
RetoHiiM Atolnistr&țiii&ea. 
și Tipamte

Brașov, piața mare Nr. 30.
Scriaori nofrancatc nu as 

primes n. — Manuscript o nn se 
r 0 trimet

INSERATE ae primesc la Adml- 
nlstrațiune în Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri do anunoluri: 

în Viena: M. Ditkes, Heinrich 
Schatek, Rudolf Ălosse, 1. Oppcliks 
Nachfolgor; Iwfow Gppelik, J. 
JJanncbcr, în Budapesta: A. V. 
Goldbergerg, Eckstein Bcrnat; în 
Bucureaoî: Havas, Suc-
cursalo de Boumanie; în Ham
burg: Karotyi & Liebmann,

Prețul iNserțlunllor: o seria 
garmond pc o colină 6 or. și 
30 or. timbru pentru o publi
care. PubHoărî mai dese după 
tarifa și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. s6u 30 bani.

Jk, TT L XJXZXT z.

„Gazeta" iese în flR-care i}i.
Abonamente pentru Anstro-Ungarla: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru România si. străinătate:
Pe un an 40 franci, pe șâse 
lunî 20 fr., pe trei lunî 10 fr. 
ÎT-rii de Duminecă 8 franci.

Se prenumără la tdte ofîcieio 
poștale din întru și din arară 

și la ddL colectori.
IkrnBatm peairu Brașov 

fadminintrațiunea, piața mare, 
TQrgul Inului Nr. 30 etagiu 
L: pe un an 10 fi., pe șâse 
luni 5 fi., po trei luni 2 fi. 50 or. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
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Brașov, Joi, 2,0 Aprilie (2 Mai) 1895.

încercări de a deplasa cestiunea 
română.

Brașov, 19 Aprilie 1895 v.
Am publicat eri un estras din- 

tr’un articul al fâiei guvernamentale 
„Nernzet", privitor la cestiunea ro
mână, articul forte caracteristic pen
tru spiritul, în care e scris și ten
dința, ce-o urmăresce.

Deja titlul „unitatea română<(, 
sub care îșt publică cei dela „Nernzet" 
aprețiările lor, făcute pe basa cunos
cutei scrieri a publicistului ungur 
Jancso Benedek asupra „nisuințelor 
daco-române“, indică, modul de cu
getare și tendința lor.

Organul guvernului presentă așa 
fisele „nisuințe pentru unitatea ro
mână," ca o „nouă aparițiune a 
cestiunei naționalităților" și se si- 
lesce a le esplica cu ajutorul date
lor istorice, ce le scdte din broșuia 
lui Jancso Benedek, precum petițiu- 
nea Românilor dela 1849, memoriul 
adresat de loan Maiorescu guvernu
lui german la Frankfurt, scrisorea 
lui Alexandru Golescu etc. etc. pen
tru a ajunge la conclusiunea, că tdte 
stăruințele politicei naționaliste ro
mâne se reduc la ținta de a crea o 
„Daco-Româniă."

Nu voim se întrăm afii în amă
nuntele espunerilor din articulul amin
tit, ci voim se marcăm numai, cum 
am fiis, tendința și ' scopul lui.

Va să fiică în luptele, ce le 
avem cu rassa maghiară dominantă 
nu se tracteză, după „Nernzet", de 
esistența nostră națională ca rassă 
deosebită, nu de libertatea și de 
drepturile nostre egale, cetățenesc! 
și naționale, în statul în care trăim, 
ci de viitorea „Daco-Româniă"!

Și foia guvernului se preface a 
crede tare în acăsta, cu tote că ea 
însăși mărturisesce, că idea de „uni
tate română" este o „nouă apari
țiune", o „ideă nouă".

Să vedem deră, ce este nou și 
ce este vechio în cântecul cu Daco 
România".

S’a fiis și s’a dovedit de nenu
mărate ori și în organul nostru, că 

tocmai contrarii neamului românesc, 
aceia, cari vor să-l desbrace de in
dividualitatea sa națională și să-l 
assimileze cu rassa maghiară, au agi
tat încă de pe vremile orbului br. 
Wesselenyi idea de „daco-românism" 
cu scop de a justifica astfel planu
rile și tendențele lor dușmănăse po
porului român.

Cu mult înainte de 1848, ca și 
după aceea și pănă în fiiua de afii 
s’a variat și se variază în t6te chi
purile refrenul, că ei, Maghiarii, nu 
pot concede Românilor nici un drept 
național, pentru că e primejdiă de 
a se înființa „Daco România".

„Daco - românismul" a fost și 
este ciuha menită a băga spaimă și 
în acei forte puțini bărbați maghiari, 
cari înclină spre o politică mai 
dreptă. mai echitabilă și mai umană 
față cu poporul român.

Pe Ia începutul anilor 1870 de 
pildă, sufla un vent mai conciliant. 
Ministeriul Lonyay inițiase chiar 6re- 
carl tractărl de împăcăciune cu Ro
mânii din Ardeal. Der ce folos, căci 
a fost de ajuns, ca în câte-va comi
tate Românii să manifeste o mișcare 
mai viuă pe terenul legal municipal, 
pentru ca să curgă în dietă inter
pelările asupra „agitației daco-ro- 
mâne", ce s’a încins în Ardâl.

Scopul era învederat: cu nisce 
„Daco-RomânI" ca aceștia nu putem 
să stăm de vorbă!

Și așa a mers tot crescând pănă 
ce am ajuns la stările miserable de 
afii, când gendarmii cutrieră și te- 
rorisâză satele române, ca se desco
pere închipuitele „uneltiri daco-ro- 
mâne".

Este deră vechiu sistemul de a 
agita cu idea „Daco-României" în 
contra egalei îndreptățiri a Româ
nilor. Nouă este numai desvoltarea 
și estinderea cea mare, ce a luat’o 
în timpul din urmă acest sistem al 
politicei violente maghiare.

Debutul fiiarului „Nernzet" cu 
„unitatea română" nu urmăresce alt 
scop, decât de a deplasa cestiunea 
română, vrând a-i denega eminentul 

ei caracter de libertate și de drept 
și a-o înfățișa, ca o cestiune de cu
cerire irredentistă.

Mișcarea națională din Româ
nia, prin care s’a manifestat simpa- 
tiă pentru causa nostră drăptă, este 
esploatată de foia guvernului în 
modul cel mai tendențios în favo
rul espunerilor ei.

„Cestiunea română transilvană", 
— fiice ea — nu este numai ces- 
tiunea de rassă a Maghiarilor și a 
Românilor, ci este o mare cestiu
ne europână, care intereseză Aus
tria, Rusia, întrega peninsulă balca
nică, Anglia și cu deosebire Fran- 
cia".

Cu alte cuvinte: ceea ce cer 
Românii dela noi nu sepăte resolva 
decât numai printr’un mare răsboiu 
și printr’un congres europăn.

Bine, dâr pănă atunci ce se va 
întâmpla cu acești Români și cu 
dreptul lor de egală îndreptățire, 
despre care drept acj.1 nu se mai în- 
doiesce nici un om cu minte în 
Europa?

Hic Rliodus, d-lor dela „Nernzet"! 
Inzadar voițl se scăpațlde ori ce în
datorire și răspundere făcând dintr’o 
cestiune de drept, o cestiune de cu
cerire.

Nu i trebuință se ve eșofați așa 
de mult și să vă estindeți așa de 
departe calculele, când resolvarea 
cestiunei este așa de simplă și se 
păte ajunge printr’un regim cinstit 
de libertate și de dreptate introdus 
nu în „Daco-România", ci în statul 
ungar.

Retragerea oposițiunei din Senatul 
și Camera română.

încă mai de mult se vorbia, că 
dâcă va fi primit proiectul de lege 
al minelor și de Cameră, oposițiu- 
nea național-liberală se va retrage 
din parlament.

Acesta retragere s’a și întâm
plat. In ședința de Luni 17 (29) 
/Aprilie a Senatului, d 1 Dimitrie 
Sturdza a cetit o declarația a sena

torilor de partida liberală, prin care 
arată, că-și depun mandatele. Cu
prinsul declarațiunei nu ne este încă 
cunoscut. In „Timpul," ce ni-a sosit 
afii, vedem numai declarația, ce a 
facut’o ministrul de esterne Ales. 
Lahovari, în numele guvernului, față 
cu retragerea senatorilor oposițio- 
nali.

In Cameră, tot în aceeași (ți 
(17 Aprilie st. v.) d-1 C. I. Stoicescu 
a făcut, în numele a 39 de depu- 
tați național-liberall, declarația, care 
fiice, că în fața sistemului, care calcă 
constituția prin legi ordinare, mino
ritatea se retrage din Cameră. D-1 
N. Ceaur-Aslan declară, că se unesce 
cu minoritatea și-și depune și d-sa 
mandatul de deputat. A vorbit apoi, 
cu privire la faptul retragerei, d-1 
C. C. Arion în numele majorității 
fiicând, că declarația minorității este 
resultatul votului, prin care Camera 
a luat în considerația legea minelor, 
că liberalii s’au bucurat în parla
ment de cea mai largă libertate a 
cuvântului, că oposițiunea are un 
post de onbre în parlament, dela 
care nu-i este permis a deșerta.

In fine, Camera ia act de de
clarația minorității.

Tot din „Timpul" aflăm, că 
dintre deputății liberali D. N. Fleva 
n’a voit să subscrie declarația de 
retragere, că deputății conservatori 
disidt nți, afară de d. Ceaur-Aslan, 
au retușat de a ’șl depune manda
tele. Asemenea s’a declarat în con
tra retragerei ș> d. Ionel Grâdișteanu.

Declarai ea guvernului.
Etă discursul, ce l’a pronunțat 

ministru de esterne Al. Lahovari în 
Senat, în urma retragerii minori
tății :

D-lor senatori,
Guvernul nu are a se amesteca în de

mersul mai mult său mai puțin înțelept pe 
care il face oposițiunea acum, la sfirșitul 
celei din urmă sesiuni; adecă cam la spar
tul târgului, cum se dice pe românesce. 
Nu pote îus0 lăsa fără răspuns ouvintele 
pătimașe și nedrepte prin care îșî sprijină

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

0 nopte în Londra.
După Scwer.

(Fine.)

— „Samuile", continuă după câte-va 
momente de tăcere femeia; „jură-mi, c tu 
în fiă-care di îți vei săruta copiii și oă di- 
minâța și sâra vei bea împreună cu ei 
ceaiul lângă acest cămin. Pretind eu ceva 
imposibil ?“

— „Jur!" răspunse bărbatul sărbăto- 
resce, ridicând mâna.

— „Ei să vorbescă în presența ta, 
să-și povestâscă. Sgomotul acesta în carend 
va deveni o necesitate pentru inima ta, 
pentru bucuria și distragerea ta. Grijile lor 
mici, pentru tine vor câștiga însămnătate, 
așa cât în fine vei fi silit a lua parte la 
durerile și bucuriile lor. Vei trăi cu ei și 
în ei. Samuile..." Femeia îșî puse mâna ei 
slabă pe a bărbatului. „Jură-ml, că vei po
vesti cu copiii tăi".

Lui Fleet îndată îi trecu prin minte 

întrebarea: ce să vorbâscă el ou copiii săi? 
Bolnava îi gâoi cugetul.

— „Vefil*, adaogă ea, „ei sunt buni 
și modești. Cuvintele unui bărbat de onore 
și cuvintele unui tată pentru orfani.. în
țelegi tu ce însemnă?"

Fleet n’a cugetat încă nicl-odată asu- 
ra acestei întrebări, și de aceea nici nu 

putu răspunde.
— „Permite-le să cugete în ton tare", 

fiise ea, uitându se la bărbat. „A cugeta 
cu ton în presența tatălui... nu ai dori-o ?“

— „O doresc,..“ șopti Fleet.
— „Deci te învoiescl?"
— „Jur!" repeta el sărbătoresce, cu 

mâna ridicată.
Femeia zimbi, conversarea o ostenise; 

capul ei greu căfiu pe perină. Și din nou 
tăcere. Copilul întinse mamei sale beutura, 
femeia închise pe câte-va minute oohii.

— „Sextetul în partea a doua a con
certului!" Cuvintele acestea săgetară de
odată creerii lui Fleet. Sextetul, și cu el 
cele două violencele!

— „Sex'.etul", șopti el, „și un solo 

al violoncelului al doilea", adăogâ, ridicând 
și plecând pleopele.

Bolnava înțelese cuvintele sale.
— „Trebue să te duci", șopti ea; 

„te așteptă... pâne... mergi, Ery rămâne la 
mine. Când te vei re’ntbrce..."

Bolnava nu isprăvi.
— „Sărută-mă", dise ea după un mo

ment. „Iți mulțămesc pentru cei două-decl 
de ani trăițl în muncă și îu bună înțe
legere11.

Fleet îșî sărută soția, și nu soia, ce 
să mai facă... Se întorse, făcu câți va pași, 
privi îndărăt și stete locului.

— „La revedere, tată", dise cu drag 
și resolut copilul, privind la mumă-sa. Apoi 
se apropia, să ridică în vârful picidrelor, 
și sărută obrazul tatălui său. Pe copil îl 
urmă fetița.

Lacrimi curgeau peste fața femeii; în 
tăcere ea bineouventâ grupa...

Fleet merse tot o fugă pănă la teatru. 
Ii ardea pământul sub piciore. Cu inima 
tremurătore se sui pe estradă. Sextetul încă 
nu începuse.

Mama le dase copiilor un tată; el ju
rase, să-i sărute și să vorbâscă cu ei. Fața 
ei palidă se învăpăiâ.

Pe Isa o trimise îndărăt în teatru, și 
ast fel mama rămase singură ou fiul ei și 
lângă ea adurmise fetița cea mai tînără, 
drăguța. Ei vorbiau încetinel împreună — 
femeia vorbia lung și fiul asculta cu buzele 
strînse. In fine îi porunci să scdță săcule
țul de sub perină și să numere banii din- 
tr’ensul. Erau două-decl de gaibinl.

— „Aceștia sunt totul, dragă Ery, ce 
am putut aduna", șopti ea.

— „Și tu nu voiai să-ți cumperi me
dicină, nu voiai, mamă!“

Mama zimbi.
— „Ține-i... și soi pentru cine?"
— „Pentru Isa i-ai adunat", răspunse 

copilul, „căci păn’ ce va oresoe Lili, îi voi 
aduna eu singur o ast-fel de sumă".

— „Pentru Isa", aooentuâ femeia. 
„Ery, mă tem. Tu ești un copil, tu nu în
țelegi, ce face pe mamă se tremure, oând 
îșî vede fata"...

— „Mamă, de mâne încolo Isa nu
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hotărîrea. Dâoă guvernul acesta a călcat 
Constituțiunea țărei, apoi acostă călcare a 
făcut’o de mult. Demisiunea d-lor este der 
forte târcjie și forte puțină impresiă pâte 
produce asupra opiniunei publice. Când 7 
ani au tolerat călcarea Constituțiunei și 
ac)I, numai cu 10 cjile înainte de sfîrșitul 
celor două legislaturi de când partidul con
servator este la guvern, d-lor se retrag, ce 
seriositate are un asemenea act?

Guvernul n’a putut călca nici Consti
tuțiunea, niol legile țărei. Este o confu- 
siune, care se face în spiritul domniei-lor, 
der care nu pdte să esiste în spiritul nici 
unui om cuminte.

Alta este a călca legile și Constitu
țiunea prin măsuri arbitrare, și alta a vota 
legi, cari nu plac minorității seu nu sa
tisfac aspirațiunile ei. D-lor, contestând 
dreptul majorității de a face legile așa 
cum îi dictâză consoiința și convicțiunile 
ei, contestă esența chiar a regimului con
stituțional (aplause).

Indrăsnind să vorbesoă de anarchie, 
nu bagă de sâmă, că anarchia nu este de
cât în spiritul, în consoiința și în actele 
domnia-lor. Cea dintâi datoriă a unui ce- 
tățen într’un stat liber, este de a lumina 
opinia publică așa cum îl povățuesce con- 
sciința și opiniile sale personale. Der al 
doilea, câud a împlinit acesta, nasce o al
tă datoriă înoă mai imperiâsă, aceea de a 
se supune și a se închina înaintea votului 
majorității, căci numai majoritatea hotă- 
resce, în cele din urmă, în un regim con
stituțional (aplause). Afară de majoritate, 
nu pdte să fiă decât despotismul unui om, 
seu anarchia uliței și agitațiunea mulțimelor 
neoonsciente.

Domnia-lor atacă esența regimului 
constituțional prin prociamațiunea nenoro
cită și pătimașe, care o fac astăzi (aplause;.

N’am putut să călcăm Constituțiunea, 
decât cu complicitatea Senatului, a Came
rei și a poporului, care de atâtea-orl a tri
mis acestă majoritate pe băncile Parlamen
tului țării (aplause).

Aousându-ne pe noi, d-lor acusă pe 
toți!... (Aplause).

Nu voi să clic un cuveut mai hotă- 
rîtor, der cine nu scie, că este cine-va, în 
manile leale ale căruia țâra a remis acâstă 
Constituțiune, și care mai mult decât d-nul 
Sturdza și Stătescu, n’ar fi permis să fă 
călcată de cătră nimeni aci! (aplause).

Pe lângă aceste considerațiuni gene
rale, să-’mî fiă permis, să rezum activitatea 
acestor Parlamente, pe care domnia-lor o 
denunță într’un mod așa de nedrept ani- 
mosității publice. Nu se va uita nicl-odată 
opera măreță a acestor Adunări — și când 
4io Adunări, vorbesc de tote Adunările, 
cari s’au sucoedat dela 1888 și pănă adl 
(aplause).

Nu se va uita, că am găsit financele 
ruinate, budgetele în deficiturl constante 
și un agio de 22%, care putea să ne ducă 
la consecințe nefaste, cari au tirit la fa
liment popdre mai bogate și mai bătrâne 

va mai merge la teatru...“ o întrerupse el. 
„începând dela prima lunei viitdre voi 
agonisi și eu cinol-spre-rjece șilinge pe săp
tămână !“

Copilul se apropia de bolnavă, îl 
așecjâ capul între perinl, îi puse mâna 
pe frunte și se pleca la ureohea ei.

— „Mamă“ șopti el „Isa e de lipsă 
în casă, pentru tine, pentru tata și pentru 
Lili. Pe tata îl vom desmierda... vei vede... 
vei vedâ“.

Mama îșl deschise ochii.
— „Pe tata îl vom desmerda“, con

tinuă el, „vei vede, el ne va iubi, și ne 
va dărui inima lui... Eu voi fi pentru Lili 
un tată... Nu te teme, mamă... ore Dum- 
nedeu va părăsi pe orfani ? Noi dor ne 
iubim!... Isa e o fetiță bună și blândă...“

Copilul șopti lung mamei sale în 
urechi, adurmind’o. Violonoelul cânta du
reros sextetul... Mama adurmi fermecată 
de ouvintele copilului... Un strigăt: „Fiul 
meu!“ și tăcere adâncă...

Adurmise pentru tot-dâuna... Sângele 
ei curgea încet din față spre inimă, răsu
fletul, ca și o acompaniare depărtată, 

decât noi (aplause); am restabilit valuta 
și în timpurile cele mai grele și într’un 
an ca cel trecut, care a fost mai rău, eco- 
nomicesce vorbind, deoât 20 ani îndărăt, 
acâstă valută nu s’a clătinat un momen ) 
ceea ce dovedesce, că sistemul finanoiar 
al țărei a fost așezat pe nisoe base rațio
nale și neclintite. Am dat budgetele ne
contenit cu escedente.

Am făcut atâtea legi econon ice ale 
căror binefaceri se simt de acum și se vor 
simți mai mult în viitor.

Am proclamat prin inamovibilitare ne
atârnarea magistraturei, lăsând din mânile 
nostre, ca guvern, cea mai teribilă armă de 
presiune și opresiune, ceea ce nu pdte fi 
faptul unui guvern arbitrar și despotic 
cum ne calificați (aplause).

Am dat instrucțiunei publice un avânt 
necunoscut pănă astăcjl.

In totă întinderea României, în tdte 
orașele țării s’au ridicat edificii, monumente 
pentru scoli, universități etc.

Am clădit și clădim palaturl, pentru tdte 
serviciurile publice. Am brăsdat țâra cu 
drumuri de fer, și mai cu semă cu satele 
atât de părăsite sub guvernul trecut.

Tdto acestea sunt o dovadă pipăită 
de țâră, că guvernul acesta a făcut o ope
ră măreță, folositore, dăinuitdre în acâstă 
țâră, și nisce zadarnice și înveninate cu
vinte nu vor putâ sdruncina basa ei de 
granit (aplause).

Cu tâte acestea, deși numindu-ne gu
vern conservator, am respectat pănă la 
scrupul, pănă la exces, libertățile publice, 
libertatea tribunei și a jurnalului, libe
rtatea cuvântului și a scrisului. Acâstă 
operă, orl-care ar ,fi împrejurările următf’re, 
a avut răsunet în spiritul, în inima țării 
recuuosoătore. La acestă operă, îndrăsnesc 
să spui oposițiunei, oare se retrage astăcjl, 
n’a fost în stare să aducă nici piedici, nici 
lumini (aplause), este și va remânâ prin 
urmare numai a nostră (aplause prelungite), 
a partidului conservator!

CRONICA POLITICĂ.
— 19 Aprilie.

Sub titlul „Maghiari Ia serbarea Ro
mânilor11 foia ungurescă „Magyarorszâg11 
aduce scirea, că România se pregătesoe la 
o mare sărbare, din incidentul aniversărei 
a 20-a a proclamării regatului român. „La 
sărbătârea acesta — dice foia ungurâscă“ 
— participă cu bucuria și națiunea ma
ghiară, care, durere, n’a putut încă să-și 
recâștige în deplină măsură garanțiile esis- 
tenței sale de stat. Suntem informați, că 
mai mulțl membrii ai parlamentului ma
ghiar se pregătesc a merge la acestă săr
bare în Bucuresci. Bucurescenii, după cum 
audim, se pregătesc a primi pe ospeții 
maghiari cu mare bucuriă-.“

*
0 telegramă din Honkong vestesce, 

că în cestiunea rfisboiului din Asia ostică 
s’a produs o întorsătură seriosă. Pe in- 

ce se aude după sfîrșitul melodiei vieții, 
din ce în ce deveni mai încet și slab, ca 
și vibratul unei corde, care face prin aer 
cercuri tot mai largi.

Rămase numai zimbetul pe față, ca 
dovadă pentru farmecul copilului.. Sus pe 
cer lumină o stea, apoi cădu și dispăru...

Copilul deveni palid, ca mortea, tot 
sângele ii fugi la inimă, care sta să crepe... 
Lung timp stete el lângă pat, privind în 
fața mamei sale — orfan!... Apoi ridica 
pumnul.

Mâna ridicată cu pumnul închis la 
EnglesI însâmnă hotărîre, perseveranță, 
luptă!

Un nou luptător întră în luptă...
Cu cine aliat? Contra cui?
Cu cine? Cu sufletul mamei sale, care 

sădise în inima lui gândurile și speranțele 
ei. Contra cui ?... Contra sorții.

Un vermuleț în lume îșl ridică capul, 
un copilaș mic amenință cu pumnul, pro
vocând lumea la luptă...

Cine pote descrie lupta unui copil, 
în spatele căruia zace sortea familiei în
tregi? V. S. 

sula Formosa au întrevenit turburărl grave. 
Ostașii chinesl și-au ucis generalii. Garda 
guvernatorului a atacat pe rebeli și i-a 
împrăștiat. Guvernatorul e învinuit, că 
a dilapidat solda ostașilor. Artileria chinesă 
amenință, că va pușca asupra fiă-cărei năi, 
care ar scote argint din China. Situația 
străinilor e critică. In porturile Formosei 
anooreză câte-o corabiă de răsboiQ fran- 
cesă, englesă și germană. — Foile din Paris 
protesteză contra alianței între Rusia, Ger
mania și Franoia. — In cestiune se ames
tecă acum și Anglia. Tote partidele aprobă 
demersurile cabinetului-Rosebery în acâstă 
oestiune. Anglia dela început s’a nisuit, ca 
răsboiul să nu atingă interese europene, 
astfel Europa ar fi putut încungiura ames- 
teoul în răsboiQ. Aoesta însă nefăcendu-se, 
Anglia nu mai pâte sta în reservă.

Spaima deficstuSuâa
In depeșa nostră de ieri s’a făcut 

amintire despre un comunicat a lui „Pol. 
Corru, în care se dice, că venitele din dă
rile directe, precum și acele din căile fe
rate, arată un scădăment considerabil, și că 
diferența se urcă la milione.

Etă din cuvent în cuvânt comunica
tul numitei foi oficidse :

„Situațiunea economică nefavorabilă 
a Ungariei se pdte simți și în raporturile 
financiare, așa, că în ultimul pătrar al 
anului 1894 și în primul pătrar 1895 înca
sările de stat au fost mai puțin mulțămi- 
tore; mai ales în anul curent se arată un 
mare regres atât la dările directe și la cele 
după consum, cât și la venitele din căile 
ferate. Astfel bilanțul oficios, care se va 
publica în curând, va constata o diferență 
de mai multe milidne.

„Din causa acesta guvernul va proceda 
ou cea mai mare cruțare în visteria statului. 
Va face însă tot posibilul pentru îmbună
tățirea stărilor economice și a regulării 
fluviilor. Lucru firesc, că pretensiunile esage- 
rate ale agrarilor nu pot fi satisfăcute. 
Opiniunea publică însă este în clar cu 
aceea, că agitațiunile politice ale acestor 
cercuri sunt folosite pentru întărirea aoelor 
elemente, oarl stau în centrul agitărilor 
bisericescl politice1*....
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Instalarea noului Metropolit, după 
cum ni-se scrie din Blașiu, încă nici acum 
nu se scie positiv când va fi. Se crede 
însă, că noul Metropolit va sosi la Biașiu 
în 18, er instalarea se va face în 19 Mai 
n. c. Scirea aoâsta o confirmă de-altmin- 
trelea și foile ungurescl din OlușiO, cari 
spun positiv, că instalarea se va faoe în 
18 și 19 MaiO.

— o —
Sinodul archidiecesan din Sibiiu 

șl-a ținut ultima ședință. Dumineca trecută 
In acestă ședință s’a resolvat și cestiunea 
„Telegrafului Român,“ despre care era 
vorba să apară ca diar cotidian. Comisiu- 
nea tipografică, cRce «Tel, Rom.“, a pro
pus reducerea foiei la revistă săptămânală, 
âr sinodul a primit propunerea deputatului 
I. de Preda, de-a se transpune propunerea 
comisiunei tipogr. la Consistor, spre a-șl da 
părerea asupra ei la sesiunea viitdre, ră
mânând pănă atunci a-se edita foia așa 
cum este acum.

—o—
Avan alimentul de Maiiî și permutări 

în armată. Monitorul militar austriac publică 
între altele următdrele avansamente în ar
mată: La rangul de locotenent-mareșal; 
fostul brigadir din loc Christian Kerczek; 
general: brigadirul din loc Joan Fedra. 
La rangul de colonel în infanteriă: Alexan
dru Lupu reg. 64; loc.-coloneii: Petru 
Peppa reg. 46, loan Domac reg. 52; ma
jori: George PopovicI reg. 64, Mihail Cer- 
nocrao reg. 2, Mihail Șandru reg. 65, și 
George Zunac reg. 22. Căpitani clasa I: 
Ștefan Prica reg. 53, loan Suica reg. 70, 
Francisc Busa reg. 28, Nicolae Străin reg. 
43, Maximilian Russu reg. 77, Iosif Paul 
reg. 5, loan Boeriu reg. 68, Derr.etriu Po- 
poviol reg. 86. Căpitani clasa If: Iosif Le

gat reg. 82, Iulian Brote reg. 59, Iosif 
Musteț reg. 50, Anton Mazuran reg. 102; 
locotenențl: George Flătău reg. 84, De- 
metriu Florian reg. 31, Ivan Ghica reg. 
37, loan Barac reg. 85 și Aurel Păcurar 
reg. 63 sublocotenenți: Ioan Medrea reg. 
64, Virgil Cristian reg. 63, Candid Bârsan 
reg. 2, Titu Cernăuțan reg. 64, Pompej 
Bârsan reg. 2. Apoi au fost avansați: la 
rangul de căpitan cl. I în regim, de căi 
ferate și telegraf Hugo Damian ; căpitan 
cl. II la trupele sanitare loan Spacir; 
medici de regiment cl. I: George Moga, 
Petru Teodoresou și Dr. Victor Foga- 
rași de Făgăraș ; medici de regiment cl. II: 
Alexandru Roșu, Andrei Antal și Samuil 
Rarăș; la rangul de intendant militar: Ba- 
siliu Pi ocopovicl.

— o —
Ministru de esterne român la Paris. 

„Timpul1* dice, oă ministru de esterne Al. 
Lahovari, care s’a reîntors Sâmbătă dela 
Paris, a fost primit de președintele Repu- 
blicei d. Felix Faure și a vă4ut în mai 
multe rânduri pe ministru-președinte Ribot 
și pe ministru afacerilor străine Hanotaux. 
D-sa s’a convins acolo de bunele relațiunl 
ce esistă între guvernul francos și România. 
S’a convins de buna primire, de care se 
bucură studenții români în tote școlele 
francese, chiar și în cele de stat. Cea mai 
strălucită dovadă despre disposițiunea ami
cală a guvernului francos față cu România 
este faptul, că tote titlurile române fără es- 
cepțiune au fost primite la cota bursei din 
Paris, unde de curând s’a observat o urcare 
simțitore a valorilor române.

— o —
ErășI foi oprite. Ministrul unguresc 

de interne a oprit din nou intrarea pe te- 
ritorul ungar u mai multor foi și imprimate 
din străinătate. Ele sunt: „II dau Chisciotte 
di Roma1 și „La Riscassa1; apoi „ Jurnalul 
Român1, „Viața1, „Jiul1 și „Gazeta Popo
rului11, mai departe scrierea „Die rumiinische 
Frage in Siebenbiirgen und Ungarn1 și în 
fine piesa musicală „Marșul ligei Române1. 
— Ungaria salvată!

— o—
Moștenitorul de tron logodnic. O foiă 

vienesă spune, că moștenitorul de tron 
Francisc Ferdinand este logodnic; mirâsa 
lui e prințesa Mercedes de Asturia. Scirea 
aștâptă confirmare.

—o—
Adunarea generală a reuniunei do

cenților gr. cat. români din Maramureș 
se va ținâ în comuna Budescl în 30 MaiQ. n. c.

— o—
Contele Ferdinand Zicliy la înonur- 

cliul. In cercurile politice maghiare a pro
dus mare sensațiă scirea, ce sosesce din 
Viena, că Majestatea Sa monarchul, la au
diențele generale de alaltăieri, a primit și 
pe contele Ferdinand Zichy.

—o—
Emigrări. Din comuna slovacă Toth- 

Vazsony ârășl se pregătesc 20 de familii 
să emigreze la Amerioa. Emigranții îșl 
vând cu prețuri neînsemnate tot ce au, 
având de gând să părăsâscă acest pământ 
al făgăduințelor ungurescl pentru tot-deuna.

—o—
Președintele Faure și marele amba

sador german din Paris. O scire telegra
fică cu data de 29 Aprilie aduce din Paris 
scirea, că președintele republicei francese, 
Faure, a visitat esposiția de tablouri din 
Chapy Elysee, unde ve4end pe contele 
Minister, ambasadorul german, a grăbit la 
el, l’a salutat amical și luându-1 de braț a 
privit ast-fel de-arendul tote tablourile.

— o—
Stipendiu pentru un tîuer comerciant. 

Camera comercială din Brașov face cudos- 
cut, că ministrul de comeroiu a destinat 
un stipendiu de 300 fi. pentru un tînăr 
comerciant aparținător cercului camerei 
comerciale din loc, cu ajutorul căruia tînă- 
rul să călătorescă în străinătate pentru a-șl 
îmbogăți cunoseințele. In urma acâsta 
camera escrie concurs la acest stipendiu. 
Rugările au de a-se înainta pănă la 18 
Mai, cuprin4ând următorele date: numele, 
locuința, raporturile familiare, specialitatea, 
calea pe care voiesce se apuoe suplicantul, 
carte de botoz, testimonii despre studiile
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absolvate și testimonii de moralitate dela 
primăria respectivă.

— o—
O sărutare scumpă. Se scrie, că pe 

dâlul Felâcului, lângă Oluș, o fetiță ro
mână de 14 ani a fost prinsă din partea 
unui tînăr călător german, care voi să-o 
sărate cu forța. Fata s’a apărat, cât a pu
tut, dâr dela o vreme fu învinsă, streinul 
o sărute și îmbrățișa după pofta inimei. In 
momentul însă, când tinerul strein strîngea 
cu lăcomiă făta la pept, se ivi o câtă de 
tineri români, cari săriră în apărarea fetei. 
Intre aceștia și între strein se încinse o 
luptă, în urma căreia tinerul călător rămase 
aprdpe mort. El fu transportat în spitalul 
dela Turda, dâr nu-i speranță de-o reînsă- 
nătoșare.

—o—
De un-spre-^ece orî veduvă. Intr’o co

mună din comitatul Zemplinului a pășit fi
lele treoute o femeiă la altar, a două-spre- 
decea oră. Are versta numai de 40 ani și 
anul trecut îșl pierduse pe al 11-lea bărbat, 
cu care făcuse și o călătoria prin lume.

— o —
0 Româncă de 117 ani. pilele aces

tea a răposat la loouința sa din munții 
Scărișorei femeia română Ilina Cabulea, 
care fusese odinioră de-o frumseță rară. 
Ea s’a născut în anul 1778 și totă viâța 
șl a petrecut’o în munți. A avut patru 
bărbați, dintre cari pe cel din urmă l’a 
îmormântat în 1860. De-atunol a rămas 
văduvă. încă pe la începutul secuiului a- 
-oestuia a început un proces, despre care 
c}icea adese-ori, că nu va muri pănă nu-1 
va câștiga. Lunia trecută ’i-s’a făcut cu
noscut bătrânei femei, că procesul, care 
s’a țrăgănat aprâpe o sută de ani, s’a ter
minat și încă în favorul ei. La primirea 
acestei soiri, femeia jise: „Acum pot 
muriu și în diua următâre a și murit. Lo
cuința ei se afla isolată, într’o pustietate 
din munți, aprâpe de Roșia.

— o—
Concert. Asupra concertului d-șorei 

Lui* Gmeiner, ce se va da Sâmbătă în 4 
Maiă ou concursul domnei Maria Hintz și 
al d-lui R. Lassel, atragem din nou aten
țiunea amicilor musicei, âr tinerei cântă
rețe, care dedică o parte din venitul curat 
al concertului pentru scopuri de binefaoere, 
îi dorim o sală plină de ascultători.

„Atentatul dela Bocsîg“.
Procesul,de calnmniare contra „Magyar Hirtad“,

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

La 11 ore din nopte se redeschide șe
dința după pausă de o oră. Urmâză mar
torii restanți, cari fac jurământul de odată. 
Cei mai mulțl sunt martorii invocați deîn- 
și-șl acusații.

Farago Lorincz, cantonier, vorbesce 
forte vioiu și plin de gesturi. Detaiurile 
oele multe arată, că spune purul adevăr.

Blasko Lajos, iscoditorul atentatului, 
de 23 ani, diler — espune cum a aflat el 
șirofele, apoi cum le-a pus âr la loc ou 
cleștele. ț)ice, că a avut și ciocan și clește. 
Diferind de espunerile lui Farago vin în
fățișați, ambii rămân însă pe lângă ale lor.

Dr. Pop întrebă pe Blasko, că de ce 
înaintea pretorului șî-a retras prima mărtu
risire și a jis, oă a iscodit numai întreg lu
crul, casă capete oeva cinste? Ce-i adevă
rat? Ceea ce a dis întâiu, seu cea de a 
doua, Blasko nâgă, că și-ar fi schimbat pri
ma mărturisire, deși așa s’a luat în proce
sul verbal.

înfățoșat eu preotul Monti, persistă 
întru a nega. Președintele îl face atent la 
jurământ, îl face să se uite în jur, câtă 
lume îl privesce, să se uite în ochii d-lui 
pretor.... și apoi să răspundă. Un mo
ment de tăcere grav pentru Blasko.

Președintele îl întrâbă de nou, dâr el 
de nou nâgă.

Urmâză ascultarea martorilor :
Darok, păzitor la o haltă, Szigethy Ist

van, span în Boosig, Karton Aladar, israelit 
din Boosig, Mandelbaum Lajos, israelit ti
pic, Karton Zsigmond, israelit, când, de ad
vocat.

Ultimul martor este eroul secundar al 
procesului, primul a fost Blasko, Laț Cos- 
tantin e de 24 ani, surd și hăbăuc. La șcâlă 
nu a umblat, fiiind și pe timpul acela surd. 
La întrebarea președintelui (prin interprete) 
spune, că el la biserică nu umblă numai la 
Crăoiun și la Pasol. întrebat, dâcă-șl aduce 
aminte, oe a vorbit cu „țipțerul4 laKarton, 
jice ba. Oitându-i-se cuvintele, le cunâsce 
înfeliul, cămumă-sai-arfi8pus oăpopa a spus 
la biserioă, că vine împăratul, și că la gară 
ar fi de „lucru“, să mârgă și el acolo să 
capete bani. Despre aceea, că „lucru“ 
acela să fiă pe la „șinlu împotriva împăra
tului, nu scie să fi jis, șl-a uitat. Mamă-sa 
a murit în estan, ea încă nu prea umbla 
la biserică; de unde va fi aujit ea, nu scie. 
Președintele îl înfățișâză cu Spitz, și per
mite aoestuia să-l întrebe directromânesce.

Spitz: Măi! scii tu, când am lucrat 
eu la Karton, că mi-ai spus, ce o dis rnu- 
mă-ta, că popa ar fi plătit omeni cu sim
bria, ca să ia șinele, pe când vine trenul 
„cu domnu împărat“ ?

Laț: Sciu, da eu n’am dis de îm- 
păratu....

Spitz: Dâr nu mi-ai spus tu, că o cjis 
mumă-ta, că sunt omeni ou plată, și că să 
mergi și tu la popa să capeți și tu plată.

Laț: Asta nu am dis’o.
Președintele îl mai descosă, dâr nu 

pote scote nimic nou, de aceea îl dimite 
ou Spitz cu tot. Astfel se încheia ascul
tarea martorilor. Se suspinde ședința pe 
10 m.

Cuvântarea de acusă.
La 23/4 se redeschide ședința și pre

ședintele dă cuvântul advocatului Dr. Ste
fan Pop. A vorbit pe scurt și calm, vr’o 
40 minute: „Ridio acusă contra lui Fenyă 
Sândor, redactor responsabil... Cam astfel 
a început Dr. Pop, citând la fîă-care para
graful respectiv din codul penal.... A reve
nit apoi asupra substratului prooesului și ci
tând din fiă-care articol incriminat câte un 
pasagiu, sâu două, arătă oum crescendo, din 
ce în ce ealumnia devine mai cutezanță ți
nând să dovedâscă adevărătatea dioalei: 
calumniare audacter semper aliquid haeret.

Spune, oum prin scrisori și omeni cu- 
noscuțl ai acusaților a încercat totul, ca 
să-și retragă acusele, dâr răspunsul la în
cercările acestea binevoitore a fost o nouă 
insultă, căol Fenyo Sândor le răspundea cu: 
„Elhissziik a derek olâh popâuak, hogy 
nem fogja beismerni gaz tetteit11.

„Justa apărare a onorului nepătat, 
datorința ce o are fiă-care om la apărarea 
cinstei sale, asta ne-a adus aici, âr nu răs- 
bunarea. De aceea am dat latitudine deplină 
orl-cărei dovediri. Der vă rog să faceți o 
reprivire asupra lungului șir de martori11. 
Astfel dice într’un loc Dr. Pop, apoi în 
fața fiă-cărei acuse din articolil incriminați 
pune câte-o declarațiune a vr’unui martor 
classic. După acâstă frumosă postare a con
trastelor, sfîrșesee esclamând: „Pe cum ei 
ne-au acusat de cea mai nâgră crimă, ce 
pote numai cunâsce codul penal și istoria, 
așa și noi îi acusăm pe ei de cea mai nâgră 
oalumniare și vătămare de ouore, și vă rog 
să-i declarați vinovațl“.

Apărarea.
Dr. Robitsek dice cam următârele: 

Vă rog să vă puneți în posiția aousaților. 
Este în procedura lor vr’o ușurătate păcă- 
tâsă sâu superficialitate? Nu. Pune-ți-vă în 
atmosfera acelor timpuri, când s’au scris 
articolil încriminați și vedeți ce posițiă 
grea și ce mare datorință față de patriă 
avea jurnalistica maghiară. Cestiuneanațio
nalităților a esistat pe ascuns de mult. In 
public însă mai întâia și-a ridicat capul la 
1893. „Cugetați la fasele cestiunei „Memo
randului0. Atunci era datorința presei să 
curețe răul și să caute sanarea. Noi stimăm 
și părerile contrare, căci poporul maghiar 
a treout prin școla tuturor suferințelor unui 
popor opresat. De aceea n’am maghiarisat 
și nu maghiarisăm noi. Din indolența nâs- 
tră ne-au trezit naționalitățile, când din 4 
părți s’au ridicat ca să dărăburescă acâstă 
țâră. Aci s’a început ohiămarea presei. Și 
trebue să ne convingem, că aici sunt acu- 
sați nu 4 omeni, ci presa maghiară. Presa 
acesta a procedat din inspirația patriotică,

fără a cerca speculă sâu sensația. Horvâth a 
arătat epistola în ministeriul de interne, a 
adus cestiunea în parlament. Cel ce pre
cede astfel, nu e ușuratic. El a trimis apoi 
un om la fața locului și acela a scris, ce a 
audit. Subjective tot Papp e de vină la 
tote, și dâcă M. H. a sbioiuit așa de aspru, 
nu a sbiciuit persona, ci faptul — întâm
plat ori ne întâmplat, — care fapt face 
școlă acum. La Apahida a deraiat trenul, 
ce duoea pe cei mai aleși maghiari dela 
Kulturegylet — chiar la anu după Bocsig.. 
Presa vede mai bine decât autoritățile.

Purtarea protopopului nu e neescepțio- 
nabilă în punctul patriotismului. pun in 
față ca esemplu și model pe canonicul Dr. 
Laurdn, ale cărui accente calde de patriotism 
ne-au petiuns pe toți. Măcar de ar fi imitat 
pe acest superior bătrân al său, care ne 
presintă catolicismul înfrățit ou patriotis
mul, atunol de sigur nime n’ar fi outezat să-l 
aducă pe densul în legătură cu astfel de 
lucruri11.

De unde nu-i foc nu ese fum. Așa se 
vede, oă patriotismul densului e forte dubiu.

Din acestea se vede, oă acusații au 
procedat corect. Pricepeți, că ei au luorat 
în direcțiune patriotică, și în fața intere
selor mari ale patriei dispare mica persână 
a unui individ. Vă rog să-i achitați. Vor
birea acâsta frumos și plăcut predată a du
rat aprâpe o oră.

(Va urma.)

Catastrofa din Francia.
Am adus soirea, că în apropiere de 

Epinal, uriașul basen al canalului oriental 
frances, s’a revărsat în urma unei ruperi a 
zăgazurilor, inundând întregă valea Mosel.

Marea catastrofă s’a întâmplat Sâm
băta trecută des de dimineță. Massa uriașă 
de apă năvălind, ca un ocean, asupra fru- 
mosei câmpii, a prefăcut totul în ruină. 
Catastrofa a fost împreunată c’un huet 
teribil, care s’audia în depărtare de mai 
mulțl chilometri. Locuitorii din apropiere 
au fost cuprinși de-o panică nespusă, oând 
massa de apă, în lățime de 15C metri, a 
dat năvală asupra lor. Omenii deșteptați 
din somn, fngiau în liber țipând, văetându-se 
și strigând după ajutor. Casele cădeau în 
ruine c’un ropot înfiorător, și âmenii de 
jumătate desbrăcațl o luară spre dâlurl. In 
vaetele și strigătele refugiaților se amesteca 
urletul sinistru al animalelor.

După 1/i oră apa a luat o dimensiune 
de 7 milione metri cubici. Câmpia Mosel 
stă sub apă pe-o distanță de 25 chilometri 
dela reservoriu.

Autoritățile au constatat pieirea a 117 
vieței omenesc!. Pagubele materiale în case, 
în mori și fabrici trece peste suma considera
bilă de cinci milione. Potopul a măturat de 
pe fața pământului păduri întregi. Două 
regimente de infanteria oaută cadavrele 
morților prin nămol.

După opinia inginerilor, causa catas
trofei a fost, că urmând timp mole după 
iarna aspră cu zăpedl uriașe, apa a rupt 
zăgazurile, cari nu mai puteau să-i resiste 
apăsării.

Dare de semă și mulțămită publică.
Societatea sodalilor români din Bra

șov îșl împlinesce o plăcută datoriă, a es- 
prima și pe acâstă cale sincerile sale mul- 
țămite tuturor acelor domni și domne, cari 
și de astă-dat,ă au încuragiat și sprijinit 
acâstă societate priu presența d-lor în nu
măr atât de frumos la produoțiunea aran- 
gâtă în 3 (15) Aprilie a, c., a doua ji de 
Pascl.

In special aducem mulțămită d-șorelor 
Plena Puiu și Alexandrina Tocanie pentru 
concursul d-lor binevoitor la representa- 
țiunea teatrală.

In fina mulțumim pentru marinimăsele 
suprasolvirl următorilor dnl, cari au dat: 
I. Bran de Lem6ni 2 fl; A. V. 2 fl; I. B. 
Boiu 1 fi; Gr. B. Popp 40 cr; V. Voina 
40 cr; P. Dan 40 cr; N. N. 40 cr; I. Gr. 
Barițiu 40 cr; C. Popp 30 or; N. N. 20 
cr. Total 7 fi. 50 cr.

Suma intrărilor a fost 236 fi. 10 cr..

a eșirilor 137 fi. 30 cr. Profit curat 98 fi' 
79 cr.

Brașov, 18 Aprilie 1895.
Comitetul societății Sodalilor români.

Arseuiu Vlaicu, V. Meșotă,
președinte. cassier.

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 30 Aprilie. „Neues 

Wiener Abendblatt“ aduce scirea, că 
contele Ferdinand Zicliy a fost imi
tat special de cătră Majestatea Sa 
la audiență. Foile din Viena aduc 
acest incident în legătură cu ale
gerea dela Neutra.

Viena, 30 Aprilie. In ședința 
de acți a parlamentului s’a vorbit 
ca de ceva sigur, că ministrul de 
comerciu Wurmbrand și-a dat deja 
dimisia.

Colonia, 30 Aprilie. „Gazeta de 
Colonia11 află din Petersburg, că Ța
rul va numi de guvernator în Po
lonia, în locul contelui Sulav, pe un 
mare duce rusesc.

Cracovia, 30 Aprilie. Orașul ga- 
lițian Vojnicz stă în flăcări. Pănă 
acum au ars 120 case.

DIVERSE.
Goethe și Lcăsing. Poetul Goethe nu 

fuma și era dușman al fumătorilor. într’un 
cerc de prietini el a susținut, că adevărații 
âmenl culțl și bine crescuți n’au fumat în 
viața lor. El nu crede, de esemplu, că Les
sing a fumat vre-odată. Lessing pe atunci 
nu mai trăia, deci nu putea să fie întrebat, 
dâcă fumâză ori nu. Unul dintre prietini 
însă, vestitul bibliotecar Ebert, a scris o 
sorisore cătră gazda lui Lessing, o femeiă 
bătrână, la care criticul stase mai mulțl 
ani. Ebert a întrebat’o dâcă Lessing fuma. 
„Da, să fumeze și să scrie totă jiua, atâta 
scia domnul Lessing, încolo nu era de nici 
o trâbă și nu pricepea nimic“.

Literatură,

Scrieri și vorbiri culese apoi direse 
de Dr Georgia Pop. Acesta este titlul unei 
broșuri polemice de 79 pag., ce a apărut în 
tipografia ungurâseă din Arad. Costă 1 fi.

*
Memorii din 1848/49 de Vnsilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 cole, format 
8°. Prețul unui esemplar e : 50 cr. sâu 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 (Brassd) sâu 
la administrația „Gazetei Transilvaniei*. 
Domnii abonențl ai „Gazetei11 îșl potti 
procura acâstă scriere dc-odată cu reînoirea 
abonamentului t1» ilunaru la foiă.

In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra
șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte fârte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vânzare la tipografia „A. 
Mureșianu11 în Brașov, și la autorul în 
Scorei (p. u. Also-Porumbâk).

*
Din „Biblioteca pentru toți* a librăriei 

Carol Milller din BucurescI (Calea Viotoriei 
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 nostro și legendele 
lor, de S. FI. 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 educa- 
țiunea. Fiă-care dintre aceste volume, atât 
ce bine alese, oostă numai câte 30 bani 
(15 cr.)

Proprietar: Oi*. Asapefi ^iweșâasw. 
Refiacior responsabil: EHaior.
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Rohseidene Basikleider fl. 8.65 
bis 42.75 per Sfoff jur fomplefert Kobe. — 
Tussors unb Shantungs-Pongees — fotvie 
fdjiuarje, tueifje unb farbige H e n n e b e r g- 
Seide non 35 tr. bis fl. (4-65 per Zlîet. 
— glaft, geffreift, farrirt, gemuftert, Damafte 
etc. (ca 240 Dcrfdp Qual. nnb 2000 verfdp 
^arben, Deffins etc.), porto- und steusrfrei 
ins Haus. Zlîufter urngeljeub. T)oppeltes Brief» 
porto nacfy ber Sdfmeij.
Ses«leBB-]Fa.l!sa*itk.eM S». Slenne- 
3 țjCB’g (k. u. k. Hof.\ 5Kbîls"SC1!b.

Crersul ia bursa dsre Vierea.
Din 30 Aprilie 1895.

Renta ung. de aur 4°/0 .... 123.25
Renta de corone ung. 4°/0 , . . 99,05
Itnpr. oăil. fer. ung. in aur 4l/2% • 126.10
Impr. căii. fer. ung. în arg:nt4’/2°/o 104.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.25 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 99.—
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162.75
Losurr pentru reg. Tisei și Segedin. 149.50
Renta de hârtie austr.......... 101.50
Renta de argint austr.......... 101.50
Renta de aur austr............... 123.70
Losuri din 1860   158.50

Acții de ale Băncei austro ungară. 1086.— I
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 460.50 |

Acții de-ale Băncei austr. de credit. 397.75
Napoleondorl.................................. 9.70
Mărci imperiale germane . . . 59.72*/2
London vista....................................122.25
Paris vista.................................. 48.47
Rente de corone austr. 4°/e. • • 101.45
Note italiene.................................. 45.90

CursuE gBsețes Bpașo».
Din 1 Mai 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.65 Vend. 9.68
Argint român. Cump. 9.60 Vend. 9.65
Napoleon-d’ori Comp, 9.66 Vend.
Galbeni Câmp. 5.70 Vend.
Ruble rusescl Cump. V5nd.
Mărci germane Cump. 59.40 Vend,
Lire turcesol Cump. Vend.
Soris. fono. Albina5°/0 — Vend. —-.A

Numere singuratice 
din Gazeta Transilvaniei6 
ă 5 cr. se pot'îl cumpera în 
librăria Nieolae Ciurcu.

Ba Ma c&rboaîl
(Este un proverb vechiu.)

Acestă proverb se potrivesce la s£atosSîiteentuI meu cel mare, care cumpără cantități 
mari de mărfuri; avend cheltuieli puține potă vinde și eftin.

’'Snqfw'' pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, cum
SViUOlS U CS.B.B SlȘJULuS U nu s’a mai vedut pană acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe îmtrăeăm^te.
Peruvian și Dosking pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele func

ționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, postavuri pentru bili
arde (mese de jocfl), și trăsuri. — Asortimentu forte boțatu de LODEN din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂItBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, •'3'3 ce 
nu-i pâte oferă nici o concurență. Asortimente de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
forte moderne. — Ștofe de spălată, pleduri de voiagiu dela 4—14 fi. Tote cele necesare 
la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voiesce a cumpăra postavură eftîne, solide, trainice, din lână curată, 
er nu sdrențo eftine, cari nu prețuescîî nici câta cusutulu croitoriului, se se adreseze la

Joh. Stikarofsky în Brunn. (Mancliestern Austriei.]
Dcpo@£lu permanenta de postavuri peste '/j luiSSone florinii. 

Trimiterea numai cu ramburse.
fin na Fnnnnnn cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub spitz marca „Marfa lui 
nn An n HA rl Stikarofsky’1 oferă alte mărfuri false. La astfelă de omeni eu nu vendă 
IJU IJU IUI UiJUU. sub njcj 0 condiție marfă. 629,17—24.

Annnciuri
(mserțiimi și reclame) 

a se adresa SMbsersse, 
lire ca sta 9 as gsaa- 

foBscărâs gsreaaâ areasreciw mas 

de odată se face scădemeretâ, 
cape cresce cu câiu pubiicapea- 
s® face mai de multe-orf.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei.“

Dela Tipografia „AURORA” A. TocLoran
m — Szasfîosujvâr

sa pot procura uLzocnJatoxel© curți:
Cuveutări bisericesc!, funebrale, cate- 

chese etc.
Cuvântări bisericesc! acomodate pentru 

orl-ce timpii) de Ioană Papiu. Tom. 1. Ediția II 
Prețuia 1 fl. 20 cr.

Cuvântări bisericesc! (pe Duminece) de 
Ioană Papiu. Tom. III. Prețuit! 1 fi. 20 cr.

Cuvântări bisericesc! la tote sărbătorile de 
peste ană, de Ioană Papiu. Unu volumă de 
peste 24 cdle 8-av mare, hârtia fină — cu pre
țuia reduși! 1 fl. 50 cr.

Cuvântări ftinebrale și iertăciuni penfru 
diferite cașuri de mdrte, întocmite de Ioană 
Papiu. Ună volumii de peste 24 cole 8-av mare, 
hârtiă fină — prețulu redusă 1 fl. 50 cr.

Cuvântări funebrale și iertăciuni. Din au
torii renuraițl, prelucrate de Pită Budă vicariu 
etc. Prețulu 1 fl.

Predici poporali pe Duminece, sărbători, 
ocasionall și pentru morțl, de Gavrilă Popii, 
Tom. 1. 11 111. și IV., fîesce-cafe tom. costă 1 fl.

Predice pentru Duminecile de peste anu, 
compuse și elucrate după Oatechismulă lui 
Deharbe de Vasile Criste. Tom, 1. dela Dumin. 
Vameșului și a. Fariseului pănă la Dumineca 
a X. după Rosaiie. Prețulu 90 cr.

Predice pentru tote Duminecile și sărbă
torile de peste anu, de Dr. Em. Elefterescu. Pre
țulă 1 fl. 60 cr.

Esplicare fundamentală și ușâră de pri
cepută a Catechismului catolică, însoțită de esem- 
ple aleseși acomodate, da I sifă Deharbe. Tom. 
11. 1 fl. 75 cr.

Catechise pentru pruncii școlari din sco- 
lele elementare poporale. După preotulă Geor- 
giu Mey, ț. reotu în Schvorzkirch din dieceza de 
Rottenburg de Tită Budă parochă gr. cat. în 
Sat-Șugatagă. etc. Prețulă 60 cr.

Manuală eatecheticu pentru primii ani sco
lastici, prelucrată după I A. Fritz, Je Bastliu 
Raliu, fostă prof, de s. scriptură, catechetică 
și metodică în seminariulu arcliidiec. din Blașiu, 
actualmente vicariu archiepiscopescu în Făgă- 
rașu. Prețulă 60 cr.

Toma a Kempis despre imitațiunea l'fi 
Christosă, tradusă românesce de pe originală 
latină, de Gavirilă Popă canon.; leg I fl. 15 cr.

Instrucțiune practică pent u căușele matri
moniali cu respectă la disciplina vigentă în 
provincia bisericâscă gr. cat. de Alba-Iuliu-Fă- 
gărașă, scrisă în usul i păstoriloru sufletescl, 
prin Dr. luliu Simonă prof, de s. Teol. 1 fl. 30 cr.

Dumnejleâsca liturghia a celui dintru sânți 
părintelui nostru Ioană Chrisostom, de Ioană 
Boroțiu parochă gr. cat. etc Prețulă 25 cr

Rugăciunea Domnului Tatălă not u “ pli- 
cată pe scurtă de Ioană Boroșiu pa ochă gr. 
cat. și asesoru consist. Prețulă 0 cr.

Ierarchia bisericescă seu esplicarea cere- 
monieloră sacre, prescrise la chirotonia grade- 
loră s. ierarcliii, de Ionă Borof.il. Prețulă 1 fl. 60 cr

Nu me uita. Colecțiune de versuri fune- 
brali, urmate de iertăciuni, epitafiă ș. a. Pre- 
n ti 25 cr.

Lira Sionului, seu cântarea serbătoriloră. 
— Poesiî religioso-m orale, lucrate după s Scrip
tură, de Aronă Boca Velclierean >lă. Cu o pre
cuvântare de G. Simu. Prețulă 25 cr.

Pietatea poporului românii, seu cântări 
evlaviâse pentru cei ce mergă la mănăstire, la 
locuri sânte și în procesiuni. Compuse de doi 
preoți gr. cat. Mureșeni din diecesa gr. cat. a 
Oradei mari. Prețulă 10 cr.

Sfaturi (le aurii, seu calea cătră fericire, 
de Aronă Boca Velchereanulă. Prețulu 25 cr.

Cărți bisericesc!.
în cru'lo: 

Catavasieru în 8 o cu cirile —.70
Octoechii mare în 4-o cu cirile 2.40
Strașnică, în folio „ „ 1.68
Octoechii micu............... cu litere —.85
Orologiu......................... „ „ 2.80

„ legată în piele și aur „ „ 3 80
Pentecostariu mică . . . „ „ —.85
Psaltire......................... „ „ —.84
Euchologiu Molitvă.) . . . „ „ 2.80

„ leg. în piele și auru „ „ 3 80
Liturgieriă în 4 o . . . „ „ 2.20

„ leeață în piele . . „ „ 3.40
Apostoleriu leg. în piele folio „ „ 6.40
Triotlu legată „ 10 fl.

Novele, Schițe, piese teatrale, anecdote.
Anecdote și glume (3651 adunate, prelu

crate și arangiate de Tit. V. Gheja, spirit, la 
inst. corecț. Cuprinsulă acestui opă este forte 
petrecătoru, — așa că cetindă și numai 1 pa
gină din elă, caută se rîdl ori câtă ai fi fostă 
de necăjită și mâhnită altmintrelea. Prețulă 
unui esemplară 40 cr.

Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de 
Emilia Lungu. Prețulă 10 cr,

Branda seu nunta fatală. Schiță din emigra
rea lui Dragoșă. Nuvelă națională. Preț. 15 cr.

Bunica și nepoțelulă. Schiță din sfera edu- 
cățiunei. După Eernest Legouvâ. de G. Simu. 
Prețulu 6 cr.

Cartea ilustrată pentru copii și copile. 
Cu 18 ilustrațiunl, de G. Simu. — Acestă bro
șură conține istorid; e și poesii morale spre ex
citarea gustului de cetită la copii. — E aco
modată acestă carte și ca premii pentru șco
larii diligențl. Prețulă 25 br.

Cu verfulă penei. Scrieri satirico-humo- 
ristice de A. Popă. Prețulă 55 cr.

Cântulă în școla poporală. De luliu Popă 
învețătoru în Năsâudă. Pracsă. Teoriă. Cân
turi. Prețulă 30 cr.

Codreanu craiuld codrului. Baladă de G.
Simu. Prețuia 6 cr. ,

Cântăreța, Novelă de Dem. Dană. Pre
țulă 15 cr.

Carmenu Sylva. Prelegere publică, ținută 
prin V. Nicoră, prof, ginmas. — Cu portretulă 
M. S. Regina României. Prețulu 10 cr.

Chiu turi, de cari strigă feciorii în jocii, de 
I. Poprtl-Refeganulil. Prețulă 40 cr.

Din trecutuld Silvaniei. Legendă de Victor 
Rusă. Prețulă 60 cr.

Dialogulii Țiganului cu sf. Petru la porta 
raiului, de Aronu B.ca Velei ier enulă. Br. 25 cr.

pile negre. Versuri de Petrea dela Olușiu.
— cu o prefață de G. Simu. Prețulă 50 cr.

Elu trebue sâ se însore. Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiv. Pr. 15 cr.

Economia pentru șcdlele poporale, de T. 
Roșiu. Ed. II. Prețulu 15 cr.

Felicitări în poesii și prosăla Anulă nou, 
diua nascer -i și diua numelui că+ră ti>tă, mamă, 
mcșl, unchi, mătușe, năutișl, tutori, preoți, în
vățători și bine-făcetorl, precum și alocuțiuni 
și vorbiri cu diferite ocasiuni școlastice, de G. 
Simu. Prețulă 20 cr.

Gruia Iul Novacu. Prețulu 12 cr.
Idealulii perdutu Novelă originală de Pau

lina G. Z. Rovinară. Prețulu 10 cr.
Influlnța mândriei. Novelă de P. C. Z. 

Ramară. Prețulă 15 cr.
Lira Bihorului. Balade poporale de Ant. 

Popă. Prețulu 25 cr.
Leonatu cehi tîneru. Istoiiă în versuri de 

Ioană Popfi-Reteganulă (cu o ilustrațiune), o 
broșură cu conținută forte glumoțu. Ca în tote 
scrierile d-lni Ioană Popă Reteganulă așa și 
în acesta, obstrvă ornulă o adencă pătrundere 
în mo1 avurile, obiceiurile și semțămintele țăra
nului română. Prețulă 12 cr.

Merinde dela Scolă, seu învățături pentru 
popotă, culese din diariulă unui școlară, de 
Dr. Georgiu Popa. Pr..țulă 60 cr.

Meseriile sociale. Novelă de P. C. Z. Ro
vinară Prețulu 15 cr.

Musa Someșană. Poesii poporale române 
din jurulă Năseudului. Adun te și arangiate 
de luliu Bugnariu. Partea I. Balade Preț. 25 cr.

N rii 76 și 77. Narațiune istorică după 
Wachsmann, de Ioană Tanco. Prețuia 20 cr.

„Nopți de iernă." Novele pentru poporă 
de G. Simu Prețulu 1 fl.

Opera unui omu de bine. Novelă originală
— continuarea novelei „Idealulă per
du t ău — de Puulim G. Z. Rovinară Pre
țulu 10 cr.

Poesii de Vasiliu Rt nta-Buticescu. Ună 
volumu de 191 pagine, cuprinde 113 poesii bine 
alese șt arangiate. Preț, redustă (dela 1 fl. 20 
cr.) la 60 cr.

Povestiri alese de Petra-Petrescu. Prețulă 
sdedate franco 80 cr

Proba de focu. Comedie într'ună actă de 
A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea-Bogdană. 
Prețulă 15 cr.

Prin morte la victoriă. Comediă într’ună 
actă, de A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea- 
Bogdană. Prețulă 10 cr.

Poveștile Bănatului. De Gcoige Cătană în- 
vețătoră. Tom I. Prețulu 25 cr Tom. Ii 25 
cr. Ambele 45 cr.

Probitatea în copilăria. Schiță din sfera 
educațiunei, după Ernest Legouve. Prețulă G cr.

Starostele adecă datini dela nunțile Romă- 
niloră Ardeleni. Adunate de Ionii Popu-Retega- 
mdă. Prețulu 25 cr.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — !
la Români. De V. Gr. Borgovană. Prețulă 10 cr.

Se audimii ! Toaste pentru totă felulă de 
persone și ocasiuni, de Tît.'V. Gheaja. Pre
țulă 20 cr. j

Trandafirii și viorele Poesii poporale de 
I. Popă-Reteganulă. Ediț. a II. amplificată. Pre- ‘ 
țulă 60 cr.

Ultimulă sichastru. Trodiț.iune, de G. Simu. 
Prețulă G cr.

Versuri de dorii, adunate din poeții ro- ' 
mâni de A. Prețulă 25 cr. j

Cele mai bune și mai ieftine cărțî de 
rugăciuni.

Icona sufletului. Carte de rugăciuni și 
cântări bisericesci, frumosu ilustrată. Prelu
crată și edată cu permisiunea Măritului ordi- 
nariatu dicesană gr. cat. d-' Gherla, prin Vasi- |
siliu Pătcașiu, preotă gr. cat. în Hotoană. Ediț. j
III. corâsăși amplificată. Prețulă unui esempl. j[
broș. 40 cr., leg. 50 cr., leg. în pânză 80 cr.‘ h
leg. mai fină 1 fl. leg. în piele 1 fl 60 cr., în 1
leg. de lux 2 fl. 50—3 fl. 80 cr.

Mărgăritarufil sufletului. Carte bogată de | j 
rugăciuni și cântări bisericesci, forte frumosu | 
ilustrată. Prețulă unui es. broș. e 40 cr., leg. | 
50 cr., leg. în pânză 80 cr., leg. mai fină 1 fl., g 
leg. în piele 1 fl. 60 cr.. în leg. de lux 2. 50— R 
3 ii. 80 cr.

Miculu mărgăritard sufletesc!!. Carte bo- ll| 
gată de rugăciuni și cântări bisericesci frumosă 
ilustrată, pentru pruncii școlari de ambe sexele. j | 
Prețulu unui es. broș. e 15 cr., 100 es. 12 fl., 9, 
50 es. 7 fl., leg. 22 cr., 100 es. 20 fl., 50 es. 
10 fl. 50 cr. |

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru h 
pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai multe 
icone frumose. Prețulă unui es. broș. e 10 cr., aj
50 esempl. 3 fl., 100 es. 5 fl.; — leg. 12 cr., 50 hi
es. 5 fl., 100 esempare 9 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria, urmată 
de mai multe rugăciuni frumose. Preț, unui i 
esempl. legată și espedată franco e 12 cr., 50 g- 
esempl. 5 fl., 100 esemplare 9 fl.

Epistolia D-lui nostru Isusă Christosă. 
Prețulu unui es. legată și spedatu franco e 15 !
cr., 50 es. 6 fl., 103 es. 10 fl.

CăHntfaruiâ „fitirores*1 pe an. 1895 
cu porto francată 35 cr.

CăSindairuiBu „Badei !oanu“ pe an. j 
1895, cu porto francată. 20 cr.

CăSindaraltă ^Piugarultu™ pe anulă 
comună 1895., Editura tipografiei A. Mureșianu 
Anulă III. prețulu 25 cr., cu porto francată 30 cr.

w Lucrări tipografice de ori-ce specie se primescu și esecută cu prețurile cele mai moderate.
La comande mici de căiȚT singuratice și tipărituri, ne rugăm a ne trimite prețulu înainte prin asemnățiune poștală cu ună adausu 

de 5 cr., er’ decă cartea e voluminoaă, de 10—15 cr. — In modulă acesta cărțile se vor speda sub fașiă și se încutigiură spesele poștali, 
ce se făcu prin rambursă. — Comandele mai mar! — la cerere — se spedeză și prin rambursa.

Comandele simtu a se adresa la:
Tipografia „AURORA" A. Toâoran,

lj-io isa Gheaia —

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Borof.il

