
Redactiunea, Administrat™, 
ji Tipografia:

Brașov, piața maro Nr. 30.
8orifiorl nefrancate nu se 

primesc. — Manuscripte nu ae 
letrimet

INSERATE se primesc la Adml- 
nlEtrațiune în Brașov și la ur- 
mâtdrele Birouri de anuncluri: 

în Viena: M. Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Hosse, A. Oșpeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Dannebcr, în Budapesta : A. V. 
Goldbergerg, Eckstein Bemat; în 
Bucurescî: Agence Havas, Suc- 
oursale de Roumanie ; în Ham
burg: Karolyt & Liebmann.

Prețul Inserțlunllor: o seriă 
garmond po a co lână 6 or. și 
30 or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifa și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
geria 10 cr. seu 30 bani.

„gazeta-1 iese în flî-care iți.
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru România si străinătate: 
Pe un an 40 frânai, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Se prenumără la t6te ofioiele 
poștale din întru și din afara 

și la di coleotori.
Ataamantnl pentru Brasov 

adm inie tr ați tine a < piața maro, 
Târgul Inului Nr. 80 etagiu 
I.: pe un an 10 fl., pe arise 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
12 11., pe 0 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un eacmplar 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile aunt 

a se plăti înainte.

Nr. 86.

încurcăturile în Austria.
Brașov, 18 Aprilie 1895 v.

Am tractat erî la locul acesta 
despre situațiunea politică Internă a 
statului ungar. Astacți voim se arun
căm o privire asupra stărilor din sta
tul vecin dualist al Austriei.

T6te relele, câte se ivesc la noi, 
le vedem, mutatis mutandis, și în Aus
tria. Și acolo poporele sunt adânc 
nemulțumite și iritate din causa dă
rilor enorme, a crisei economice și 
mai vîrtos fiind-că regimul actual 
nu numai că nu este capabil de-a 
satisface postulatelor lor naționale, 
dâr în mare parte le amăresce prin- 
tr’un sistem de politică autoritară 
și prin aceea, că favorisâză pe unii 
în contul altora.

Ministeriul actual al coalițiunei 
parlamentare, compuse din Germanii 
liberali, conservatori și Poloni, se 
ține încă la putere, dâr nu mai stă 
ac|I nimeni la îndoelă, că posițiunea 
acestui minister a devenit forte cri
tică și că dilele îi sunt numerate. 
Nici una din problemele, ce și-le-a 
pus, nu este resolvată: Oposițiunea 
Cehilor din Boemia nu a putut’o în
frânge, cu tote măsurile severe, ce 
le-a luat contra ei; reforma electo
rală n’a putut’o nici măcar pregăti 
pănă acuma într’un mod, care se pro
mită, fiă și numai pe departe, un 
succes. Din contră, tocmai problema 
acesta gravă a adus pe guvern în 
cea mai penibilă situațiune și i-a 
desvelit slăbiciunea, dovedindu-se, că 
între partidele coalisate nu esistă 
nici o înțelegere asupra principielor 
acestei reforme.

De altă parte se ridică greutăți 
și nemulțumiri din tute părțile, și 
convingerea este generală, că stările 
actuale nu se pot susțină și că, dăcă 
guvernul o mai duce tîrîș-grăpiș și 
nu s’a retras deja pănă acuma, causa 
este, că nu se găsesce, între împre-

jurările de față parlamentare, cine 
se-i ia moștenirea.

Momentul critic îl va forma 
cestiunea mare a reformei electorale, 
pentru care astăzi guvernul nu este 
în stare a câștiga o majoritate de 
doue treimi în parlament. Urmarea 
va fi căderea ministeriului coalițiunei. 
Der ce va veni după acesta?

Etă întrebarea cea mare, dela 
care atârnă viitdrea soluțiune a crisei 
din Austria. Un rol însemnat îl va 
avă și în viitor oposițiunea cehică 
și sunt puține semne, că ar fi posi
bil, ca representanții cehi se facă 
parte în viitor erași din majoritatea 
parlamentară. Din contră, selucreză 
acum pentru formarea unui singur 
grup al tuturor deputaților bohemi, 
în care se între și cei din Moravia 
și care să ia o posițiă energică și 
de sine stătătbre față cu guvernul.

Multe se pot încă întâmpla, der 
nu se scie, cum și când. Una înse 
este sigur: că încurcăturile în sta
tul vecin dualist sunt astăcji fârte 
mari și vor deveni încă și mai mari.

Interesant și caracteristic este, 
că asupra încurcăturilor din Austiia 
se bucură mult Francisc Kossuth, 
picând în „EgyeterW, că ele sunt 
în favorul Ungariei, căci „pe cât 
timp Ungaria pote fi un întreg, însă 
este silită a fi o jumătate, e mai 
bine, decă cealaltă jumătate se va 
descompune tot mai mult, pentru-că 
atunci Ungaria va cumpăni, relativ, 
cu atât mai mult41.

Cu alte cuvinte, în măsura, în 
care se va amâna soluțiunea marei 
probleme a egalei îndreptățiri în 
Austria, vor cresce șansele suprema
ției și ale esclusivismului de rassă ma
ghiar, și va pute predomina „idea 
de stat maghiar41, care seim bine ce 
scopuri finale urmăresee față cu esis 
tența nostră națională.

înțelegem der, că Kossuth tre- 
bue să se bucure de crisa din Aus-

tria și pănă atunci, pănă când ju
mătatea dualistă nu va deveni un 
întreg, după cum speră el cu ai săi.

„Unitatea română“.
Sub titlul acesta „Nemzet*,  fâia 

guvernului, publică un articul de 6 
colbne și ceva, în care se ocupă, 
pe basa scrierei lui Jancso Benedek, 
de unitatea Românilor, pe care o nu- 
mesce o aparițiune nouă în cestiunea 
de naționalitate. Fdia ungurescă vră 
se facă la început și nițică istoriă 
a cestiunei, provocându-se la încer
cările Românilor de a da mâna cu 
„reacțiunea44 dinăuntru și din afară, 
pentru a-șl ajunge scopul lor de uni
tate. După-ce „Nemzet44 spune, 
că autonomia și confederația, ce o 
cer Românii în Austro-Ungaria, sunt 
tot atâtea mijlbce pentru ajungerea 
marelui scop național român, adecă 
unirea tuturor Românilor dela Car- 
pați, dela Tisa, peste Ardâl, Buco
vina, Serbia pănă la Marea-Nâgră și 
Marea-Egeică, 4ice despre Români:

Ei ridii ă pretensiunl, contra Austriei, 
la Bucovina; atacă Ungaria în numele tra
dițiilor false, pentru posedarea Ardâlului 
pănă la Tisza; îșl estind pretensiunile și 
asupra ținuturilor Dunărene ale Serbiei, 
nu lasă în pace nici pe Bulgaria și Turcia, 
formulându-șl drepturi esoepționale asupra 
Macedoniei; fără a cuteza să pășescă pe 
față, string pumnul în buzunar contra 
Rusiei, hrănind dorințe secrete asupra Ba
sarabiei, ruptă de statul român.

Punând astfel tosa, fantasma- 
goriștil dela „Nemzet“ îșl iau aerul 
a face „critica41 acestor aspirațiuni, 
abordând cestiunea, că Românii sunt 
elementul cel mai periculos în Orient, 
de-6rece hrănesc tendințe în. contra 
a două state mari și a câtorva mai 
micî, și totuși ei acusă pe Maghiari, 
că conturbă pacea și liniștea Euro
pei. Și nNemzetu ține să fiă conse- 
cuent în apreciările sale absurde.

El (jice, că Românii, ca să-și ajungă 
scopul, au vânat totdâuna după pro
tectorate streine (Austria și Germa
nia), ceea ce în parte li-a și suc
ces (!) Apoi continuă astfel:

Politica oficidsă română nisuesce, ca 
alăturându-se la întreita alianță, să lupte 
pentru ideia unității române. Dâcă într’o 
conflagrațiune europână Rusia ar suferi în
vingere, România și-ar reoăpăta Basarabia. 
Pasul mai departe spre țînta unității ro
mâne, ar fi aneotarea Ardâlului și a Buco
vinei. Acâsta însă n’ar pută s’o ajungă Ro
mânia, decât cu ajutor ruseso, eventual fran
cos, alianță, care ar învinge Germania și 
Austro-Ungaria.

Atât de departe pătrund în viitor cal
culă politici dacoromâni. Der și pănă atunci, 
conform evoluțiunei eventuale a viitorului, 
politica dacoromână se luptă în două di
recții. Una, adecă politioa ofioiosă română, 
care se racjimă pe tripla alianță, ochesoe 
la Basarabia. Alta, adecă politica Ligei și 
a societății române, care speculâză la sim
patiile francese, face în Ardei cestiune ro
mână, ca la timpul său, acesta să se potă 
folosi în favbrea unității române...

Der de ce Liga favorisată de guvern și 
de politioa oficiosă română face cestiune na
țională română în Ardăl, și nu în Basa
rabia? Causa e fbrte simplă... Liga nu cu
teză a-șl pune piciorul în Basarabia, fiindcă 
scie, că cu Rusia nu-șl pdte permite glume. 
Ea pretexteză, că Românii din Basarabia 
s’au înstrăinat cu totul de România. Ea 
însă contâză în taină la Basarabia, dâr nu
mai în cas când Rusia ar fi învinsă de 
tripla alianță, care ar reda României pro
vincia, pe care i-a luat’o Rusia drept mul- 
țămire, că Românii a mântuit’o la Plevna 
de flascul cel mai rușinos.

Interesantă e și întrebarea, că de ce 
nu face Liga irredentism față cu Austria 
pentru Bucovina?... Causa prinoipală la 
acesta este, că agitatorii români nu vreu 
să orâdă, că în 1867 s’a schimbat radical 
monarchia și politioa ei. Ei cred, că dua
lismul, pe care, după părerea lor, Maghiarii 
l’au stors dela dinastiă numai după Sadova,

FOILETONUL „GAZ. TBANS.“

0 nopte în Londra.
După Scwer.

Pe estradă erau postați o sută de 
musicanțl. Flăcări luminbse împleau sala de 
concerte cu o lumină intensivă, în loge se 
vedeau fețe sentimentale, acum zimbind, 
acum aprofundate în ougete, chiar ca și 
florile, cari le împodobeau părul, — păr 
negru, ca abanos 1, seu auriu, ca radele 
sorelui.

De multe-orl florile vorbesc, cu tote 
că vecinie tao; ele povestesc bucuros, deși 
se pare, că dormiteză, și zimbesc, fără de-a 
se gândi la ceva.

Florile sunt de vină, deoă în parter 
se încrucișâză binoclele, ca și bateriile de 
artileriă, și florile sunt și atunci de vină, 
dăcă din câte-un piept se furișâză un sus
pin secret, pănă când ochii sunt ațintiți 
lung asupra unei flori, oe privesce dintr’un 
păr întunecat, seu deschis. Ochii și cuge
tele niol ele înse-le nu sfiu în ce regiuni se 
mișcă, ce oăi apucă.

Măestrul capelei, Arditi, și musicanții 
lui fac, oa fețele să devină gânditore, ochii

să lucâscă, în jurul buzelor să se ivâscă 
câte-un zimbet și ca ici-colea să se plece 
în mod drăgălaș câte un gât de lebedă.

Frumosul Pearson chiar isprăvi cân
tecul baladei: „Fare well! Remember me !u 
La revedere, nu mă uita ! Nouă nu ne place 
să fim uitați — cu tote că uităm atât 
de ușor!

In nemijlooită apropiare de marginea 
estradei, ședea violoncelistul Fleet. Cu pri
virea sa visătdre părea, că-șl esamineză 
adâncimile sufletului său propriu, și ochii 
lui înohișl pe jumătate par a-1 scuti de im- 
presiunile din afară. O față lungă palidă, 
încungiurată de un barbișon îngust, buzele 
strînse, o frunte lată, păr des negru .... 
Atât violoncelul, oât și artistul ascund în 
sufletele lor tesaurl de cugete și tonuri; 
ougetele și tonurile se contopesc.

Chiar s’a terminat ouvertura operei 
lui Wagner: „Der fliegende Hollander14. 
Urma o pausă și o liniște, oa și când apare 
sârele printre norii grei. D-l Fleet îșl șterge 
fruntea cu batista, der nici un muscul al 
feței nu ’i se mișoă și nici ochii nu ’i se 
deschid mai tare.

Intr’aceea controlorul cassei, Bob 
Buty, șede in ooliv.’ora sa la capul cori-

dorului. Tonurile ajung la urechea sa nu
mai ca un sgomot surd. Bătrânul zăresce, 
cum un copil, cam de trei-spre-(jece ani, 
voiesoe chiar să se furișeze în sală. întinde 
mâna să-l prinejă, dâr băiatul trece ca o 
săgâtă pe lângă el. Ajuns în sală, se uită 
neliniștit în tote părțile. In fine dă cu ochii 
de d-l Fleet, șecjend la marginea estra
dei. Fuge la el și îl trage cu vehemență 
de picior.

— „Tată11, șoptesco el, „mama voesce 
să te vadă41.

Dâr tatăl său nu-1 aude, căci toc
mai oânta o ariă solo de violoncel.

— „Mama trage de morte și vre să 
te vadă, tată!11 repetâ copilul cu durere.

— „Mama mdre și vră să-l va4ă“,se 
aude șoptind prin sală. Mulțimea face 
loc și tata cu fiiul plâcă, urmați de com
pătimire.

Pe când copilul alerga înaintea tatâne- 
său, din edificiul pentru concerte se furișă 
pe o ușiță laterală o copilită tînără și după 
ea una mai mare, îmbrăcată în tricot și cu 
o mantilă pe umeri.

*
Intr’o căsuță mică, într’o odăiță în 

etagiul prim, ardea focul în cămin, er lampa,

ce atârna în mijlocul odăii, revărsa o lu
mină slabă. In pat zăcea o femeiă palidă, 
ou ochi lucito'I. ... Lângă densa stetea în 
frac și ou cravata albă d-l Fleet, bărbatul 
ei și tatăl celor trei copii, cari încungiurau 
patul bolnavei.

Fata, îmbrăcată în tricot, se așecjâ la 
pioiorele bolnavei, cea mai tînără la o parte 
a mamei, copilul însă de-a drâpta tatălui 
său. Ochii băiatului luceau; el răsufla greu 
și privea cu atențiune încordată la mamă- 
sa. Ascultând, ca și de o putere invizibilă, 
el se pleca asupra ei, o sărută și tăou, pe 
când tatăl său nici măcar nu mișca ochii 
Tăcere domnia în odăiță nu se audia, de
cât mersul unison al pendulului. Femeia 
arunca o privire fugitivă asupra copiilor, 
zimbi, și luă în mâna ei slabă și ferbinte 
pe cea a bărbatului.

— „Samuile, mă duc....11 cjise ea în
cet „în curând, pbte într’o oră!11

Pe fetițe le podidiră laorimile.
— „Două-decI de ani au trecut, mi-se 

pare, ca și o cj’-- și aoum tdte s’au finit. 
Tu ai muncit... nici un cuvânt de plâng sre 
sâu mustrare n’a trecut peste buzele tale. 
Tu ai fost nutritorul și apărătorul cetei 
nostre mici. Iți mulțămesc11....
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eBte numai o stare provisoriă, și oă el nu 
peste mult va fi înloouit drășl prin politioa 
veohiului imperiu. Despre reacțiunea din 
Viena ored, că ce-i drept, ea s’a disolvat 
de-ocamdată, ca organism, der trăesce mai 
departe în indivizii ei și în ourând drășl 
se va putd organiea. Din pricina acesta 
Românii ultraiștl nu vrdu să între în Bu
covina și a începe să facă acolo irreden- 
tism. Ei vrdu să trădscă în bune raporturi 
cu Austria, ca să fiă cu atât mai rău ou 
Ungaria... Oeea-ce în mod constituțional 
s’a întâmplat la 1867, ei nu recunosc; nu 
recunosc nici uniunea Ardealului ou Un
garia, nioi restabilirea constituțiuuei dela 
1848. Pentru ei mai esistă tot constituția 
imperiului, fiind-că acdsta li-a dat drepturi 
asupra Ardealului. Ei nu supără pe Austria, 
fiind-că o țin încă tot de sîmbure al im
periului, și cred, că aliându-se cu politicii 
austriacl în retragere, se vor pută reîntorce 
la constituția imperiului. Din causa acdsta 
nu recunosc rege maghiar, ci numai îm
părat austriac...

Etă motivul prinoipal, de ce Românii 
ultraiștl și Liga din BucurescI fao irreden- 
tism în Ardeal, dr nu în Bucovina, ori în 
Basarabia... Un alt motiv, mai este gradul 
cultural. Cultura română s’a năsout în Ar
deal și de aiol a trecut în BucurescI. Dela 
renascerea română, între Românii din Ar
deal și România este o continuă legătură 
culturală.

Tdte aceste motive sunt oausa, că ro
mânismul s’a aruncat asupra Ardealului și 
contra Ungariei și vrd de-ocamdată să 
creeze Daooromâuia. Aici vre Liga să sus
țină ideia unității române, pănă oând ajunge 
rândul și la celelalte țări. Cestiunea română 
din Ardeal așa-dâră, nu este numai ces
tiunea de rassă a Maghiarilor și Români
lor, ci este o mare cestiune europenă, oare 
intereseză pe Austria, Rusia, întregă Pe- 
ninsula-balcanică, ne mai vorbind de An
glia, și mai ales de Frauoia, fără de care 
nu se pdte regula definitiv cestiunea Orien
tului.

Declarațiunile nunciului Agiiardi.
„Hazânk“ publică un raport 

despre declarațiunile nunciului Agii
ardi. Reproducem din aceste decla 
rațiuni următorele:

„Pressa liberală din Ungaria este în 
mare rătăcire, când mă bănuesce, că am 
venit între D-Vdsfră, să predic răsboiu 
cruoiat. Scopul visitei mele a fost, a cu- 
ndscă raporturile catolicilor din Ungaria 
și a discuta afacerile biserioescl cu factorii 
respectivi. Acdsta este dreptul, ba chiar 
datoria mea înparte, căci ca trimis al Va
ticanului, nu represent înaintea regelui ma
ghiar numai pe Sfanțul Părinte, oi și bi
serica maghiară catolică față ou statul. 
Unde mă present eu, sunt representantul 
Sf. Scaun. E greșită însă scirea foilor, că

Făr’ de-a da nici un răspuns, bărba
tul sărută mâna soției sale. Liuiște și tă
cere — numai mersul pendulei se aucfia.

— „Samuile“, oontinuă bolnava, „tu 
în tot-dâuna ai lăsat copiii în grija mame1, 
ddr acum îndată mama nu va u ai fi, și 
orfanii rămân singuri...“

Suspinele oopilițelor urmau în mod 
dureros cuvintele mamei, băiatul ste- 
tea palid și sărbătoresce, ou buzele strinse.

— „Samuile, muncind, tu nu ai avut 
timp să înveți a ți ounosce copiii... nu i-ai 
sărutat și nu i-ai îmbrățișat nicl-odată! 
Desmerdările mamri înoâtă acuma... Orfa
nii rămân singuri... o vidță grea... Der până 
când vei trăi tu, sciu, că nu vor flămâncji, 
o ored asta și îți mulțumeso. Insă, afară de 
pâne, orfanul mai are lipsă în vieță și de 
oâte-o vorbă dulce, de câte-o îmbrățișare, 
de câte-un ziinbet. Imbrățișeză-i!“

Fleet se uita uimit la femeiă și copii. 
Dorința mamei i-se părsa ceva cu tctul de 
neînțeles. Ișl desohise încet gura și nu 
scia, ce să cjică.

— „Mai ’nainte n’am avut coragiul 
să te silesc la acdsta“ adaogă ea „și tu ai

la rugarea guvernului maghiar ași fi venit, 
oa să condez preoțimea maghiară. Despre 
acdsta nici vorbă nu pdte fi, mai ales, că 
guvernul maghiar este informat, că oorul 
episcope8c maghiar a lucrat și lucrdză în 
deplină consonanță cu ideile Vaticanului. 
Este adevărat, că ministrul președinte Bânffy 
mi-a făcut o visită în Viena, aducând în 
discusiune cestiunile dela ordinea cailei, ddr 
eu deja atunci am declarat, că sunt omul 
păcii, care însă oa să se realiseze, nu atârnă 
dela noi.

„De atunci nu s’au ivit momente nouă 
în cestiunile bisericesol politice generale, 
și ast-fel presența mea la el, în Budapesta, 
n’a fost decât un aot de curtoasie. Ce pri- 
vesce pe ministrul Wiassios, am atins îna
intea lui umplerea anumitelor scaune bise
ricesol vacante. După cât sciu eu însă, nu 
s’au luat disposițiunl definitive nici în afa
cerea umplerii scaunului episcopesc dela 
Lugoș, nici a celui din Rosenau. Abia decă 
foile nu s’au înșelat în scirea numirei lui Rezei 
Szilviusz.

„Văd cu părere de rău, că aceia, cari 
esercită influență asupra afacerilor publioe, 
și mai ales aceia, oarl informeză opiniunea 
publioă, sunt fdrte ultraiștl și înohipuiți. A 
ataca clerul, pentru-că se opune proiecte
lor, este identic cu nedemnitatea, căci orl-ce 
om cu judeoată sănătosă, trebue să recu- 
ndscă, că biserica catolică nu-șl pdte ha- 
sarda învățăturile și dogmele milenare, său 
a și-le suspenda de dragul partidei liberale 
maghiare de acjl... S-tul Părinte nu doresce 
nimic mai tare, decât consolidarea națiunei 
maghiare, însă nu pdte renunța la nici o 
învățătură a bisericei, ou atât mai vîrtos, 
că suntem convinși, că disposițiunile văte- 
mătore ale reformelor, sunt păgubitore pentru 
statul maghiar..A

Vipt pentru prisonierii de stat. „Aa- 
zânlA dela 29 Aprilie aduce soirea, că mi
nistrul de justițiă unguresc a introdus o 
nouă reformă în regulamentul domestic al 
închisorii de stat din Seghedin. In sensul 
aoestei reforme, acei prisonierl de stat, cari 
pănă acum au reflectat la diurnele de 80 
cr., în loc de bani, vor primi vipt din bu- 
oătăria închisorii „Csillag“. Așa-deră priso
nierii de stat săraol, cari nu se pot susține 
pe cheltuiala proprie, vor primi vipiul ro
bilor ordinari.

Calitatea de cetățeni români li s’a re
cunoscut din partea Senatului român în 
ședința dela 12 Aprilie v. c., următorilor 
români ardeleni: 1) d-lui N. Popa, doctor 
în medicină, născut în comuna Satu-lung 
și domiciliat în comuna Panciu, județul 
Putna ; 2) d-lui Nicolau Preda, născut în co
muna Ocna, actualmente proprietar în Bu
curescI; 3) d-lui loan Coltofeanu, năsout în 

uitat s’o faci. Copii înbrățișațl pe tatăl 
vostru !“

Fata cea mai bătrână s apropia cu 
sfidlă de tată’so, îi puse mâna după gât și-l 
săruta; cea mai tînără nu avea curagiu 1 
să-și ridice capul; copilul îl îmbrățișa pe 
tatăl său rrsolut și ou drag.

Fleet răspirâ greu, se convinsese, oă 
îmbrățișatul copiilor nu este un lucru atât 
de greu. In inima sărmanului părinte în
cepu să se misce ceva necunoscut, o flacără 
nevădută îl umplu cu căldură, punendu-i 
cugetele îutr’un mers mai repede. El în
roși, se uită la soția sa.... O lacrimă stră
lucea în ochiul său; a doua oră sărută 
mâna slăbuță a femeii.

— „Acum văd, că nu e atât de greu, 
de a-șl săruta proprii copii,./'

Peste obrajii bolnavei curgeau lacri
mile și oapul ei cădit greu pe perină. 
Eră-șl se făcu liniște în odaiă, întreruptă 
numai prin mișcarea pendulei.

(Va urma)

Brețcu, (corn. Treiscaune), aotualmente co- 
meroiant în Galați; 4) d-lui Teodor Cosma, 
născut in oomuna Vraoievgai (com. Timi
șului), aotualmente comerciant în Craiova.

— o —
Legea minelor votată. Camera ro

mână, c}ic® «Timpul4, a luat în considerația 
proieotul de lege a minelor cu 77 voturi 
pentru, și 29 contra. Proiectul a întrunit 
deci 23 voturi mai mult decât majoritatea 
trebuinciosă și — ceea ce e și mai impor
tant — șdse voturi mai mult decât chiar 
două treimi. Soădend cele 22 voturi ale de- 
putaților liberall-naționall, presențl la șe
dință, au votat prin urinare contra pro
iectului numai 7 disidențl.

—o—
Serbare a copiilor la palatul din Bu

curescI. MercurI, 5 (17) Aprilie, la drele 4 
după amdcjl, a avut loc în grădina palatului 
din BucurescI, o serbare de copil, organi- 
sată de regina și principesa Maria, la care 
au fost invitate ddmne cu copiii lor, din 
tdte clasele societății..Serbarea începu prin 
întrarea reginei și a principelui moștenitor 
și a prinoipesei Mana, încungiurațl de un 
număr de aprdpe 200 copii, cărora li-se 
distribuiră diferita coșulețe. Apoi începu 
preumblarea prin grădină, în tote direcțiu
nile, pentru a descoperi ouăle roșii, de oarl 
regina și prinoipesa Maria puseseră mai din 
vreme a se asounde prin idrbă. Principele 
Ferdinand purta în brațe pe mioul principe 
Carol. Regele întră în grădină în acest mo
ment. Veselia copiilor era fără margini în 
descoperirile lor, însoțite de strigăte de bu
curia; și mai mare era aceea a părinților, 
vă<jendu-i încungiurând pe suverani și fa
milia regală, care, ou o dragoste părintdscă, 
le adresau cuvinte bine-voitore. O musică 
militară, așecjată în mijlocul grădinei, cânta 
cele mai frumosearii. La drele 5 s’a servit 
o gustare în sala cea mare de mâncare. 
Apoi a avut loo o representațiă de presti- 
digitațiune în sala cea mare a serbărilor 
Curții, unde veselia scrisă pe fețele copii
lor sfîrșia prin țipete de buouriă. Regele și 
regina, principele Ferdinand și principesa 
Maria, după ce au mai convorbit, cu multă 
afabilitate, cu personele presente, s’au re
tras în apartamentele lor pe la orele 7 
săra.

— o —
Comitetul Societății „Petru Maior*  

din Budapesta încunosoiințeză, că localul 
societății, începând dela l Maiu a. c., va fi 
în Zfildfa utza Nr. 43, parter 6.

—o —
Rectificare. Referitor la cașul cu co

pila înecată în Tohanul-vechiu, despre care 
s’a făout amintire în Nr. dela 27 Aprilie al 
fdiei nostre, d-1 învățător dirigent dela școla 
română granițerdscă din Tohan, ne trimite 
următorea rectificare : După oum faptice s’au 
întâmplat, este adevărat, că în 25 1. c. n., 
corpul învățătoresc a făcut o mică esour- 
siune la câmp cu elevii lor, ddr nu e tot 
atât de fidel reportat și despre trista în
tâmplare. — Cașul s’a petrecut așa, că 
după ce am ajuns cu toți elevii, în număr 
de peste 200, la o poiană frumdsă așa nu
mită în „Spoell“, — abia ia o distanță de 
V/2 km. dela comună, și îndepărtare de 
vre-o 200 m. de apa Bârsei, după o mică 
pausă — voind a urca un delucean de unde 
mai bine să se potă privi teritorul comu
nei și a împrejurimei — li s’a spus, ca: 
toți elevii să se grupere pe lângă învăță
torii lor, oeea ce s’a și întâmplat, cu es- 
cepțiunea a două copilițe înrudite, dintre 
cari una de 7 ani, alta în al 9-lea an al 
etății, cari nu că au rămas îndărăpt, deră 
furișindu-se dintre coușcolarii lor, — după 
cum apoi unu dintre ele a și mărturisit — 
au voit a-se reîntorce acasă. Insă, ca nu 
cumva să fiă observate, în îndrăsnâla lor 
nepricepută, nu pe unde am mers cu ei, ci 
de-a dreptul prin Bârsă. Abia numai la 1 
dră după aoeea, — der deja în câmp s’a 
putut afla, că celea 2 fetițe lipsesc, însă 
atunci era târcjiu, căci una era înecată, care 
apoi s’a aflat; âră 'cea mai mică vădend 
nenorocirea verișorei, deși intrase și acâsta 
în apă, s’a reîntors pe calea, ce am venit cu 
toții — vestind la ai lor despre celea în
tâmplate. Mă prinde deci mirarea și la 
rândul meu încă ași dori, ca pe viitor d-1 

corespondent să nu fiă așa grabnic, ci mai 
întâiu să se convingă despre adevărata stare 
a lucrului și numai după aceea să-l aducă 
la cunoscință publică. Tohanu-vechiu, în 28 
Aprilie 1895. Stefan lozon, învăț, dirig.

— o—
0 nenorocire mare îu Franci». Din 

Epinal se telegrafiază, că zăgazul, oare re
ținea apele imensului rezervoriu al cana
lului de Est la Bousey, lângă Epinal, s’a 
rupt pe o lungime de 100 metri distrugând 
în parte 4 sate și tăind liniile drumului de 
fier. S’au găsit 38 de oadavre. Apa rezer- 
voriului s’a aruncat în Mossela la Nomexy 
și Chatel, unde s’au înecat 8 persone. Pa
gubele se urcă la vr’o 50 de milione; nu
mărul victimelor trece peste 1C0,

— o —
Contra socialiștilor. Din ordinul pro- 

curaturei r. din Budapesta s’au confiscat 
proclamațiunile, pe cari partida social-de- 
mocrată din Budapesta le adresase mun
citorilor în causa serbărei clilei de 1 Mai, 
er contra autorilor procuratura a luat mă
suri de-a se intenta proces de pressă. S’a 
făout perchisițiune domiciliară la redac- 
țiunea diarului socialist „Nâpszava“ și la 
tipografia „G-uttenberg“ din Budapesta, 
unde s’au aflat și confiscat câte-va mii de 
proclamațiunl. Contra editorilor lui „Nep- 
szavau încă s’a pornit cercetare din causa 
unor articull politici publicați mai înainte.

Coresp. „Gaz. Trans.“

Șomcuta-mare, Aprilie 1895.
Onorată Redacțiunc! In 20 1. c. ndptea 

la 3 ore, un foc vehement a prefăout în 
cenușă 13 cdificie mari, împreună ou ospă- 
tăria comunală și pomposul pretoriu, (oasa 
districtuală) de unde s’a iscat și focul. 
Afară de pretoriu, tote celelalte au fost 
proprietate a Ovreilor și între ele au ars 
și propinațiă. Norooul, că s’a putut apăra 
în celariu oelea 9 buțl mari cu spirt, căol 
altcum esplodând, era sigură o catastrofă 
din celea mai mari. De asemenea, ddcă 
focul străbătea preste pieță în desimea 
caselor din strada prinoipală, ar fi ars opi- 
dul mai tot.

Din cei arși numai unul n’a fost asi
gurat. Paguba s’a constatat la 62,000 
fl. v. a.

Casa pretorială a fost asigurată în 
suma de 36.000 fl. Chiar acum, când vă 
scriu acestea rânduri, sunt aici mai mulțl 
trimiși de ai băncilor de asigurare, pentru 
estimarea pagubelor.

Coresp. 

„Atentatul dela Bocsig“. 
Procesul de calumniare contra „Magyar Hirlap".

(După notițele luate la pertractare.) 
(Urinare).

După ascultarea lui Kovâcs Gyula, 
oare n’are nici o ounosoință, urmdză mar
torul

Hegediis Lăszlo,
inginer suprem de tren, director. La în
trebările președintelui espune, că într’o (ți 
li-a venit însciințere telegrafică, că într’un 
loc ar fi lipsit 3 șirofe de la șină, dânsul 
însă, fiind-că așa ceva se întâmplă adese
ori, nu i-a dat oașului nici o importanță.

Președintele'. După părerea D-tale nici 
vorbă nu putea fi de atentat?

— Nici, că se putea întâmpla ceva. 
Pentru-că șinele nu se țin numai prin și- 
rofele acelea, despre cari se spune, că ar 
fi lipsit. Șinele sunt ținute mai ales de 
cuiele, cari se bat în talpele cele de lemn. 
Numai acolo sunt importante, absolut ne
cesare șirdfele, unde linia ferată nu e chiar 
dreptă. Unde însă e dreptă, cum e și cea 
din cestiune, acolo chiar lipsind tote patru 
șirofele, încă nu pdte deraia trenul. E ab
solut eschis așa ceva. Cel puțin nu s’a dat 
pănă acum ast-fel de cas.

— Constatatu-s’a, că șirdfele ar fi fost 
scdse ?

— Nu s’a putut constata. Din contră 
eu sunt de părerea, că ele nici n’au fost 
scdse de loc. Blasko acela a vrut numai 
să facă sensațiă, eventual să capete vr’un 
premiu, că a prevenit o nenorocire... După
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ooulata ofioidsă, nu s’a aflat absolut nici o 
urmă despre vr’un atentat.

Țeranii români.
La 6’/2 se redeschide ședința. Sala e 

iluminată. Galeriile mai pline de cât pănă 
aoi. Se oontinuă ascultarea martorilor. La 
rend sunt martorii români. Ei întră ou toții 
în sală, 5 la număr cjicând: „Christos a în
viat!14 Nime nu li-a răspuns. Președintele 
îi face atențl prin iuterprete, d. Silviu 
Suoiu, oă au să mărturisescă sub jurământ. 
Ișl pun toți mâna dreptă la inimă și încep 
a 4'ce după interprete: „Eu... Păscuț Si- 
mion, Vlăduț Irimie... eto. jor...44 Unul, 
Laț Costantin, martorul acusaților, e surd, 
el nu dice cu ceialalțl, căci nu scie ce. La 
un semn al președintelui el se dă la o 
parte, și în urmă face jurământul singur, 
și după cum interpretele îi sbiară în 
ureohiă. Lupă jurământ se retrag eră în 
chilia lor, afară de

Simion Păscuț de 45 ani, gr. oat., în
surat, tată a trei oopii, econom în Bocsig, 
jurat la sat și membru al senatului biseri
cesc, om de frunte.

Președintele (prin interprete): CunoscI 
pe părintele? — Cunosc domnule— Cine-i?
— Domnul părinte a nost! — Umbli d-ta 
la biserică des? — Umblu măria ta. — 
N’ai aucjit cumva, că domnul părinte să vă 
fi predicat vr’odată așa mai eu dușmăniă 
despre Unguri? — Nu, mă rog. De acelea 
nu ne spune domnu părinte, făr’ numai tot 
învățături bune. — Der despre întâmplarea 
cu vlădica de la Orade, spusu-vi-a vr’odată?
— Ni-a spus odată după slujbă. — Cum 
v’a spus? — Că la Orade nisce vandrălăi 
și omeni de nimica au spart ferestrile la 
vlădica nostru, dâr c-ă omenilor cu minte 
le pare rău de lucrul aoesta. — Da despre 
Maiestatea Sa spusu-vi-o ceva? — Ni-a 
spus, că Maiestatea Sa împăratul vine la 
Șebis la manegure și noi să ne îmbrăcăm 
frumos, să eșim la stațiă și să strigăm „să 
trăiască14. — Și fost’au omeni la stațiă? — 
Eost, cu mio cu mare. — D-ta fost"ai? — 
Fost, mă rog la Măria Sa, și eu. — In ce 
haine ați fost? — In haine de sărbătore.
— Da asta, ce porțl D-ta acum, haină de 
sărbătore e? — De sărbătore. — Destul 
•de frumosă haină (Tundră albă cu chin- 
•disele colorate).

Dr. Stefan Pop vrea să întrebe direct 
românesce. Presidentul nu permite, pentru- 
.că dânsul trebue să controleze. întrebă deci 
prin interprete: Cum a venit vorba despre 
întâmplarea episcopului de la O.-Mare? — 
Eu nu sciu cum, der domnu părinte ni-a 
.spus, că âtă, ce s’a întâmplat...

Robitselc: Cum chiamă pe domnu pă
rinte ? — Iuon Popa! — Umblă la voi în 
sat gazete? — Nu sciu. Eu nu sciu ceti — 
Pe cine ați așteptat voi la B.-Șebes? — 
IPe Maiestatea Sa înălțatul împărat. (Ro- 
bitsek prinde espresiunea : împărat).—Vor- 
bit’ațî voi pe la crișmă, că cam ar trebui 
răsbunat episcopul de la Orade? — N’am 
vorbit, dâră eu nu sciu, că nu umblu la 
nrîșm.ă.

Președintele-. Ca membru al senatului 
foisericesoe, să spună: place-le lor de pă
rintele? — Ne place; n’am avut așa popă 
■bun, ca pe părintele. — Umblă d-lui pe la 
scolă? — Umblă, mai în totă diua.— D-ta 
ai copii la scdlă, observat’ai să învețe, să 
■dea înainte? — învață, mă rog, a ceti și 
a scrie. — Der din limba ungurâscă învață 
•câte ceva? — Învață câte o vorbă.

Martorii Flore Maree, Niculae Crista 
mărturisesc asemeuea. Urmeză apoi unul 
mai tîDăr, Irimie Vlăduț de 33 ani, gr. cat. 
■căsătorit, are trei copii, econom în Bocsig, 
membru în senatul parochial.

Președintele între altele îl întrebă: 
Fost’ai ascultat la gendarml?

— Fost.
— Ce te-au întrebat?
— Tot așa, ca și D-Vostră! S’or răs

tit cătră mine și mi-o tot pus întrebări, 
chiar ca D-Vostră.

Mai ascultându-se 2 martori, ședința 
se suspinde la 10 ore de președintele.

(Va urma).

Tergul de vite din Sibiiu.
Sibiiu, 29 Aprilie 1895.

In 28 Aprilie n. c. s’a ținut aici târ
gul de prăsilă împreunat cu premiare. La 
acest târg s’au adunat multe și frumose 
esemplare, mai ales vaci și tăurencl, po
porul nostru încă a fost binișor representat, 
prin vitele sale, dâr la împărțirea premii
lor abia doi inși au putut ajunge, causa 
este ușor de priceput: că mai mult și-au 
preferit streinii pe ai lor.

Astăcjl în 29 târgul de vite este în 
curgere, s’au adunat, ce-i drept, vite multe, 
der peste tot se arată lipsa de nutreț, căci 
sunt rău iernate. Vitele de rassa pinzgan 
sunt mai bine ținute. Prețurile sunt fârte 
scădute, oăcl lipsesc cumpărătorii.

Mai multe comune române și-au cum
părat tauri de prăsilă dela 120 — 200 fl. 
tote însă de rassa pinzgan. Aceste în preț 
sunt ridicate, der concurența de cumpărare 
e forte slabă; vaci cu lapte și viței au 
fost ținute la prețul de 100—260 fl. Cu 
deosebire a fost o vacă de admirat, care 
pe di se c}iee, că ar da 18—20 litre de 
lapte ; abia pote păși de ugerul mare. Vi
țele și tăurencl dela 8—10 luni se îmbiau 
câte ou 50- 90 fl., viței de 4 — 6 săptămâni 
se vindeau cu 15—25 fl.

Vitele albe sure din Transilvania abia 
se puteau susținâ în preț. Vacă cu lapte 
și vițel se putea cumpăra dela 30 — 90 fl., 
tăurenoii numai pentru măcelăriă se oum 
părau, junce și junincl de 2—3 ani se pu
teau cumpăra părechia ou 40—100 fl., cei 
cu prețul mai ridicat erau și mai bine 
grijițl.

Boii de jug se puteau cumpăra cu 
100—380 fl., cât pentru prețul din urmă 
abia au fost 3—5 părechî în târg.

Acuma, dâcă resumăm prețul după 
soiuri, aflăm, oă pentru prăsilă și târg nu
mai rassa pinzgan se rentâză a fi ținută. 
Oumoă așa este arată experiența. Spre a 
face mai acoeptabil acest calcul, este des
tul un singur esemplu : Vițelele și tăurenoii 
pinzgan de 6 —12 luni se vindeau (cu 40 — 
100 fl., pe când tot cu acest preț se puteau 
cumpăra vacile cele mai frumose de rassa 
ardeleană de oâte 3 — 12 ani. Făcând asă- 
mănare între timpul, cât au consumat nu
trețul aceste vite și vitele tinere de pinz
gan, deosebirea în preț este colosală.

Dâcă în calcul mediu o vacă transil- 
văniană pe an consumă 30—50 m. m. fen, 
care costă 35 — 60 fl., arunci o vacă de 10 
ani a consumat 350—600 fl. și prețul ei 
totuși este dela 40—90 fl. Aid este adeverit, 
oă perderea este colosală, căci vițeii de 
pinzgan de 6—12 luni abia au putut con
suma nutreț de 10 — 20 fl. și totuși se pot 
vinde cu 40—100 fl.

De aci se vede apriat, că vremea este 
sosită, ca și poporul nostru să șl schimbe 
vitele sale ou mai bune, c-ăol la cas con
trar economioesce se risipesce și ruinâză 
total. Cheltuesce ou târgurile, âr când e 
la vândare nimenea nu se uită la vitele 
lui pirlite. Peste tot luând, poporul cu 
forte puțină esoepțiune grijesce și rău vi
tele, le scote la târg slabe și murdare, în
cât e imposibil să fie vândute.

La coroc&BFSEall
pentru primirea în scolele (le cădeți c. și r.

In numărul de eri (85) al fâiei nostre 
am publicat un estras din ordinațiunea 
ministeriului de răsboiu privitore la concur
sul de primire in scolele de cădeți c. și r. 
din Viena, Budapesta, Praga, Karlstadt, 
Konigsfeld, Lobzov, Sibiiu, Triest, Marburg, 
Libenau, Pojun, Innsbruk, Timișora și 
Kamenitz.

In ce privesce taxele școlare trebue 
să facem o rectificare. Taxa, ce o plătesc 
fii oficerilor, amploiaților etc. numiți sub 
b) este nu de 60, ci de 80 fl. eră fii oelor- 
lalțl oetățenl austro-ungară sub c) plătesc 
nu 120, oi 150 fl. anual. (Taxa de 60 și 
120 fl. a fost pănă acuma, dâr în anul acesta 
s’a mărit.)

Astăcjl vom arăta numai oum trebue 
făcute petițiunile de primire, ce sunt a-se 
înainta pănă mult în 25 Iulie an. cur. la 
comanda seolei de cădeți, unde aspirantul 
vrea să între.

Cum trebue se se facă petițiunea ?
In petițiune, care trebue să fiă provă- 

cjută c’un timbru de 50 or., trebue să se 
dică sourt:

Cătră oomanda ces. și reg. a sco- 
lei de cădeți ae infanteriă (cavaleriă, 
artileriă, pionieri) în N. N.
Mă rog pentru primirea fiiului (nepo

tului) eto. meu în anul I (II, III-lea) al 
sc61ei de oadețl în....

Ca documente de primire alăturez: 
a) atestatul de botez; b) certifioatul de in
digenat (Heimatschein); c) atestatul despre 
aptitudinea fisică a fiiului (nepotului) etc. 
dat de un medio militar în activitate ; d) 
Testimoniul despre anul întreg școlar 
1893/4 și tesminoniul despre semestrul I 
respective sem. II-lea al anului școlar 1894/95 
e) Atestatul de vacoină*)  f) Atestatul de 
moralitate dela autoritatea polițiană din 
looalitatea, unde se află aspirantul**)

*) Acest atestat însă nu e de lipsă, 
dâcă vaccinarea se atesteză în testimoniul 
medical.

**) Acest atestat de moralitate e însă 
numai atunci de lipsă a se adauge, dâcă 
în testimoniul școlar purtarea morală nu 
este amintită, seu dâcă aspirantul nu vine 
nemijlocit dintr’o scolă cu drept de publi
citate.

Declar, că ’ml sunt cunoscute cele 
prescrise pentru primirea în scola ces. și 
reg. de cădeți din Viena, Sibiiu, Timișora 
etc. și mă oblig a oorăspunde în tocmai 
tuturor oondițiunilor prescrise, la cas când 
fiiul (nepotul) meu, ar fi primit în scola de 
oadețl.

In fine adaug, că voiu da fiiului meu 
x.... pe timpul cât va frecuenta scâla de
cădeți un ajutor lunar de x fl.... (sâu : oă 
nu sunt în stare a da un ajutor fix fiiului 
meu....; seu : nepotul meu are avere pro
pria și primesoe din ea un ajutor lunar de 
x fl; sâu: nepotul nu posede nici o avere).

Locul și data. Subscrierea
numelui, pe lângă 
arătarea adresei.

Succesul colonisărei Argentinei cu 
Jidani

Contrar soirilor colportate prin 
cjiare, că încercările de-a colonisa republica 
din America sudică, Argentinia, cu Jidani, 
s’au dovedit, că au succes strălucit, „ Wie
ner Correspondent e în posițiă de-a pute 
da iuformațiunl sigure, că colonia jidană 
din Argentinia, cu privire la situațiunea 
sa economică, se află în starea cea mai 
miserabilă, pentru oeea-ce însă n’are să 
prindă mirarea pe nimeni, de6re-ce agricul
tura ;nicl-odată nu s’a ținut de ocupațiunile 
predilecte a celor din seminția Juda.

Frecările și neînțelegerile de o parte 
între coloniști, de altă parte între aceștia 
și administrațiunea coloniei, nu mai au 
sfîrșit.

Administrațiunea la rândul său duce 
un regim de fier, și niol decum nu este 
alegătore în privința mijlâcelor, ce le folo- 
sesce pentru liniștirea conaționalilor săi în- 
focațl. Așa d. e. se 4ic®> că în coloniă, a 
cărei primar e un anumit „profesor Ohian44, 
pedepsele trupesc! și de închisore sunt la 
ordinea (jileb înoât întreg ținutul resună de 
strigătele „wei, wei44 a coloniștilor. Preșe
dintele coloniei jocă rolul unui adevărat 
despot asatio; nu permite să fiă altfel ti- 
tulat, decât „noul împărat44, âr fiul său 
portă titlul de „prinț44, și cel-ce voiesoe să 
vorbâscă cu ei, trebue se apară în capul 
gol, întins milităresce, și trebue să-le serute 
mâna.

Mulțl dintre coloniști au de gând să 
păresâscă cât de curând pământul promi- 
siunei.

Mulțămită publică.

Subscrisul birou al Reuniunei femeilor 
române din loc, esprimă adânc simțită mul
țumită onor. Institut de credit și economii 
„Albina^, pentru ajutorul de 200 fl. votat 
din partea onor, adunări generale a acțio
narilor, Internatului-orfelinat înființat și în
treținut de Reuniunea femeilor române.

Brașov, 18 (30) Aprilie 1895.
Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,

președintă. aotuar.

Scirî telegrafice.
Budapesta, 30 Aprilie. Proiectele 

de lege bisericeaci-politice ajung cel 
mult în 14 Mai în camera magna
ților spre pertractare.

Viena, 30 Aprilie. După un ra
port al lui „Pol. Corrt din Buda
pesta, venitele din dările directe și 
indirecte, precum și din căile ferate, 
dovedesc un regres considerabil. Di
ferența se urcă la miliăne.

Niș, 30 Aprilie. Skupștina merse 
erî după amec|I la regele, pentru de 
a-i îmâna, între vii manifestări de 
lealitate, o adresă.

Epinal, 30 Aprilie. Ministrul de 
interne împărți 30,000 de franci în
tre cei nenorociți. In întreg ținutul 
domnesce desperare. Locuitorii aju
tați de soldați, își caută rudele mărte 
prin nămol. In tote părțile se pot 
vede conducte funebre și se aud 
conținu sunete de clopote.

Veneția, 30 Aprilie. Majestatea 
Sa împerătesa Elisabeta visită păre
chia regală italiană sosită aci, care 
numai decât îi întbrse visita, și s6ra 
și plecă spre Fiume și Budapesta.

Literatură.
Opul „Date istoria privitore la fami

liile nobile române,“ tom I. și II., de 
loan cav. de Pușcariu, a apărut sub asu- 
piciile „Asociațiunii transilvane pentru lit. 
română și cult. pop. rom.44, se pâte pro
cura direct dela biroul Asociațiunii (Nagy- 
Szeben, Miihlgasse 8), dela t6te librăriile 
nâstre din Sibiiu și dela librăria N. Ciurcu 
din Brașov, pe lângă următorele prețuri : 
Tom. I. (separat) 2 fl., Tom. II. 4 fl. 
Ambele tomuri de-odată cu 5 fl., — Sibiiu, 
18 Aprilie 1895: Biroul Asociațiunei.

*
A apărut Nr. 8 din anul al doilea al 

revistei ilustrate pentru familiă „Vatra44, 
având următorul sumar: Mitocanul (urmare), 
de Ion Slavici; Păuna (urmare), del. Gornă; 
Fericirea pierdută, de Olive Schreiner, de 
Tr. de O. Ramură; O flâre, ce adl se des
chide (din Scheley), versuri albe, de J, Bo- 
nif.-Hetrat; Mica artistă, de St. Basara- 
beanu; Din noptea Sâutului Ion, de Ni- 
colae Gogol; Leneșul împărătesc, de M. V. 
Demetrescu; Telegrame diplomatice, de 
Em. Florescu; Un vis ciudat, de Mark 
Twain, de Tr. de Vasiliu ; Nooturnă1 (poe- 
siă), de C. Berariu; Botezul (Guy de Mau
passant), deS. O.; Fel de fel, de,**  Ilus
trațiile : O fată bulgară ; Căpriore; In flagrant 
delict; Toaleta pentru primul bal; Somnul; 
Lecțiune de amor; Tip de Romană.

DIVERSE.
Cavour și Mazzini. Cu totul o nouă 

lumină aruncă asupra raporturilor dintre Ca
vour și Mazzini cele nouă epistole ale lui 
Cavour, apărute de curând în Turin la 
Roux et oomp. Așa d. e. la a. 1857 con
tele Cavour scrie inspectorelui de polițiă 
Boncompagni următdrele: „Este neesplica- 
bil, cum pote scăpa demonul acesta (Maz
zini) din manile poliției Europei întregi. 
Sper, că mai curând, sâu mai târdiu, va pica 
în manile ndstre și atunci îl vom cura noi44. 
Cătră marchisul Villamarina, Cavour scrie 
astfel: „Aștept dela guvernul frances pe un 
deteotiv dibaci, care în fine să dețină pe 
Mazzini. Dorim cu toții să mântuim Pie
montul, Italia și întrâga Europă de acest 
revoluționar infam, care a devenit capul 
unei adevărate bande de ucigași. Dâca ne 
succede să-l prindem, îl condamnăm la 
m6rte și va ajunge să fiă spârduratpePiața 
Aquasola44. — Trei-decI de ani mai tărejiu 
parlamentul italian decretâză să i-se ridice 
acestui „cap al unei bande de ucigaș44 un 
monument, la care regele Umberto a con
tribuit 100,000 de lire!

Proprietar:
MactOT responsabil: Gregaria Btaior.
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Cursul ia bursa din Viena.
Din 29 Aprilie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.25
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.10
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 126.40
Impr. căii. fer. ung. în argint41/2°/o 104.25 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 98.60
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. ou premii .... 162.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 149.50
Renta de hârtie austr.......... 101.30
Renta de argint austr...........101 25
Renta de aur austr................123.50
LosurI din 1860   158.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1087.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 459.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 395.—
Napoleondon.................................. 9.70
Mărci imperiale germane . . . 59.75
London vista....................................122.25
Paris vista.................................. 48.47‘/2
Rente de corone austr. 4%. . . 101.45
Note italiene.................................. 45.90

Picăturile b stomach

Zeller
aria

Sen utzmarke.
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„ALBINA»Giro-Conto
la, bazica

Austro-Ungară. institute jde credit și de economi! 
ni________ m Q M ™FILIALA BRAȘOVU

p £
Cec -Conto
la, postă,
Nr. 505.

S d

Cursul pieiiei Br:asow.
Din 30 Ap rilie 18;95.

Bancnote rom. Camp. 9.65 Vend. 9.68
Argint român. Cump, 9.60 Vend. 9.65
Napoleon-d’orI Cump. 9.66 Vend,
Galbeni Cnmp. 5.70 Vend.
Ruble rusescl Cump. Vend.
Mărci germane Cump. 59.40 Vend. ““ •
Lire turcesol Cump. Vend. —.—
Soris. fono. Albina 5% Vend.

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei' 
â 5 cr. se potu cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcia.

carl au efecttt. escelentă în contra tu- 
turoră boleloru de stomachii, suntă ună 
medicament» neaperatii de 
lipsa pentru ori-ce casă, la 
lipsă de apetitu, slăbiciunea stoma- 
chului, respirațiă cu mirosu greu, ven
turi, râgăelă, colică, catarii de sto- 
machu, flegmă, gălbioare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capii, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hemoroide ca mijlocii apro
bați și sigurii de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazeller ca celă mai bunii 
leacă, care confirmă sute de testimonii. 
Prețulii unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 41® cr. Sticla îndoita 
de mare S'® cr< Espediția centrală 
prin farmacistula CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile sunta numai 
acelea, pe a cărora embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- 
zeuge die Echtheit11 cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: B r a ș o v a : farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jekelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Viei. 
Both, H. G. Obert. Hosszufalu: 
farmacia: Gustav Jekelius. Csernât- 
f a 1 u : farmacia Josef Drodtlejf.
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JMBSC8 depnneri spre fructificare [8 10HO H°
netto, solvindă însăși darea de interese;

SC0HtBZ3 polițe comerciale Cil 5Vlo;
SCCOrO împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CU 60 o j 
fclfflS credite în cont corrent condițiunl;

ffii’ua împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri Cil 6°^

moneilG șj liârtil fle valors■Mă șl vinile
indigene și străine, în specială de cele românescl;

rescuinuara “re° «m, escuta cwe

t

0

d
-11H 0£
ft

0 G R 4
o

pe piețele din țeră și 
streinătate;
înnpn sub cele mai ief- 
Idlluu tine condițiunl;

Fffl magazine și locuri libere de depou, tonuia" 
său sta-ada ®Sărăi Rfr. care, situată nemijlocită lângă
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
aedsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

Tlpî'îiPQPP *n cetatea sa ca representanță principală 
pllillulJuU cietății de asigurare EQUITABLE din Nev

Wrn asigurări je mjâ
i asigurare EQUITABLY din New-York ott 

---- -- —-J-n sub condițiunile favorabile, parti- 
I culare a acestei societăți.

Onorabîleloru adminîstrațiunî de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5% ale „Albinei**  
ale căi'oru eep»ne sft i*escumg>ei-ă  semegtrulu fără miei o 

«letrajfere, și cari se află ale ventlarc în cursul «lilei a bursei 
din SSudapesta, în piese «Ie i»»O și de corăne.
CoBiipar^ndu cursurile prodnsulA celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina**  de 5°)0 
suntu a «Șl relativu cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la Iiursa din Iludapesta. 

Bonitatea absolută a fbnciereloru „Albina“ e garantată 
prin valorea celu puținii întreită a ipoteceloru pe basa cărora 
se esmitii, prin fondulă specialii de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fi. 200 000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.

 25 *

I

A. Mureșiani 

Brașovâ, Tergulu finului Nfa*.  S®.
Acestu stabiliment! este provedutu cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind! bine asortat! cu tot! 
felul! de caractere de litere din cele mai moderne 
este push în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURU, ARGINTIT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST.ATVT:E.

ra pmoDici
Bir visită

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGANTE. 
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE MNÎĂ

PUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

fi<E.

p- -

WA3

g
O^ele s!e ossă fel® 8—f

K

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Compturl, Adrese,
Circulare, Scrisori.

CoiW&X/te,, in Iotă mărimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE. 

preturI-ciireȘe și diverse
BILETE DE INMOMENTARL

VyJ)

I

ABONAMENTE g 
Ș 

GAZETA TAHSILVAHIEI**  8
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni 
șese luni 
unu anu

Pentru liomânia și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni . ...................................
unu anu.................................................

Pe
Pe
Pe

Pe 
Pe
Pe

3
6

12

fi. 
tl. 
fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

X

i

♦

V
I
i
♦
Y
I +
I>
♦
!
♦
i
4
♦
♦
4
1 
V

Comandele eventuale se primesc! în biuroulu 
O tipografiei, Brașovu Târgul! Inului Nr. 30, eta- 
•|J) giulîi I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- 
<5 mandele din afară rugăm! a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

g e
C-

Duminecă,,

Pe
Pe
Pe

!

2
1

11. -
a. -

50 cr.

Abona.meute Ia numerele cu data de

Pentru Austro-Ungaria:
anu.
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
anu.....................................................................8 franci,
șese luni................................................4 franci.
trei luni................................... .2 franci.

M 
g 
g
X 
X 
M
X 
X
X 

tCMXXXXXX^

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede prin

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, sg binevoiescă 

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Âdministrațiunsa „(Sazetei Transilvaniei/4

g
X
X
X
WXXMMMXXXXXXXXXX^mXXXW

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


