dela 6 Sep
temvre a meditat despre aceea, oă dâră 
s’ar putâ opri puțin trenul, care aduce pe 
regele la Borossebes.

„Nu s’a întâmplat nimica, numai des
pre aceea au meditat credincioșii, că astfel 
pe cale scurtă s’ar putâ răsbuna ofensa, ce 
i s’a adus episcopului Pavel. (Alusiune la 
vandalismul dela Oradea-Mare).

„Nu s’a întâmplat nimica, numai oât 
poporul român, în urma sfintelor cuvântări 
ale popilor, așa șl-a pierdut firea, încât pe 
timpul cât a petrecut regele acolo, nu șî-a 
găsit haine de sărbătore în lăcjile sale“.

La judele de instrucțiă autorul arti
colului Horvath Gyula a declarat, că el a 
„atacat“ pe părintele Papp „ca pe un fac
tor al uneltirilor, ce amenințau mult liniștea 
țării, conducerea guvernării și siguritatea 
domnitorului^. Așa stă în procesul verbal 
luat ou el la judele de instruoțiă.

In același număr al diarului amintit, 
imediat după articolul lui Horvath urma al
tul întitulat „Az elso hir“, în care se (ji- 
ceau :

„Etă — astfel începe epistola — au 
arătat, cât iubesc ei pe împăratul acela, la 
care s’au fost dus în deputațiune.

„Au vrut să păteze pământul țării 
c’un fapt, de care n’a văclut acâstă patrie 
nici în cel mai absolutistic absolutism, nici 
în cele mai disperate cjile. Și-au ridioat 
mâna sacrilegă...

„Au învățat dela un aliat al lor, ceea 
ce în totdâuna e grăză înaintea Maghiarului, 
au învățat dela ei, ceea ce s’a întâmplat 
acum doi ani, la 30 Sept. 1891, în apro
pierea comunei Rosenthal, în Boemia“.

In alt articol întitulat „Popu Iuona se 
spuneau următârele;

„Duminecă, în 3 Septemvre, credin
cioșii valachî s’au adunat, după obiceiu, în 
biserică, și Iuon Popu, parochul lor, li-a 
predicat despre „visita împăratului.“ Li-a 
spus, că în scurt va veni împăratul Fran- 
ciso Iosif. Dâr nu e împăratul lor. Va veni 
pe aci acel împărat, care permite, ca blăs- 
tSmații de Maghiari să asuprâscă poporul 
românesc; acela, care însă nu permite, ca 
Valahii să se împreune cu frații lor, cari 
locueso peste munți și cu ei împreună să 
formeze o națiune puternică dela Tisa pănă 
la Marea negră. De aoeea nici să nu se 
bucure Românii de veniraa împăratului, 
pentru-că acest împărat nu e domnitorul 
lor milostiv, ci este un tovarăș al asupri
torilor lor.

„Să nu se bucure, ci să facă.
„De cătră Arad aduce trenul pre Ma

ghiarii cei mari, pe miniștri. De oătră 
Arad îl aduce și pe împăratul. Dâcă i-s’ar 
întâmpla trenului vre-o nenorocire... Ar fi 
răsbunat și Mihail Pavel, episoopul valah, 
pe care l’au bătut cu pietri Unguroii.

„Și nimeni n’ar pută sci cum s’a în
tâmplat nenorocirea, și la acesta nu s’ar 
reoere nici ouțit, și nici n’ar pute prinde 
pe nimeni.

„Decă cumva, din întâmplare, s’ar des
face șinele, noptea, la întunerec, când nimeni 
nu vede....

„Der el, Popu Iuon, nu agiteză, nu 
le spune, ce să facă, mai bine să sufere 
ei batjocorirea episcopului, răpirea prun- 
oilor lor“.

In alt articol se spune, că deși aten
tatul a fost zădărnicit prin atențiunea ome- 
nilor dela tren, aotivitatea preotului totuși 
a avut succes, oă țăranii au eșit în haine 
sdrențurose înaintea Majestății Sale, în mod 
demonstrativ, și în loc de semne de însu
flețire, s’au văetatu.

Cercetarea.
Pentru acești articoll părintele loan 

Popp, protopop parooh în Bocsig și asse- 
sor consistorial, s’a vădut silit să intenteze 
proces contra diarului „Magyar Hirlap". 
Acusa a fost ridicată prin advocatul din 
Arad Dr. Stefan C. Pop, care de altcum a 
cercat tote căile posibile, ca amintita re- 

daoție să-și retragă acusele. In zadar însă, 
căci la o reotifioare a preotului Popp, re- 
dacțiunea amintitului 4'ar a răspuns âră-șl 
ou insultă: „Credem, că harnioul „olâh 
popa“ nu-șl va reounâsoe criminalele sale 
fapte („gaz tetteit").

Ridioată odată aousarea, s’a pornit 
cercetare, și de autori ai artioolilor incrimi
nați s’au aflat: Horvath. Gyula, deputat, 
Fenyri Sândor, redaotor resp., Mărkus Miksa1 
și Dr. Kohn David, colaboratori la nu
mita foie.

Pertractarea.
Pertractarea finală a acestui proces 

era așteptată cu mult interes. Era intere
sant, că un Român pășesce, ca acusator 
oontra a patru Maghiari înaintea unor ju
rați maghiari. Deși pertractarea era fixată 
pe 10 ore, încă la 9 sala era deja îndesuită 
de public. Sciindu-se înainte, oă pertracta
rea va dura mult, jurații nu s’au prea îm
bulzit. Numai 23 de inși s’au presentat, de 
aceea au fost luațl înoă 13 suplențl, apoi 
s’a făcut sorfirea obicinuită. In publio, pe 
lângă mulțime de diariștl pestanl și stu- 
dențl, erau mulțl tineri români și câțl-va 
slovaci. La banoa (Ziariștilor pressa română 
era representată numai prin coresponden
tul „Dreptății", lângă care ocupase loc și 
d. Coriolan Bredicean, advooat în Lugoș.

Punct la 10 âre se începe pertrao- 
tarea.

President al tribunalului: Zziivay Leo. 
Jucji divotanțl: Lenk Gyula și Czekelius 
Agoston. Notar: Krenedics Gyula.

In drâpta de la president șâde la o 
mică masă părintele Ioan Popp, îmbrăcat 
în reverendă cu brâu roșu.

De altoum e un bărbat înalt, cu barbă 
căruntă, păr tuns asemenea cărunt; serios 
și melancolic, îți faoe impresiunea unui om 
fârte blând.

La spatele dânsului stă advocatul Dr. 
Ștefan G. Pop, un bărbat tînăr, viu și inteli
gent Pârtă ochelari.

Pe banca aousaților șed:
Horvâth Gyula, rumen în față, cu ’păr 

alb ca neaua, și barbă albă.
Fenyo Sândor, un tînăr oa de 30 ani, 

înalt, blond, frumos, mândru.
Markus Miksa, cam de 25 ani, bru

net cărbune, ou o față tipică jidovâscă. 
Ținută provocătâre, îndrăsnâță.

Dr. Kohn David, brunet, tipul de ji
dov mai șters, față inteligentă, blândă, 
modestă.

Apărătorul aousaților Dr. Bobicsek 
Jozsef, advooat din Arad, jidan înoreștinat, 
de altcum simpatic, cu barbă neagră, păr 
cărunt.

Jurații sunt următorii: Bănhegyi Arpâd, 
dr. Barihoffer Lajos, Dr. Nagy Dezso advo
cat, fârte simpatic, Csepreghy Iânos, Fây 
Dezso, Stern Miksa, Dr. Buday Iozsef, Dr. 
Moczâr Băla, Fâbiân Jânos, Jalics Gâza, 
Bubala Gyorgy, Benczur Băla — ordinari. 
Hecht Adolf și Schrin Rezso — suplențl,

Prcsidentul espune, că la cererea par
tidelor sunt oitațl 25 martori, între oarl 
sunt și de aoeia, cari nu soiu limba ofi- 
ciosă a statului, ci probabil românesce, 
pentru că-’s din ținuturi, unde Românii 
sunt în majoritate. Pentru aoeia s’a în
grijit de interprete (d. Silviu Suoiu).

Pentru constatarea presenței, martorii 
întră toți în sală. Un șir lung se întinde 
în lungul salei, de abia încap. In frunte e 
fostul ministru Hieronymi apoi canoni
cul Dr. Lauran, apoi viceșpanul Szatmâry 
etc. eto. Lauran e o figură înaltă, cu păr 
și barbă albă, față palidă, scăzută; e îm- 
brăoat în reverendă, încins cu brâu roșu, pe 
pept ou cruce de aur aoățată de o lungă 
catenă. E cruoea de abate.

Se cetesce catalogul și respund toți, 
afară de Jekelfalussy Lajos, consilier minis
terial, care și-a sousat absența prin testi
moniu medical.

Dup’aoeea martorii sunt dimișl toți, 
pănă la 3 ore.

Presidentul face atent publicul ou pri
vire la ordine și pe jurați să fiă atențl la 
cetirea aotelor și la fasionărl. Urmâză na
ționalul aousaților:

Horvâth Gyula născut în Telek, cottul 
Treisoaunelor, e de 50 ani, de religiune re

format, căsătorit, deputat dietal, prim re
dactor la M. Hirlap.

Fenyri Sândor născut în Budapesta, de 
30 ani, rel. mosaică, neoăsătorit, redaotor 
responsabil la M. Hirlap.

Markus Miksa năso. Budapesta, 27 ani, 
izrael, neoăsătorit, publioist.

Dr. Kohn Dâvid, născut în Csâcse cot
tul Nogrâd, 26 ani, izraelit, căsătorit, se
cretar la sooietatea „Magyar gozhajâzâsi 
târsasâg“, fost colaborator la M. Hirlap.

Niol unul n’a mai fost pedepsit.
Se cetesoe acusa. Apărătorul n’are 

nici o observare la ea. Se oeteso articolii 
incriminați. Jucjii cetesc pe rând, apoi mai 
vine și un al treilea și oetesce; durâză 
mult, dâr publioul ascultă cu interes.

(Va urma.]

Sciri telegrafice.
Budapesta, 23 Aprilie. Comisiu- 

nea justițiară a camerei deputaților 
acceptă propunerea raportorului, după 
care se primesce amendamentul stilar 
al camerei magnaților, dealtmintrelea 
înse se susține textul original al 
proiectului de lege privitor la liberul 
esercițiu religionar.

Bânffy declară, că zace în na
tura lucrului, că guvernul nu pote oferi 
nici o garanția în privința resultatului 
nouei pertractări în camera mag
naților; are înse firma speranță, că 
se va restabili înțelegerea între amân
două camerele, și încă posibil cu 
susținerea disposițfiunilor cuprinse în 
proiecte.

Budapesta, 23 Aprilie. Cestiunea 
mareșalatului de curte ungar, adusă de 
curând în discuțiă, va fi pusa în ca
meră la ordinea Țilei din partea de
putaților oposiționall.

Oradea mare, 23 Aprile. Nunțiul 
papal Agliardi a sosit aci eri sera și 
a fost primit cu mari ovațiuni.

Viena, 23 Aprilie. La „Sieben- 
liirten44 s’a întâmplat o ciocnire între 
cărămidarii greviști și între gendar- 
meriă. Au fost răniți 6 lucrători și 1 
gendarm.

Laibach, 23 Aprilie. Eri după 
ameȚi din nou s’a simțit un cutre
mur de pământ.

Niș, 23 Aprilie. Regele Serbiei. 
Alexandru a fost primit în calea sa 
pănă aci pretutindeni cu ovațiuni.

Se crede, că după închiderea 
Scupștinei Nicolajevici din nou va lua 
în mâni, ca ministru-președinte, con
ducerea guvernului.

DiVEUSE.
Școlari de o înălțime rară. Foia ofi

cială din Prusia comunioă nisce date forte 
interesante în privința înălțimei unor copii 
de soolă. In Alexanderhiitte, Silesia, se află 
un școlar în scola normală, care are o 
înălțime de 1 metru și 73 om. In Ragove 
unul de 1,72 m. In soola din satul Selbe- 
lang se află un școlar, care are o mărime 
de 1,75 m., prin urmare întreoo chiar și 
pe un bărbat bine desvoltat, — greutatea 
lui e de 135 funțl. Dâr și pe acesta ’1 în
trec doi elevi ai soâlei din Neumark, din
tre cari unul e de 1,85 m., cu tote că are 
numai 14 ani. Acești copii uriași sunt ou 
deosebire din provincia Brandenburg. Ce e 
mai interesant în statistică e, că se arată, 
oât de iute cresc oopiil dela 12 — 19 ani 
— au fost unii, oarl într’un an au crescut 
cu 12 — 13 om.

Literatură.
Din „Biblioteca pentru toțîu a librăriei 

Carol Miiller din BucurescI (Calea Victoriei 
53) pe care am anunțat’o deja, a apărut vo
lumul al 3-lea: Cântece și plângeri, poesir 
de Mihail Zamfirescu. Primele douâ volume 
apărute, pe cari le am anunțat înainte, 
sunt: Povești alese, de oelebrul scriitor 
Andersen și Paserile nostre și legendele 
lor, de S. Fl. Marian. Volumul viitor va 
fi: Despre educația, de Herbert Spencer, 
una din cele mai vestite și mai folositori 
cărți pentru toți câți se ocupă cu educa- 
țiunea. Fiă-care dintre aceste volume, atât 
de bine alese, costă numai câte 30 bani 
(15 cr.)

Proprietar: Ob«> a«sre5 BHurețianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Eftaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 22 Aprilie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.35
Renta de corâne ung. 4% . . . 99.35
Itnpr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 126.30
Itnpr. căii. fer. ung. în argint41/2°/0 104.50
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 125.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.70
Bouuri rurale oroate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162,50
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 150.75
Renta de hârtie austr..........................101.65
Renta de argint austr....................101 70
Renta de aur austr...............................124.05
Dosuri din 1860 ......................... 159.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 1086.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 456.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 393.— 
NapoleondorI................... 9.73
Mărci imperiale germane . . . 59.90
London vista.................... 122.60
Paris vista.................................. —.—
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.55
Note italiene.................................. — .—

Cursul pieței Brașov.
Din 23 Aprilie 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.65 Vend. 9.67
Argint român. Cump. 9.60 Vend. 9.64
Napoleon-d’orI Cump. 9.70 Vend.
Galbeni Comp. 5.75 Vend.
Ruble rusescl Cump. Vend.
Mărci germane Cump. 59.20 Vend.
Lire turcesc! Cump. —.— Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5% ——.— Vend.

Nou abonament 
sâzsta raXss&wiH

Ch 1 Aprilie st. v.
s’a deschis nou abonament ia 
eare invităm pe toți amieil șl sprl- 
initorll foiel nostre.

Prețui abonamentului!
Pentru Austro-Ungaria:

pe VU3. an. ................................. 12 fL
pe șese l-uni ................................. 6 fi.
pe trei 1-ia.xxi ................................. G ±1.

Pentru România și străinătate;

3 Trageri la sorți deja în 1,6, și 13 Mai.
Recomandăm următorele grupe cu câștiguri principale forte mari:

£07 trageri cu fl 0 1£0 000 în timpul dura-
JliI câștig prÎDC. 11. O,lJU.UUu tei losurilor.

»>

l»
Ks-

tote 4 losurl 
plătibile în 

26 rate luuare 
â fl. 1.50

f)f)£ trageri cu fl 10 Oflfl ppo în timpul du- 
uOd câștig princ. 11. lo,uUU.UUU ratei losurilor
I

I

I
I

Boden>los adeverință de) 
câștig III emis.

los italienesc crucea | 
roșie

,, șerb.’ mon. tutun. 
,, Jo sziv J

tote 4 losurl 
plâtibilo în 

35 rate lunare 
â fl. 2

los Italienesc crucea
roșie 

serbesc mon. tu» 
tunurilor

Jo sziv 
Dombau

îndată după plătirea ratei dintâi cu drept la câștiguri — Fie-care los trebue odată se 
iasă la sorți — Lista tragerilor gratis și franco.

Casa de schimb WERNER & C-ie 
Viena, I. Wipplîng'erstrasse

Comande din provincie se efectueză imediat. — Rata 'primă se plătesce 
cu mandat postal, er’ oelelalte rate libere de porto, prin asignații.

___________ _________________________________________________________686,2-3

Fondată ISO'S.

Sosirea și plecarea tmnrilorn în Brașon.

Anunciuri 
(inserțiuni și reclame) 

Suntâ a se adresa subscrise, 
adminîstratiunl. In casulu pu
blicării unui anunciu mai mul. 
de odată se face scădementâ, 
care cresce cu câtu publicarea 
se face mai de multe-ori.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei.“

Pentru Austro - Ungaria:
pe un an ............................................ 2 fi.
pe șese luni ........................  1 fi.

pe ixxl surx ...................... 40 fxaja.ci
pe sese lia-xii...................... 20 yr
pe trei luxxi ...................... IO r»

Abonamente la numerele 
de Duminecă:

CU data

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Cazetei Transilvaniei*1.

Sosirea trenuriloru în Brașovu:
I. Dela Pesta fa Brașovfl:

Trenulă de persone: 8 bre dimineța.
Trenulă accel.: 2 ore 9 min. după am.
Trenulă mixtă: 10 ore 25 minute sera.
Tr. exp. RornânO : 5 6re 07 m. dimineța.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:

Trenulă accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenulă mixtă: 7 6re 1 minute sera.
Trenulă accel.: 10 ore 37 minute s6ra.
Tr. expr. Română : 10 6re 19 m. sera.

3. Dela Zernesci la Brașovă.

Trenulă mixtă: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenulă mixtă: 1 6ră 44 min. după am* 
Trenulă mixtă: 0 6re 00 min. sâra.

Dela Brașovfl la Ch.-Oșorheiu.
Trenulă de persâne: 3 ore 10 după am.
Trenulă mixtă: 8 bre 50 minute dimin. 
Tienulă mixtă : 4 6re 50 min. dimin.

Plecarea trenurilor^ din Braș.
I. Dela Brașovil la Pesta

Trenulă mixtă: 5 ore 8 min. dimineța. 
Trenulă acoel.: 2 ore 45 min. după am. 
Trenulă de persone: 7 ore 43 min. s6ra 
Tr. expr. Român: 10 bre 26 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulă acoel.: 4 bre 59 minute dimin. 
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de ambcjl, 
Trenulă aooel.: 2 bre 19 min. după am. 
Tr. expr. Română; 5 bre 14 m. dimin.

3. Dela Brașovă la Zernesci:

Trenulă mixtă: 8 bre 35 min. dimineța. 
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenulă mixtă: 0 ore 00 miu. sera.
4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovă.

Trenulă mixtă: 8 bre 19 min. dimin.
Trenulă de persone: 1 oră 51 m. d am. 
Trenulă mixtă : 7 bre 20 min. ser».

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

A V I S U !
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potă face și reînoi ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni. 
Domnii abonați să binevoiaacă a arăta în deosebi, când voiescca espedarea să li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se abondză din nou, să binevoiască a scrie adresa lămurit și să arate și posta ultimă. - ,,SaZ. TfăSlS.14

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din Octomvi*e
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Trenu 
de 
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Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
accel.

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
de 

persdn.

Trenu 
accel.

Trenă 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu |

mixtă

10.- 8 05 2.15 pl. Viena . . . sos. 6.02 7.20 3.-
8.05 1.55 10.- Budapesta. • * 7.35 1.20 6.30

3.10 4.24 11.10 4.- 1.37 . SoÎDOCă. . 4.31 11.22 3.- 9.30 11.35
9.10 8.42 3 55 6.05 6.10 sos. I radii / P1- 11.30 8.20 9.45 5.18 3.56
2.30 7.25 4.30 7.05 6.30 pl. J | sos. 11.- 8.10 8.55 7.—
2.44 7.42 4.42 6.40 p Glogovață. 10.48 8.44 6.47
3.15 8.20 5.03 7.07 Gyorck 10.25 8.20 6.18
3.32 8.39 5.14 7.18 Paulișă . 10.11 8.08 6.02 |
3.58 8.58 5 32 7.50 7.35 Rad na Li nova 9.58 7.29 7.56 5.47

' 4.30 5.50 7.58 ConopO. 9.25 7.24 5.09
4.50 6.12 8.14 Berzava. . 9.09 7.07 4.50

Î 5.40 7.- 8.51 8.56 Soborșină . 8.21 6.33 6.26 4.-
« 7.28 9.10 9.24 Z nn . . . 7.45 6.07 5.40
Î 7.54 9 50, Gi’rasada . 7.18 5.19

8.10 9.34 10.06 Ilia . . . 7.08 5.44 5.08
8.28 10.24 Braniclca . 6.44 4.42

4.47 8.54 10.- 10.50 Deva . . 6.02 5.17 4.10 11.32J 5.04 9.08 10.11 n.o4 Simeria (Pitim) 6.05 5.05 3.59 11.16
6.10 10.06 10.37 11.43; Orăștie . . 5.09 4.40 3.18 10.37
6.39 10.29 12.06, Jibotă . . 4.14 2.56 9.03
7.11 10,53 12.30 Viețui de-jos 4.22 2.32 9.12

I 7.28 11.07 11.01 12.44 r Alba-lulia . 4.04 3.59 2,14 8.531 8.13 11.54 11.10 l.v2 sos. Teiușu . . . pl.
1

3.19 3.35 1.35 8.11 8.55
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trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
de 

persdn.
de

persdn.

Trenu
accel.

de 
persdn.

Orient.
Expres

Trenu Tran4 Tranu 
de

persdn. accel.

9.— 9.15 4.-8.36
Vineri

11.-

1.30 8.30 2.25 7.- 10.-
Circul, 
numai 10.30 3-41 9.21 11.15
Sâmb. 10.40 3.46 9.03 11.21
4.43
4.49

1.47 5.49 12.52 1.20
2.12 5.55 1.30

6.03 5.05 7.54 4.59

6.47 6.15 8.02 5.52
7.26 8.49 6.57
8.21 9.23 7.42
9.33 10.25 9.10

11.15 10.02
11.37

11.05 12.28 11.47
12.39 11.59

11.31 12.56 12.16
11.37 1.11 12.31
11.45 1.20 12.40
10.55 1.40

pl. Vieua .

Budapesta

80S.

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
de 

persdn.

Orient.
Expres accel.

Trenă Trenă 
de 

persdn.

5.50 7.02 7.05 6.45

4.50
5.36
6.49
8.33
9.19

8.50
9.33

10.46
12.40

1.26

3.10
3.43
4.35
5 55
6.32

pl. Brașovu . . sos.
ț Prejmeră . . A

j Sepsi S. Georg. | 
V Covasna . . A

sos. C.-Oșorlieiu . pl.

8.19
7.41
6.35
4.55
4.-

1.50
1.20

12.29
11.13
10.30

7.20
6.42
5.36
3.51
2.45

pl.

p°L } Czegled. . 

p°L' f Seghedină .

sos.

pl.
Titrișora .

Topcloveț. . 
Lugoșă. . .
Caransebeșă . 
Teregova . .
Mehadia . .
Băile Herculane 
Topleță . . 

s‘ j Rușava . . .
Vercerova. .

V
SOS. 
pl.
V I vi vui via i

Bucuresci .
V

6.30
“ĂÎ9
4.04

12.53
12.26
9.20

8.28
7.25
6.48
3.39
4.35
3.15
3.02
2.46
2.21
1.09
1.—

11.25

10.20
8.21
8.13
5.10

7.13
5.53
5.10
4.05

2.10

10.50
10.45
8.55

1.25
12.11
12.06
10.01
9.53
7.50

8.49
'S
aS3 
fl efl 
>s‘S

0e

4.35

7.42
6.56
6.28
5.39
4.40

4.05
3.49
3.40
7.10

D umili.

3.23
3.08
2.51
2.19
2.10
5.50

8.02
6.01
6.—
2.31
2.11

11.-
Trenu 
in ixtă
3.30
1.58

12.58
11.01
8.07
5.34
5.12
4.46
4.10

ouadrațl cu linii mai negrii

trenă 
mixtă

trenă 
de 

persdn.

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
de 

persdn.

trenu 
mixtă

6.10 11.28 4.20 pl. Simeria . sos. 10.33 3.24 8.47
7.31 12.48 6.03 Hațegă. . 9.05 2.03 7.34
9.55 3.40 9.05 sos.) „ , r pl. 6.10 11.25 5.25

5.15 10.15 4.05 p] j Petroșem . ■ i sos. 9.48 4.54 8.38
6.20 11.27 5.10 Vulcană 8.57 3.56 7.47
6.40 11.50 5.30 sos. Lupeni. . . pl. 8.25 3.21 7.15

Nota: Orele însemnate în stânga stațiun’loră suută a se ceti de susă în josă, cele însemnate îndrepta do josă în susă. Numerii în 
îne?mnbză brele de nopte.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


