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Brașov, Mercur!, 7 (19) Iunie

Creditul și Academia.
Brașov, 6 Iunie v. 1895

Seim, că cu ocasiunea întruni- 
rei delegațiunilor din acest an, ra
portorul comisiunei pentru armată, 
Aurel Munnich, pusese în vedere 
Majestății Sale doue puncte, despre 
cari credea el, că vor da prilegiu la 
desbaterl mai mari. Unul dintre 
aceste puncte privea votarea unui 
credit extra-ordinar de 20 milione fl., 
er al doilea se referea la afacerea 
înființai ei unei a treia academii mi
litare, pe care Maghiarii o urgiteză 
cu atâta stăruință.

S’a înșelat însă d-1 Munnich în 
prevederile sale, căci delegațiunile 
au trecut peste amândouă punctele 
acestea cu o ușurință neașteptată.

Creditul extra-ordinar de 20 mi
lione, după cum aflăm din raportu
rile semi-oficiose mai nouă, sosite 
dela Viena, s’a votat în ședința de 
Lum a delegațiunilor fără nici o 
discuțiune. Nu s’au dat nici măcar 
lămuriri mai amănunțite asupra mo
dului de încassare și de întrebuin
țare a banilor, ci totul s’a votat, 
cum s’ar 4ic0, cu ochii închiși.

Ce privesce cestiunea unei a 
treia academii militare, a căreia în
ființare o pretind Ungurii pentru 
teritoriul ungar, s’au ivit, ce-i drept, 
ore-cari discuțiunl, der și peste aces
tea s’a, trecut ușor la ordinea (filei. 
Ministrul de răsboiă Krieghammer 
și-a susținut punctul său de vedere, 
declarând și de astă-dată, că are să 
trecă încă mult timp pănă se va ivi 
necesitatea înființărei unei a treia 
academii militare. Creditul de 40,000 
fl., ce s’a votat anul trecut pentru 
pregătirea planurilor, nu l’a putut 
întrebuința, (fise ministrul, deore-ce 
și timpul a fost prea scurt, er de 
altă parte, pentru a se pute face 
planul, trebue mai întâiu Bă se sta- 
bilescă locul, unde are să se înfiin
țeze academia.

Se ’nțelege, cu acest răspuns 
delegații unguri n’au prea fost mul
țumiți. Mai ales Alexandru Hegedus 
„din punctul de vedere al realișării 
ideii de stat maghiar u ceru cu stăruință 
și de repețite-ori, ca se nu se mai 
amâne cestiunea înființării acade
miei. El presents în acest sens și 
un proiect de resoluțiune, în care 
ceru, ca delegațiunile: „se declare 
ca necesară și urgentă înființarea 
unei a treia academii militare în 
Ungaria41.

Proiectul de resoluțiune al lui 
Hegedlis însă îndemnă pe ministrul 
de resboiu Krieghammer se declare 
din nou, în mod și mai categoric, 
că în împrejurările de aqi ale ar
matei nu află necesară înființarea 
unei a treia academii, ba arătă, că 
acesta ar fi chiar periculbsă din punc
tul de vedere al reputațiunei celor 
două academii militare esistente.

Declarațiunile acestea ale lui 
Krieghammer au amărît mult pe 
delegații unguri. Horanszky efise, că 
acum reese mai pe sus de ori-ce în- 
doelă, că ministrul nu e aplecat a 
împlini „dorința majorității44. A mai 
stărui pentru înființarea academiei, 
după ce de 15 ani încoce tote stă
ruințele au rămas zadarnice, ar în
semna, după el, știrbirea autorității 
instituțiunei delegațiunilor. De aceea 
Horanszky și făcu declararea, că 
renunță la înființarea academiei, mai 
ales fiind-că el nici n’ar fi învoit a 
se înființa pe teritoriul ungar o aca
demiă. a căreia limbă de propunere 
se nu fiă cea ungurescă.

In fine lucrul a remas așa, că 
ministrului de resboiu ’i s’a dat un 
nou termin, de un an, pentru lucra
rea planului și consumarea celor 
40,000 fl. votate în acest scop.

Astfel peste cele două „puncte14 
ale raportorului Al mnich s’a trecut la 
ordinea cjllei, fără de-a se face gaură 
în cer. Delegațiunea ungară a tre
buit se se supună atât la votarea

creditului de 20 milione, cât și în 
cestiunea academiei, în privința că
reia de-altmintrelea nici Ungurii nu-și 
pot da sâmă de ceea ce voesc.

Ei spereză, pote, că înființată 
fiind o asemenea academiă militară 
pe teritoriu ungar, în scurt timp li-ar 
succede de-a o și maghiarisa, intro
ducând în ea limba maghiară ca 
limbă de propunere. Asemeni spe
ranțe, se ’nțelege, sunt fârte ademe- 
nitâre pentru șovini știi unguri și de 
aceea e ușor de înțeles, pentru ce 
sțărue ei cu atâta îndîrjire de-a se 
înființa acâstă academiă.

Der esperimentul acesta, decă 
s’ar pune în aplicare, ar costa trei 
milione floreni. De unde atâția bani 
risipiți în vent? Budgetul armatei 
și așa merge tot crescând, în fiă- 
care an cu câte patru milione mai 
mult. Șoviniștii unguri mai vor, pe 
lângă asta, se esploateze și terenul 
militar pentru esperimente de ma- 
ghiarisare în contul contribuabililor? 
Nu văd ei, că și așa greutatea sar- 
cinelor publice a ajuns culmea, că
reia sunt a se datori mișcările so
cialiste, emigrările în masse și alte 
calamități ?

Der acesta privesce numai par
tea materială a lucrului. Adevăratul 
pericul stă însă în tendința șoviniș- 
tilor maghiari, de-a introduce și în 
armată șovinismul și netoleranța de 
rassă. Acesta este adevăratul scop, 
ce-1 urmăresc ei cu înființarea aca
demiei militare pe teritoriul ungar. 
Când vor isbuti s’o facă și acesta, 
consecințele funeste ale esperimen- 
tărilor lor sunt ușor de prevăzut 
pentru ori-ce patriot nepreocupat.

Din Dlașiu primim următorele scirl 
de importanță:

— Vă comunic în grabă, că în 
afacerea cu fotografia abiturienților, 
Consistorul a ținut Sâmbătă ședință, în 
care a hotărît se facă pași la minis-

trul Wlassics, ca se casseze ordinul dat 
pentru amânarea esamenelor de maturi
tate, ordin, care s’a dat înainte de-a 
fi cunoscută investigația tăcută de 
direcțiunea gimnasiului.

— La sfîrșitul septemânei tre
cute inspectorul Havas, care a venit 
aici la esamenele de cualificațiune 
ale învățătorilor, a relegat din scrip- 
turistica maghiară nu mai puțin ca pe 
13 învățători.

-Ac|I, 17 Iunie, a sosit aici un 
ucaz al ministrului Perczel, prin care 
decla1) ă de desființată Casina română, ca 
s a înființat aici de curând. Scirea e 
produs în t6te păturile poporațiunei 
mare iritare și sensațiă.

O conferență a d-lui, G. Ocășianu 
despre causa nostră. In nr. 6., anul XI 
din „Bulletin mensual dela societe d’Mudes 
philosophises et sociales* se publică în resu- 
mat o oonferență, oe a ținut’o talentatul 
nostru compatriot și amic, d-1 G. Ocășianu, 
la 8 Maiii asupra „csstiunei române din Tran
silvania și Ungaria“, ascultat fiind de un 
număros public, domni și dame, cari au 
răsplătit zelul și activitatea conferențiarului 
prin vii și repetate aplause. Conferențiarul 
începu prin a vorbi despre principiul de 
naționalitate, spuse apoi cum cestiunea 
naționalităților se agită adl în tdte cercu
rile culte ale Europei. IQ legătură cu lup
tele Românilor din Transilvania și Ungaria 
pentru limbă și naționalitate, conferențiarul 
făcu amintire de procesul monstru al Me- 
morandulm, de vexațiunile și opresiunile 
mari la cari sunt espușl Românii din par
tea elementului maghiar etc. Spune apoi 
cum Românii din Transilvania și Ungaria 
n’au măcar un singur representant în dietă, 
cum Ungurii nu pot stăpâni în Ardeal,' 
decât prin subjugarea Românilor, falsifîl 
când constituția dela 1867 și călcând’o în 
piciore. Esplicâ apoi d-1 Ocășianu anomalia 
după care la noi esistă încă și acjl două 
feluri de legi electorale, una favorabilă 
pentru Maghiarii din Uugaria propriu <^ise, 
și alta nefavorabilă, nedrâptă și rămasă de

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ rerea decă-ml vine minte, cum el obicl- 
nuia a veni sâra aoasă, aducând tot-deuna 
ceva cadou dulce și drag, mie și copiilor, 
cari atunci erau încă așa de mititei!.... 
Sfîrșesce odată și cât mai curând acea pe- 
tecire, eu nu mai văd, mă dor ochii44.

— „Tu într’adevăr vei fi bolnavă14, 
răspunse cealaltă, luând lucrul de mână dela 
sora sa. „ErășI plângi ? Și asta ține tot 
așa de șâse ani44.

— „Mi-se pare, că s’a întâmplat nu
mai ieri. încă și adl îmi vuesoe în ureche, 
ceea ce am audit vorbindu-se atunci. „Fol- 
gore“ a suferit naufragiu. Nu s’a putut 
mântui nime. In ea se aflau marinari din 
tinutul acesta. Când vădură, că m’am fă
cut galbenă, ca cera, miau cjis : „D6ră se 
afla între ei vre-un cunoscut de al d-tale?.. 
Dumnedeule, doră și bărbatul meu era în
tre ei. Am suferit chinuri grozave în acel 
moment. Der mai bine nici să me mai gân
desc la aoâsta. De n’ai fi venit la mine 
atunol, nu sciu, ce s’ar fi ales de mine și 
din bieții mei copilași. Așa-i draga m' 
că-țl causez durere? Insă în totă dim Ke- 
bue să mă gândesc necurmat la nenoroci
rea mea.... ’mi-e mai ușor sufletul44....

— „Dâr gândesce44 dise sora ei, „că 
ce sfat ne dau părinții. Mărită-te după acel 
marinar44.

— „Mulți se reîntorc însă, când lumea 
îi credea piarduțl. Au venit aprdpa toți. 
Der pe el, care a trăit numai pentru fa
milia sa, de ce nu l’ar ajuta bunul Dum- 
nedeu? De bună sâmă va trebui sâ vină 
acasă. Aprope... Der să vorbim despre alt
ceva. Copiii vor sosi îndată acasă. Și lor 
le merge din cji în cji tot mai rău, bieții. 
De rândul acesta n’am putut să le cumpăr 
nici jucării. Lui Ceppo nu pot să-i dau, 
decât două părechl de nădrăguțl. Cum am 
și pută noi bietele femei să ne fericim ? 
Drept, oă omenii buni ne ajută, der o ast
fel de pâne e fdrte amară...44

picând aoestea drese focul în jurul 
olei, întinse pe masă o pânzătură albă, oa 
neua, și așternu pentru șese persone,

De-odată ciocni cine-va la ușă. Intră un 
bărbat cam de 35 ani, înalt, musculos, și cu 
obrajii arși de sore. El îșl purta gluga pe 
umeri. In mână avea un coș.

— „Bună sâra Baociccia44, dise Rosa, 
sora mai tînără. „De bună semă e forte 
bine la noi, că ne cauți și vii și pe acest 
timp44.

„Frumos rni-ar sta, decă m’așl teme 
și de-un ventuleț. Pescarul nici că bagă în 
semă așa ceva. Am prins raol și mi-am 
gândit, să vi-i aduc vouă pe mâne; și așa 
va fi Crăciun. ț)eu nu merge, ca domnii 
să mănânce bucăturile cele mai bune, când 
noi le prindem cu mare nstenAla • __
să fim ca oalul cârciumarului: duce vinu, 
der el bea numai apă. Gigia, âtă, i-ai. Cel 
puțin va fi bucuriă la casa ta44.

„Mulțumim de bunătate44 răspunse 
tot-dâuna ai o inimă așa de 

bună față de noi. Der ai face mai bine, 
decă a-i vinde ce princjl, căci nici d-ta nu 
ești găzdac. Privesce ca și cum i-am fi 
primit44.

Și voi să-i redea racii.
— „Decă nu-i primiți, mă supăr rău. 

Ii arunc mai bine în mare. Da, asta e așa 
de adevărat, pe oum de cinstit e numele 
meu Bacciccia44.

— „Bine dâră44 răspunse femeia „însă 
cel puțin promite-ml, că ne ajuți să-i con
sumăm44.

— „Voia vede acuși decă îmi dațl 
scaun44 4ise arătând cu mâna Ia un scaun 
din fruntea mesii.

Familia marinarului*).
De Cordelia.

Pe țărmul mării dela Liguri, tocmai 
între Sestri și Cornegliano, ședeau două fe
mei frumose într’un bordeiu sărăcăcios. 
Una era mai tinără și mai vială, pe fața 
celeilalte însă gândurile începură a trage 
brazde ușore. Judecând din trăsurile feței 
lor, puteau să fiă surori.

Dinaintea lor pe masă ardea un mic 
ștearț. Una dintre ele croșeta, cealaltă câr
pea o hăinuță de băiat. Cea mai tinără 
rupse tăcerea.

— „Vântul suflă aspru! Gigia, n’audl 
cum geme marea? Mâne nu vom ave Cră
ciun frumos“.

— „Mie ’mi-e tot una“ răspunse cea
laltă. „De când nu este aici bunul meu 
Pippo, o di e a?a de tristă, ca și
cealaltă. Când văd, că alții sărbătoresc, pe 
mine mă stăpânesce cu atât mai tare du-

*i Din opșorul „Vita Intima11 Milan 1895, 
de Cordelia (Virginia Treves).
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pe timpurile feudalismului întunecat pen
tru populațiunea română din Transilvania. 
Conferențiarul n’a întrelăsat mai departe 
a face cunoscută și legea nedrâptă de pressă, 
pantentele cu cari suntem isbitl și loviți noi 
Românii Ardeleni, și ilustră prin esemple 
vii, cum înțeleg să aplice guvernele ungu- 
rescl „libertatea pressei" față de Ziariștii 
români. Arătă apoi cum guvernul și socie
tate maghiară s’au pus cu totadinsul să ma- 
ghiariseze pe Români, impunându-le cu 
sila o limbă săracă în espresii, aspră și 
afară din cale greoie. Făcu o scurtă iednă 
a aspirațiunilor maghiare, cari vor să-și 
estindă influența pănă la Kiev în Rusia. 
Dâr ei vor trebui să cadă cu astfel de 
esagerate aspirațiunl, căci dreptul și 
misiunea de-a răspândi cultura în Orient 
ny este a Maghiarilor, ci a Românilor. — 
Foile ungurescl, luând notiță despre acestă 
oonferență, înjură mai întâiQ pe amicul 
nostru Ocășianu, cum li-e obiceiul, apoi dau 
espresiă supărării lor, că „națiunea cavale- 
râscă" ârășl e hulită și vorbită de rău în 
Apusul luminat. Asupra acestei conferențe 
vom reveni mai pe larg în numărul de 
mâne.

CRONICA POLITICĂ.
— 6 (18) Iunie.

Un fapt politic de cea mai mare în
semnătate actuală se anunță din Paris, care 
varsă o mare lumină asupra raporturilor 
dintre Francia și Rusia. Ambasadorul ru
sesc din Paris, contele Mohrenheim a co
municat ministrului frances de esterne Ha- 
notaux, că din Petersburg a sosit un curier 
special, care a adus președintelui Republi
cai Faure un autograf al Țarului Nicolae II, 
dimpreună cu ordinul St. Andreiu. Autogra
ful și ordinul s’au predat ieri, 17 Iunie, 
președintelui Republicei de cătră Mohren- 
heim, asistând toți membri ambasadei ru
sesc!. Faptul acesta e comentat de foile 
francese, ca un mare act politic, mai ales 
acum în ajunul sărbărilor dela Kiel, vrând 
să arate prin acâsta Țarul, că Francia nu 
stă singură, nu e isolată, ci că are alături 
în bine și în rău pe Rusia.

*
Ministrul unguresc de interne Perczel 

a fâout dilele acestea o declarațiune asupra 
reformei administraținnei. Re’ntorcendu-se 
dela Viena la Pojun, a fost salutat aci 
atât din partea primarului orășenesc, cât 
și a vice-șpanului comitatului Pojun. In 
răspunsul dat ambilor vorbitori, ministrul 
li-a pus aoestoru în vedere, că reforma ad- 
ministrațiunei va forma primul obiect de dis- 
cuțiune in proxima sesiune a dietei, adău
gând, că prin noua reformă drepturile de 
autonomiă ale comitatelor vor remâne în 
multe privințe neatinse.

*
Liberalii germani sunt forte nemulță- 

mițl cu ținuta Cehilor, și cu deosebire nu-și 

pot ascunde supărarea lor contră Polonilor. 
Mai ales se descarcă acesta supărare în 
diarele străine, cari stau la disposițiunea 
stângei. Astfel într’o corespondență din 
Viena, publicată în „Kolnîsche Zeiiungu se 
(jice, că pe când în Austria Cehii și 
Polonii îșl pot manifesta aspirațiunile lor 
naționale cu mult mai tare, decât intere
sele sociale, liberale seu alte interese de 
partid, pe atunci Germanii austriacl tre- 
bue să-și apere înainte de tote interesele 
lor naționale, decă nu voiesc să fiă espușl 
batjocurei lumei. Mai ales Polonii sunt 
aceia, cari acum nemulțămițl singur numai cu 
esploatarea Austriei în favorul Schlachtei și 
a Galiției, îșl validiteză acuma supremația 
lor față cu germanismul chiar și în țerile 
alpine și în Silesia. Cutezanța Galițianilor 
ar trebui se pună pe gânduri pe Germanii 
din Austria.

*
Corespondentul din Belgrad al lui 

„Magyarorszag^ împărtășesce numitei foi 
nisce soiri sensaționale asupra stărilor din 
Serbia. El dice, că sub pretextul manevre
lor, s’au mobilisat trupele din Timok, Niș 
și Morava, er reserva a fost convocată la 
arme pe-o durată de 20 «diie. Cu mobilisa- 
rea acesta ar sta în legătură și ultima vi- 
sită a regelui Alexandru la Sabac, și se 
crede, că tot sub pretextul manevrelor, vor 
fi mobilisate și trupele de-alungul graniței 
bosniace. Guvernul sârbesc, d1Ge niai de
parte corespondentul numitei foi, a urgitat 
trimiterea celor 60,000 pusei, ce le-a cum
părat astă-primăveră din Francia. De ase
menea și guvernul bulgar, tot sub titlul de 
manevre, a mobilisat corpurile de armată 
din Sofia, Slivno și Filipopol, er Turcia 
îșl concentrâză armata în Macedonia.

*
Din Sofia primesce d'arul ^Kolnische 

Zeitunga o soire interesantă. Ministrul de 
esterne bulgar adeoă, să se fi esprimat 
cătră mai mulțl representanțl diplomatici 
de ai statelor europene, că încurcătura 
cestiunei armene pote aduce pe gunernul 
bulgar în posiția, ca, erupând voința popo
rului, se fiă mânat la o resolvare în Gesti
unea inacedonduă. După-ce guvernul nu e 
în stare să se opună, ușor se pot repeta 
evenimentele din 1885, când poporul a dus 
cu puterea pe guvern cu sine. Forte ușor 
se pote deci întâmpla, că armata bulgară 
va fi silită să între în Macedonia. La 
acestea „Koln. Zeit." observă, că nu zace 
nici decuin în interesul Europei să se în
curce prin politica grandomană a micului 
principat într’o catastrofă, și Bulgaria va 
face esperiențe forte curiose, decă va proba 
astfel de încercări aventuriose.

*
Din incidentul festivităților dela Kiel, 

diarul german „Norddentsche Allgemeine 
Zeitung“ publică un articol, în care discută 
asupra puterei maritime a monarchiei 
austro-ungare. Numitul d'ar dice, că idea 

conducătore, care se vede aplicată la tote 
reformele, ce s’au introdus în timpul mai 
reoent la marina de resbel austriacă, este 
de-a apăra țermurii adriaticl astfel, ca de
fensiva să se transpună pe însa-șl marea 
și nu pe fortificațiunile de pe uscat. Deo
sebitele vapâre austriaca s’au provădut cu 
armele cele mai corespundStdre și mai 
moderne, deore-ce marina austriacă va fi 
eventual chiemată a lua parte la o acțiune 
în marea mediterană. Ce e drept, flota aus
triacă singură n’ar putâ da pept cu flota 
francesă, sâu cu cea italiană, dâr împreună 
cu flota italană ar pute sta față cu puterea 
maritimă a Franciei.

Slăbiciunile și miseriile dualismului.
piarul „Parlamentar11 din Viena publică sub 

acest titlu un interesant, mic și scurt studiu po
litic, seu am putâ dice și refiexiunl politice, pe
cari pentru momentuositatea lor le reprodu
cem aci:

I
Cum au ajuns Maghiarii în Austria 

la acea potență, pe care ei în fapt o re
presents, acâsta o înțelege numai omul, 
care singur numai din depărtare cunâsce 
ființa și natura maghiarismului. El îșl în- 
chipuesoe sub maghiarism jumătate din 
monarchia habsburgică, cu cel puțin 15 
miliâne suflete ale unui popor de călăreți 
viteji, cari în tot momentul pot declara 
resbel Austriei și pot să se facă un stat 
neaternător; crede, că maghiarismul este o 
mare putere, care numai din lealitate ca- 
valeresca permite să i-se mai adaogă ca 
codă ouvântul „austriac" ; și din acestea îșl 
esplică respectul colosal și posiția modestă, 
care se observă dincoce de Leitha, și mai 
ales în Viena, față cu Maghiarii. Intre pa
tru ochi, chiar și Maghiarii trebue să rîdă 
de acestă șarlataniă, ce o fac ei și ce se 
face cu ei, și trebue să recunoscă, că ei 
numai în Austria pot juca rolul, în care îi 
vedem; că ei, decă ar sta sub sceptrul 
Germaniei, sâu al Rusiei, n’ar pute ocupa 
nici a suta parte din evenimentele «dilnice. 
Numai slăbiciunea internă a Austriei pote 
să producă un ast-fel de raport nenatural, 
și, judecând ori ca amic, ori ca inimic al 
imperiului, raportul Maghiarilor față cu în- 
trega monarchiă tot-deuna va trebui să fiă 
declarat, ca un simptom de bolă. Austria 
danseză cu Maghiarii, pentru-ca să ascundă 
miseria, în care se află împreună cu ei.

Bacii studiase din fundament slăbi
ciunile elementului maghiar, durere, numai 
în interesul absolutismului; în perioda ur- 
mătore constituțională însă, nu s’a mai aflat 
nici un bărbat, care pe basa cunoscinței 
precise a raporturilor ungare, să fi spriji
nit dreptul constituțional, ca acesta să se 
și validiteze. Ignoranța deplorabilă, cu care 
a început Beust reorganisarea monarchiei, 
a amorțit pote pentru tot-deune statul, și 
cu îngrijire părintăsoă a făcut mușama din 
tote slăbiciunile, cari ar fi fost în stare, să 

țină pe Maghiar! între marginile îndreptă-- 
țite ale influinței lor. Din acel timp a de
venit în Viena modă politică, de-a ascunde- 
și aooperi tâte golurile Maghiarilor, și de 
a-se cLejosi pe sine în locul lor, ast-fel în
cât pe încetul Nemții au primit convin
gerea, că pe Maghiari nici nu-i mai pot' 
apuca de scurt, și că trebue să se simtă 
fericiți de-a putâ trăi împreună cu ei în. 
dependență prietinescă și de a-le recunâsce 
Maghiarilor, între tote împrejurările,, supre
mația politică peste Austria.

După ce deci din timpurile- lui Băch 
încâce nimeni nu și-a luat ostenela, de-a 
studia firea maghiară, de aceea trebue- să- 
relevăm din nou cestiunea. Coperișul de 
sticlă al dualismului, sub care stă ascunsă 
„preponderanța" maghiară, e forte subțire, 
și fârte ușor se pote vedâ prin el, că Ma
ghiarii numai decât, privesc dualismul ame
nințat, de câte ori Austria voiesce să se 
mărâscă, să se estindă. Acesta de sigur 
este cea mai aspră judecată de condamnare 
adusă contra dualismului din partea repre- 
sentanților de căpetenia a formei de stat 
dualistice!:? Căol ce fel de constituția este 
aceea, care nu permite o estindere a sta
tului?.- O ast-fel de constituția e o clădire ne
naturală, artificială, deoreoe fiă-care stat și 
fiă-care popor are un simț natural- de a-se- 
espande, și atât natura individului,, cât și 
cea a comunității, a obștei, tinde la es- 
pansiune. Ori voiesc Maghiarii să dov.e- 
descă, că dualismul pentru aceea esistă, ca. 
să perdă țări? Cumcă posede necapabili- 
tatea și neputința de-a câștiga țări, ei în- 
și-șl o afirmă. Nici odată apărătorii unui 
sistem de guvernare nu au făcut acestuia 
mai rău serviciu, ca Maghiarii sistemului 
dualistic, representat prin ei, atunci-, când; 
afirmă, că un stat, care e domnit de acestă 
formă de guvernare, semănă unei mumie,, 
căreia nu-i este permis a-se mișca,, ca nu. 
cum-va să spargă coperișul de sticlă sub- 
care se află.

Situația din Austria.
Din Viena se sorie, că tote foile sunt 

de acord a susțină, că chiar și decă s’ar 
resolva afacerea-Cilli în ore cave mod 
totuși și atunci situația de adl ar fi nesu
portabilă. Sunt nenumărate cestiunl, asu
pra cărora coalițiunea nu se pote uni în 
vederi.

Partida clericală austriacă face tot po
sibilul, ca să împiedece reforma electorală, 
și în tote afacerile mai de ceva Dămne 
ajută Hoihenwart ține să-și arete puterea. 
Că ce mare influență are Hohenwart și 
partida lui asupra mersului afacerilor, se 
vede și din cestiunea gimnasiului din Cilii, 
în care rolul important îl duce clubul-po- 
lon, care în tot momentul păte să frângă 
capul adversarului prin ținuta sa conscie 
și obstinată la un principiu de luptă, seu 
la o vedere politică, ce ș’a însușit’o.

— „Soil dor, că locul bietului Pippo 
nu-i iertat să-l ocupe altul. Pe cum văd, 
nu vrâi să primescl invitarea nostră".

— „Tot sperezl încă, că ți-se va re
inforce acasă bărbatul? După șese ani? 
Așa-i, că niol Gianni nu s’a reîntors? Nici 
de urma lui Piero nu s’a dat? Scumpa mea 
Gligia, marea nu s’a obicinuit a reda, ceea 
oe a luat odată".

— „Der decă totuși? Insă la locul 
acela nu pun pe nime. Locul acesta e al 
lui. Pote, oă speranța mea e deșartă. Totuși 
sper, pănă trăesc“.

— „Când aud așa ceva dela tine, 
tot-dâuna mă înfuriez. ’Ți spun și acum, 
că n’ai inimă. Ți-ar pute însă veni în minte, 
că eu te-am iubit mai înainte, decum te-a 
luat Pippo de nevastă, însă ochiul tău s’a 
lipit de el. Așa-i, că de atunci n’am d’s 
nimic ? Te-ai măritat după el și eu n’am 
clintit nimic din gură. Te-am închis aici— 
continua Bacciocia arătând spre piept — 
când ai devenit soțiă, am plecat într’o cale 
lungă, precum scii. Alt-fel mi-s’ar fi rupt 
inima. Când m’am reîntors acasă, voi erați 
fericiți. Lui Pippo am ținut să nu-i fac su
părări, căci tot-deuna mi-a fost bun prie

tin. Am renunțat der la tine. Acum însă 
ești liberă ârășl, m’ai pute face fericit. 
Trebue bărbat la casă și poți s’o sci, că 
eu te ador, ca pe vergura fecioră; ți-ași 
iubi copiii, ca și când ar fi ai mei".

— „Destul!" îl întrerupse Gigia. 
„Tote-s înzadar. Eu nu iubesc, decât un 
singur bărbat. In inima mea n’am loe pen
tru altul".

picând acestea întră pe câte-va mo
mente în altă odaiă.

— „Sărman Bacciocia11, dise Rosa. 
„OrI-ce vorbă e în pagubă aici. Nu se gân- 
desce decât la bărbatul său, deși nu se 
pote sci, că trăesce ore, sâu a murit. Nu 
te mai gândi dâră la sora mea. In cele 
din urmă mai sunt destule femei. Vei afla 
între ele una, care te-ar iubi cum meriți/

— „Eu însă, afară de ea, nu vreu 
să mă gândesc la alta".

Intr’acestea Gigia intră ârășl în odaiă 
cu drăguții ei copilași, cari fugeau aoum la 
mamă, .acum la Rosa, apoi la ospe. In 
mâni aveau buchete de flori, pe cari le 
puseră în câte-un pahar.

— „Vedî, aid șâde cineva în locul 
tătucului nostru", dise fetița.

— „O, de-ar fi aici mâne la sărbă- 
tdre!u răspunse băiatul. Apoi întorcându-se 
cătră mamă-sa dise:

— „Așa-i, că cetim adl scrisorea tatei?" 
El ne scrie despre multe jucării frumose".

— „Ge nu-țl mai vine minte, răs
punse Rosa. „Decă cetim acea scrisâre, 
nici unul nu vom lua o bucătură, vom 
plâDge cu toții".

— „Der mie îmi cade așa de bine s’o 
cetesc" dise Gigia. „Vedî, Bacciocia, scri- 
sorea acesta am primit’o tocmai acum sunt 
șese ani. Tot-deuna în ajunul Crăciunului 
am obicinuit s’o cetesc copiilor. Cu astfel 
de ocasiuni îmi închipuesc, că mi-a adus’o 
factorul postai tocmai în acest moment, că 
bărbatul meu se află încă în vieță și de 
bună sâmă va trebui să vină acasă. Scri- 
sorea acesta e cea din urmă dela el. Ea 
este cea mai scumpă comoră a mea. Der 
aștâptă numai, asoult’o pănă ’n fine, căci 
se face în ea amintire și despre tine".

Picând acestea, întră în cealaltă odaiă, 
deschise un crinișor și scose dintr’o cutiă 
o sorisâre mototolită. O destăcu cu mare 
evlaviă și a dat’o băiatului, ca s’o cetâscă.

— „Cetesce, tu umbli în școlă, sci 

ceti mai bine decât mine; grijesce însă,să 
n’o rupi. Er aoum" di30 cătră ceilalți „să 
ascultăm 1“

Băiatul începu să cetescă: „Dulcea și 
buna mea soțiă! Mult mi-am sdrobit capul 
să sciu, cum ai pute să primescl de Cră
ciun sorisorea acâsta. Acuși îmi vei spune, 
decă am socotit bine. De oând te-am luat 
în căsătoriă, acum se întâmplă întăiașl dată,, 
că nu petrecem împreună acâstă sfântă d'. 
Greu cade sufletului meu acâsta. Și ieri 
mi-a venit minte mica nâstră odaiă. E plină 
cu flori, ca o grădină. Masa e așternută cu 
pânzătură albă. Am cina împreună cu copiii, 
copan, șuncă și vin. Tristeța mă cuprinde, 
când mă gândesc, cât de departe sunt de 
voi, nu mă pot mișca de pe corabiă, nu 
văd decât cerul și marea. Soții mei încă 
sunt așa de triști, ca și mine, pentru-că 
nici ei nu pot fi acasă. Aprope era se în
jur pe Dumnedeu, însă tocmai în acel mo
ment trecu pe lângă mine d-1 căpitan. Vedî, 
cât de avut este el, și totuși nu pdte fi de 
Crăciun acasă cu nevastă-sa. I-am vădut ne
vasta, când am plecat. Plângea sărmana fe
meia, cum curge o ploiă repede ; m’a durut 
inima. Atunci mi-am reamintit îndată, că 
dâcă căpitanul nostru este aici cu noi —
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Ne mai spun foile din Viena, că Sâm
băta trecută s’a ținut în mai multe rânduri 
consiliu de miniștri, în care s’a discutat 
modalitatea, cum s’ar putâ cere un nou 
provisoriu de budget, budgetul de pe 
anul acesta nefiind încă trecut prin desba- 
terile camerei. Cestiunea acâsta este una 
din cele mai ardente, și asupra ei trebue 
să se discute mai înainte chiar de ce gu
vernul actual s’ar vede nevoit a-șî da di- 
misia. Va trebui să se facă deol un proiect 
de natura acâsta, care să se înainteze mo- 
narchului de-odată cu demisiunea.

Două modalități se crede, că ar fi pro
fitabile. Guvernul pote cere un provisoriu 
mai lung dela parlament, însă cu învoirea 
Coronei. Parlamentul l’ar admite și camera 
și-ar amâna îndată ședințele. De altă parte 
însă se pote și aceea, că guvernul după 
ce și-ar da dimisia, ar primi mandat pen
tru conducerea mai departe a afacerilor și 
ast-fel ar continua desbaterea budgetului. 
In cașul acesta toți membrii de încredere ai 
partidelor din cameră ar fi convocațî la o con- 
ferență, ou scop, ca guvernul să afle, dâcă 
pote conta la votarea budgetului. In con- 
ferența acâsta ar fi representate tâte par
tidele din oposițiă. Se orede însă, că con- 
ferența acesta n’ar duce la nici un sfîrșit 
deorece majoritatea s’ar lovi cu minori
tatea în cestiunea-Cilli. Cel mai cuminte 
lucru dâr ar fi, cererea unui provisoriu.

De alt-fel soirile despre disolvarea 
oamerei au amuțit de-o camdată. Ministe- 
riul aotual nu va pune la nici un cas acâstă 
cestiune, ci în dilele proxime îșl va da di
misia.

O telegramă cu dată de 16 Iunie 
spune, că contele Badeni a fost primit în 
audiență mai lungă de cătră Majesta- 
tea Sa.

Sortea Germanilor din Austro- 
Ungaria.

Piarul german „Kreuz-Zeitung“ 
publică în numărul seu de alaltăerl 
un articol, în care vorbind despre 
sortea germanismului în Austro- 
Ungaria, 4i°e între altele urmă- 
tbrele:

Pe când mai înainte Pesta și alte 
orașe aveau colorit german și Braga putea 
fi numită germană, astădl germanismul 
este scos din tot locul. Cei dintâi îșl ridi
cară capul Maghiarii și contele Beust le 
dădu libertatea. După părerea sa, în Ostul 
monarchiei trebuiau să domnâscă Maghiarii, 
er în Vest Germanii. Astăcjl în realitate 
Ostul îl domnesc Maghiarii, în Vest însă 
s’a ridicat slavismul și a minorit at pe 
Germani.

Mai puternic s’a ridicat „leul cehicu ; 
poporul boem, oare mai înainte în cea mai 
mare parte era germanisat, aoumași-a recâș
tigat însă cu totul naționalitatea și limba. 
Conform datelor oficiale, în Cisleithania 

și el e om bogat, — eu înoă trebue să re
nunț la buouria aceea. Pe viitor vom serba 
împreună Crăciunul, dâcă Dumnedeu ne va 
da viâță. Ași avă să-ți spun așa de multe, 
draga mea! Am umblat multă lume pănă 
aoum, pe uscat însă nu prea umblu, fiind
că am puțini bani de cheltuit. Apoi mie 
mi-se pare, oă Genua este cel mai fru
mos oraș din lume. ’Ți voiu istorisi acuși, 
câte vifore am înfruntat. Gândeam atunci, 
oă nu vă voiu vedâ nici odată. Nu sciam 
unde ne stă capul. Une-ori mi-se părea, că 
s’a deschis marea, vrând să ne înghită pe 
toți; alte-orl corabia nâstră umbla așa de 
sus pe vârful valurilor, încât îmi închipu
iam, că se pote să ne acățăm de oornul 
Junei. Eumi-am recomandat sufletul în grija 
lui Isus, m’arn rugat lui si vergurei feri- 
oite, apoi mi-am înohis ochii, să nu mai 
văd nimic. Dâr totuși te-am văclut pe tine 
și pe mititeii noștri. Am învățat dela un 
tovarăș, că dâcă vrem să vedem, ce se în
tâmplă acasă, să ne închidem ochii. Iimul- 
țămesc de acest sfat buu“.

(Va urma). 

sunt mai puterniol Slavii, adecă Cehii, Slo
venii, Polonii, Rutenii etc., decât Germanii, 
și va veni probabil înoă și acel timp, când 
ei îșl vor elupta chiar și preponderanța re- 
giminală.

Intre ast-fel de împrejurări nici nu se 
pote cugeta la o rupere a Germanilor dela 
Austria și la încorporarea lor la Germania, 
căol Cisleithania din oe în ce tot mai mult 
devine o diasporă națională. Cehii deja 
umplu cu massele lor Viena, și în scurt timp 
nu vor mai fi nici provincii ourat germane, 
nici curat slave. Germania însă, care încă 
n’a mistuit (!) pe Frances!, Poloni și Da- 
nesl, cu atât mai puțin ar pute astădl să 
înghită împreună cu Germanii austriaol încă 
și câte-va miliâne de Cehi.

Acestea, ca un esemplu de șovi
nism german, pentru-ca compatrioții 
noștri maghiari sâ nu se potă mân
dri, că numai ei singuri merită pre
dicatul de șoviniști.

SOIOILE OILEL y
— 6 (18) Iunie.

Alte persecuțiuni. Din Arad se sorie, 
că camera advocațială de-aoolo a pus sub 
acusațiune și a pornit cercetare disciplinară 
în contra d-lor advocațl Aurel Suciu din 
Arad și Mihail Veliciu din Chișineu, cari 
fuseseră osîndițl în procesul Memorandului. 
Ca „motiv1* se aduce împrejurarea, că în 
urma sentinței condamnatăre, amintiții ad- 
vooațl au fost opriți dela eserciarea advo- 
caturei și oă „în rolul anti-constituțional și 
nepatriotic* (!!), ce l’au avut, s’au folosit de 
calitatea lor de advocațl.

—o—-

Resvrătire în contra legei poliției (le 
câmp. Introducerea nouei legi, privitâre la 
poliția de câmp, amăresce atât de mult po- 
porațiunea agricolă de rând, încât nu odată 
locuitorii singuraticelor comune s’au răs- 
vrătit în mod formal în contra ei. 0 ase
menea răsvrătire se scrie, ca s’a întâmplat 
acum de curând și în oomona Cheț din Bi
hor, unde locuitorii asediară casa notarului 
și cerură, între amenințări, să ia la proto
col plâugerile lor. Notarul, de frică, se în
voi și luâ la protocol, că „locuitorii comu
nei nu vor se se supună legei poliției și 
ordinațiunei privitore la aplicarea aceleia, 
nu le recunosc ca obligătore pentru ei, și 
vor face tot ce le stă în putință pentru a 
împedeca eseoutarea loru etc. Autoritățile 
superiore au pus la cale mari cercetări în 
cestiunea acâsla.

De necredut. „Erdâlyi Hirado“ pu
blică o corespondență datată din Arad, în 
care se spun lucruri de necredut. Se 4'ce 
adecă, că preotul român gr. or. din Pelul 
mare (Nagy-Pâl), în comit. Aradului, cu 
numele George PetrovicI, s’ar fi dus în 
cjiua de 14 Iunie n. o. la inspectorul un
guresc de școle din Arad, căruia să-i fi îna
intat o plângere în contra învățătorului din 
comuna sa, Ștefan Leucuța, pe care să-l fi 
pîrît, cum dice fâia ungurescă, „nu numai 
pentru fapte nepatriotice anti-constituțio- 
nale, ci și pentru crima grelei vătămări 
trupesc!, cerând a se porni ceroetare con
tra lui, atât din partea procuraturei, cât și 
din partea administrațiunei comitatense“. 
Fapta „nepatriotică, anti-constituțională“ 
constă în aceea, că învățătorul Leucuța a 
colectat 70 fl., dintre cari 33 fi. să-i fi luat 
din lada bisericei, fără soirea preotului, ca 
președinte al comitetului parochial. Banii 
aceștia să-i fi predat apoi părintelui Man- 
gra pentru a-i întrebuința la acoperirea 
cheltuelilor făcute cu procesul Memoran
dului. „Grâua vătămare trupâscă“ ar con
sta în aceea, că învățătorul ar fi bătut pe 
nisoe sool'arl ai săi. Las’, că din însu-șl cu
prinsul corespondenței unguresol apare ten
dința vădită, de-a oalumnia prin minciuni, 
der nici nu ne este cu putință de-a presu
pune despre un preot român, că ar fi ca
pabil de-asemenl denunțări miserabile. Fo
rul competent pentru astfel de plângeri ar 
fi esclusiv Consistorul din Arad, de-a că
ruia diecesă se ține parochia din vorbă. 
Un preot, care ar ignora forul său compe
tent și ar recurge cu astfel de acusațiunl 

mișelescl la autorități streine, n’ar merita 
să mai servâscă la altarul unei biserici ro- 
mânescl nici un moment.

SCIR1 ULTIME.
Viena, 17 Iunie. Demisiunea mi- 

nisteriului Windischgraetz se consideră 
aici ca fapt împlinit. Omul situațiunei 
este acji contele Badeni, locțiitor în 
Galiția. Badeni fiind de origine Po
lon, se pare că acum în mâna Po
lonilor a ajuns deslegarea viitorelor 
probleme ale statului. O coalițiă în
tre Poloni și Germani e probabilă, 
chiar și la alcătuirea noului cabinet. 
Contrar acestora vor fi Slovenii din 
clubul-Hohenwart și conservatorii.

Viena, 17 Iunie. Monarchul a 
primit ieri, afară de ministru preșe
dinte Windischgraetz, și pe contele 
Goluchoivslci în audiență. Windisch
graetz a fost în posițiă de-a raporta 
monarchului despre hotărîrile consi
liului de miniștri de ieri, cari cul- 
mină în părerea, că cabinetul, avend 
în vedere lămurirea situațiunei po
litice, crede oportun a-și da dimisia.

,,Fremderiblatt“ anunță, că minis- 
teriul a luat hotărîrea, că decă stân
ga germană re mâne pe lângă inten
ția de a eși din coalițiune, va cere 
dela Majestatea Sa primirea demi- 
siunei.

Ca viitori miniștri președinți se 
amintesc contele Leo Thun, locțiitor 
în Boemia, și actualul președinte al 
parlamentului, br. Chlumetzlcy. Despre 
Plener se crede, că va remâne în 
noul cabinet, Wurmbrandt însă la nici 
un cas nu.

Belgrad, 17 Iunie. Radicalul 
,,Odjek“ și „Moli Journal11, urgiteză 
de săptămâni de cjile investigația 
contra directorului temniței din Po- 
cerovap, esistând bănuiala, că osen- 
diții în procesul-Cebinap, sunt ispi
tiți a fi înveninați prin mâncări. 
Bănuiala acesta e cu atât mai în
temeiată, căci cei mai periculoși 
membri ai partidei radicale, Tajsici 
Ranko și profesorul Rujici, cari încă 
au participat în conjurațiune, s’au 
bolnăvit dintr’odată greu în numita 
temniță, așa, că regele i-a agrațiat. 
La provocarea pressei, guvernul a 
ordonat o anchetă și, ieri au fost 
ascultați cei doi osândiți agrațiați, 
cari susțin hotărît, că mâncările pri- 
sonierilor politici sunt Mestecate cu venin, 
procedură rămasă încă de pe timpul 
regimului lui Milan. „Mali Journal1* 
publică sensaționala scire, că profe
sorul Rujici a murit deja.

Constantinopol, 17 Iunie. Porta 
a trimis cătră tbte puterile o notă- 
circulară în care protesteză contra 
hotărîrei Rusiei, de a trimite o flotă 
în Djeddah, care și-ar lua calea prin 
Dardanelle.

Sein telegrafice.
Vietlă, 18 Iunie. Demisiunea cobi* 

netului austriac s’a așteptat pe astăcjl 
înainte de amec|i.

Majestatea Sa a primit eri în 
audiențe mai multe persone însem
nate politice.

Ca următor al ministrului-pre- 
ședinte Windischgraetz se amintesce 
contele Badeni și contele Thun.

NECROLOG. George Pap de Băsescl, 
in numele său și al familiei sale, cu inima 
frântă de durere anunță, că iubita sa soțiă 
și îngrijitorea mamă

Mnria Pap de Băsescl — Losonczi, 
în 11 Iunie a. o. sera la 6 */2 ore, după îm
părtășirea cu sântele sacramente, în etate 
de 69 ani, în al 34 an al fericitei sale că
sătorii, după lungi și grele suferințe, a ră
posat în Domnul.

Imormântarea va fi, după ritul greco- 
cat. Joi, la 13 Iunie d. a. la 4 ore.

Sânta liturgiă pentru repausul sufle
tului se va celebra Vineri, în 14 Iunie, di- 
mineța la 9 ore în biserica greco-catolică 
din Basescî.

Băsescl, 11 Iunie 1895.

AVERSE.
Coda de per a Chinesilor. Din Sudul 

Chinei a sosit la împăratul chineseso din 
Peking o mare rugare, în care se cer 
unele reforme, și între altele delăturarea 
usului de a purta părul în formă de cddă. 
Pretensiunea acâsta nu este așa de neîn
semnată, cum se pare. Rugarea vine, cum 
am dis, din Sud, adecă din China Chine
silor, și nu din Nord, care este China 
Mandșurilor. împăratul, cum se scie, este 
Mandșu, și seminția acâsta introduse coda 
de păr în China atunci, când o cuceri. 
S’au pus pedepsele cele mai grele pe ca
pul aoelora, cari ar cuteza să-ș! lapede 
coda. In fine datina de-a purta codă de 
păr, atât de urgisită de popor, s’a înrădă
cinat, și coda a devenit cu încetul obiect 
al mândriei și al adorărei. Este sciut, că 
Chinesii mai bucuros îșl jertfesc viâța, de
cât să-și taie coda de păr din cap. Dâcă 
acum chiar înși-șl Chinesii cer delăturarea 
codei, împrejurarea acâsta dă dovadă des
pre o sohimbare colosală în vederile popo
rului. Delăturarea aoestei datini mandșu- 
rice pote să aducă cu sine chiar și căderea 
dinastiei Mandșu.

Drumul de fer transsiberian. Cons
truirea drumului de fer transsiberian va fi 
de sigur una din operile cele mai mărețe 
ale epocei ndstre. Grație aoestei mari căi 
ferate, a cărei lungime va fi de peste 7600 
chilometri, se va pută străbate în 15 ciile 
drumul dela Petersburg pănă în Japonia. 
Linia e împărțită în trei secțiuni, ale că
ror lucrări urmâză cu mare activitate sub 
auspiciile împăratului însuși. „Revista Sciin- 
țifică consacră acestei lucrări uriașe o notă 
amănunțită de cel mai mare interes. Nu e 
trebuință să insistăm asupra importanței 
politice și economice a operei gigantice a 
cărei realisare o urmăreso Rușii ou o te
nacitate și o energiă care-i onorâză. Se 
pote ca acâstă influință să nu se prea în
tindă asupra traficului mărfurilor grele, 
care caută pretutindeni prețuri reduse și 
care în mare parte vor preferi calea ma
ritimă. Dâr sunt mărfuri, cum e câiul și 
mătasea spre pildă, cari pot suporta pre
țuri de transport mai ridicate și oarl au 
interes să părăsâsoă calea maritimă pentru 
calea ferată. Drumul de fier, în fine, va 
absorbi fără îndoială cea mai mare parte 
din traficul călătorilor și al coletelor poș
tale. Trecerea din Shangai în Europa prin 
Vladiwostok se va face de aoi încolo în 
20 de cjil0) de unde pănă aoi, prin canalul 
Suez, trebuia 45 de dile, și prin Trans-

Lîtera^ură.
A apărut Nr. 11 din anul al doilea 

al revistei ilustrate pentru familie 
„Vatra“; având următorul sumar; Q 
familie domnescă în exiliu (urmare șr' 
fine), de Neculai Iorga;(Zestrea, de Guy de 
Maupassant, Tr. de C. Ramură; Sburătore, 
de Ion Brâzu; Unei visătâre, poesie de 
Ion Țicudianu; Parioidul, de Guy de Mau
passant, Tr. de C. Ramură; Nora, dramă 
în trei acte, de Henrio Ibsen (urmare) Tr. 
de B. Marian; Dela sat, poesie de Maria 
Cunțan; Majoratul, de Hoffmann, (urmare 
și fine) Tr. de C. Ramură; Fel de fel, de 
%*. Ilustrațiile : Cădut!; La rugăciune ; 
După culise; Chopin; O telegramă; Mănăs
tirea Voronețu; Tinere Japonese la recolta 
ceiului.

*
In tipografia archiepisoopâscă Silvestru 

Moranu-Andrievicl din Cernăuți (Buco
vina) a apărut: Carte de cetire pentru 
cursul de repețire, de Ntcolae leremievid- 
Dubeu, învățător la școla de aplicația a pe- 
dagogiului i. r. în Cernăuți. Cartea conține 
117 bucăți de cetire alese, da diferiți sorii- 
torl buni. Prețul unui esemplar de 260 pag. 
format mare costă numai 80 cr., legat 1 fl.

Proprietar: Dp. Aurel
Redactor responsabil: Epegoriu Maior.
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Cursul la bursa dîn Viena.
Din 17 Iunie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.50
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 4y2°/0 • 125.50
Icapr. căii. fer. ung. în argint 472% 103.15
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 123.50 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 98.30
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.75

.LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 147.50
Renta de hârtie austr...............101.20
Renta de argint austr...............101 35
Renta de aur austr................ 123.10
LosurI din 1860   156.75
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1078.— 
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 488.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 406.70 
NapoleondorI........................................ 9.63l/2
Mărci imperiale germane . . . 59.4272
London vista....................................121.45
Paris vista.................................. 48.1772
Rente de corone austr. 4°/e. . . 101.40
Note italiene................................... 46.0271

Nr. Î074-1895.

PUBL1CAȚIUNE
Comuna orășenescă Brașov (în Unga

ria) intenționezâ de a vinde per trupina 
venitul materialului de lemne pro 1893, 
pănă inclusive 1895 din pădurile de pe te
ritoriul Săcelelor, și anume:

1. In re vierul Cernat „în partea de 

pădure „Divid Mârton-v61gyeu 1067 m3 
lemne de fag și 3756 m3 lemne de brad.

2, In partea de pădure, „Kisâg“ (cer
cul Satulung) 15399 m3 lemne de fag.

3. In revierul „Zizin,“ în partea de 
pădure „Sugd“ 1272 m3 lemne de jfag, și 
925 m3 lemne de brad; în partea de pă
dure „Tejko“ 1397 m3 lemne de fag, și 
1118 m3 lemne de brad; în partea de pă
dure „Nagy sugo pataku 694 m3 lemne de 
fag, și 1050 m3 lemne de brad.

Condițiunile de oferte și de acele con
tractuale se află la oficiul orășenesc fores- 
tieral spre examinare în decursul orelor 
oficiose.

OferențiI au de a-șl așterne ofertele 
provădute cu timbru de 50 cr., cel mult 
pănă în 4 Iulie a. c. înainte de prânz 
la 12 ore la primarul orașului Brașov. In 
ofert are de a se aminti în cifre și litere 
suma ce se oferă pentru metrul cubic a 
lemnelor de fag și de brad și tot-deodată 
dechierațiunea’, cumcă oferentului i sunt 
cunoscute condițiunile de oferte și acele 
contractuale și că se supune lor necondi
ționat.

Ofertele au de a conține un vadiu de 
3°/0 din suma oferată; acest vadiu se pote 
estinde atât asupra întregului material de 
lemne, cât și asupra singuraticelor părți de 
pădure. — Numele și locuința oferentului 
au de a se aminti cu acurateță.

Deschiderea ofertelor va ave Ioc în 
4 Iulie a. c. după prând la 3 ore în biroul 
primăriului.

Brașov, 8 Iunie 1895.

725,1—3 Magistratul orășenesc. 

ânunciuri 
(inserțiuni și reclame) 

Suniu a se adresa subscrise, 
adminestratăuni. Sn casiaBsl jm- 
blicărîî unui anunciu mai muH 
de odaia se face scădemântâ, 
care cresce cu câiu publicarea 
se face maâ de multe-orî.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei.“

Marea Descoperire a Veacului \ 
ELIXIRUL GODINEAU este singurul leac | 
(fără nici o primejdie) In conlra WepiltiXltei. Vindecarea anomicilor, a Sleitilor, etc.

ÎNTINERIREA si prelungirea vietei ____________ ______ ____ - Ț_______
Admiuistra|ia EI.IX.IRUL.UI GODUMEAU li PARIS, 7, r. Samt-Lazare. 

BROȘURA GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

\l< gAiepe ELIXIRUL GODINEAU |( la BUCUREȘTI, la UIo lâMFIBEBOV, dro/iut; /
la JAȘl, la D.D. Frați KONYA, farmaciei. f

la Galați: STALSKI, farmacist; la Ploieștii la D-nil J. & T. CHRISTESCU, drugoîștl; la 
Roman: la D-nulft D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la ,.MINERVA."

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 

lămurit și s6 arate și posta ultimă.

Administrat. „Gaz. Trans.'11

Cursul pieței Brașov.

Din 18 Iunie 1895.
Bancnote rom. Câmp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cnmp.
Mărci germane Cump. 
Ruble rusescl Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fono. Albina 5%

9.57 Vend.
9.50 Vend.

9i6O
9.55

9.59 Vend. 9.63
5.75 Vend. 5.75

59.13 Vend. --
129.— Vend. —

10.75 Vend. —
100.25 Vend. 101.25

Xksrsul tr ©xiixLrîlor
pe liniile orientale ale .căii ferate de stat r. u. valabil din S Mas 0095=.

&Budupesta-Predeal

I
l 

!■

Tren 
de 

persdn.
i

10 -
8.30

11.31
2.—
3.42 ‘
3.58
4.38
5.20
5.43

Tren
accel.

8.05
2.15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10 37

Trenă 
român 
expr.

8 05
1.55
3.56

11.41
11.55

1.—
1.02

1.39
2.13
2,28
3.30

Tren j Tren 
persân.! aGCG^-

8 05
5.45
'J '>1

11 53
1.48
2.16
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
S40
9.08

10 40
11.25
11 54
12.04
12.34
1.—
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10

6.1^
6.41
7.16
8.-

4.16

5.07
5.14
5 59

7.50
8 30
9.03
9.38

10.25

I

Y8.17
8 33

4.17
4.50

pl.

!
SOS.ț 
pb I

V
S0,S- l CI uși 
pl.

5 55

Brașov .

Crsciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

Timiș > 
Predeal 
Bnchfesol <

2 ia
9.13

11.1J
12.53
2.12
2.2Q
2.50
3 26'

Viena .
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd 
Rev . .
Bratca .
Ciucia .
B -Huiedin
Ghârbâu

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud

Copșa-mic
Mediaș . ,
Elisabetopol 
Sighișora 
HașfalSu 
Homorod 
Agoștonfalva 
Apața 
Feldiora

Trenu

1

Tren
accel.

Tren 
de 

persdn

Tren 
român 
expr.

Trenu 
de 

person.

3— 1 55 1.55 7.20 6.25
5 45 7.25 7— 1.50 8.10
2.29 5.23 3.50 11.44 4.43.

12.05 3.46 1.21 10.03 2.17'
2.26 11.04 8.43 11.32
2.19 10.44 8.38 11.17
1.52 10.07 8.11 10.42
1.26 9.30 7.48 10.13

9.10 9.50
5.40 12.47 8.31 7.08 9.19 J
4.52 12.17 7.53 6.39 8.37
2.55 6.53 7.37
2.- 11.01 6 14 5.25 7~
5.45 10.45 4.48 6.45
5.18 4.23 6.27 ||
3.53 9.23 3— 5.21
3.06 8.49 2.00 4.47 |
2.48 2.- 4.31 1
2.40 1.51 4.24 1
2.11 8 23 1.23 4.031
1.45 8.06 12.54 3.42
1.10 7.69 2.49

12.39 2.24
12.24 7 30 2 10
11.48 1.38 |
11.29 6.56 1.1811.14 6.54 1.01110.55 6.41 12.4610.21 6 20 12.16
9.42 6£3 11.39!
9.13 5.33 11.17
7.45 4 27 10.02
7.03 3.53 9,22
6.36 3.37 8.575.58 3 16 8.23
5.08 2 45 7 43
7.01 2.18 10.19 7.01
6.-' 1 42 9.39 6—
5 11 1.12 9.12 5.11

8.35 5.35

trenă 
mixtă

7 33
7.53

8.35
10.28

Trenu 
de 

persân.

trenu
de 

persdn. mixtă

trenă

11—
11.20

(Dwcerdea — ®ș»rlieiw — Bfiegb.-săsesc.

Nota: Orele 
însemnezi orele de nopte.

Trenu 
mixtu

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân

2.25 8.10 3.11 8.59 pl.
3 14 8.51 3.52 9.40
5.07 10.27 5.26 11.11 sos.
5.40 10.42 5.36 pl.
7.19 12.21 7.19 sos.

Cacerdea .
Ludoșâ. . 

j Oșorheiu .

Regh.-săs..
însemnate in stânga

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persdn.

sos.

{pl-
• Isos.
. pl.

stațiunilor»

2.36
1.58

12.25'
9.25
7.4.,

1.18

trenă
mixtu

4—
4-20

trenu
■ de

persdn.

10.19
10.39

5.10
4.50

10.30
10.10

3.30
3.10

Ghiriș
Turda

trenu
mixtă

trenu 
de 

person.

9.12
8.52

trenu 
de 

persân.

trenu
mixtă

€?®jpșa-mică — — Avrigia — IT&g&rasii

trenă 
mixtă

trend 
de 

person.

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtă

trenu 
de 

persân

trenu 
de 

persân.
1

pl. Copșa mică . sos. 
Ocna . . .

sos. 1 ( p1.pl. i Slbnn ’ • • (sos.
A Trig . . .

sos. Făgăraș . . p).

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02

2.20
3.57
4.19
4 36

11.34
1.03
1.25
1.46

7.10
8.59
9.15

6.20 12.35
11.01
10.36
8.33
6.54

5.12
4 49

6.16
8.42

3.31
6.08 3.28 4.05

trenă 
mixtă

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenă 
mixtu

trenă 
mixtu

trenă 
mixtu

11.35
11.54
12 20

trenă 
mixtă

4.55
6.36

4.25
4.48
5.23

trenu 
mixtu

10.29
10.46
11.12

trenă 
mixtu

9.15
10.35

® i

i s t r i ț a

trenu 
mixtu

7.36
6.06

Brașov . 
ZerneștI.

4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

Siiueria
Cerna . 
Huueddra, .

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

&31
7.20

Nighișoi’a—®d®a'Sueâii-secsttesc

9.10
1.01
4 55

4.20 Mureș-Ludoș ....
Țagu-Budateliotî . . .
Bistrița........................

6.464.— 7.21
7 07
9.59

4.15
1.16

A r a d — T i m i s ® r a

6.20
7.08
8.01

11.30
12.47
2.05

5.-
6.14
7.39

Aradfi.........................
Vinga.........................
Timișora....................

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15
--------------------------------------------- y

CareHS-mari — îSelăsa

trenu 
mixtu

trenu 
mixtă

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

trenu 
mixiu

I trenu
l mixtă

tx enă 
mixtu

5.30
1O7Î7

4.15
9.18

Careii-mari . 
Zelău . .

9.06
4.20

7—
3.01

3.22
6.20

11.08
1.59

Sighișora . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
7.15

5.32
3—

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în dr6pta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


