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„Interesele specifice" maghiare.

Brașov, 29 Mai v. 1895

Sesiunea din anul acesta a de- 
legațiunilor, ce s’au întrunit Joi în 
Viena, s’a introdus cu formalitățile 
obicinuite, într’un mod destul de 
prosaic.

In vorbirile lor de deschidere, 
președinții ambelor delegațiunl au 
amintit schimbarea, ce s’a făcut în 
ministeriul de esterne, și au accen
tuat meritele, ce și-le-a câștigat în 
timp de 14 ani contele Kalnoky în 
conducerea afacerilor esterne' ale 
monarchiei, contribuind puternic la 
susținerea păcei europene. D6r pe 
când președintele delegațiunei aus- 
triace, principele Lobkovitz, n’a gă
sit, decât numai cuvinte de laudă 
pentru activitatea contelui Kalnoky 
în tote privințele, președintele dele
gațiunei ungaie, contele AladarAn- 
drassy, nu s’a putut reține, de a nu 
face se vibreze puțin cbrda nemul- 
țumirei, ce s’a manifestat din partea 
maghiară față cu d-1 Kalnoky. Cu
vintele lui par a ave chiar înțelesul, 
că contele Kalnoky a fost victima 
acelei nemulțumiri.

Nu putem retăce, clise Andrassy, 
că în politica austro-ungară, ce s’a 
urmat în statele balcanice, intere
sele maghiare n’au fost de loc sa 
tisfăcute și de aceea vedem cu bu- 
curiă și cu liniște un astfel de di
plomat în fruntea afacerilor esterne, 
care în cariere sa d-e pănă acuma 
s’a putut orienta și informa de-ajuns, 
pe ce căi s6 pășescă, ca se repre- 
senteze în mod mulțămitor intere
sele maghiare în statele balcanice.

Acesta ar fi der un achiu, dat 
în direcția nisuințelor de-a face să 
se valoreze în viitor teoria despre 
așa c}isele afaceri exteriore „specifice 
maghiare" și despre îngrijirea lor 
specială. Vom vede, ce fel de enun- 
ciațiuni se vor face în privința a- 
cesta de cătră n,oul ministru de es
terne, contele Groluhowsky, și decă 

declarațiunea, ce a făcut’o el când 
a intrat în oficiu, că-1 va conduce 
cu totul „în spiritul și în sensul 
predecesorului seu", va suferi vre-o 
modificare, seu nu. Deocam-dată nu 
se vede nici un semn de vre-o schim
bare în cursul de pănă acum și e 
forte probabil, că cei cu „interesele 
specifice" vor primi dela d-1 Grolu
howsky același răspuns brusc-laconic, 
ce li-s’a dat din partea ministrului 
de resboifi, generalul Krieghammer, 
în afacerea academiei militare a treia, 
ce-o pretind.

La resoluțiunea delegațiunei un
gare, privitbre la acestă academiă 
militară, d-1 Krieghammer a răspuns 
adecă scurt și cuprincjetor, că „mi
nisteriul comun de rSsboiu n’a venit 
pănă acuma în posițiunea, de-a în
trebuința creditul votat, de 40,000 
fl., pentru esecutarea planurilor de
tailate și a preliminarielor de spese 
în afacerea unei a treia academii 
militare, ce-ar fi de-a se înființa".

Lucru firesc, că un asemenea 
răspuns n’a putut se facă, decât o 
impresiune penibilă asupra delega- 
ților unguri, căreia i-s’a și dat es- 
presiune din partea unuia din ei față 
cu monarchul, când după primirea 
oficială a delegațiunei ungare a ținut 
„cercle“. Venind rendul, ca să agră- 
escă pe raportorul comisiunei pentru 
armată, Aurel Munnich, Majestatea 
Sa i-a c|is: rSper, că discusiunile co
misiunei pentru armată vor decurge 
neted și grabnic". — „Două puncte", 
răspunse numitul delegat, „vor da to
tuși prilegiu la desbaterî mai mari".

Cerend monarchul deslușire, i a 
răspuns, că primul punct privesce 
pretensiunea de 20 milione, ce se 
cer pentru puscile cu repetiție. Ma
jestatea Sa observă, că aceste 20 
milione nu se cer de-odată, ci se 
cer în anul acesta numai două mi- 
lione, la ce răspunse Munnich, că 
totuși involvă o mare sarcină. Ma
jestatea Sa replică, că printr’asta 
vor primi numai fabricele de pusei 
din Stiria și dela Budapesta comande, 

cari vor fi în avantagiul industriei 
austriaco și ungare.

Al doilea punct, care asemenea 
va causa o mai mare desbatere în 
comisiune este, adause Munnich, 
răspunsul scurt, ce-1 dă ministrul de 
resboiu la resoluția delegațiunei un
gare privitbre la a treia academiă 
militară. Monarchul observă, că în 
ce privesce înființarea unei a treia 
academii militare, cum se vede din 
actele presentate ale ministrului de 
răsboiu, de-ocamdată nu este nici o 
necesitate.

Munnich răspunse, că din cre
ditul votat de 40,000 fl. ar fi putut 
să fiă pregătite cel puțin planurile. 
— La acesta Majestatea Sa ria răs
puns nimic, ci s’a întors cu vorba la 
alt delegat.

Acesta este pe scurt stadiul, în 
care se află cestiunea „intereselor 
specifice" maghiare la inaugurarea 
sesiunei delegațiunilor.

Delegațiunile.
Sâmbătă în 8 Iunie Majestatea Sa a 

primit în Burg-ul din Viena delegațiunile. 
Mai întâi a primit delegațiunea maghiară, 
apoi cea austriacă.

Contele Aladar Andrăssy, președintele 
delegațiunei maghiare, a adresat monar- 
chului o vorbire, în care accentua desvol- 
tarea continuă a forțelor de apărare con
form raporturilor europene și posiției de 
mare putere a monarchiei. Însemnătatea 
desvoltărei acestor forțe militare o simt 
delegații maghiari îndoit, acum mai ales, 
când Ungurii stau în pragul sărbărilor mi
lenare „menite a arăta înaintea lumei gloria 
esistenței de-o miie de ani și cultura des- 
voltată sub scutul păcei". Pacea din acăstă 
epocă este a-se mulțămi numai Majestății 
Sale. Andrâssy esprimâ apoi sentimentele 
de fidelitate ale „milidnelor maghiare" și 
dori monarchului vioță lungă și fericită.

Majestatea Sa răspunse următorele: 
„Cu sinceră satisfacțiuue pri

mesc sentimentele fidele de alipire ale 

D-vostre, pe cari mi-le-ațl tălmăcit 
și de astă-dată. Spre viua mea sa- 
tisfacțiune pot să accentuez, că dela 
ultima sesiune a comisiunei țării, si
tuația esternă a monarchiei a remas în 
t6te privințele forte îmbucurătore. Rela
țiile nbstre amicale nutrite cu bogat 
succes cu tote puterile europene, au 
contribuit în mod esențial la poten
țarea sentimentului liniștirei și. la 
consolidarea păcei generale. Politica 
nostră, alipindu-se la basele ei pro
bate de pănă acum, tendințele gu
vernului meu — corespuncjetor in
tereselor nostre comune precum și 
ale Europei — sunt îndreptate spre 
întărirea situației.

Sporirea lipselor ministeriului 
meu de răsboiu este acomodată ra
portului din anul precedent și cores
punde necesarului, ca organisarea și 
echiparea armatei și al marinei, ce 
ni-a succes a duce în deplinire cu 
ajutorul gata de jertfă a popdrelor 
mele, să le desvoltăm mai departe, 
să ținem acești doi râmi ai armatei 
la nivelul chiămărei sale — avend 
în vedere, pe cât se păte, situația 
economică și financiară a monar
chiei.

Situațiunea Bosniei și Herțego- 
vinei, atât în privința economică, 
cât și în alte privințe arată o des- 
voltare neschimbat satisfăcătore. Ță
rile acestea își vor acoperi lipsele 
lor și în anul viitor, din propriile 
venite.

Recomandând zelului patriotic 
și prevederilor tot-deuna dovedite 
din partea d-vostră, raportele ce vin 
sub desbatere, doresc cel mai bun 
succes lucrărei d-vostră și Vă salut 
din inimă.

Monarchul ținu apoi cercle și con
vorbi scurt cu mai mulțl delegați.

După acesta primi delegația austriaoă 
sub conducerea presidentului Lobkovitz, la 
a cărui vorbire Majestatea Sa a dat un 
răspuns identic cu cel dat delegației un
gare.

FOILETONUL „(IAZ. TRANS."

Cecilia.
De Lugi Capucina.

(4) (Urmare).
Intr’adevăr s’a despărțit de bărbat, 

și nu din vina ei? Și să fiă ore adevărat, 
că a eșit învingătore din multele ispite, 
ce-au încunjurat’o, pe ea, care e așa de 
frumosă și singurică? Apoi gândesce 6re 
așa de serios, pe cum vorbesce?

întrebările acestea mi-se grămădiau 
înainte, și nu sciam să-ml dau semă 
de ele.

Tot-deuna mi-a plăcut, ce este nesi
gur, nehotărît atât în sentimente, cât și în 
alte lucruri. Putem noi ore, ca prin soru- 
tările ndstre să ajungem pănă la estremele 
cause impulsive ale faptelor; în timp ce ob
servarea ajunge dela simțiri la minte, nu 
se modifică ore, nu se transformă impre- 
siunile esterne, nu se schimbă întru atât, 
că adese-ori nu vedem ceea-ce este, ci 
ceea ce ni-se pare — ba pote tocmai con
trarul ?

Și în sentimentele mele față cu acest 
necunoscut, nu era nimic hotărît, pipăibil. 
Dăr decă ea nici n’a avut bărbat? Deoă 
orbit de fiueța ei, n’am observat ceea-ce 
alții ar fi înțeles în primul moment? Deoă 
și ea este numai una dintre acele femei 
periculose, în cari o fineță artistică ar: tă 
tot ce este mai deosebit, forma cea mai 
curată a virtuții, numai pentru-ca să ducă 
în rătăcire pe bărbați ?

Ei, mi-s’a urît de-atâtea suposiții, de 
atâta scrutare. O iubesc, și pace!

Aibă ea bărbat, ori nu; fiă ea fe- 
meiă de lumea mare, seu care veneză 
după pradă — — tot atât. In fine este în ea 
un luoru, ce nu se pdte nega, nici discuta: 
frumuseța. Când natura încarcă cu mâni 
bogate darurile ei pe un oorp, de ce folos 
atâta sfărmare de minte? Fiă-care trăsătură 
a acestui corp e de sigur în armoniă cu 
inima. Aodstă armoniă a formelor este și a 
sufletul u’:

Mo gândiam asupra tuturor luorurilor 
acestora și la nici unul nu me opriam mai 
lung. In urechile mele suna deja musica 

glasului său,* simțiam căldura mole a mânei 
și brațului ei, și prin norul azuriu al fumu
lui țigaretei, ea apăru înainte-mi, ca un fe
nomen strălucitor și zîmbitor. Se pdte, oă 
tote aeestea erau numai efectul tutunului 
oriental supt cu atâta plăcere, 6r la nici 
un oas amor și cu atât mai puțin ceva 
ideal, ci numai un luoru obicinuit.

In două sări următore n’a venit. I-am 
scris și nu mi-a răspuns. In săra a treia 
începeam deja să cad în desperare, că n’o 
văd mai mult, când de-odată aud îndărătul 
meu pașii ei încet și măsurat. Ploua. Pi- 
curii de ploiă cădeau regulat între cren
gile castanilor. Sdrele era în apunere și 
auria ramurele, pe cari piourii de ploiă stră
lucea, ca nisoe bobi de smaragd. Prin ae
rul răooros se răspândea un miros dulce ce 
se ridica din pămentul udat de ploia pri
măverii.

— „Pe mine mă aștepți?" întrebă ea, 
ca și când ar fi surprinsă, că se înteluesce 
cu mine.

— „Să ’nțelege de sine" i-am răs
puns.

— „Ce bun ești d-ta“.
— „Aici este calea puțin noroiâsă" 

diseiu oferindu-i brațul. „Să mergem în oa- 
feneaua grădinei; vom fi singuri, chiar sin
guri ; putem vorbi asupra lucrului".

— „N’avem multe de spus" <jise ea 
închidend cortul, oa să-mi ia brațul, ăr 
cu celaltă mână își ținea atârnată haina.

In chiasc era numai un om bătrân. 
Când am pășit înăuntru, mi-ar fi plăcut, 
dă că cel puțin o sută de ochi s’ar întoroe 
spre noi; mi-ar fi plăcut să aud murmurul 
mirării și să văd surîsul, ce-1 provdoă de 
obiceiu presența unei femei frumose.

Doră ea este aprope a mea. Simțiam, 
că am drept a mă mândri cu frumuseța ei, 
oa cu a mea proprietate.

Conversația a fost puțin sentimentală. 
Mai oonfusă însă, ca înainte. A fost mul- 
țămit, oă am vorbit ast-fel cu ea.

N’ași sci să spun de ce, der simțiam, 
că cuvintele nOstre însemnă toomai con
trarul de ceea-ce vor să însemne. Apoi am 
nisuit să sburăm în înălțime, mie însă mi-se 
părea, că prea jos sburăm.
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CRONICA POLITICĂ.
— 29 Mai.

In cercurile guvernamentale deja s’a 
hotărît, ca privitor la introducerea inatri- 
culelor de stat, se nu se numâscă un in
spector matrioular general, ci numai 20 de 
inspectori matriculari, dintre cari o parte în 
clasa VII, er alta în a VIII de rang. Ca 
paușal de călătoriă fiă-care dintre aceștia 
va căpăta anual 600 fl. Pe când comi
tatele cele mari vor forma singur câte 
un inspectorat matrioular, pe atunci mai 
multe mai mici împreună vor fi ouprinse 
sub un inspectorat comun. In anul viitor 
numărul inspectoritor se va urca la 28, așa 
că fiă-care inspectorat matricular va cu
prinde cel mult 180 —200 cercuri matri- 
culare. Pentru ocuparea posturilor de in
spectori se va escrie concurs probabil în 
proximele cjil®, ȘÎ drept calificațiune se cere 
dela concurent, ca să fiă absolut de drep
turi și să se înțelegă la lucrările de admi
nistrară. Cei ce vor reuși la concurs, vor 
fi supuși apoi la un curs teoretic și prac
tic în ministerul de interne, pentru de-a 
pute ține și ei la rândul lor prelegeri cu 
purtătorii de matricule.

*
Răspunsul, ce l’a dat puterilor Porta 

în cestiunea armână n’a oontribuit de loc 
la mulcomirea spirielor. Mai ales în cercu
rile politice englese, răspunsul Portei e 
luat în forte serios, și Anglia e hotărîtă, a 
pretinde primirea proposițiunilor sale. Se 
pare verosimil, că între cabinetele din Lon
dra, Paris și Petersburg a urmat un schimb 
de vederi diplomatice cu scopul, ca cele 
trei puteri să esopereze primirea refor
melor în cestiunea armână. Serile mai 
nouă din Constantinopol spun, că puterile 
încă n’au răspunB la declarările Portei în 
cestiunea armână. Said-p&șe. a conferit mai 
de multe ori cu marii ambasadori, preoum 
și aceștia între sine. — In noptea din 7 spre 
8 Iunie trei soldați de marină au năvălit 
pe strada Pera strigând mereu: „Unde 
sunt ghiaurii, să-i ucidem11 —Nepotul de văr 
al lui A<7as-pașa — fost ministru de finanțe, 
a fost rănit c’un cuțit. La porunca Sulta
nului se vor constitui comisiunl deosebite 
în cari vor participa și oficerl din armată, 
cari se studieze amănunțit raporturile dife
ritelor seminții din imperiu.

*
In corpul diplomatic din Turcia s’au 

făcut următorele schimbări: In locul lui 
Ztyewad-pașa s’a numit mare vezir Said- 
pașa, care mai ocupase demnitatea acâsta 
înaltă dela 1882—1885. Ministru de es- 
terne turceso s’a numit ÎWc/zan-pașa, fost 
representant al Turciei în Roma și în 
Madrid.

Salutarea noului Metropolit.
I. P. S. Sa Metropolitul Dv. 

Victor Milialyi a adresat cătră întreg 
clerul archidiecesei române gr. cat. 

de Alba-Iulia și Făgăraș, următorul 
cercular:

Noi Victor Mihalyi de Apșa
din îndurarea lui Dumnedeu și grația Sântului 
Scaun Apostolic, Archiepiscop și Metropolit greco- 
catolic de Alba-Iulia și Făgăraș, Conte Roman, 
Prelat domestic al Sânției Sale Ponteficelui Ro
man, Asistent la Tronul Pontificiu, Doctor de SS.. 
Teologiă, Membru onor, al Academiei române și c. 1. 
Cetitorilor dar dela Domnul și binecuvân

tarea nostră archieoiscopâscă!
După ce Majestatea Sa preagrațiosul 

nostru împărat și rege apostolic, prin prea- 
înalta sa hotărîre de dto 9 Noemvre 1894, 
s’a îndurat a mă denumi de Archiepiscop 
și Metropolit gr. oat. de Alba-Iulia și Fă- 
gărașl, âr Sânția Sa Preafericitul Părinte 
Leon al XlII-lea, în Gonsistorul secret dela 
18 Martie 1895, deslegându-mă de Epis- 
oopia gr. cat. a Lugoșului, s’a îndurat a 
mă transfera la acesta înaltă demnitate ar- 
chiepiscopâscă, am făcut tot posibilul, ca 
cu ajutorul prea bunului Dumnedeu să mă 
presentez cât mai curând în mijlocul vos
tru, iubiților în Christos Frați, și să iau în 
mână frânele guvernărei aoestei Archidie- 
cese și Mitropolii.

Cu mare mângăere pot să aduc acuma 
la cunoscința Veneratului cler archidiece- 
san, că în Dumineoa a șâptea după Pasol 
a sânților și purtătorilor de Dumnedeu Pă
rinți celor din Nicea, adecă în 14/26 Maiă 
1895, Părintele îndurărilor Ni-a conces a 
îndeplini introducerea nostră în scaunul ar- 
chiepiscopesc și metropolitan în forma pre
scrisă de sântele Canone. Cu acâstă oca- 
siune am depus și jurământul prescris pen
tru sacrul Palliu în manile Escelenței Sale 
Preasânțitului Domu Mihail Pavel, Episco
pului gr. catolio de Oradea-mare, carele în 
numele Sânției Sale Preafericitul Părinte 
Leon al XIII, a binevoit a mă învesti cu 
amintitul însemn al puterei archiepisco- 
pescl și metropolitane. Astfel din îndurarea 
nemărginită a preabunului Dumnedeu as- 
tădi în 27 Maiîi n. 1895 în Consistorul ple
nar archidiecesan am înoeput activitatea 
nostră de Archipăstor al Vostru.

Primescă deci toți membri Venera
tului cler archidiecesan prima nostră salu
tare, care li-o trimitem în Domnul la înce
putul guvernării nostre și la care adaugem 
acea archierâscă dorință, ca toți membrii 
veneratului cler să-și țină de sântă dato- 
rință a împlini cu acurateță și zel neobo
sit tote părintescile și înțeleptele înviațiunl, 
cari li le-a dat fericitul în Domnul, prea- 
meritatul nostru antecesor Dr. Ion Vancea 
de Butesa în cercularul său de dto 11 
Aprilie 1869 Nr. 488, adresat veneratului 
cler cu ocasiunea întroducerei sale în scau
nul archiepiscopesc și metropolitan.

Grea este, iubiților în Christos Frați, 
misiunea nâstră, și mare e responsabilitatea 
înaintea lui Dumnedeu pentru sufletele în 
credințate archipăstorirei nostre. Semnele 
de iubire, alipire și venerațiune, cari Voi 
ni le-ați arătat cu ocasiunea întroducerei 
nostre în scaunul archiepiscopeso și me

tropolitan, deșteptă însă în noi dulcea spe
ranță, că Voi ni veți ușura și misiunea și 
responsabilitatea aceea, împlinindu-Vă cu 
zel apostolic tote părțile oficiului, cu care 
unul fiă-care dintre Vo este învestit. In 
chipul acesta veți promova mărirea lui 
Dumne4eu, înflorirea sântei biserici și mân
tuirea sufletelor credincioșilor din acestă 
Archidiecesă.

Din partea nâstră promitem și de 
astă-dată, că cu ajutorul lui Dumnezeu tote 
puterile nostre le vom întrebuința, în sen
sul sântelor canone, numai pentru binele 
sântei biserici și desvoltarea aședămintelor 
religiose și culturale, primite ca moștenire 
dela prea demnii noștri antecesori, și ca 
s’o putem face acesta cu succesul dorit, 
cerem ou deplină încredere sprijinul și con 
lucrarea promptă a întreg Veneratului cler.

După cari, oftându-Vă dela Dumne
deu darul ceresc spre tot ce este bun și 
mântuitor și împărtășiudu-Vă din inimă 
binecuvântarea Nostră archieresoă, am 
rămas

Blașiu, din ședința Consistorului ple
nar archidiecesan ținută la 27 Maid n.

binevoitor:
Victor, 

Archiepiscop și Metropolit.

„Roumains ei Rfflagyars“.
Sub titlul acesta publică „La Justice1*, 

diarul lui Clemenceau din Paris, o scrisore 
subscrisă de d-1 George Moroianu, care ur- 
mându-șl studiile în Paris continuă a-se 
ocupa ou cel mai mare zel și interes de 
mersul luorurilor din patria sa. In scriso- 
rea acesta face o ioonă a stărilor actuale 
deplorabile dela noi, create prin despotis
mul eserciat de Ungurii dela putere; arată 
cum sunt tratați intemnițații noștri politici 
din închisorile de stat, oum sunt pu.-T la 
discrețiunea directorilor închisorii și șicanați 
în tot chipul, oum nu i-se permite fiicei 
de-a visita pe bătrânul ei tată, cum frate
lui unuia dintre întemnițați i-se impune a 
vorbi cu acesta unguresce etc. etc. Arată 
mai departe, cum se continuă procesele 
politice, condamnările și întemnițările, cum 
constituția nu se aplică leal la toți cetă
țenii, cum mai ales Românii și Slavii sunt 
presentațl, încât „ți-se pare, că te afli sub 
regimul celui mai negru despotismArată 
cum a înoeroat guvernul de-a desființa, 
priutr’o simplă ordonanță, partidul națio
nal român. D-1 Moroianu încheiă scrisorea 
sa astfel:

„E forte dureros de-a vede cum Ma- • provăcjute cu vignite mai mari, pe cari va 
ghiarii, prin politica lor violentă și drbă, 
măresc în fiă-care cji prăpastia deja forte 
considerabilă, care îi desparte de celelalte 
naționalități. In ajunul marei lor sărbărl 
istorice din 
ar fi meritat 
ghiarilor o 
ceea-ce li-se

anul viitor, Românii și Slavii 
fără îndoială din partea Ma- 

tractare cu totul alta, decât, 
faoe. Căci Maghiarii n’ar tre- 

pentru susținerea întegritătii și a indepen
denței regatului sântului Stefan. Numai 
dela ei ar fi atârnat de-a face, ca mileDial 
lor să fiă un fel de sărbare de ooncordiă 
și de unire a tuturor poporelor regatului. 
Insă acâsta n’ar fi fost cu putință, decât 
dâuă Maghiarii ar fi renunțat odată pentru 
totdâuna de-a schimba Ungaria poliglotă 
într’un stat național maghiar.

„Se pare într’aceea, că Maghiarii nu 
se vor decide așa curând, de-a renunța la 
acest vis, pote cel mai nebun din câte 
le-au conceput un creer omenesc. In aoeste 
condițiunl mileniul anului viitor va fi pri
vit cu indiferență din partea Românilor și 
a Slavilor, cari vor vede în acestă aniver
sare a poporului maghiar triumfal intole
ranței politice și semalul unui răsboiu de 
esterminare, dirigiat contra lor, răsboiu, în 
care aceste naționalități vor trebui să des- 
fășure tote forțele lor de viâță pentru a 
salva caracterul lor etnic distinct.

„Maghiarii vor avâ odată să răspundă 
înaintea istoriei și a oivilisațiunei pentru 
tot ce au făcut să pârdă concetățenii lor 
de altă rassă din energia și forța în lupta 
lor pentru esistență ca popor. In astfel de 
împrejurări aceștia ar fi putut să întrebuin
țeze tote sforțările lor într’un scop mult 
mai frofitabil patriei și umanității“.

SCiWLE O^LEL
5

— 29 Mai.

în băi și la gare, se 
Curțile streine, parla- 

orașelor mai mari vor 
In capitalele europene

Cum pregătesc Maghiarii mileniul. 
Direcțiunea de esposițiă a mileniului a ho
tărît să ia diferite măsuri pentru de-a 
atrage atențiunea streinătății asupra serbă- 
rei milenare maghiare. Astfel cliarele streine 
vor publica din timp în timp diferite seirl; 
în orașe mai mail, 
vor afișa placate, 
mentele și oficiile 
fi special invitate.
se vor țină prelegeri publice asupra ser- 
bărei naționale maghiare. Cea mai mare 
reclamă însă se va face pe calea următore: 
începând din luna viitore, fiăcare scrisore 
ce merge în streinătate, va fi provăcjută 
din partea direcțiunei poștale cu o marcă 
de reclam, pe care se va vedâ alegerea lui 
Arpad ca principe, și cuvinte în trei limbi 
(germană, francesă și englesă) vor atrage 
atențiunea asupra esposiției milenare din 
1896. Astfel fiă-care epistolă, ce va trece 

j granițele Ungariei, va fi o reclamă sbură- 
târe pentru Ungaria. Și pachetele vor fi 

fi representată o grupă de edificii de pe 
teritorul esposiției.

— o—
Uecepțiunea și magluarisarea. In foile 

unguresel cetim, că baronul Hirsch, milio
narul parisian, care născut din părinți evrei 
în Galiția s’a ridicat pe-o înaltă treptă în 
lumea aristoorației avute — a dat o jumi-

bui se uite, că fiii Românilor și ai Slavilor j taie milion dorini, cu scop d-a se face un 
s’au luptat în secolele trecute alături cu ei i fond în amintirea primirei legei despre re-

Pausele mult elocuente, zimbirile în
soțite de câte-b mult grăitâre mișcare din 
cap, se părea că însemnă: așteptă puțin, 
se va face totul.

Intr’acestea ea vorbia despre o miie 
de lucruri: că nu plouă, că are un frate 
cu oare trăesce împreună; apoi despre flo
rile ei ș. a. Eu îi recomandam câte-o plim
bare ; să mergem la locuința mea de vară, 
dâr ea nu se învoi și protesta. Voia, ca 
fantasarea amorului nostru să nu pără- 
sâsoă nici odată cercul îngust ai grădinei.

— „Ce luoru urît este viețau ofta ea.
Pe buzele ei însă fugi un surîs. In 

oohii se oglinda un zimbet, care spunea.
— „Ce lucru frumos e vieța!“
Eu cjicem în mine:
— „Peiță 1“
De-acum începând ne întâlniam dil- 

nic și plimbările nostre nu încetau a fi 
tot mai plăcute. Pot clicej că nicl-odată nu 
vorbiam de planurile viitorului, pentru a- 
oâsta însă nu ne cuprindea urîtul și nu obo- 
siam în conversațiă. Din di în cji Cecilia 
înoepea să devină mai puțin reservată, și 

plimbările nostre se estindeau dela Porta 
Garibaldi pănă la Porta Nuova.

Intr’o di ne-am reîntors târejiu prin 
stradele Prinoipe Umberto și Manzoni, 
Era o sără plăcută. O lună plină admira
bilă eclipsea lumina lampelor. Omenii 
mișunau pe ulițl veseli și glumind. Noi însă 
mergeam tăcuți alături; o dulce melancolia 
ne cuprinse și nici nu băgarăm de sâmă, 
că mergând la braț, ca doi căsătoriți, o 
mișcare intimă și gingașă ne stăpânia.

Când am ajunș în dreptul locuinței 
mele, am rugat’o să între pentru a vede 
unde-mi petrec eu orele singuratice ; ea 
însă îșl accelera pașii.

In săra următâre ne oprirăm pe-un 
moment ârășl înaintea porții, și din nou 
am rugat’o să între. Ea șovăi, fiind-că mă 
suspiționa de om fals. Nu i-am dis nimic, 
ci i-am făcut numai din capsă între. Pâte, 
că decă ași fi scăpat vre-o vorbă, n’ar fi 
intrat.

Nu sciu cum am urcat trepțile. In
trând în odaiă am căcjut înainte-i, apoi 
ridicându-mă i-am sărutat fruntea și am 
îmbrățișat’o.

Cecilia era din familiă bună și avea o 
educațiă eminentă. Părinții ei ajungând în 
încercăturl financiare, au măritat’o după un 
om bogat, cu mult mai în vârstă decât ea. 
El era dur și păcătos. Abia a putut să 
trăescă ou el șâse luni. Murindu-i părinții, 
ea trăia la un frate, după-ce și bărbatul 
său dispăru într’o cji la America, din causă 
că defraudase o sumă mare de bani și se 
temea, că va fi arestat. Biata femeiă ajunse 
în cea mai mare nevoie și într’o stare de 
compătimit. Ea avu multe lupte și a sufe
rit mult.

După-ce intrarăm în casă ea zimbi 
trist privindu-mă lung și aiurată. Când am 
pășit, în salon, pe fața ei se vedea un chin 
indescriptibil, er ochii îi înotau în la
crimi.

*

Sârtea a adus cu sine, și noi ne-am 
supus sorții.

In cealaltă eh odăile mi-se păreau 
transformate de-o mână fărmecătore într’o 
grădină cu fiori. Ea umbla în sus și ’n jos 
prin ele, surîdea, punea întrebări despre 

una și alta, arangia mobilele cum îi venia 
la socotelă. Vorbia despre sute de nimi
curi, dându-le o mare importanță, și eu 
nu-mi puteam închipui, că ea este numai 
în cjioa primă la mine. In totă purtarea ei 
era ceva viu, vesel, ce-mi făcea o bună 
disposițiă, îmi ameția simțirile și pănă ’n 
adâncul sufletului pătrundea o musică din 
eden.

Mână ’n mână umblam de alungul 
odăilor, nesoiind pentru-ce. Ochii noștri îșl 
vorbiau împrumutat, și când acâsta nu era 
de ajuns, veniau într’ajutor buzele.

Odaia ei era arangiată, ca un sanc
tuar aliubirei. De dinaintea tereștrilor atâr
nau perdele albe, și totul reoglinda tine- 
reță și ferioire.

Timp de două săptămâni locuința 
mea fu teatrul celei mai mari fericiri a 
naturei.

(Va urma.) 
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cepțiunea Evreilor, ou destinațiunea, ca in
teresele fondului să se folosâscă „pentru 
contopirea Evreilor in rasa maghiara*. — 
Va să cjieă „națiunea44 ar mai spori încă 
•cu 800,000 suflete ovreescl.

—o—
Maialul sodalilor români din Brașov, 

ce avea să se țină la Rosalii, din cause 
neprevăzute s’a amânat pe erl, când, fa- 
vorisațl de un timp frumos, tinerii sodall 
și-au ținut maialul în „Ștejeriș44, A luat 
parte lume multă, cu deosebire popor. De 
era mai dinainte anunțat, maialul ar fi fost 
de sigur cercetat de-un public încă și mai 
număros, deoreoe fârte mulți nu avură nici 
o cunoscință despre el. Cu tote acestea 
petrecerea a fost forte succâsă și animată, 
a durat pănă cătră orele 9 sera, oând so- 
dalil în cântări și în sunetul musicei se 
reîntorseră în oraș, ținând peste tot cea 
mai frumosă ordine.

— o —
Elevii școlei de agricultură dela Fe- 

restrău, din Bucuresci, în număr de vre-o 
14 inși (cursul prim) sub conducerea d-lui 
profesor Dr. George Maior, au plecat la o 
escursiune în părțile Mizilului, de unde au 
sosit Sâmbătă săra aici, pentru a face es- 
■cursunl în părțile muntose ale Brașovului. 
Erl au cercetat grădinile mai însemnate în 
•Scheiu, între cari grădinile d-lui Lupan; 
au luat parte și la maialul sodalilor români 
în „Ștejeriș44, âr astăZl au plecat la Zer- 
nescl. Tinerii elevf portă uniformă.

—o —
Manevrele mari, cari în ăst an se vor 

ține în Ardeal la Huiedin, și la cari va 
asista și monarchul, s’au fixat definitiv pe 
dilele de 23—26 Septemvre.

—o —
Mari vifore și rupturi de nor. Alaltă- 

eri a furibundat un mare vifor în Timișora 
și jur. Un om a fost omorît de trăsnet. 
Tot în aceeași di au fost rupturi de nor 
în* Agram, Wiener- Neustadt, Salzburg, 
Briinn și Stuttgart. In Wiener Neustadt 
s’au aflat pănă acum 12 omeni înecați. 
Lângă Briinn au fost loviți de trăsnet cinoi 
individ!. Pagubele causate prin esundărl 
sunt forte mari.

— o—
Promovare. D-l llie Dăian, absolut 

•de teologia și filosofiă, a făcut dilele tre
cute la universitatea din Budapesta rigo- 
.rosul din limba română, germană și filolo
gia comparativă indo-germanică, și a fost 
promovat la gradul de doctor în filosofie. 
D-l Dăian șl-a luat ca tesă inaugurală „Vo
calele nasale în limba română44, un studiu 
•de 37 pagine 8° mare. Felicitările nostre!

—o—
Greva factorilor poștali din Buda

pesta, despre care amintisem alaltăerl, de
vine tot mai neplăoută, deorece circulațiu- 
nea poștală sufere fârte mult prin acesta 

•:și greviștii atacă pe cei ce sunt încredin
țați a face serviciile de factori. Firmele 
mai mari sunt provocate să-și ducă ele în- 
,săle pachetele și scrisorile dela postă. Intre 
.greviști sunt mai mulți sooialiștl, și aceștia 
ațîță pe colegii lor, cari în total sunt 
aprâpe 1000 la număr. Direcțiunea poștală 
a provocat erl în mod oficios pe greviști, 
ca în timp de 24 ore să se întorcă la lucru, 
■căol la din contră se va începe cercetare 
.disciplinară contra lor.

— o—
„Pour le mârite* refusată. Foia en- 

<glesă „Daily Graphic14 aduce soirea, că fi
losoful engles Herbert Spencer a refusat 
„primirea decorației „pentru merite44, ce i-1 
dase împăratul german. Refusul acesta a 
făcut o penibilă impresia la Berlin, deși 
sciut este, că Spencer e din principiu con
tra decorațiunilor.

Procesul părintelui Dr. Lucaciu.
\Raport special al „Gaz. Trans.“)

Sătmar, 7 Iunie 1895.
Procesul acesta numit de „calumniă44, 

>al părintelui Lucaciu e bine cunoscut deja 
din an. trecut cetitorilor „Gazetei14, proces 
pus la cale cu de-adinsul de puternioii (jilei 

<spre înfrângerea totală a martirului nostru.
Pertractarea nouă finală a aoestui pro

ces — după ce tabla reg. din Dobrițin n’a 
aprobat judecata tribunalului din Sătmar, 
care a fost lipsit pe părintele Dr. Lucaciu 
de dreptul limbei sale, nepermițend conform 
legei și vorbâscă românesce, — pertractarea 
dio s’a fost pus pe 15 Febr. n. o., care însă 
s’a amânat apoi repentin pe timp nedeter
minat, căci Dr. Lucaciu zăcea bolnav atunol 
în temnița Seghedinului.

Obiectul procesului poreclit de „ca- 
lumniă44 și de vătămare de onore, cetitorii 
„Gazetei44 îl cunosc, cum am 4is, din anul 
trecut. Voiu reîmprospăta însă următârele:

Dr. Lucaciu în 6 Iulie 1892 a con- 
chiămat pe alegătorii români din cercul 
Băii mari la o conferință în Șișești. Acâstă 
conferință a fost însciințată conform legii, 
la diregătoria pretorială, der solgăbirăul 
Schmidt Sândor a disolvat adunarea, în 
contra cărei măsuri părintele Luoaciu a 
protestat și a adresat o scrisâre și minis
trului de interne de atunci Szapary. După 
acâstă scrisore adresată lui Szapary, părin
tele Lucaciu a fost mult șicanat prin cer- 
oetărl făcute de solgăbirău și de judele de 
instrucțiă acasă și în temniță.

Acâstă scrisore a fost obiectul nouei 
pertractări din 7 Iunie n. c.

înainte de 7 Iunie se svonia, că per
tractarea din nou se va amâna; svonul, se 
vede, s’a făcut cu scop, ca Românii să nu 
se adune la Sătmar, și pentru aoâsta d-l 
Lucaoiu a fost escortat încă de MerourI 
nâptea la Sătmar, ca nu cumva să ’i se 
pâtă face vre-o primire, bcopul nu și-l’au 
ajuns, căci la Sătmar s’a adunat o mândră 
câtă de Români, în număr de vre-o 70 — 80 
din Bihor, Sătmar, Sălagiu, Chior, Solnoc- 
Dobâca, ba chiar și dela Arad; precum 
preoți, advocațî, proprietari, dascăli și ță
rani, cu deosebire de pe la Șișești.

Părintele Dr. Lucaciu, precum am 
amintit, a sosit la Sătmar încă Miercuri 
noptea în 5 Iunie st. n., escortat fiind dela 
Seghedin de 2 gendarml și de un funcțio
nar deJa temnița Seghedinului.

Dr. Lucaciu a fost și este bolnav, și 
ast-fel cu drept cuvânt s’ar fi așteptat, să 
nu-1 porte în asemenea împrejurări o cale 
atât de lungă, dela Seghedin pănă la Săt
mar, spre sdruncinarea sănătății sale, și alt
fel prea slăbite ; ’i-s’a dat însă însă poruncă 
aspră, ca să se gate de drum. Acâstă s’u 
întâmplat însă abia cu câte-va ore înainte 
de plecare; Dr. Lucaciu a declarat, că nu 
va veni la Sătmar, din causă, că e bolnav, 
atunci însă ’i-s’a adus la cunoscință, că 
decă nu va voi să vină de bună voiă, va 
fi escortat și momentan ’i s’au presentat 
doi gendarml, cari i-au declarat, că azi man
datul se-l lege, când apoi părintele Lucaciu 
s’a supus forței majore. Se spune, că la 
Sătmar, când s’a coborît de pe tren, Lu
caciu n’avea papuci în piciâre, ci numai 
ciorapi, și se rădima de o cârjă. Trenul a 
sosit noptea pe la 11% ore și dela gară 
Dr. Lucaciu a fost dus de-a dreptul la 
temniță.

Noi am sosit la Sătmar Joi diminâța. 
Advocatul apărător, d-l C. Brediceanu, a 
sosit tot Joi noptea la 11 âre; tot atunci 
a venit și d-l Dr. loan Suciu dela Arad.

Părintele Lucaciu, când ’i s’a adus la 
cunoscință, că trebue să plece, a trimis o 
telegramă advocatului său apărător, avi- 
sându-1 despre timpul sosirei la Sătmar, 
der telegrama a fost suprimată de direc
torul temniței din Seghedin, probabil cu 
scopul, ca Lucaciu să rămână fără apără
tor, rămânând, ca să i-se numescă din oficiu 
un apărător.

Locul de convenire al Românilor și 
Româncelor adunate la Sătmar, era otelul 
„Corona44. Pe d-l Lucaciu i’am cercetat în 
temniță aprâpe toți, deși numai după multe 
rugărl am putut să căpătăm bilete de in
trare la densul. L’am cercetat și eu în 
două rânduri și l’am găsit destul de bine, 
cu tote că sufere încă și acuma mult de 
pioiorul stâng, cu care sohiopătâză tare. 
De-alt-feliu e vesel și resolut, se căia nu
mai de temerea, că ’i-se va mai agrava bola^de 
picior, fiind espus la o călătoria atât de 
lungă și obositore, pe când decă pertrac
tarea s’ar fi amânat pănă cătră sfîrșitul 
lui Iunie, după declarațiunile medioului 
’i-s’ar fi făout pe deplin bine. Pe toți ne-a 

primit cu veseliă și cu cuvinte de îmbăr
bătare. Era internat într’o casă ou etagiu, 
în partea din fund a curții. In diminâța de 
7 Iunie a întrat la densul și apărătorul, 
distinsul advocat G. Brediceanu, ca să se 
consulte, de-oreoe pănă atunci nu li-a fost 
ou putință să se consulteze.

Diminâța, în diua pertraotărei, Ro
mânii adunați aici, domni și domne, se du
seră la biserica română gr. oat. din Săt
mar, unde asistară la s. liturgiă. Merserăm 
apoi la tribunal.

După orele 9 s’a constituit tribuna
lul ast-fel: președinte Toperczer Kâlman, 
jucjl: Jenei Gydrgy și Pap Vincze, âr no
tar Kondor Laozi. Acusațiunea a susținut’o 
procurul general Pongrâoz K. din Dobri
țin ; față cu acesta stetea tălmaciul, d-l 
Dr. loan Suciu din Arad, și advocatul apă
rător, d-l Cor. Brediceanu. La masa Z’a_ 
riștilor raportorii: „Gazetei Transilvaniei44, 
„Tribunei44, „Dreptății44 și „Unirei44, și cei 
ai Ziarelor maghiare din Budapesta și din 
loc.

Luându-șl fiă-care locul, presidentul 
dispune, ca acusatul Dr. Vas. Lucaciu să 
fiă adus în sală. Abia după 10 minute, ve
dem pe acusat întrând în sală, der șchio
pătând tare, urmat de inspectorul temni
ței. Românii îi strigă „Să trăiască44, — se 
scolă de pe scaune și merg să-i stringă 
mâna. Abia după un bun restimp ne-am 
reooupat locurile, că presidentul deschi- 
Zend ședința, face atent publicul, să nu 
dea espresiă plăoeril sale.

Lucaciu era îmbrăcat preoțesce (în 
civil canonic); la piciorul stâng, de care su
fere, avea un papuc mare de blană, âr în 
mână, când âmblă, are cârja, de care se 
ra4imă.

Pertractarea începe cu desfășurarea 
istoricului acestui proces, Se spune, cum 
Dr. Lucaciu a conchiămat adunarea, pe 
oare solgăbirăul Smidta disolvat’o, se cetesce 
în traducere scrisârea lui Lucaciu adresată 
lui Szapâry, se spune, că procuratura a 
fost avisată de ministru, așa-dâră din dire- 
gătoriă, a intenta acest proces, poreolit 
pentru calumniă etc.

După-ce presidentul ceti scrisârea lui 
Lucaciu cătră Szapâry, se ceti și fasiunea 
solgăbirăului Smidt Sândor, în care acesta 
declară, oă din a sa parte nu cere nici o 
satisfacția din partea lui Lucaoiu.

Dr. Lucaciu: întreba în limba româ
nă, dâcă pote vorbi.

C. Brediceanu: cere, ca procesul să 
se sisteze, pe basa prescripțiunei, cum și 
pe motiv, că solgăbirăul Smidt nu cere im- 
prooesuarea lui Luoaciu. Bredicean, conti
nuând, arată că prooesul s’a intentat abia 
în Decemvre 1882, pe când în sens legal 
el putea fi intentat numai pănă în 7 Sep-- 
temvre, de-ore-ce Dr. Lucaciu încă în 7 
Iunie 1892 a trimis lui Szapary scrisârea 
încriminată, âr terminul de prescripțiune 
este la noi de trei luni. Cere deci din nou 
sistarea procesului.

Procurorul Zics, că nu 3 luni, ci trei 
ani e prescripțiunea, căci din oficiu s’a in
tentat procesul pentru vătămarea solgăbi
răului Smidt și tabla din Dobrițin încă cere 
pertraotarea. — Prescripția are s’o enunțe 
tribunalul, însă ea nu se pote enunța nu
mai cu l’otărîre, ce ârășl numai prin per
tractare se pote aduce. Fiind-oă aousa e 
susținută pe basa §-lor 269, 270, 271, 272 
ai oodicelui, penal și de vreme ce se decla
ră fapta incriminată nu ca una, ce ar tre
bui din oficiu urmărită ministrul, a pleni- 
potențiat pe procuror, ca în termin de trei 
ani să înoâpă procesul. Procurorul cere, 
ca pertractatea să se țină și presoripția să 
nu se enunțe.

Aperătorul Brediceanu: Argumenteză 
puternic și spune, că în judicatura întregei 
Europe nu s’a întâmplat ceea ee spune 
procurorul. Sdrobind afirmările procuro
rului, oere din nou, ca tribunalul să enunțe 
prescripțiunea.

Președintele: întrebă pe acusat, prin 
tălmaciu, decă a priceput cele de pănă 
acuma ?

Dr. Lucaciu, tot prin tălmaciu răs
punde, că da, a priceput. Întrâbă tot-odată, 
dâoă s’a început în merit pertractarea?

Președintele spune unguresce, că nu, 

er tălmaciul tălmăcesce. După acestea 
tribunalul se retrage pentru a decide în, 
cestiunea prescripțiunei. In pausa acâsta 
publicul român, vre-o 45—50 persâne, se 
grupeză în jurul lui Lucaciu, vorbind cu el.

După consultare de % oră, tribunalul 
se întorce, er președintele enunță, că ce
rerea advocatului apărător nu e luată în 
semă. Apărătorul din causa acâsta insinuă 
nulitate.

Acum președintele cetesce cu patos, 
în traducere maghiară, scrisârea încriminată 
a părintelui Lucaciu, adresată fostului mi
nistru Szapary.

Dr. Lucaciu: Z100, dâcă pertrao
tarea s’a înoeput în merit, are o rugare.

Președ.: In ce direcțiune ?
Dr. Lucaciu: In 2 direcțiuni.
Președintele întrebă pe procuror, dâcă 

n’are ceva în contra, âr procurorul declară, 
că nu are.

Dr. Lucaciu: întrâbă românesce, dâcă 
i s’au trimis tribunalului de aici documen
tele despre starea lui sanitară dela mi
nistru ?

Presid.: spune, că nu s’au trimis.
Dr. Lucaciu: Am trimis o depeșă, ca 

pertractarea să se amâne, însă nu mi-s’a 
espedat. Decă se amâna pertractarea pănă 
măcar la sfârșitul lui Iunie, mi-se făcea 
deplin bine, dâr așa, bolnav fiind, a tre
buit să vin sprijinit de cârjă în sală, unde 
se pertracteză causa atât de momentuosă 
pentru el.

După tălmăcire, președintele întrâbă 
prin tălmaciu, decă e în stare acusatul 
să stea aici?

Acusatul spune, că și pe cel ce zace 
pe patul de morte îl poți duce cu sila, er 
el nu-i într’o stare de tot rea, der totuși 
bolnav fiind, se simte forte genat și boia 
îi lâgă câte-odată și atențiunea.

Președ: întrebă, dâcă acusatul a fost 
visitat prin medici.

Acusatul: Da, am fost și mi-a dat și 
atestat, der directorul temniței, oare nu i 
prea inteligent, I’a interpretat în defavorul 
meu și m’a silit să viu.

Procuror.: Nu face nimic, bine că e 
aici.

Acusatul: oere, ca acestea să se ia 
la protocol. Apoi oere, să fiă delegat alt 
tribunal cu judecarea procesului, deâre-ce 
s’a convins, că acest tribunal a adus în 
procesul lui și în rândul trecut, o judecată 
nedrâptă, și declară, că în tribunalul din 
Sătmar n’are înoredere; astfel nici nu pâte 
așteptă o judecată drâptă dela el.

Președ.: Se miră și Zice, că dintre cei 
din anul trecut singur el face parte din 
tribunalul de față.

Dr. Lucaciu: Tocmai la asta nu m’am 
așteptat, ca să fiă și acum președinte cel 
din anul trecut, căci acel tribunal, în frunte 
cu președintele actual, m’a condamnat anul 
trecut fără să fiu fost apărat; acuma mă va 
condamna ca apărat.

Procurorul se provâcă la § 56, art. 
de lege 54 din 1868 și cere, să ’i se re
fuse acusatului delegarea unui alt tribunal. 
Lucaciu îșl susține cererea, er președintele 
deolară, că nu dă loc esoepțiunel, și per
tractarea să continuă.

Procurorul râgă tribunalul, ca luând 
în considerare starea bolnavă a acusatului,. 
să-i dea voiă de-a nu se ridica în piciâre, 
când răspunde la întrebări.

Președintele, cu multă prevenire, îmbie 
pe Dr Luoaciu să șădă, mal vîrtos fiindcă 
nici nu i-a dis să se scâle.

(Va urma)

Literatură.
„Prietinul șatenului român44. Aceeta 

este titlul unei frumâse colecțiunl de „sfă- 
tuirl în formă de dialog pentru elevi și 
adulțl, compusă de loan Pop Beteganul. Cu 
un adaus de poesii alese44. Acâstă cărticică 
conține vre-o 13 dialoguri forte potrivite 
și instructive pentru popor, preoum și vre-o 
30 de poesii frumâse. Un esemplar, de 206 
pag., costă 30 cr. De venZare la tipografia 
editore „Aurora* A. Todoran în Gherla 
(Szamosujvâr).

Proprietar: Dir. Aurei Efflure^ianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu EHaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 8 Iunie 1895.

Renta ung. de aur 4% • • • • 123.35 
Renta de corbne ung. 4% • • • 99.15 
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 125.25
Impr. căii. fer. ung. în argint 4%% 103.25
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 124.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 98.40
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 148.—
Renta de hârtie austr.............. 101 40
Renta de argint austr...............101.35
Renta de aur austr....................123.05
Losuri din 1860   157.25
Acții de ale Băncei austro ungară. 1074.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 491.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 407.25
Napoleondori.................................  9.62 */2
Mărci imperiale germane . . . 59.37'/2
London vista....................121.40
Paris vista.................. 48.25
Rente de corone austr. 4%. . . 101.50
Note italiene.................. 46.20

Cursul pieței Brașov.
Din 10 Iunie 1895.

Bancnote rom. Câmp. 9.57 Vend. 9.62
Argint român. Cump. 9.56 Vend. 9.60
Napoleon-d’ori Cump. 9.63 Vend. 9.67
Galbeni Cnmp. 5.75 Vend. 5.80
Mărci germane Cump. 58.90 Vend. —,— 
Ruble rusescl Cump. 130.— Vend. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.90 Vend. —.—

Nr. 3436—1895.

PUBL1CAȚIUNE
referitore a măsurarea dărei de câștig 

Clasa III pană la finea anului 1895.
Oficiul de dare orășenesc, publică spre 

generală cunosciință, că On. direcțiune de 
finanțe c. r. ung. din loc cu decisiunea 
din 6 Iunie 1895 Nr. 17394—95/III-a au 
trimis la oficiul de dare orășenesc cons
pectele, care conțin taxele de dare după 
câștig, care cade asupra acelor contribua
bili, cari au început vre-un comerciu nou 
și nu sunt taxați de mai nainte, ce au a 
plăti pănă la finea anului 1895. Aceste 
conspecte în sensul § 18 Art. de lege 44 
dm anul 1883 stau la disposiția respecti
vilor 8 dile, adecă dela II Iunie, 7—12 ore 
a. m., se pot vedea la oficiul de dare oră
șenesc, ca ori și cine referitor atât la per
sona lui cât și a altuia să se informeze cum 
este taxat, ca avend sS facă vre-o obser
vație, să o potă face.

Aceste observări se pot preda în răs
timp de 8 dile, ce sunt espuse conspectele 
la vedere, în scris la direcția de finanțe 
c. r. ung. mai târdiu la comisia de taxarea 
dărei în casa sfatului.

Totodată cu acesta se aduce la cu- 
noscință și dilele în care se pertracteză 
taxarea dărei după câștig clasa III de că- 
tră comisia respectivă. Aceste pertractări 
se țin în fiecare di dela ®—12 ore a- m- 
în sala de ședințe cea mică din sfat, unde 
contribuabilii având a face obiecțiuni con
tra taxărei, le pot validita ori personal, 
ori prin plenipotenți provâduți cu procură.

Taxarea dărilor va urma în ordinea 
următore, care nu va fi de loc schimbată 
și anume:

Joi, in 20 Iunie 1895 dela Post. 1—-43 
a conspectului: dulgheri (lemnari), aurari, 
măsari, antreprenori de betonaj, fiachbrl, 
bărbieri, friseri, cismari, șușteri, cofetari, 
zidari, antreprenori, strungari, confecționări 
de albituri, cărăuși ce transportă năsip, 
pictori, cari se ocupă cu lacheruit, văpsit,

zugravi de odăi, fabricanți de postav, mo
bile. mașini, turnătorii de fer, cărămidi, 
posesorii de berării și mașini de treerat, 
care au venit din tantieme, pălărierii și 
mănușarii.

Vineri, 21 Iunie 1895 dela Post 44—89 
al conspectului: cei ce fac negoț cu grape, 
pome, portocale, lămâi, castane fripte, cu
țite, ascuțătorii de cuțite, comercianții de 
pește și producte, prăvăliașii, depositorii 
de sare, comercianții de galanterie și co- 
fere, fen și fiori, borviz, bucate, producte 
și făină.

Sâmbătă, 22 Iunie 1895 dela Post 
90 -139 al conspectului: băcanii, posesorii 
de magazii, de confecțiunl pentru domni 
și dame, hăinarii, pânzarii, marchetanii, 
posesori de magazii de ghete, impletituri 
și tricot, cafenele, directorii de teatru, ho
telierii, cârciumarii, neguțătorii de bere și 
vin, posesorii de hotele, cârciumi și loca
luri de dejun.

•Luni, 24 Iunie 1895 dela Post 140— 
181 al conspectului: acei care dau cost, 
rotarii, faurii, pietrarii, acei cari sparg 
pietrii și paveză, carii au depouri de pietrii 
pentru monumente, zidarii, lăcătușii și li- 
feranții de var, posesorii de ferestrae, aren
dașii de mori, etablismente de spălat și 
călcat, măcelari, cojocari și corporațiunea 
cojocarilor, șelarii, depourile de câsornice, 
medici, advocați, brutari și fabricanți de 
turte.

Marți, 25 Iunie 1895 dela Post 182— 
495 al conspectului: zarafi, poștarl, bu- 
dari, croitori, agenți, proprietari de biro
uri de informație, antreprenori de lucrări 
la magazii dela căile ferate, fabricanții de 
sirup și apa de soda, instalatori de con
ducerea apei în case, musicanți, precupeți 
de verdețuri, cumpărători și vendătorl de 
vechituri, arendașii de moșii, cântăreții, 
proprietarii de menagerii, teatru mehanic, 
șatra de pușcat la țîntă și societăți de cân
tări tirolese.

Mercuri, 26 Iunie 1895: societățile și 
întreprinderile cari sunt obligate a da so- 
cotelă publică. In sfîrșit

Joi, 27 Iunie 1895: aceia cari s’au 
înregistrat posterior.

Brașov, 8 Iunie 1895.
722,1—1 Oficiul de dare orășenesc.

Nr. 33—1895. parochial.

PUBLICAȚÎUNE
Din partea subscrisului oficiu 

parochial s6 aduce la cunoscință pu
blică, cumcă Duminecă în 7 Iulie st 
n. a. c. la 2 ore p. m. se va da în 
licitațiune publică minuendă, în cance
laria parochială din couiuna Poiana 
Meiului, clădirea edificiului școlar din 
acestă comună, constătător din 6 
odăi, conform planului de edificare, 
aprobat din partea Preaveneratului 
Consistonu, în ședința de dto 14 
Ianuarie 1895 Nru. 8951 Epitr.

Condițiunile de licitațiune, pla
nul, precum și preliminarul speselor, 
se pot vede la cancelaria oficiului 
parochial în orl-ce bună vreme.

Doritorii de a întreprinde acesta 
clădire, vor fi datori a depune un 
vadiu în bani gata, seu hârtii de va- 
ldre în suma de 10°/0 dela suma de 
esclamațiune statorită cu 6612 fi. v. a.

Din ședința comitetului parochial, gr. 
or. din Poiana Mirului, ținută la 26 
Februarie 1895.

Oficiul parochial gr. or
Moise Mi cu. 

7211—3 paroch.
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Basma si jlmm
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

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

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 7 ore 1 minute sera. 
Trenul accel.: 10 ore 37 minute sbra. 
Tr. expr. Rornâu : 10 bre 19 m. sera.

3. Dela Zernesci la Brașov.
Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 bră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 bre 31 min. sera.

Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persbne: 3 bre 10 după am,
Trenul mixt: 8 bre 50 minute dimin.
Treimi mixt: 4 bre 50 min. dimin.

ir s ii ii iilor în Brașov.
Plecarea trenurilor din Bras.

I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel.; 2 bre 45 min. după am. 
Trenul de persone: 7 bre 43 min. sera.
Tr. expr. Român: 10 bre 19 min. sera.

2. Dela Brașov ia Bucuresci:

Trenul! accel.: 4 ore 59 minute dimin, 
Trenul! mixt!: 11 bre înainte de amecjl. 
Trenul! acoel.: 2 bre 19 min. după am. 
Tr. expr. Români): 5 bre 14 m. dimin.

3. Dela Brașov la Zernesci:

Trenul mixt: 8 bre 35 min. dimineța,. 
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: 9 ore 15 min. sera.
-.. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov. 

jL.anul mixt: 8 bre 19 min. dimin.
Trenul de persone: 1 oră 51 m. d. am.
Trenul mixt: 7 bre 20 min. sera.

BrÎDlBSCB depuneri spre fructificare J8 li® 4Vlo
netto, solvind! însăși darea de interese;

SCOHtBZâ polițe comerciale Cil 5Vo^
ECCDriâ împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari dl
Uîdn i«. z. . . sub cele mai avantagiose

lUu credite in cont corrent condiții;

împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri dl 6° o j

craperă și vinde monede și liârtii ăe vaiere
indigene și străine, în specială de cele românescl;

resciinuiera cnndne, eecomiiteză cundne 
cmpffi
6Mlă 
încMăză

p.z cuDone tt efecte române; 
tassâri sl jM KXtl:,di” 0,‘?i 

însărcinări ăe bancă
magazine și locuri libere de depou, ^riniă’ 

său strada CJărâ» Wr. 45, care, situat! nemijlocit! lângă 
gara drumului de fier! de stat!, e legat! prin șine proprii cu 
acesta și investit! cu dreptul! de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fier! de stată;

TUljmnnpn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfpptfl 
plllllubuU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York ului 1U 

HPlltlBl QQifiTllTQTÎ TIO IfiPlfi sub condițiunile favorabile, parti- IJOllLl U (ill fl Fluid culare a acestei societăți.

Onorabileloru administrațiuni de fonduri și p. t. D-loru 
capitalist! le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5°Șo ale „Albinei" 
ale eăroriî ciipone se reseumperă semeștrulî» fără nici o 

detragere, și cari se aîîă de vendare in cursul dîlei a bursei 
din Budapesta, în piese de 50, 1®OO șii SO®0 de corone. 
Comparendu cui*surile și produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptuld, că 

Scrisurile fondare „Albina" ie 5°io 
suntu »di relativă cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate ia bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina" e garantată 
prin valorea cehi puțină întreită a ipoteceloru pe ba?a cărora 
se esmită, prin fondulu specială de asigurare a scrisuriloră 
fondare care e de fi. 200.000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averî a institutului.T 39 - *
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cu cel! mai
urcat!
în modul! cel! r 
mai culant! J
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ABONAMENTE
GAZETA TA^SILVAHIEP &

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria: 
luni 
luni 
anii

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni. .................................................
șese luni ,
unu anu.................................................

Pe
Pe
Pe

f

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —

10
20
40

fr.
fr.
fr.

X

Dumineca.

2
1

II. -
-
50 cr.

Abonamente h num,erele c-u data de
Pentru Austro-Ungaria:

anu.
șese luni
trei luni

Pentru Bomâniia și străinătate:
ană................................................  8 franci,
șese luni......................................  4 franci,
trei luni........................................ .2 franci.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facil mai ușorii și mai repede prin

mandate poștale.
Domnii, cari ae vorii abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


