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La stările dinăuntru.
Din când în când apare în „Al- 

gem ei ne Ztg.“ din Munchen câte-o 
revistă asupra situațiunei politice în 
Ungaria, în care se marcheză în mod 
flegmatic liniștit, cum corespunde 
firei germane și, putem adauge, și 
politicei actuale germane maghiaro- 
file, momentele de căpetenia ale aces
tei situatiunî.

Astfel numitul cjiar, îu numărul 
seu dela 18 Aprilie publică, un ar- 
ticul din Budapesta, în care face 
nisce interesante constătărî a stări
lor interne din statul ungar, cari 
tocmai venind din acesta parte au 
o însemnătate deosebită. De aceea 
vom schifa aici pe scurt cuprinsul 
memoratului articul al foiei ba
vareze.

înainte de tbte cjice, că s’ar 
amăgi acela, care ar crede, că tă
cerea politică, ce domnesce ac|I în 
Ungaria, ar fi un semn de liniște 
pacinică, er nu liniștea înaintea unor 
nouă vijelii. Stările dinăuntru ale 
Ungariei nu promit nici-decum o 
desvoltare normală a lucrurilor; s’a 
adunat prea multă materiă esplosi- 
bilă în deceniile din urmă, care nu 
așteptă, decât momentul favorabil 
spre a isbucni în flăcări.

Crisa economică bântue și cele 
mai bogate ținuturi în „Țera de 
jos“ (Alfold"). Aici domnesce cea 
mai mare miseriă, aici s’a ivit so
cialismul agrar. Inundările au mărit 
miseria, care domnesce în tbte păr
țile, mai ales în Ungaria de sus și 
în Transilvania. Singură Budapesta 
arata un avent înfloritor, însă nu
mai pe contul celorlalte părți ale 
țărei.

Poporul la orașe și la sate se 
luptă cu grijile vieței, căci raportu
rile de câștig au devenit mai releîn 
aceeași proporția, în care s’au urcat 
dările. Bine, că fînancele statului

sur.t de-ocamdată regulate și buge
tul echilibrat, dâr câte jertfe n’a cos
tat acestă . încordare financiară a ce
tățenilor? Ungaria a forțat dările 
pănă la estrem, așa că, decă s’ar. 
mări sarcinele, ar trebui se urmeze 
neapărat o catastrofă.

Cu fote acestea nu se va pute 
încungiura înmulțirea sarcinelor. In 
anul acesta se vor cere erăși câte-va 
milione mai mult pentru cheltueli mi
litare comune, cari de regulă aduc 
cu sine o crescere a budgetului pen
tru honvedî. D6r și multele clădiri 
nbue, ce se fac în Budapesta, apoi 
exposiția mileniului și cheltuelile, ce 
le va causa introducerea matricule- 
lor de stat în Septemvre a. c., fac 
neapărată urcarea dărilor. Introdu
cerea administrației de stat ărășiva 
aduce cu sine mari cheltueli. Gu
vernul modern, cu aparatele sale ad
ministrative, pretinde din an în an 
tot mai mult: ce sfîrșit va ave 
acăsta?

Pe lângă sarcinele nesuportabile, 
articuiul constată și iritațiunea pro
dusă în sînul poporațiunei prin re
formele bisericesci-politice. Dovadă 
crearea „partidei poporale" și lup
tele electorale dela Leutschau. Csa- 
kathurn și Neutra. Esecutarea acelor 
reforme va stîrni nouă lupte aspre.

Aceeași iiitațiune domnesce în
tre naționalitățile nemaghiare, cu 
privire la cari ministrul președinte 
unguresc a cjis, fârte încrezut, că 
nu e îngrijat. Nisuința de-a trata 
aceste popbre ca indivicțl și nu ca 
corporațiuni, apare pe cât de nejus
tificată, pe atâta de greșită. Simțul co
mun și consciința de rassă nu pot 
fi suprimate, seu chiar delăturate și 
ori ce încercare în direcția acâsta 
n’a reușit, ceea ce e ușor de înțeles, 
pentru-eă o asemenea suprimare a 
comuniunei de rassă este un act în 
contra naturei. Nemaghiarii sunt 
conscii de periculul, ce-i amenință,

și de aceea se legă și mai strîns 
de olaltă Cumcă acâstă apărare a 
naționalității nu însâmnă o întărire 
și consolidare internă pentru statul 
ungar e învederat. Cum s’ar pută 
întări un stat, decă majoritatea ce
tățenilor sei e pătrunsă numai de 
neîncredere față cu politica domni- 
tore și cu minoritatea conducetore?

La relele lipsei materiale, a iri- 
tațiunilor și luptelor confesionale 
și naționale, la periculele socialiste, 
— se mai adauge și antagonismul 
pe terenul dreptului public, ce-șl află 
espresiunea în cultul nemăsurat al 
lui Kossuth și îu antipatia tot mai 
mare în contra Austriei.

F6ia germană efice apoi, că ale
gerea de deputat a lui Francisc Kos
suth și agitațiunile stângei estreme, 
sub a căror influință stă și partida 
contelui Apponyi, înăspresc rapor
turile între statele dualiste. Partida 
liberală guvernamentală mai are încă 
acți majoritatea numerică, dăr struc
tura ei internă este slăbită și sdrun- 
cinată. Fusiunea elementelor dinas
tice și amice pactului va fi peste 
puțin neîncungiurabilă și se va face 
și în contra contelui Apponyi, dâc.ă 
acesta nu va ceda din pretensiunile 
sale neacceptabile. Momentul deci
siv va fi la viitorele alegeri dietale.

E încă nesigur, dăcă cabinetul 
Banffy va conduce aceste alegeri, 
ori nu. Sigur este numai, că guver
nul și partisanii săi vor avă o po- 
sițiă forte grea la viitărele alegeri, 
căci contrari sunt peste măsură mulți 
și conducerea sigură și norocosă lip- 
sesce. Pănă la 1896, anul mileniului 
și a marilor festivități, nu se vor 
mai crea legi nouă mai însămnate. 
Cu acest an însă se termină și man
datul dietei actuale și vor veni fi
lele rele ale alegerilor generale. 
Cine scie, ce vor aduce acestea cu 
sine!

Acesta este cuprinsul espuneri-

lor (țiarului „Allgemeine Ztg.“ asu
pra actualei situațiuni în statul un
gar. F6ia germană pune, vedem, 
mari speranțe în fusiune și crede, că 
viitbrele alegeri vor aduce cu sine 
acâstă fusiune și pote un cabinet 
Khuen-Hedervary. Un lucru înse nu 
înțelegem : cum adecă în cașul acesta 
s’ar pute aduce o schimbare a situ
ațiunei așa, ca relele, de cari s’a 
amintit mai sus, precum greutatea 
dărilor, nemulțumirile confesionale 
și naționale, periculul socialist etc. 
se se îndrepteze, ori chiar se încete
ze ? Pentru așa ceva e de lipsă, credem, 
o cură mai radicală, decât fusiunea 
partidelor dinastice și amice pactului.

CRONICA POLITICĂ.
— 17 (29) Aprilie.

In 25 și 26 Aprilie n. dieta ungu- 
râscă s’a ocupat pentru a treia oră cu 
proiectele bisericescl respinse de camera 
magnaților, adecă cu recepțiunea Evreilor 
și cu liberul esercițiu religionar

Desbaterea asupra oelui dintâiu pro
iect s’a făcut fără mult sgomot și numai 
un singur deputat (Vajayj a vorbit contra 
proiectului. La votare 20 de deputațl au 
fost contra. Partidele oposiționale însă au 
fost pentru proieot. Contele Szapâry a fă
cut propunerea, ca proiectul să se trimită 
comisiunei dietale respective, ca să-l înca
dreze în proiectul despre liberul esercițiu 
religionar, crejând el. că în forma acesta 
s ar deiatura veleitățile camerei magnați
lor. Ministru Wlassics însă a declarat, că 
acesta nu se pâte. La votare proiectul a 
întrunit majoritate absolută, votând pentru 
el și Francisc. Kossuth. In ședința dela 26 
Aprilie s’a desbâtut pro’ectul despre libe
rul esercițiu religionar din care, cum se 
scie, oamera magnaților a eliminat para
graful despre neoonfesionalitate. Referitor 
la acest proieot, au intrat la birou patru 
propuneri: comisiunea de culte a propus, 
ca parlamentul să aprobe textul camerei 
magnaților, suplinind, ce acâsta a lasat, și 
astfel să-l trimită camerei magnaților;

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “ să se roge și să vorbâscă astfel de lucruri, 
ce ei nu voiau de loc să audă.

Intre BergamolienI erau doi fi
losofi cărunți și slabi, cari făceau sistem 
din nedumneejeire; aceștia ațîțară așa de 
mult amărăciunea vulgului înfuriat, înoât 
ținuta acestuia, când s’apropiâ de biserică, 
deveni cu fiă-oare paș tot mai amenință- 
tore, mănia lui isbucnia tot mai vehement 
și puțin a lipsit, ca să atace pe croitorii cu 
sbiciuirl. La câteva sute de pași dela bise
rică eși o câtă întrâgă de bețivi dintr’o oâr- 
ciumă și ridioându-se unii peste capetele și 
umerii altora, se puseră înaintea prooesiunii 
și cântând, răcnind mergeau înainte făcând 
fel și fel de prostii; unul dintre ei, dând 
rote ca lăeții din corturi, se urca pe trep
tele bisericii. Ceilalți rîdeau și se îmbul
ziră după el în interiorul sanctuarului.

Cei cari eșiseră din câroiumă îșl con- 
tinuară batjocurile lângă altarul prinoipal 
O calfă de măcelar, sdravăn și musculos, luă 
un șorț alb și-l puse pe umeri, ca un fel 
de halat, și-l legă după grumazi, apoi ținu 
o slujbă, care gemea de cuvinte nebune, 
sălbatice, blăsțămând și înjurând pe Dum
nedeu; lui îi sta in ajutor un mic bătrân, 
care deși gras, era forte sprinten ; el esprima 
cele mai desfrânate cuvinte, îngenunchia în

mod necuviincios, întorcea spatele altarului 
și se juca cu olopoțelul, ca un clown cu ti
chia, âr cu cădelnița da rote în jurul său. 
Intr’aceea ceilalți bețivi zăceau pe trepțî, 
rîdând cu răcnete și turbând în beția.

întrâgă biserica rîdea și batjocurea 
pe streini; unii le (liceau să bage bine de 
sâmă, căci pâte se vor înțelepți din acâstă 
slujbă, pe care o dau dumnezeii din Ve- 
chiul-Bergamo. Blăsămații aoestia nu-șl fă
ceau haz întru atâta de înjurăturile lor 
asupra lui Dumnezeu, cât mai mult de aceea, 
că acâstă prostă comediă a lor, era spin în 
inimele străinilor blânzi.

Credincioșii rămaseră în naia biserioii. 
Pe ei îi mușca durerea, în inimele lor ar
dea ura și pofta de răsbunare ; cu privi
rile și cu manile implorau pe DumneZeu, să 
răsbune totă batjocura, ce i s’a făcut aici în 
casa lui proprie; ei mor ou bucuriăsub po
vara credinței, numai să se răsbune, să-și 
arete El gloria, și de pe buzele ateilor să 
storcă țipetele înfiorării, a desperării și a 
întârZiatei păreri de rău.

Se auZi cântarea Miserere și se părea, 
ca și când prin fiă-care acoent ei ar cere 
ploia de foc și puoiâsă, care a pustiit So- 
doma, acea teribilă ploiă prin oare Samson 
a derîmat stâlpii casei Filisteilor.

Ei se rugau prin grai și prin oântare, 
cu umeri goi și prin plesnete de sbiciurl. 
Ingenunchiau rânduri de rânduri desbrăcațl 
pănă la brâu și pe spetele sângerâse ples- 
nindu-se cu vergi de spini.

Să băteau pe ei înși-șl în mod sălba
tic și nebun, așa încât sângele țîșnea în pi
curi mari sub sbiciurile sunătore. Fiă-care 
lovitură era o jertfă adusă lui DumneZeu. 
Li-ar fi plăcut să se sfâșie în mii de bu
căți sângerătore înaintea feții celui prea- 
înalt. Corpul acesta, cu care au păcătuit 
contra poruncilor, las’ să sufere, să espieze 
și să se prefacă în nimic. Lâs’ să vadă 
DumneZeu, cât ureso ei corpul, las’ să vadă 
El cum s’au făcut câni, ca să-i umble în 
voiă, ba mai pe jos și decât cânii pentru 
voința Lui, în viermi netrebnici, cari în
ghit pulverea pe urma pioiorelor Lui! Lo
vitură după lovitură — pănă ce brațele lor 
cad obosite, ori sunt cuprinși de sgârciurl. 
Ei zac acolo rânduri, rânduri cu buze spu 
megânde, ou ochi ce scânteiă nebuni, âr 
din trup curgând părae de sânge.

Și cei ce vedeau aoâsta, simțiră îndată 
bătăi de inimă și observară, că fața lor să 
roșesce și respirul li-se strings. Ca și cănd 
pe sub pielea capului lor s’ar fi strecorat

0 legendă necunoscută a învierii.
De Petru Jens Iacobsen.

(Fine.)

Bergamolienil s’au grupat la un loo, 
privind ou uimire și neliniște conductul. 
Fețe desfrânate, roșatice, stăteau vis-a-vis 
de figurile palide; priviri ostenite de escese 
cădeau a lene dinaintea ochilor vil și schîn- 
teiătorl; gurile I ilib fior de Dumnedeu ru
inaseră închise la aucjul imnurilor.

Și fiă-care sbiciu e sângerat.
Un sentiment de mirare cuprinse pe 

popor la acâstă vedeniă. Sentimentul acesta 
însă nu ținu mult, ei îl scuturară. Unii re- 
ounosoeau între purtătorii de cruci pe pa- 
pucarul nebun din Brescia, și îndată înce
pură să-și bată joc de câta întrâgă. Dâr 
în sfîrșit aflară ceva nou și distracție în 
scena acâsta, deci merseră pe urma cetei, 
care o luase spre dom ; se părea că ur
măresc o câtă de oomedianțl, seu pe nisce 
ursari.

Și cum mergeau ei astfel, îi cuprinse 
amărăciunea; ei se simțeau atăt de treji, 
fiind-că bine soieau, că papucarii și oroi- 
toril au venit aici, ca să se covertâsoă, oa
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comisiunea justițiară'a propus, oa dieta să 
susțină întreg și neștirbit textul original 
al proiectului; a treia propunere este a 
contelui luliu Saapăry, oare ar dori, oa §-ul 
despre neoofesionalitate să fiă dat la o 
parte din proieto, și ținerea în evidență a 
oelor fără confesiune să se facă pe calea 
ordinațiunilor ; în fine a patra propunere 
este a lui Polony, care recomandă dietei 
să primâscă textul votat de camera magna
ților, asigurând prin acesta ridicarea la 
valdre de lege a proiectului. La votarea, oe 
s’a făout în 27 Aprilie, camera a resprins 
tote propunerile aceste, afară de aceea a 
comisiunei justițiare — prin urmare proiec
tul se va trimite nealterat și în textul ori
ginal camerei magnaților. Astfel s’a petre
cut, în scurt, și a treia desbatere — într’un 
an — asupra acestor două proiecte biseri- 
oesol. Suntem ourioșl a vedâ, ce va face 
cu ele camera magnaților. Le va respinge 
ori nu și pentru a treia oră?

*
Ministrul de agricultură, Andor Fes- 

tetich, va așterne în curând camerei proieo- 
tul asupra regularei apelor din Ungaria. 
Lucrările de regulare, oarl se vor face în timp 
de 10—12 ani, se vor începe la Dunărea 
de mijloo, apoi se vor continua la Tisa, și 
în fine la rîurile laterale ale Dunărei și 
Tisei. *

Convenția de pace încheiată între 
China și Japonia zaoe aouma înaintea îm
păratului Chinei și a miniștrilor săi. Din 
mai multe părți ale imperiului s’au trimis 
proteste și memorande contra convenției. 
Cum amintisem și în telegrama de alaltă- 
erl, starea în Peking e forte critică și se 
tem toți; că armata se va revolta. De altă 
parte Japonesii sunt forte supărațl din 
causa protestului celor trei puteri: Rusia, 
Francia și Germania, în care acestea pre
tind, ca Japonia să abcjică la pretansiunea 
de a i-se înoorpora peninsula Liao-Tung, 
de unde Pekingul în orl-ce timp pd:e fi 
amenințat. Anglia și Italia s’au abținut 
dela protest, nevoind a-se amesteca în afa
cerile strict private ale Japoniei.

Venirea noului Metropolit.
D-l Vicar capitular din Blașiu 

Ioan M. Moldovan, a adresat cătră 
clerul și poporul din archidiecesa 
gr. cat. următdrea circulară.

Onorate în Christos Frate! Pătrunși 
de mare bucuriă și mângăere și de vii sim
țăminte de mulțămită oătră preabunul Dum
nezeu, aducem la cunoscința veneratului 
Cler și a iubitului nostru popor arohidie- 
cesan, că soaunul archiepiscopeso și mitro
politan gr. cat. de Alba-Iulia și Făgăraș, 
devenit vacant prin mortea neuitatului și 
fericitului în Domnul Archiepiscop și Mi

tropolit Dr. loan Vancea de Butâsa, și-a 
căpătat ărășl Arohiereu demn de iluștrii 
antecesori.

Maiestatea Sa Preagrațiosul nostru 
împărat și Rege apostolic, luând în părin- 
țâscă considerațiune voturile Clerului întru
nit în Sinodul electoral dela 16 Aprilie 
1893, prin preaînalta Sa hotărîre din Viena 
de dto 9 Novembre 1894 s’a îndurat a de
numi preagrațios, de Archiepiscop și Mi
tropolit al nostru, pe Preasfințitul Domn 
Dr. Victor Mihâlyi de Apșa, Episcopul Lu- 
goșului, Conte Roman, Prelat domnestic al 
Sfinției Sale și Asistent la Tronul Ponti- 
ficiu, carele în calitatea sa de Archiepiscop 
și Mitropolit a depus jurământul de fideli
tate în manile Maiestății Sale la 7 Fe
bruarie a. o.

Preaînaltei denumiri din partea Ma
iestății Sale a urmat nu de mult și preco- 
nisarea din partea Sfinției Sale Preaferici
tului Părinte Leo al XIII, Papa dela Roma, 
carele în Consistoriul secret dela 18 Martie 
a. c. s’a îndurat a încuviința trecerea de
numitului Archiepiscop și Mitropolit dela 
scaunul episcopeso al Lugoșului la cel ar
chiepiscopeso și mitropolitan de Alba-Iulia 
și Făgăraș.

Ast-fel nimica nu mai lipsesce, ca 
Preasfințitul nostru Mitropolit, să potă fi 
introdus canonicesce în scaunul său mitro
politan, și noi sperăm, că peste scurt timp 
vom avă fericirea de a vă notifioa tuturora 
Ziua intronisării iubitului nostru Archipăs- 
tor, ăr pănă atunci dispunem următorele:

1. Ori unde la cultul divin trebue să 
se amintâscă după ritul bisericii nostre nu
mele Episcopului diecesan, de aci înainte 
să se amintesoă: „Preasfințitul Archiepis- 
copul și Mitropolitul nostru Victor“.

2. In prima Duminecă după primirea 
acestui cercular, în tdte bisericile de pe te
ritoriul Archidiecesei nostre să se țină li- 
turgie solemnă, după care să se cânte Do- 
xologia cea mare, ca mulțămită ferbinte 
Preabunului DumneZeu, pentru-că a ascul
tat rugăciunile nostre, dându-ne de Archi- 
păstor pe alesul Clerului și doritul Popo
rului arohidieoesan.

Blaș din ședința consistorială ținută 
la 23 Aprilie 1895.

loan M. Moldovan m. p. 
Vicar Capitular.

Lealitatea și fructele ei.
Sub acest titlu un 4iar vienez 

scrie un interesant articol asupra 
Sașilor ardeleni, din care articol re
producem aci următorele:

Pe la mijlocul secolului al XH-lea 
coloniști germani din Flandria și de prin 
ținuturile Renului de jos, se așeZară în 
„pustietatea dincolo de pădur6u, cum nu- 
miau ei Ardâlul. Aci ș’au fundat ei orașe

i și sate bogate, provăZute cu drepturi și 
i libertăți. Prin tote timpurile Sașii îșl păs

trară autonomia „Kdnigsbodenu-ului lor.
1 In fine însă le bătu <5ra. Maghiarismul cu 
■ politica sa de naționalități volnică nimici 
' constituția Sașilor, împărți pământul lor, 
* și noua organisare fu dusă în deplinire 
1 conform dictatelor maghiare, cari sferticară 

totalitatea națiunei săsescl din Ardâl, și 
singuraticele părți le supuse influinței 
directe a partidei guvernamentale ma
ghiare.

Sașii sunt un popor, care du s’a abă
tut nicl-odată de pe cărarea lealității. Cu 
tote acestea însă libertățile lor de odini- 
dră, astăZl nu mai esistă, ei au căZut jertfa 
politicei maghiarisătore, și nu le va mai 
ajută nimica, dăcă ei contâză la — Viena.

Dealtmintrelea Sașii, dăoă le pote 
sevi spre mângâiere, mai află în țările de sub 
coronă sf-Ștefan număroșl soți de aceeași 
sârte, cari încă au fost în tote timpurile 
leali, și cari acum se bucură de iSsplata 
făurită după conceptul maghiar. Sortea po- 
pdrelor nemaghiare, sub domnia maghia
rismului, nici decum nu se îmbunătățesce 
prin meritele, oe și li au câștigat ele prin 
lealitatea lor nestrămutată pentru imperiu. 
Ceea-ce pretind Maghiarii, nu este alipire 
și lealitate față cu imperiul, ci lealitate față 
cu maghiarismul, pe care Maghiarii voeso 
să-l vadă manifestat prin aceea, că desna- 
ționalisâză pe celelalte popore în hatârul 
ei, căci dor în Ungaria numai sub Maghiari 
e bine !

Sașii, în fața politicei de nivelare a 
Maghiarilor, ș’au făcut diferite speranțe 
false în privința siguranței proprie, basân- 
du-se pe cultura lor, pe drepturile lor, pe 
lealitatea lor, și în fine pe conaționalii lor 
din Viena. Insă liberalii germani sunt ali- 
ații Maghiarilor. Nimeni să nu se înșele: 
Maghiarii nu-șl bat capul cu nimic alt-eeva, 
decât numai cu avantagiele lor naționale; 
întrâga lor politioă e precisată de momen
tul naționalității, și tendința lor față ou 
Sașii este de ai prepara, ca jertfe pe alta
rul maghiarismului singur fericitor.

SCTOLE BiLEL
— 17 (29) Aprilie.

Averea statului ungar. Curtea de 
CompturI din Budapesta a pregătit dilele 
aceste bilanțul despre averea statului un
gar. „Magyarorszâg“ e informat, că după 
acest bilanț, întrâgă averea statului ungar 
iste: 2630 milione fl. aotive, față cu 2295 
milione pasive, adecă avere curată de 334 
milione florini. In anii diu urmă singurati
cele ramuri ale visteriei statului au fost 
forte productive, sporind averea statului cu 
75 milione. Cea mai mare parte a averii 
statului o formâză proprietățile de stat și 
imobilele.

Foc mare. Din Mureș-Ludoș ni-se 
scrie, că acolo a isbucnit ieri un foc gro
zav, care a pricinuit pagube de multe sute 
demii.ka. ars cei mai avuțl proprietari ro
mâni. Corespondentul nostru ne promite 
amănunte asupra acestei mari nenorociri.

—o —
Archiducele Albreht și veteranii delii 

Custozza. Archiducele Albrecht a lăsat prin 
testament o sumă considerabilă pentru os
tașii veterani, cari au luat parte la luptele 
dela Custozza. Ministrul derăsboiu a adre
sat o circulară cătră tdte comandele între- 
gitâre de corpuri din Austro-Un gări a, ca 
să cerceteze după acei veterani, cari au 
luat parte în lupta numită. Probabil, că să 
vor insinua mulțl ostași veterani, de cari 
mărinimosul archiduce nu și-a uitat,

— o —
La ocuparea scaunului mitropolitan 

în Bucovina, piarul „Galițanin“ anunță, 
că oa următori ai decedatului metropolit 
gr. or. din Bucovina, Morariu-And>i«vicl 
se amintesc profesorul de universitate și 
archimandritul Repta și vioarul general 
mitropolitan Ciupercovicl. Pentru demni
tatea de vicar general ar fi designat arohi- 
mandritul Filipovicl.

—o —
Procese de pressă. Pentru luna lui 

Mai s’au fixat deja de cătră tribunalul 
din Budapesta trei procese de pressă. La 
2 Mai se va pertracta procesul advocatului 
Rudolf Marcovici, despre care se Zice, că 
ar fi atacat în diarul „Narodnie Noviny" pe 
judec?torul de cerc din Turoț-Săn-Mărtin, 
ou numele Nicolau Feke'e. La 9 și la 26 
Mai se vor pertracta două procese socialiste 
pentru agitare.

—o—
Consultarea, oe s'a ținut erl în Ca- 

șina română din loo, a avut ca resultat, 
că s’a decis ca sooietatea pentru fondul de 
teatru român să fiă invitată a-șl ține adu
narea generală din anul acesta aici în Bra
șov. S’a și ales un comitet de 15, care va 
avă să se pună în înțelegere cu biroul so
cietății și să facă lucrările pregătitdre pen
tru prin ire.

— o—
Prima Mai și muncitorii. In mai 

multe orașe dela noi, muncitorii proiecta
seră a serba Ziua A© 1 Mai prin meetin- 
gurl poporale, vorbiri, conducte cu torțe 
etc. In Budapesta se împărțiseră în causa 
aoesta placate, prin cari muncitorii erau 
provocațl în termini fulminanți, de-a săr
bători Ziua de 1 Mai în modul cel mai im
punător. In fața acestor pregătiri, ministrul 
unguresc de interne a dat ordin de-a se 
opri orl-ce adunări, ori conducte ou torțe, 
pe cari muncitorii ar voi să le aranjeze la 
prima Mai în ori care parte a țerei.

un rece fior, er din genunohl le peri pu
terea. Scena acâsta le răpi sufletele.

In interiorul bisericei domnia o tăcere 
adâncă și de-odată se făou o mișcare liniș
tită prin mulțime. Atunci se ridică unul din
tre străini, un tinăr călugăr, oa să țină o 
cuvântare. Fața lui era albă, ca pânza, ochii 
lui negri schinteiau, ca un foo ce addrme, 
în jurul buzelor lui însă trăsurile seriose și 
înțepenite de durere, păreau, că nu sunt 
trăsuri de față omenâscă, ci nisce brazde 
sculptate în lemD.

Brațele lui slabe și bolnăvioiose și le 
ridică spre cer, ca să se roge; mânecarele 
veșmântului, său negru lunecară în jos 
pe ele.

Apoi începu să vorbâscă. El vorbea 
despre infern spunând, oă e infiinit; vorbia 
despre lumea părăsită a chinurilor, pe care 
trebue s’o sufere fiă-oare osândit și s’o um
ple ou vaetele lui; vorbia despre marea de 
foc cu puciosă, despre câmpurile cu scorpii și 
despre flăcările, oarl se lipesc de oorp, ca 
o manta, apoi despre acele flăcări tari, ce 
pătrund în trup, ca o frigare.

Adâncă tăoere domnia. Reținendu-șl 
respirul, îi pândiau cuvintele, fiind-că vorbia 
astfel, oa și când 11-ar fi văZut cu proprii 
săi ochi. Și ei se întrebau în sine: „Orenu 
este acesta unul dintre aoei osândiți, cari 

au fost trimiși din gura iadului între noi, 
oa să dea dovadă înaintea nostră despre el?“

El predioâ apoi mult despre lege și 
despre rigorea legii, care trebue ținută în 
t6te amănuntele ei, căci fiă-care esces pă
cătos să înorestâză cu rigore.

Apoi continuă:
„Dâr voi ZioețI, că Christos a murit 

pentru păcatele ndstre, deci nu mai stăm 
înaintea legilor. Eu însă vă Z*° VOQ^, că 
nici unul dintre voi nu va pute înșela ia
dul, și nici unul din dinții rotei infernului 
nu va încungiura carnea vostră. Voi ați 
făcut crucea Golgothei, venițl, venițl, ve- 
nițl și o vedeți 1 Vă voiu conduce la Gol
gotha. In Zi A® Vineri l’au îmbutușit afară 
pe pdrtă și puseră pe umerii lui greutatea 
crucei; l’au condus la o colină de pământ 
de dinaintea orașului și mergând cu cetele 
după el, sculară cu piciorele lor praf mare, 
care acoperi orașul cu un nor roșu mare. 
Și i-au sfâșiat hainele și l’au desbrăcat, 
oum se obiclnuesc a face judecătorii ou cei 
fără de lege, desbrăcându-i în ochii tutu
rora, ca fiă-care să vadă corpul, ce-1 duo 
la locul de pierZare. Și l’au întins pe cruce, 
țîntuindu-i brațele ou câte un piron de fier 
și piciorele puse cruce. Și ridicară crucea 
într’o gaură și umplură gaura cu instru
mentele și bucățile de lemn din jurul cru

cei, âr cei ce făcură acâsta îșl traseră pă
lăria pe făță, nu oumva sângele, ce țișnea 
diu manile lui, să sară în ochii lor. Și 
Christos privind la ostași văZu, cum ei 
aruncă sorti asupra cămeșei lui, și privi 
apoi peste întrâgă ceta chiuitore, pentru 
care suferia, oa s’o mântuâsoă. Și cei oe 
priviau de jos asupra suferitorului și văZură 
de-asupra lui tabla pe care era scris: „Isus 
regele Judeiloru, îl batjocuriau Zicând : „Etă, 
dâcă poți dărima biserioa și în trei ZA® s’o 
zidescl ârășl, ajută-țl acum ție. Dâcă ești 
fiul lui DurnneZ®®) scobdră-te de pe cruce !u 
Și ațîțat la mâniă unul născut fiu al lui 
DumneZeu, și văZend, că nu e vrednică de 
mântuire mulțimea, care locuesoe pământul, 
îșl smulse piciorele din cuie, din manile lui 
rupse pironele, încât crucea se strîmbâ ca 
un oero. Și Christos sărind pe pământ îșl 
apuca vestmintele și cu mâniă regâscă îșl 
luâ mantaua pe umeri și se înălța la ce
ruri. Crucea sta golă și opera mântuirei nu 
fu desăvârșită. Nu este mijlocitor între noi 
și DumneZeu ; n’a murit Christos pentru 
noi pe oruce, n’a murit Christos pentru noi!“ 

Apoi tăcfl.
Esprimând ouvintele din urmă, se, 

pleca asupra mulțimei cu buzele și mânile 
întinse.

Calfa de măcelar se îmbulZi înainte, 

îșl ridică amenințător pumnul și palid ca 
un mort striga: „Călugăre, călugăre, res- 
tigni-l-vei pe el ârășl, restigni-l-vei!“ Din 
dosul lui se audi murmurul : „Da, da, res- 
tignesce-1, restignesce-l!“ Și din fiă-care 
gâtlej se înălța spre cerimea bisericei gla
sul amenințător și poruncitor: „Restignes- 
ce-1, restignesce-1!“

Călugărul privi în jos, cu brațele ri
dicate, la fețele palide, la deschiZătura 
nâgră a gurilor, din oarl dinții străluciau, 
ca oei ai animalelor sălbatioe, și într’un 
moment de extas îșl întinse brațele oătră 
cer și rîse. Apoi se scoborî din looul, de 
unde vorbi, dmenil lui înălțară praporii de 
foo și oruoile negre, și îmbulZindu-se afară 
din biserică, se retraseră peste piață prin 
desohidătura porții turnului.

Locuitorii din Vechiul-Bergamo pri
viau după ei, cum se ooboră pe cdsta mun
telui. Văl de neguri acoperea calea pietrosă 
și pe zidurile roșii ale orașului se aruncau 
umbrele asouțite ale orucilor mari negre, 
cari se mișcau în coce și ’ncolo.

Din depărtare s’audi din nou cântarea. 
Câte-uu prapor mai apărea în zarea întu
necată a noului oraș, apoi conductul dis
păru în depărtarea roșateoă a deșertului.

— T. —
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„Atentatul dela Bocsig“.
Procesul de calumniare contra „Magyar Hi Hap".

(După, notițele luate la pertractare.)
(Urmare).

Ca al doilea martor a fost ascultat 
Vice-comitele Szatmăry Gyula: Pe aousato- 
rul îl oundsce bine, și atât din punctul de 
vedere al caracterului, oât al purtării și al pa
triotismului, îl soie neescepționabil. Ca să fi 
agitat, nu știe nimic, din contră a aucjit, 
că densul a îndemnat poporul să iese întru 
întîmpinarea M. Sale și să dea semn des
pre iubirea sa oătră Monarchul. La primi
rea regelui, poporul a și fost în disposiție 
solemnă și însuflețită.

Președintele: Ai aucjit despre pretin
sul atentat? — Aucjit. — Făoutu-s’a oer- 
cetare criminală în causă ? — Nu, pentru- 
că a fost drept vorbă despre una și alta, 
der nu era object de o cercetare oriminală.
— Despre părintele Papp n’a fost amintire 
în cele ce se vorbiau ? — Nu.

Dr. Șt. Pop: Imbunătățitu-s’a starea 
morală a bocsigenilor în decursul păstori- 
rei părintelui Papp, și ce efect are activi
tatea lui ?

— Activitatea densului o cunoso a fi 
forte salutară, starea morală s’a mai îmbu
nătățit, dâr Bocsigul totuși nici acjl nu e 
într’o stare ordinată.

Martorul Monti Alajos, 
pretor al ceroului Boroșineu, la întrebările 
președintelui spune, că pe părintele Papp 
îl cundsoe de om coreot în tdte privințele, 
de un preot forte zelos, care în mod deo
sebit îngrijesce de interesele credincioșilor 
săi. Despre fabula atentatului a aucjit și 
densul prin 5—6 Sept. Nu i-a dat nici o 
importanță, a dispus însă gendarmilor pe 
cale privată, să cerceteze ; i-au și telegrafat, 
că nu merită luare în sămă.

Dr. Șt. Pop întrebă despre originea 
fabulei. — Martorul spune, că ar fi eșit 
de la un Constantin Laț, care ar fi au- 
cjit’o dela mamă-sa. Despre un păpucar, 
dușman al părintelui Papp, nu soie, să o fi 
fabricat el.

La întrebările apărătorului Robi- 
tsek, martorul spune, că un Blasko cu nu
mele a mărturisit înaintea lui, că el ar fi 
găsit cuele sccse din șinl; dâr venia ne- 
oontenit în contrazicere. Intr’altă cji și-a 
retras spusele și a mărturisit, că el singur 
a iscodit povestea eu atentatul, „sperând 
vr’o remunerație său laudă“.

Martorul Hieronymi Kâroly, 
-fostul ministru de interne, aoum consilier 
intim al M. Sale, 4’80i °ă nu cunosce pe 
acueat și numai de nume îșl aduce aminte. 
Anume s’a plâns cătră el, că „M. H.u îl 
suspiționăză cu atentat și agitație. Plânge
rea a dat’o vice-comitetului se facă oerce- 
tare și resultatul să j-1 comunice.

Președ: In urma a ce ai dispus cer
cetare? — Nu sciu chiar bine în urma 
plânsorii d-lui Papp, său în urma articolilor 
lui M. H., eventual în urma amândurora.
— Au(jit-ai Esc. Ta și de altcum despre 
aîentat? — In Borossebeș mi-a spus co
rnițele suprem încă în cpua înainte de ve
nirea regelui. — ScițI Eso. V., că în d’le- 
le acelea, d. Horvâth Gy. să fi umblat pe 
la secretarul de stat ou o epistolă? — Mi-a 
telegrafat’o acesta baronul Jăsika S, nu 
soiu în B.-Sebeș său în Koszeg. — Esc. V. 
ați fost de față la primirea M. Sale, cum 
a fost disposiția poporului? — Sărbătorăscă, 
n’a fose nici o disonanță — Fost’au și Ro
mâni de față? — Fost atâția cât coiăs- 
punde poporațiuuei. — Strigat’au ei „ăljenu 
însuflețiți? — Românii, după cum îi cu
nosc eu, nu se însuflețesc așa tare țolyan 
hangosan) oa de esemplu poporul magh ar.
— Ai Esc. Ta convingerea, că primirea 
a fost demnă? — Da. — Ai cunoscință, că 
Papp să fi agitat poporul? — N’am n'cl o 
cunosoință să fie ațîțător de aceia... (olyan 
izgâgo).

Horvath Gy : Ași vră să întreb luorurl, 
cari nu sunt chiar la timp, dăr se refer la 
apărarea mea.

Președintele: Pănă nu faci întrebarea, 
<eu nu pot judeca să o admit, ori ba. 
Te fac însă atent să rămâi la întrebări, 
■oarl au conex cu materia. — Horvâth Gy.: 

Scopul meu principal a fost, oa opinia țării 
să nu rămână în neliniște și nesiguritat e. 
Voiam, ca guvernul să liniștescă opinia pu
blică. De ce ministrul de interne n’a făcut 
nimio spre acest soop ? — Președintele : Aici 
ne ocupăm numai cu martorul Hieronymi, 
și nu aprețiăm activitatea ministrului. — 
Hieronymi: Cu tăte acestea dați-ml voie 
să-i răspund. Mi-au venit două arătări, 
una ofioiosă de la direcțiunea trenurilor, 
alta neofioidsă. Cercetarea s’a pornit pe 
calea ei regulată. De aceea nu m’am ocu 
pat ou ea, și nici adl nu m’așl ocupa în 
oas analog. Eu în săra precedentă călători
sem pe aceeași linie, am aucjit, că nu e 
nimic, și am lăsat lucrul să curgă în alvia 
sa, în oompetența direcțiunei trenurilor. 
— Hoivâth Gy.: Constat că ou epistola 
când am fost eu n’am cerut infoi mâții, am 
întrebat numai, că ore interese mai înalte 
de stat nu stau în legătură ou aoăstă afa
cere? A doua 6ră întreb, de ce Esc. Ta 
n’ai aflat de datorință să liniștesol opinia 
publică despre acel atentat? — Hieronymi: 
Dăr de ce ? — când nici vorbă nu puți fi 
despre un atentat.

(Va urma)

Concurs,
pentru primire în scolele de cădeți c. și r.

Ordinațiunea ministeriului de resboiu, 
pentru a) mata c. și r, Nr. 572.

Cu începutul anului școlar 1895/96 
(15 Septemvre), se vor primi aspiranți în 
scălele cadeților, oam în următorul număr:

In anul I al scălelor de cădeți la In
fanteria în orașele Viena, Budapesta și Praga 
— 100; în anul I al soolelor de cădeți la 
Infanteria, în Karlstadt, Croatia, Konigsfeld 
lângă Briinn, Lobzov lângă Krakau, Sibiiu, 
Priest, Marburg în Stiria, Libenau lângă Graz, 
Pressburg (Pojun), Innsbruk în Tirol, Timi- 
șora și Kamenitz lângă Peterwarodin câte 
30-50.

In anul I la Artileriă 110 
„ „ I „ Pionerl 50
„ „ II „ Cavaleria 80
n n m a n ^0

In anii II, III și IV la Infanteriă, în 
al IV-lea la cavaleiiă, asemenea în anul 
al Il-lea la Artileriă și Pionerl, se vor 
primi aspiranți numai întru cât se vor afla 
locuri.

In al IV-lea la Artileriă și Pionerl nu 
se primesc aspiranți.

Condițiunile de primire sunt mai pe 
larg espuse într’o instrucțiune, care se pote 
procura din librăria Seidel Sohn Graben 
Nr. 13 în Viena aici se vor aminti con
dițiunile primirii numai în general.

1. Dreptul de oetățen austriao seu 
ungar, dovedit prin oertificat de indigenat 
(Heimathschein);

2. Aptitudinea fisică, prin testimoniu 
medical documentată.

3. Viață nepătată, purtare morală mul- 
țumitore (documentată prin testimoniul dela 
sco!ă, său prin testimoniu dela autoritatea 
politică din cercul de unde este aspi
rantul).

4. Să fi ajuns etatea minimală; să nu 
fi trecut etatea maximală — (estras din 
matrioule, atestat de botez)

5. sciințe oorespun4ătore (testimoniul 
pe anul 1893/94, testimoniul semestral 
1894/95).

6. Obligamentul de a-șl procura din 
propriile mijlăce și a țină în stare bună 
tote rechisitele prescrise. (La acăsta se 
obligă printr’un Revers).

7) Depunerea la terminul prescris a 
banilor școlari, său bani pentru cal la ca
valeria.

8) Obligamentul, că va servi peste 3 
ani, adecă pentru ori care an în școla, un 
an present de serviciu, peste cei 3 ani 
obicinuit.

Pentru a fi primit în anul I, trebue 
să fi ajuns aspiranlul 14 și să nu fi trecut 
al 16-lea an. Anul se scotesce cu 1 Sep
temvre. In an. 2-lea să fi ajuns 15 și să 
nu fi trecut de 17 ani; în anul al 3-lea să 
fi ajuns 16 și să nu fi trecut de 18 ani, în 
an. 4-lea să fi ajuns 17 și să nu fi treout 
de 20 ani.

In oasurl de considerare, o diferință 
de 4 luni în etate, nu împiedecă a fi admis 
la esamanul de primire. Pentru intrarea în 
an. I se cere însă neapărat să fi împlinit 
aspirantul 14 ani.

Asentarea aspiranților deja primiți se 
va face după absolvarea scolei, adeoă la 
eșirea regulată din scolă.

Pentru a dovedi o pregătire sciențifică 
corespuncțătore, fiă-care aspirant are de a 
aduce testimonul școlar, pe lângă care va 
fi supus la un esamen de primire.

Testimoniie au să dovedăsoă că as
pirantul a absolvat clasele următore ale 
unei șcăle reale său a unui gimnasiu, cari 
posed dreptul unei șoăle publico, cel pu
țin cu calculul general îndestulilor (ge- 
niigend).'

Special pentru școla cadeților la In- 
fanteriă anul I se oer 4 clase inferiore, la 
Cavalerie, anul II 5, classe, la Artileriă și 
Pionerl 5 clase.

Clasele dela școlele comunale din Un
garia organisate după legea din 1868, în 
privința intrării în șeăla cadeților, au tot 
aoelașl drept oa și clasele corăspuncjătore 
ale școlelor medii.

Pentru a fi primit în anul I, la In 
fanteriă, Uavaleriă și Pionerl, are aspiran
tul să depună un esamen din obiectele ur- 
mătore: 1) Limba germană, 2) Arithmetics 
și Algebra, 3) Geometriă, 4) Geografia și 
5) Istoriă, în astfel de estiDdere precum se 
propun aoele obiecte în clasele inferiăre 
ale școlelor medii.

Esamenul se depune în limba ger
mană; îesă acei aspiranți, cari vin dela școli 
unde limba de propunere nu este cea ger
mană, au dreptul de a depune esamenul 
în limba maternă; totuși trebue să scie 
limba germană în astfel de măsură, ca să 
potă urma prelegerile.

Pentru a întră în anul IV la oavaleriă, 
aspiranții mai trebue să scie călări.

Taxele școlare sunt:
a) pentru fiii de oficerl de tote cate

goriile, pentru fiii preoților-militarl evan- 
gelicl și gr. orientali, a amploiaților mili
tari, pentru fiii suboficerilor și a acelor ga- 
giștl, cari nu sunt în clase împărțițl (d. e. 
profosul) fiă în activitate, pensiune său în 
statul invalidilor, făcând parte din armata 
comună, marină său armata teritorială (Land- 
wehr seu honvedl) plătesc anual numai 
12 fi.

b) Fii oficerilor în reservă, a celor 
din armata teritorială neactivă, a oficerilor 
în statul afară de serviciu (ausser Dienst), 
fiii amploiaților de curtea imperială și am- 
ploiațl de stat și a servitorilor dela curte 
și din oficiile de stat, plătesc anual 60 fi.

c) Fiii altor cetățeni austriacl său un
gari plătesc anual 120 fi.

In cas, că copiii acelora sub b. și c. 
numiți se vor primi în șeăla de artileriă, 
său de pionerl, se reduce taxa la 40 fl. 
resp. la 80 fl.

Taxa școlară este de plătit înainte în 
2 rate, în 15 Septemvre și 1 Martie, la 
comanda acelei șoăle, unde a fost aspi
rantul primit.

Acei aspiranți, cari vor fi primiți la 
cavaleria, au de plătit în anul II, peste taxa 
susnumită, 100 fl., în al IlI-lea și al IV-lea 
an încă 200 fl. pentru susținerea cailor si 
rechisitelor de călărit la așa numitul fond 
de equitațiune. Suma acăsta se plătesce 
de-odată și înainte la începutul anului.

Anul 1 îl fac toți cavaleriștii la o 
școlă de infanteriă.

Ori-care aspirant, care a petrecut 
anul în școla militară și după absolvarea 
acesteia se va împărți în armata comună, 
are, în sensul legei militare § 21, să ser- 
văscă pentru tot anul în școlă absolvat, 
un an present în armată, afară de cei 3 ani 
ordinari. Pentru obligămentul acesta, nu 
se cere un revers.

Acei aspiranți, oarl nu absolvă anul, 
sunt scuțițl de obligămentul acesta.

Suplicele, cari au să fie provădute 
cu un timbru de 50 cr., se vor trimite, 
pănă în 25 Iulie 1895, la acea comandă a 
șcălei de cădeți, unde doresce aspirantul

Spitalul de ochi din Brașov.
Despre activitatea spitalului de ochi 

r. u. teritorial din Brașov în anul 1894 
publicăm următorul raport:

In decursul anului 1894 au stat în 
căutarea spitalului de ochi al statului 508 
bolnavi, și adecă 278 bărbați și 230 femei; 
afară de aceștia au fost tratați ambulatorie 
și gratuit 416 bolnavi.

După naționalitate, bolnavii au fost: 
299 Maghiari, 140 Români, 65 Germani 
și 4 de alte naționalități. După comitate: 
180 bolnavi au fost din comitatul Trei- 
scaune, 157 din com. Brașovului, 54 din 
corn. Ternavei mari și mici, 35 din corn. 
Oșorheiului, 29 din corn. Ciucului și 3 din 
alte comitate.

S’au vindecat 303 bolnavi, la 187 
li-s’a ușurat boia, er un bolnav a rămas 
nevindecat; la finea anului au rămas în 
cură 17 bolnavi de ochi.

Faptul, că un număr mare de bol
navi nu sunt trecuțl, ca deplin vindecați, 
se esplică de-acolo, că mulțl bolnavi (279) 
au suferit de trachomă (bolă egiptiană), o 

bolă, care pentru vindecarea completă pre
tinde în cele mai multe cașuri un timp 
de mai multe luni, une-orl chiar ani întregi. 
Cașurile de trachomă în majoritatea lor au 
fost grave, complicate cu afecțiuni grave 
ale corneei; cașurile ușore, la cari a fost 
afectată cu deosebire conjuctiva ochiului, 
au fost tratate mai cu sâmă ambulatorie.

In total s’au făcut 134 operațiuni la 
ochiu și adnexele lui. La cataractele ma
ture s’a făcut de obiceiu operațiunea cata
ractei (albeței) w/r’wn timp cu iridectomie 
(excisiunea unei părți din membrana iris). 
La persone prea înaintate în verstă, la pa- 
ciențl, cari au pierdut deja un ochiu, și în 
fine, în cașuri când cataractele nu erau 
deplin mature, operațiunea s’a făcut în 
două timpuri, anume mai întâi s’a făcut 
iridectomia preparatorie și după 6—8 săptă
mâni operațiunea cataractei. In modul 
acesta s’a practicat operațiunea catarac
tei de 7 ori, ăr în 38 de cașuri s’a operat 
într’un singur timp.

Operațiuni de cataracte complicate 
s’au făcut 3. Estracțiunea lineară simplă 
de 2 ori. DiscissiunI prin sclera s’au făcut 
de 4 ori. In total operațiunea cataractei s’a 
făcut prin urmare de 54 de ori. Tote opera
țiunile au avut un resultat bun; în nici în
tr’un cas nu s’a pierdut ochiul operat.

Iridectomia (excisiunea unei părți din 
membrana iris) s’a făcut de 25 ori, și ade
că: 1) Ca operațiune preparatorie la cata
racte de 6 ori (vindecate); 2) în cașuri de 
glaucoma de 8 ori (7 cașuri vindecate, 1 
ameliorat); 3) pentru scopuri optice de 11 
ori (vindecate).

Celelalte operațiuni se pot classa în 
modul următor: 4 cașuri extirpațiunl de 
tumore din palpabrele ochilor; 5 cașuri 
operațiuni la sacul lacrimal; 15 cașuri 
operațiuni pentru trichiasis și distichiasis; 
9 cașuri de pterigin; 4 cașuri operațiuni 
pentru strabism; 9 cașuri de staphyloma; 
3 cașuri de enucl6ațiunea bulbului, 4 ca
șuri de exenteratis bulbi (tote vindecate).

Operațiuni mai mici, precum d. 0. 
cauterisărl pentru ulcere în cornea, etc. 
nu sunt cuprinse în numărul de sus al 
operațiunilor.

Numărul dilelor de întreținere au fost 
12,366; tacsa de întreținere 56 cr. pe rji.

Și în anul acesta administratorul spi
talului D-l Fr. Hellwig a îngrijit cu un 
zel lăudabil pentru ordinea și curățeniă, 
er D-na Zaminer pentru hrana bună și să- 
nătosă a bolnavilor.
Dr. losef Fabritius, Dr. August Fabritius, 
doctor al spit. r. u. oculist.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 29 Aprilie. Adunările 

de erî ale muncitorilor, ținute în ces- 
tiunea sârbătorei dela 1 Mai, au de
curs in liniște, numai una a fost 
disolvată.

Sigetul Marmației, 29 Aprilie. Erî 
și astăcțî furibundeză aci un foc. Mai 
multe case au ars. Se presupune, că 
focul a fost pus.

Epinal, 29 Aprilie. Numărul vic
timelor, carî au căcjut jertfă esun- 
dărilor, trece peste 100.

Sevila, . 29 Aprilie. Ducele de 
Orleans, care cu ocasiunea unei ve- 
nătorii căc|u de pe cal, se află acuma 
mai bine, cu tote că simte încă mari 
dureri.

Tokio, 29 Aprilie. Intre popora- 
țiune domnesce mare agitare din causa 
protestelor marilor puteri europene.

Nicaragua, 29 Aprilie. Trupele 
englese au debarcat. In orașul Co- 
rinto tâlfăe stâgul Britaniei. Auto
ritățile orășenescl și locuitorii se re- 
fugiară. E de temut, că și Statele 
Unite nord-americane se vor ames
teca în acestă cestiune.

Literatură'
In editura librăriei H. Steinberg din 

BucurescI (Str. Șelari 18) a apărută : Amin- 
tirl (lin Italia (Giosue Carducoi), de Ne- 
cutai lorga. UnO volumă estetică, conți- 
nenda vre-o șepte capitole diferite. Prețuia 
1 leu.

*
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Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol
dovan, broșură elegaută, de 11 cdle, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. seu 1
coronă, plus 5 cr. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publicist, Brașov (Brasso) seu 
la administrația „Galetei Transilvaniei. 
Domnii abonențl ai „Gazeteiu îșl potă 
procura acestă scriere de-odată cu reînoirca 
abonamentului trilunarii la foia.

*
In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte forte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vendare la tipografia „A 
Mureșianu“ în Brașov, și la autorul în 
Scorei (p. u. Also Porumbâk).

DIVERSE,
Căsătoria dnplă. Numărul din urmă al 

diarului grecesc „Hestia“, raporteză urmă- 
torea istorioră amusată, ce s’a petrecut de 
curend într’uu sat de pe insula Tinos : Un 
tînăr țăran iubesce o frumosă țărancă, însă 
părinții acesteia nu vor să scie de-o oesă- 
toriă a fetei ou amantul ei, și-i afla un alt 
logodnic după placul lor. Se hotăresce de-a 
se serba nunta în secret și la medul nopții, 
pentru-oa nenorocitul amant să nu scie ni
mic de ce se petrece. Sosesce preotul, so- 

sesce nașul, cununile sunt gata și cere
monia începe. De-odată se deschide ușa și 
amantul fetei intră în casă. Toți sunt con
sternați. Amantul ia logodnica de mină și 
o trage la sine. In același timp amenință 
pe toți aceia, cari ar voi să se apropie de 
el, și logodnica nu se arată de loc sur
prinsă, său măn.osă de întorsătura, ce-o 
luară lucrurile. Atunci preotul, vădend, că 
o jalbă seriosă se prepară, pășesoe în mij
locul societății și cjice cu admirabilă pre- 
sență de spirit: „Voi să vă spun, amicii 
mei, că aici se petrece ceva. Tu, fiica mea, 
spune-mi pe care-1 preferi f'pe acesta, seu 
pe celălalt? —Pe acesta! murmură tînăra 
fată roșind. — Atunol vei lua pe acesta, 
fără voia ta, eu nu te pot cununa cu ce
lalalt. Și pe când toți privi au cu gurile 
căscate și uimiți, popa săvîrși cununia. In- 
tr’aceea nașul, amioul exlogodnicului se 
apropia de' el și-i tj'se cu glas tare:
— „Mergem amioe, nu mai sunt alte fete 
pe lume? Dăoă ea vrd să se mărite cu 
acesta, n’are decât să-l ia. Tu poți să te 
eăsătorescl cu una mai bună. — Cu care?
— Cu fiica lui X... Insă voi-va ea să mă 
ia? — Ea nu cere unul mai bun ca tine. 
Voi lua lucrul asupra mea. Pretendentul 
părăsit, încântat de noua combinația, pără- 
sesce imediat casa necredinciose sale ’o- 
godnice, urmat de nașul său, er în săra 
dilei următdre el se cununa cu cealaltă fată.

*
Din „Biblioteca pentru toți a librăriei 

Carol Muller din BucurescI (Calea Victoriei 
53) pe care am anunțat’o deja, a apărut vo

lumul al 3-lea: Cântece și plângeri, poesii 
de Mihail Zamfirescu. Primele două volume 
apărute, pe cari . le am anunțat înainte 
sunt: Povești alese, de celebrul 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 folositore 
părți pentru toți câți se ocupă cu eduoa- 
țiunea. Fiă-care dintre aoeste volume, atât 
ce bine alese, oostă numai câte 30 bani 
(15 cr.)

Cursul ia bursa din Viena.

Din 27 Aprilie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.25
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.30
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% . 126.40
Impr. oăil. fer. ung. în argint41/2°/0 104.—
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 125.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.40 
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25 
Imprum. ung. cu premii .... 162.25
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 150.— 
Renta de hârtie austr......................... 101.45
Renta de argint austr................... 101 40
Renta de aur austr........................123.30
LosurI din 1860 . ... . . . 158.50
Acții de ale Băncei austru ungară. 1089.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 459.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 396.10 
NapoleondorI.................................. 9.69

Mărci imperiale germane . . . 59.67‘/2
Londou vista............................122.20
Paris vista................................ 48.40
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.55
Note italiene................................ 46.95

Cursul pieței Brașov.
Din 29 Aprilie 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.65 Vend. 9.68 
Argint român. Cump. 9.60 Vend. 9.65 
Napoleon-d’orI Cump. 9.67 Vend. —.— 
Galbeni Cnmp. 5.75 Vend, —.—
Ruble rusescl Cump. —.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 59.40 Vend. —.— 
Lire turoesol Cump. —.— Vend. —.— 
Scris, fono. Albina5°/0 —.— Vend. —.—

Proprietar: D»* Aub5©! WHurestant*.

Redactor responsabil: G^egornu
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(inserțiuni și reclame) 
Suntu a se adresa subscrise, 

admÎBîisti'atiunB. In casulu pu« 
blicării unui anuncâu mas mult 
de odată se face scădementu, 
care cresce cu câtu publicarea 
se face mai de mulfe-ora.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei/4

Orei® de esssi deia 8—1
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V
Giro-Conto
la, banca

Anstro-Ungarl' a

I

&
Cec -Conto 
la postă.
Nr. 505.

_____ £

„ALBINA"
INSTITUTE DE CREDIT ȘI DE ECONOMIÎ

priMSCe depuneri spre fructificare Jfi lâl© 4V1« 
netto, solvindă însăși darea dc interese;

SGOUtBZă polițe comerciale CU
UCCOiâî cambiale și cambial-ipotecari CU 60|0j
rlnnnhidn ... a . . sub cele mal avantagidseHCM credite m cont corrent condom;
UCCHU împrumuturi pe hârtii de vaiere, monede, 

giuvaere și mărfuri CU

mim si vinfie monedn și târlii flș vaiere

pn cu celă mai pui 
I fl urcată preță ull] 
rjnn în modulă celă ji 
uAU. mai culantă 1'

pe piețele din țeră și 
streinâtate, 
inupn sub cele mai ief- 
idlLuU. tine condițiunl; 

Mlffffl magazine și locoră iibere de depou, ptoriX 
său Strania 415, care, situată nemijlocită lângă
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

ppijpnnnn în calitatea sa ca representanță principală a so- 
pliiiiubbu cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York 

mîrn asigurau jo W paiti-

Onorabilelor^ administrata! de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scr’i-sr^ile fondare ie 5% ale „Albinei" 
ale eărovu esHgswBte se resewssajseră sewsestrMÎw fără saici w 

«letragere, iști eat'i se află «Se vesa«|are îs» cursul «Silei a Sawrsei 
«Mim ®aa«8aj»esta, m piese «le WWW și «le eorâsae.
do îngân rendu cursurile și geroslusailtfi celorlalte efecte ăsasii- 

gene, se pete susținea eu total «Sreptuiltfb, că 

Scrisurile fonciare „Albina" de 5% 
suntii a«ji relativii cele mai ieftine și tot«»«lată mai 
productive «Bsss efectele cotate Ia bursa «lin Budapesta.

Bonitatea absolută a fonciereloru „Albina“ e garantată 
prin vaiorsa celu puținii întreită a ipoteceloră pe ba*a cărora 
se esmitu, prin fondidti specialii de asigurare a scrisurilor!! 
fonciare care e de fl. 200 000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.
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Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria: 

luni 
luni 
and

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni. .................................................
șese luni ... ................................
ună anu.....................................................

3
6

12

ti.
fl.
fl.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

8
X.

âtai@eite h numerele ra fete fe
Pentru Austro-Ungaria:

anu....
șese luni. 
trei luni . .

Pentru România și străinătate: 
ană...........................  §
șese luni ................................................... 4
trei luni.....................................  .2

Pe
Pe
Pe

Duminecă,

2
1

fl. -
fl. -

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele ae făcu mai ușorii și mai

mandata poștale.
Domnii, cari ae vorti abona din nou, se 

a scrie adresa lămuriți! și a arăta și poșta ultimă.

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

bincvoieacă

AdMnistrațiuîiea „Gazetei Transilvaniei." 
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Sosirea si plecarea tmuriluro în Brașovn.
Sosirea trenurilor^ în Brașovu:

I. Dela Pesta la Brașovă:

Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenulu accel.: 2 ore 9 mim după am.
Trenulu mixtă: 10 ore 25 minute sera.
Tr. exp. Română : 5 dre 07 m. dimineța.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:

Trenulu accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenulă mixtu : 7 ore 1 minute sera.
Trenulă accel.: 10 ore 37 minute săra.
Tr. expr. Română : 10 dre 19 m. sera.

3. Dela Zernesci la Brașovd.

Trenulă mixtă: 7 ore 36 min. dimineța.
Trenulă mixtă: 1 <5ră 44 min. după am'
Trenulă mixtu: 0 bre 00 min. săra.

Dela Brașovă la Ch.-Oșorheiu.
Trenulă de persăne: 3 dre 10 după am.
Trenulă mixtă: 8 6re 50 minute dimin.

I Trenulă?mixtă : 4 6re 50 min. dimin.

Plecarea trenuriloru din Braș.
I, Dela Brașovă la Pesta

Trenulă mixtă: 5 ore 8 min. dimin ița., 
Trenulă accel.: 2 ore 45 min. după am.. 
Trenulă de persone: 7 ore 43 min. sera.. 
Tr. expr. Român: 10 <5re 26 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulă acoel.: 4 ore 59 minute dimin 
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de amecjl. 
Trenulă aooel.: 2 fire 19 min. după am.. 
Tr. expr. RornâuQ: 5 dre 14 m. dimin.

3. Dela Brașovu la Zernesci:

Trenulă mixtă: 8 dre 35 min. dimindța.. 
„ „ 4 „ 55 m. după am.

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

Trenulă mixtă: 8 dre 19 min. dimin. 
Trenulă de persone: 1 oră 51 m. d, am^ 
Trenulă mixtă : 7 dre 20 min. sera.

Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


