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Șovinism idiot.
Brașov, 28 Iulie v. 1895

Pe când lumea politică euro- 
penă este atât de preocupată de ne
siguranța situațiunei și de marile 
evenimente, ce se prepară în ascuns, 
pe atunci politicianii maghiari se 
fac a nu vede, a nu auc|i nimic și, 
urmându-șl calea lor cea vechiă, 
pare că ar căuta în adins ocasiu- 
nile, de-a se isola pe sine și de a-șî 
contrage odiul lumei culte prin pro
fesarea celui mai ridicul șovinism și 
netoleranță de rassă.

Avem înaintea ndstră numerul 
mai recent al unei foi guvernamen
tale unguresc!, care în articulul seu 
de fond pledâză nu mai puțin, de
cât pentru prefacerea cârciumelor, 
cafenelelor, stabilimentelor balneare 
și a tuturor întreprinderilor comer
ciale de pe întinderea „globului ma
ghiar" în tot atâtea ateliere de ma- 
ghiarisare.

Vorbim despro „Kolozsvăr", care 
în Ardeal fîgurâză ca cea dintâi fbiă 
ungurescă guvernamentală. După ce 
susține, că șovinismul, cu care Ma
ghiarii stărue se propage limba și 
sentimentul maghiar, „nu este o apu
cătură bolnăvicibsă, nici un caprițiu 
de prisos", ci o „cestiune de esis- 
tență" pentru ei, foia ungurescă con
stată cu mulțumire, că pe terenul 
politic și cultural Ungurii, în ceea 
ce privesce maghiarisarea, „îșl îm
plinesc datoria destul de bine". Cu 
atât mai reu însă stă lucrul cu cârciu
mi ele. Aici chelnerii vorbesc între 
sine mai mult nemțesce; dâcă un 
strein întră în restaurant, chelnerul 
îl agrăesce în limba acestuia, ba — 
auiți minune,—chiar și listele de bu
cate sunt scrise în unele locuri și 
în limba germană!

Foia ungurâscă cțice, că aceste 
aparițiunl sunt „scandalbse și revol- 
tătore". Restaurantul și cafenăua 
sunt cele mai cercetate locuri de 
întrunire și de aceea ar dori, ca 
aceste locuri, „importante din punct 

de vedere național", se aibă carac
ter deplin maghiar. Conjură, deci, 
pe toți cârciumarii și chelnerii, ca 
să pună și ei umărul la carul ma- 
ghiarisărei.

Trebue că s’a înglodat tare 
acest car, dâcă boii, ce’l trag, au 
ajuns se fîă avisațl la ajutorul chel
nerilor.

Suntem dedațî a aucji ast-fel de 
lucruri din partea Maghiarilor și 
n’avem să ne speriăm de loc. Pu
blicul cu greu se va pute hotărî se 
învețe limba chelnerilor, dâr nici 
chelnerii înși-și nu se vor prea simți 
îndemnați de-a da ascultare vocei 
guvernamentale a lui „Kolozsvâr", 
căci de, ei au mai multă indepen
dență, ca cei ce se află pe „terenul 
politic și cultural", unde trebile se 
fac la poruncă.

Cu tăte acestea, faptul e carac
teristic, căci arată miopia politicia- 
nilor maghiari, cari nici aȚl, când 
totă lumea îi urgisesce pentru ne- 
toleranța și esclusivismul lor fana
tic, nu s’au deșteptat din somn.

Resultatul nu păte fi altul, de
cât că în astfel de împrejurări lo
cuitorii nemaghiari vor fi siliți a în- 
cungiura tot mai mult ori-ce puncte 
de întâlnire cu acești idioțl șoviniști 
și vor căuta a-și strînge tot mai tare 
rândurile între sine și între cei de-o 
sărte cu ei, âr Maghiarii vor rămână 
și mai mult isolați nu numai de lu
mea dinafară, înaintea căreia atât 
de mult s’au deochiat, ci și de toți con
locuitorii lor nemaghiari, cari au o 
consciință de sine.

i

Voce catolică despre Congres.
Foia catolică ungurâscă „Ma

gyar Neplap11 publică privitor la Con
gresul de mâne un articol, pe care 
îl reasumăm în următărele:

La început articolul polemisâză cu 
foile jidano-maghiare, cari strigă în gura 
mare, că Congresul trebue oprit. Oprirea 
acesta însă s’ar pute face numai pe cale 
ilegală, nici odată însă în formă legală. 

Spunând, că dâcă legea dă drept de li
beră întrunire unui cetățân, atunci trebue 
să i-se dea și altuia, continuă ast-fel:

„Românii, Slovacii, Serbii iau parte 
frățesce cu noi la sarcinile statului. Fiii lor 
sunt în armata maghiară. In cas de răs- 
boiu ei luptă într’o liniă cu fiii noștri; ei 
îșl espun trupul puterei glonțului și vîrfu- 
lui baionetei în interesul patriei maghiare. 
Condica lor de dare adeveresoe, că ei îșl 
varsă filerii în visteria maghiară, tocmai,oa 
și noi. N’ar fi dâră un lucru fără consciință, 
că pe când ei portă într’un rend cu noi 
jugul statului, să-i eschidem dela isvorul 
răooritor al drepturilor ? Nimeni în patria 
acâsta nu este iertat să fiă sclav. Timpul 
sclăviei a trecut. Suntem într’o formă ce
tățeni liberi toți: Maghiari, Germani, Slo
vaci, Sârbi, Români. Ceea-ce unuia îi este 
iertat, altuia nu-i pote fi oprit; ceea-ce dă 
legea unuia, altuia nu-i pote denega forța 
brută. Dâcă Maghiarii, socialiștii, guverna
mentalii, catolioii etc. țin adunări libere, 
atunci cu ce suflet s’ar pute intercjioe aoesta 
Românilor, Slovacilor, Sârbilor, cari, ce-i 
drept, după limbă nu sunt Maghiari, însă 
din punct de vedere al cetățăniei de stat 
sunt tocmai așa Maghiari, ca Dobriținenii ? 
Dreptate numai, cinstiți domni jidani!

„Nisuințele contrare statului trebue 
ce-i drept împiedeoate, însă oine pâte sâ 
prejudece conferența naționalităților? Dor’ 
nici nu soim, că ce voesc! A cere, a-șl aș
terne dorințele îi stă în drept fiă-oăruia, 
chiar și în Honolulu. Să-i ascultăm mai în- 
tâiu, că ce voesc, și dâcă cererile lor sunt 
echitabile, se le împlinim. Nu ne temem a măr
turisi, că “i au pretensiunl îndreptățite și echi
tabile. Foia guvernamentală „Nemzet^ scrie, 
că nu trebue să te dai îudărăpt chiar nici 
dela nedreptate, când e vorba de interesul 
starului. Buci-ne numai o ast-fel de dogmă 
morală „Nemzet" și țină-și-o pentru ea. 
Mirosă grozav a Talmud. Noi ținem cu 
Evangelia, care nici odată nu permite ne
dreptatea. Că la cei din partida guvernu
lui țînta sfințesce mi ocele, o seim forte 
bine....

„Ținem de-o greșâlă pericnlâsă opri
rea plănuitei adunări. Trebue să ascultăm 
pe naționalități, ca să seim, ce vrâu; și 
dâcă pretensiunile lor sunt echitabile, să nu ne 
temem a-le împlini. Deoă însă nu sunt echi

tabile, trebue să le spunem fără de niol o 
patimă: „amicilor, voi nu vreți egalitate 
basată pe drepturi, oi privilegii. Acestea 
contrariându-se cu principiul egalității, nu 
vi-le putem da". Atunol apoi putem privi 
liniștiți și împrejurarea, dâoă ou plângerile 
lor vor merge înaintea tribunalului străi
nătății...

„Ce folos va avâ însă statul, dâcă va 
opri Congresul naționalităților? Nimic! 
Ce-am câștigat? Nimic! Și ue au pierdut 
naționalitățile ? Nimic! Se vor retrage alt- 
unde-va, merg pe teritoriu străin, de pildă 
în Elveția, și-l vor ținâ acoZo. Numai cât 
atunci Congresul va fi cu mult mai pasio
nat, și Europa va cp00: e dâră adevărat, 
că Ungaria asupresce pe naționalități, căci 
âtă, ele au trebuit să mârgă în străinătate, 
ca să se înțelâgă asupra stării lor.

„Foile jidano-liberale numesc ârbă 
cutezare faptul, că drept loo al Congresului 
au ales Budapesta. Intr’adevăr, ce vorbă 
șuchiată e acesta? Dinpotrivă, acâsta e o 
disposițiune forte înțelâptă și patriotică. Prin 
acâsta au recunoscut capitala de punct cen
tral, de teritoriu, care e cel mai vrednic 
pentru a-se ținâ în el adunări regnicolare. 
Prin acâsta ei se mărturisesc, oa fii ai pa
triei maghiare, fiind-oă doresc a-se întâlni 
în inima patriei maghiare, de bună sâmă 
pentru-oa să arate, cum bate inima lor 
acolo, âr nu în BuourescI, Moscva, ori Bel
grad. Seu doră ar fi fost mai bine, decă ar 
fi ales, ca loc de întrunire Turoț-St.-Marti
nul, ori Blașiul ? De acâsta s’ar fi bucurat 
mai mult liberalismul-jidan! Noi însă nu.

„Nu cunâscem programul luorărilor 
Congresului, dâr audim și soim, că un punct 
al lui este a adresa o rugarc cătră regele in 
cestiunea grațiârii conducătorilor români osân
diți. Pe cum se vestesce, cu privire la 
aoâsta vor face propunere toți Slovacii și 
Sârbii.

„A trecut un an, de când figurile con
ducători române au fost osândite la tem
niță prin sentință draconică nemilosă. ț)eu, 
ar fi avut pănă acum ocasie guvernul, să 
chibzuâscă, că acâstă sentință neumană nu 
este spre ondrea justiției din Ungaria, și 
el ar fi trebuit să inițieze fapta grațiărei. 
Insă d-1 Bânffy se pricepe numai la hă
băucii. Va face însă acâsta Congresul na
ționalităților. Și corect. E timpul, ca con-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Strălucire dispărută.
Limbuții din Tuilerii.

De Aug. Scheibe.
(Fine)

Dâcă aceste și alte afaceri ale cjilei 
erau isprăvite, împărătâsa adeseori abia mai 
avea încă timp să se îmbrace pentru oină, 
care era fics la 7 ore și jumătate.

In cjilele, în cari luau parte la masa 
de curte numai personele aparținătore „ser
viciului de onore," împărătâsa, oare în a- 
partimentele sale private purta de regulă 
numai mătasă netedă și nâgră, schimba a- 
câstă toaletă de casă cu o haină cu trenă 
din catifea închisă, sâu din atlas de oolore 
strălucitâre. Dânsa îșl punea numai forte 
puține podobe; nicl-odată însă nu uita pri
mul dar al împăratului, o fâiă de trifioiu 
din smaragde și diamante, precum și oele 
5 inele la degetul al patralea, dintre cari 

fiă-care îi amintea un însemnat eveniment 
din viâța sa și pe cari nicl-odată nu le 
lua jos.

împăratul, oare tot-dâuna arăta cel 
mai mare respect și atențiune față de soția 
sa, o aducea la masă din odăile sale. La 
masă, înalta păreche ședea lângă oltaltă, 
împărătescul prinț, oare începând cu al 
optulea an al etății sale, mânca împreună 
ou părinții săi, îșl avea locul la stânga îm
păratului.

La cafea, care se servia în așa nu
mita sală a lui Apollo, mesenii ișl petre
ceau în mod forte negenat. împăratul con
versa vioiu cu domnii și damele presente, 
âr după aceea lua de regulă vre-unul dintre 
micile jocuri de cărți, pe cari le ținea la 
îndemână spre a se reorea, âr împărătesa 
îi urina.

Din când în când, spre a amusa pe 
prinț, întrâga societate se aduna, după obi
ceiul de-atuncl, la o partie de lotto. Vre-un 
alt joc nu s’a jucat nicl-odată în Tuilerii. 
Pe la 10 ore se lua o tavă de ceaiu, pe 

care o pregăteau damele împărătesei în 
sală. împăratul se retrăgea de obiceiu ime
diat după aceea, în vreme-ce împărătâsa 
mai petrecea cel mult 1—iy2 âre într’o 
conversațiune forte vioie, spre a se da apoi 
și densa odihnei.

Indată-oe bătea două-spre-4ece ore, 
porțile Tuileriilor se încuiau. OrI-cine voia 
să mai esă și să intre, trebuia să se legi
timeze și să-și anunțe numele a doua 
diminâța căpitanului castelului.

Peste tot, nici o măsură preventivă 
pentru siguranța personală a Majestăților 
Lor nu se trecea cu vederea. Așa, afară de 
garda militară, care (Țlnic se schimba și 
(jilnic primia o altă parolă, se mai afla în 
Tuilerii chiar și un număr ore-care de po
lițiști secrețl. Bine îmbrăcațl și nedeose- 
bindu-se întru nimic de ceilalți domni, ei 
obiclnueau să stea în grupuri pe sub prin
cipalele portaluri, și după aparință să dis
cute fără grije unii cu alții, în timp oe cu 
ochi de Argus scrutau pe cei ce eșiau și 
intrau.

Dâcă împăratul, — care călătoria mai 

des într’o ușurică trăsură, însoțit numai de 
un singur domn din suita sa, — părăsia 
palatul, atunci între publicul, care în atari 
momente se aduna de obiceiu înaintea por
talului, se aflau ârășl mulțime de polițiști 
în haine civile. Se putea sci apoi cu sigu
ranță, că în ourend după pleoarea trăsurei 
împărătesă, are să urmeze la o mică dis
tanță o altă trăsură, care asoundea pe șeful 
polițiștilor secrețl ai siguranței, cari erau 
postați de-alungul drumului, pe care și-’l 
lua supremul cap al statului. Intre acești 
âmenl se distinse îndeosebi un corsioan cu 
numele Alexandria, care devotat împăratu
tui, cu credința unui câne se ținea în apro
pierea lui, așa încât unde apărea el, îndată 
se putea deduce tot-dâuna imediata ivire a 
stăpânului său. Alexandria a fost aoela, 
oare zădărnei atentatul plănuit de Pianori 
și care în Ingrozitârea sâră a atentatului 
lui Orsini (14 Ianuarie 1858) în strigătul 
răniților și în loviturile de spaimă ale cai
lor căcjuțl, răpi aprope cu forța părechea 
împărâtâsoă din sdrobita.trăsură și o. puse 
în siguranță.
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ducătorilor sâ li-8e desohidă ușile temni
țelor.

„Avem un cuvânt și oătră oonvooă- 
torii Congresului. Sâ fiă cu grije la aoeea, 
ca față cu bănuelile răspândite, sâ dea es- 
presiune deschisă și hotărîtă aparținerei 
lor la statul maghiar. Congresul să ser- 
vâscă de prilej și la aceea, oa să dea o 
desmințire oausei de nepain’oiisw». Sâ pro
testeze contra învinuirei, că activitatea lor 
ar fi normată de tendințe nepatriotice. Să 
declare, că deși nu sunt Maghiari după 
limbă, sunt însă cetățeni maghiari, și vrâu 
sâ râmână pentru tot-dâuna ca atari. (Mi
nunat program — Culeg.)

„Dâcă vor face acâsta, atunci victoria 
causei lor e pe jumâtate asigurată“...

Voce germană despre Congres-
Dintre mulțimea de cjiare, cari 

au scris articull asupra Congresului 
de mâne, merită o deosebită aten
țiune, ceea-ce scrie cțiai’ul ^Deutsche 
Volksblatt“ din Viena, care dice între 
altele:

„Salutăm cu bucurie, oă convooătorii 
Congresului au ajuns în sfîrșit la convin
gerea, că politica Memorandelor și a plânge
rilor într’un stat, ca Ungaria, nu duce la scop, 
și că națiunile nemaghiare de sub Corâna 
Sf. Stefan numai așa pot sâ-șl recâștige 
drepturile, dâcă se vor organisa politioesoe 
și astfel unite vor păși contra maghiarismu
lui. Ele au stat prea mult departe de arena 
politică (De parlament? — Culeg.)

„Seim sâ apreciăm greutățile și pie- 
deoile, oarl se pun în Ungaria acelora din
tre nemaghiari, cari voesc se între în par
lament. Legea electorală maghiară și ese- 
outarea ei este o ironiă pentru noțiunea li
bertății cetățenescl...

„Este o lucrare uriașe, de care s’au 
apucat Românii, Serbii și Slovaoii din Un
garia. Ea însă trebue începută, decă voesc 
ei să-și oroescă o altă sorte. Noi regretăm, 
că Sașii transilvăneni nu iau și ei parte la 
ea. Ei ar trebui să ajungă odată la oon- 
sciința, că e atât în interesul lor propriu, 
cât și în interesul poporului german din 
monarchia nostră, să sdrobescă odată he
gemonia maghiarismului.

Afacerea-lancu.
Sibiiu, în August 1896.
(Fin e.)

La anul 1881 un trimis al darului 
„Pești Naplo“, în Abrud, a constatat în 
fața locului cele scrise de d-1 Iosif Sterca 
Șuluțiu, care, ca martor ocular, îl luase pe 
lancu în apărare în „Memoriile“ sale, în 
contra unor insulte nedemne.

Cred, că voi ave ocasiune, a vă îm
părtăși tote dovezile memorabilului recurs 
amintit.

Acum de-ooamdată Vă trimit atesta
tul datj.de d-1 Șuluțiu, ca martor clasic.

Dâcă era vi’un bal în locuința privată 
a unor personagii înalte, și decă împăratul 
și împărătâsa promiseră, că vor participa, 
atunci măsurile prevenite de siguranță se 
duplioau.

La sărbărl de măscl și de costumurl 
fiă-care ospe, înainte de intrare, trebuia 
să-și răoorâscă masca și număroși membri 
ai poliției secrete steteau la intrare, se 
amesteoau între ospețl, seu ohiar presentau, 
îmbrăcațl ca servitori, mijlooe de răcorit.

Impărătesa eșia aprope tot-deuna în 
trăsură deschisă, cu patru cai, însoțită de 
jockey și visitii în livrele verdl și aurite. 
Ea făcea prin acâsta o impresiune de mare 
eleganță, deși în aceste preâmblărl cu tră
sura obiclnuia să îmbrace peste îndatinata-i 
haină de casă, numai o manta, de-aitfel 
forte elegantă, și să-și pună o pălărie cu 
totul năuă, și asemenea hainei. Ea mulță- 
mia suridend și cu un grațios compliment 
publicului, ce o saluta. Când trecea prin 
porta de eșire, densa era aprâpe tot-deuna, 
precum se părea, ocupată cu oopciile mă
nușilor ei forte înguste, o mică greșâlă 

Acesta, în traduoere românâscă, urmâză 
mai jos.

Corespondentul.

Atestat.
Subscrisul, după cea mai bună a mea 

ounoscință și oonsciință adeveresc, că, în 
10 Maiu 1849, cu ooasiunea, când cetatea 
Abrud a fost prăpădită, Maghiarii, mai 
ales femei și oopii, la casa părinților mei 
au căutat și aflat sout, în contra furiei po
porului.

Părinții mei, eu și frații mei, între 
cele mai mari sforțări i-am adus pe acei 
refugiați neferioițl, împreună eu aceia, pe 
oarl i-am întâlnit în drum, și i-am luat sub 
scutul nostru, în biserica gr. cat., unde 
tatăl meu era prim-epitrop, precum se do
vedesc tâte aceste și prin descrierea, ce 
se află în foița clarului „Pești Naplo“ din 
31 August 1881 Nr. 238, apoi prin atesta
tul (Promemoria) fostului jude din Abrud 
sat, George Borza de dato Abrud în 14 
Februarie 1892.

In scurt timp a sosit și lancu, co- 
mandantele Românilor acolo, și a dispus, 
ca refugiaților să nu li-se întâmple nici 
un râu. Altoum nici altarul, nici casa lui 
Dumnecjeu nu i-ar fi putut mântui de furia 
poporului

Tăte acestea le-am publicat eu în 
„Memoriile44 mele apărute în auul 1877, ou 
cea mai severă imparțialitate.

lancu ’mi-a fost conșoolar, er tatăl 
meu superiorul acelui ținut; am avut deci 
ocasiune destulă de a’l cunosce și studia 
pe lancu; declar der, ou totă hotărîrea, 
că lancu, ca un bărbat human, onest, ou 
inimă nobilă, ou caracter, s’a bucurat nu 
numai de simpatiile Românilor, dâr și de 
ale Maghiarilor. Astfel s’a purtat Ianou și 
în răsboiul de tristă aducere aminte din 
anul 1848/9.

In acest înțeles au scris despre lancu 
toți scriitorii maghiari, cari se stimeză pe 
sine, cari nu pentru aceea scriu, ca stu
pida canalie să-i aplaudeze, oi pentru 
aoeea, ca sâ transmită posterității un fidel 
tablou, din oare atât amicii, cât și inimicii, 
sâ tragă învățăînnât.

In acest înțeles s’a pronunțat despre 
lancu fostul meu amic din tinerețe, renu
mitul Vasvâri Pali, cu care împreună am 
petrecut în Budapesta memorabilele dile 
din luna lui Martie 1848.

Gercetându-mă pe mine în casa pă
rinților mei în Abrud, în luna lui Maiu 
1848, Vasvâri Pali, Vidâos Jânos, Lisznyai 
Kalmân și Ilustritatea sa membrul casei 
magnaților, încă în viață, domnul Gajzâgo 
Salamon (matadorii tinerimei maghiare din 
acea epocă); apoi pe Vasvari, la dorința 
lui proprie, l’am condus la Vidra, la 
lancu.

Dialogul purtat de acești doi tineri 
distinși, se află reprodus în „Memoriul14 
meu....

In luna lui Iulie 1849, Vasvâri, în 
fruntea legiunei maghiare, numită „Bocs- 

acâsta contra etichetei, ceea ce adese-orl 
s’a observat și comentat.

Și densa era tot-deuna și pretutin
deni încungiurată de polițiști secrețl. Micul 
prinț, dâoă eșia la preumblare cu guver
nanta sa, er mai târdiu cu crescătorul său, 
era însoțit de o esoortă militară, pe care 
o aflară de necesară pentru siguranța sa.

Dâoă ne reîntorcem la revista apar
tamentelor împărătesei, atunci imediat ar 
urma cele trei ferestri înalte și boltite ale 
odăii sale de îmbrăcat, care era împreu
nată prin podâbe și tuburi de vorbit cu 
spațiurile de garderobe, cari erau situate 
acolo și se pot încă recunâsce, și despre 
a căreia întocmire s’au povestit cele mai 
minunate istorisiri, cari mai târdiu se pre- 
sintară, oa povești isvorite din fantasia po
porului. Chiar vana de argint a împără
tesei recăcju în imperiul fabulei, din oare 
isvorise. După aceste spațiurl urma odaia de 
durmit de odinioră, a căreia pompă inco
modă și grebiă, densa de mult q înlocuise 
cu ticna unei odăi mai simple. Inoă mult 
timp după arderea palatului, se vedeau aici 

kay osapat", a întreprins o campanie în 
contra lui lancu, a căcjut însâ în munți 
(la Fântânele) Inelul aflat la el a fost dus 
mai târdiu la lancu; despre acest inel am 
descoperit eu însu-ml, că acel inel cu ins- 
cripțiunea „15 Martie 1848“ este inelul 
ce i-s’a dat lui Vasvâri de oătră damele 
din Budapesta, ca semn, de stimă și su
venire. Prin urmare, oă comandantele Ma
ghiarilor a fost aoel Vasvâri, care oeroe- 
tase pe lancu.

La aucjul acestora lancu esolamâ: 
„țiece ani ași fi dat din viața mea, dâoă 
mi-l’ar fi adus în viață înaintea mea; daună 
de el, ce tînâr esoelent a fost“.

Monumentul lui Vasvâri, ridicat la 
locul catastrofei (unde el împreună cu ar
mata lui au căcjut) în mijlocul românimei, 
stă neatacat de nimeni; un singur Român 
nu <Șice despre el, că el ar fi fost „Căpi
tan de bandițl“.

Hano veniam damus, petimusque sem
per vicissim!

'Sibiiu, în 30 Iulie 1895.
g Iosif Sterca Șulnțin,

' ‘ consilier de tribunal i/p.

SCIRILE OSLES»
— 28 Iulie.

Din Tergll-Jiu ni-se scrie, că și din 
partea cetățenilor fruntași ai aoelui oraș ’i 
s’a trimis Escelenței Sale Metropolitului 
Mihalyi o frumdsă adresă ou ocasiunea in- 
stalărei. Textul adresei începe astfel:

„Esoelență! ,
„Cuprinși de sentimentele cele mai 

plăoute, la numirea Escelenței Vostre în 
scaunul metropolitan de Alba-Iulia-Făgăraș, 
venim a Vâura bună sosire pe acest scaun și 
a Vâ dori Sâ-1 ocupați mulțl ani spre feri- 
oirea credincioșilor și spre înaintarea popo
rului român, al cărui cap sunteți de 
acum.

„Dorința cea mai ferbinte ne este, în 
acesțe momente critice, prin cari trece na
țiunea românescă, ca Escelența Vostră sâ 
închege o legătura adevărat frățâsoă și du
rabilă între conducătorii, inteligența și po
porul nostru, ca astfel nu numai în cre
dința oreștinescă, ci și în răspândirea ade
văratei culturi românesc!, a bunei stări 
morale și materiale, în propășirea sciinței 
și a jertfirei de sine, sâ dațl o nouă direc
țiune sănătosă, intensivă și temeinică aces
tui popor de veourl greu înceroat.“ eto.

Adresa era scrisă cu litere oaligrafice 
în colori, pe hârtia moyen-age.

—o—
Cărți românesc! oprite în școle. Mi

nistrul ungureso de culte și instrucțiune pu- 
blieă, a adresat oătră tote institutele de în
vățământ un ordin, prin oare opresoe folo
sirea în șcâle și în biblioteci a următâre- 
lor cărți și recvisite române. 1) Manliu: 
„Curs de stil și composițiune" (Stilistica) 
BucurescI 1885; 2) Negoescu: „Retorica14 
PJoescI 1883; 3) Zota „Ortodoxul" foiă 

pîrlitele gardine de purpur ale patului și 
țurțurii și ciucurii lui de aur fâlfăind 
în aer.

Intre ambele aceste două mari odăi 
era situată mioa odae de durmit a împă
rătesei, care îndărătul unor uși mobile as
cundea un altar. In acest loc asculta re
genta, în diminâța premergătore fugei sale, 
liturgia, ultima liturgiă, care peste tot mai 
avea să fiă oficiată în Tuilerii.

Conducătorul oomunarjilor, Bergeret, 
decreta în 22 Mai 1871 dărîmarea pala
tului și măcelarul Bânot lua asupră-șl ese- 
cutarea decretului. Multe obiecte fură încă 
în aceeași di grămădite și aprinse în imensa 
clădire, âr când trupele din Versailles in
trară în oapitală, nu mai rămăseseră din 
Tuilerii decât ruine fumegătâre, pe cari în 
1882 le licitară.

Brașov, 1895.
Alfa.

eclesistică, anul 1880 ; 4) „Almanachul Ro 
mânului", BuourescI 1891; 5) Lăzăreauu: 
„Amorul meu" oea mai nouă colecțiune de 
cânteoe noi și veohl, BucurescI 1889; 6) 
„Carte de cetire“, preluorată de o asooiațiă 
de învățători, Bucuresol 1877; 7) Hasnaș: 
„Biserica și școla“, revistă periodică; 8) 
Negruzzi: „Convorbiri Literare14, Nr. dela 
1 Iunie; 9) Ighel: „Melancolie14, versuri, 
BucurescI 1892; 10) Bolintineanu: „Le
gende nouă“, BucurescI 1890; 11) Oeco- 
nomu: „Cronici și Legende14, Craiova 1893; 
12) Petrescu: „Sohițe și amintiri44, Craiova 
1893; 13) Mândrescu : „Doina44, conferință 
ținută la Ateneul din Bârlad 1893; 14) Da
niil : „Culegere de poesii și legende popu
lare44, Iași 1893 ; 15) Nioolescu : „Posițiunea 
și drepturile Metropoliților româDl44, Buou- 
resol 1892; 16) Șăineanu : „Autorii români 
moderni44, BucurescI 1891 și Urechiă V. : 
„Legende române" BucurescI 1891. — 
Acesta este lungul catalog de oărțl și re
viste române, pe cari a pus ochii ministrul 
Wlassics și pe cari, în nisce momente de 
supreme spasmuri șoviniste, le-a văcjut „pe- 
riculâse" pentru șuchiata „ideiă de stat ma
ghiar14. Foile unguresci înregistrâză ou bu
curia aoâstă disposițiuno „salutară44 a mi
nistrului ungureso de „oulte44. O înregis
trăm și noi ou legitimă indignațiune, având 
însă firma credință, oă ori cât miniștri un
guresci ar voi să despdie școlele și biblio- 
tecele române de mijlâce literare și de lu
minare, înoercările lor vor rămână nisce 
absurde și barbare măsuri ale scârbosului 
șovinism maghiar.

— o—
Din fantasiile lui „Magyar Hirlap44. 

Organul lui Iuliu Horvâth scie să se facă 
adese-orl interesant prin scirl de — „sensa- 
țiă". In numărul său de adl spune, că la 
Congresul naționalităților multi Români 
din Brașov au plecat la Budapesta sub con
ducerea d-lu.i Diamandi Manole, și oă „Sașii 
vercțV* încă nu rămân fără representanțl....

—o —
Incheerea matricolelor bisericesc!. 

Ministrul de culte W lassies a dat o ordina- 
țiune organelor subaltarne, să provbee pe 
purtătorii de matrieule biserioesol (preoți), 
ca cu finea lui Septemvre se închie matri- 
oulele și să dea exemplarele autentioe ofi
ciilor administrative. Ordinațiunea e de ur
mătorul cuprins: „Cu acâsta ordinațiune 
am recercat tot-odată și pe superioritățile 
eclesia8tice, ca să îndrumeze pe subalternii 
săi, aînchea cu finea lui Septemvre matri- 
culele purtate de dânșii, și a transpune 
esemplarele îndatinate autorităților admi
nistrative încă pe la mijlocul lui Octomvre, 
conform palagrafului 1 din art. de lege 
XXIII din 1867. Din motivnl acesta recerc 
pe oficiile administrative, că întru oât nu 
vor sosi esemplarele numite în prima jumâ
tate a lunei lui Octomvre, trimiterea acelora 
se fiă legată de un anumit termin, a cărui 
neobservare să mi-se facă mie ounoscută, 
spre ulteriora procedare.44

—6—
Cununia. In 29 Septemvre n. va ave 

loc în biserica gr. oat. din Beiuș cununia 
d-șbrei Elena Boiț ou d-1 Michail Bavel — 
Felicitările nbstre !

—o—
Un întreprinzător asasinat. Că ce 

stări sunt acjl în Europa cultă, unde am 
ajuns cu oapitalismul și cu lucrul de fa
brici, ne arată fârte bine următorul cas în
tâmplat în Budapesta. Chăszăr Kâroly fu
sese timp mai îndelungat aplicat în servi
ciul firmei: „Deutsch și Haas'* oa inspector 
de păduri. De-odată oa din senin se pome
nește prin luna lui Decemvre, că fără de 
altă întrebare i-se dă drumul, fără de-a 
i-se asigura vre-o pensiă cât de mică seu 
cel puțin o escontentare. El ajunge pe 
drumuri. Ba ce ’i mai mult, sărmanul om 
a fost silit să iee bani dela bancă pentru 
a nu muri de fâme el și cu întrâga-i fa- 
miliă. Nici o mirare, dâr, dâcă ajunge omul 
la extrem. Rugările cu buna nu au avut 
nici un efect la Jidanii sus-numitei firme. 
A trebuit să se aplice forța. Châszâr a pă
truns cu tănă în cancelaria comproprieta- 
rului firmei „Deutsch și Haas'* și a pretins 
despăgubire de 4000 fi. Jidanul răspunse 
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a acest lucru, oă nu are timp să stea de 
’orbă ou neferioitul. In urmă acesta des- 
lărbâ două glonțe asupra lui Ludovio 
Deutsch ouloândn-1 numai decât la pământ 
iu cuvintele: „Dăcă vot nu-miplătiți, vă plă- 
esceu.,u Uoigașul s’a predat însu-șl poliției 
ii suportă ou resignațiune ori ce i-se adre- 
lâză. Acest lucru credem, oă este destul 
le evident, pentru a ne putâ convinge, că 
cola teribilă, care constă întru a considera 
oe individ de o mașină bună de păstrat 
numai pănă-ce aduce folos, âr după aceea 
a-o da nimicirii, nu pote duce decât la de- 
moralisarea totală a omenimei.

— o—
Musica orășenâscă va concerta Dumi

necă, 11 August n., în grădina dela Hotel 
„Nr. I."; la timp nefavorabil în sală. Inoe- 
putul la 8 âre. Intrarea 30 or.

Coresp. „Gaz. Trans.“
Bran, 8 Aug. n. 1895.

Am fi dorit să ajungem în încântă
torii munți ai Branului ou cjiuă, am sosit 
însă la locul destinațiunei abia la 9 ăre 
sera! înaintea ochilor noștri se ridică teri
bile stânol de pâtră, se ridică de.o parte 
Bucecii, de alta rămâne în urmă Plătra 
Craiului, âr noi străbatem printre oreste 
de munți spre Bran.

Ajunși aiol, lucrul era spre sfîrșite. 
Nu am putut asista la pmducțiune, dâr 
am aucjit frumăse laude la adresa dile- 
tanților, despre cari mi-s’a spus, că și-au 
făcut datoria cu succes satisfăcător.

Imediat după producțiune a urmat 
petrecerea, oare a durat ou multă animație 
pănă în revărsatul rjilei.

In Brâu petrec peste vâră mulțl stre
ini, căutând plăoere și aer curat în mijlo
cul naturei sălbatice. Acestora este a-se 
mulțumi în mare parte împrejurarea, oă 
șalele erau înțesate de lume tînără și bă
trână, așa că pe lângă totă lărgimea spa
hiului, mulțimea abia încăpea.

M’au fermecat, spun drept frumosele, 
Româncuțe, atât de vioie și drăguțe. Am 
vădut ochi de tote nuanțele, cari de oarl 
mai se ducători...

Un singur fapt m’a uimit de tot: 
Costum național nu am văjut niol unul! 
Se pâte așa ceva în inima românismului?..

S’a jucat hora ou multă însuflețire, 
apoi vals, cadril și... csărdăsl Totă lumea 
a rămas înmărmurită la audul csârdâs-ului 
în Bran! Au voit dâră d-nii arangerl să 
Tacă lumea să orăcjă, că „patriotismul" s’a 
încuibat și în Țâra-Bârsii? Ori dâră au 
crejut, că vor da o lecțiă șovinismului 
turbat, decă vor pune în ordinea de dans 
•și „csârdâs". — L’a jucat o singură păreche, 
un pădurar cu o ungurdieă, âr noi am stat 
.și i-am privit cu mirare. Mai mult nu spun, 
dâr cred forte mult, că în viitor nu se va 
mai pune „csârdâs"-ul în ordinea de dans 
a unei petreceri românescl în Bran.

A urmat apoi o Serba, care a fost 
jucată de mio și mare cu nespusă însufle
țire. Părea oă vârtejul s’a slobojit din vâr
ful Bucecilor, în sala de joc.

Tinerimea din Brașov a fost bine re- 
presentată la petreoere. In pausă ne așe
zarăm la o masă, intonând mai multe cân
tece frumose. Intrâgă lumea era însuflețită, 
și lucru natural, nici toastele nu au putut 
lipsi. Părea o coincidență admirabilă în 
faptul, oă pe când un tînăr spunea cu glas 
înalt: „Românul în veci are să fiă domn 
peste munții verjl", sala întrâgă fu lumi
nată de fulgere, după cari urmă o detu
nătură puternică. Un venerabil părinte 
■spunea, că: Inimile capătă nutreț spiritual 
prin manifestarea simțemintelor, după-cum 
natura îșl suge suoul de viâță din răsboiul 
ceriului... Societatea a beut în cinstea tu
turor și... a poporului român.

Târcjiu, când se răscolesc negurile din 
văi, urcându-se spre vârfuri, o trăsură, în
cărcată cu vârf eși din mijlocul romanti
celor locuri ale Branului. Nu ne interesâză 
vorbele celor 10 tineri, încurcați în acestă 
trăsură, ele sunt copte și necopte, dâr ceva 
se vedea totuși pe fețele tuturor: dorul 
după cineva... Ce să-i faci năcasului ?

Dâr las’, Branul dor nu-i peste pă
mânt!

Tiberius.

Răspuns Ia „întâmpinarea" 
d-lui Ghețe.

(Fin e.)

Este o mare deosebire între modul 
de a vedâ al lui Ciocan et. comp, și al 
grănițerilor. Ciocan et. comp, ar voi să se 
mănânce totul acjl, âr urmașii de mâne, vadă 
ei, ce vor face. „După noi potopul". Gră- 
nițerii din contră ar voi, să trăâscă și ur
mașii de mâne încai oa înaintașii lor 
de acjl.

Ciocan et comp, se încârcă în tot 
chipul a provoca ingerința streinului, tot 
cu soopul de a ajunge cât mai curând la 
salare grase, ca la stat, la relut de cuartir 
de 240 fl. pe an, la oincenale și alte favo
ruri, d. e. să nu-i controleze nimeni și ni
meni să nu-i întrebe : de îșl fac datoria, 
ori nu. „A luora puțin, a câștiga mult și 
a trăi bine", — esoelentă devisă! — Gră- 
nițerii se feresc de îngerință streină, pen- 
tru-că ea însâmnă perirea instituțiunilor 
nostre.

E ușor lui Ciocan et comp., că ei 
n’au contribuit cu nimic la formarea și 
conservarea fondurilor și averilor grănițe- 
rescl. Grănițerii însă vor, ca averile moște
nite dela părinți, să le potă și ei lăsa moș
tenire sântă urmașilor lor de mâne.

Privitor, în fine, la pecatele, ce se 
impută d-lui Ghețe în corespondență, sub 
raportul conduitei, d-sa n’are curagiul a-le 
combate, ci le declară simplu de „scorni
turi și mistificări răutăcidse, demne numai 
de un colportor și denunciant miserabil și 
ordinar". Ei bine, oa onorabilul public să se 
convingă, că corespondența din Năsăud nu 
merită aoeste epitete ale unui om „de bună 
oresoere", cu părere de rău mă văd silit a 
desorie pentru acum numai primul cas, cel 
mai ușor din păcatele, ce i-se impută d-lui 
Ghețe în corespondență.

In 17 Iunie 189? trei profesori, între 
cari și d-1 Ghețe, cu mai mulțl școlari din 
clasa superiâră, merg în „Berărie" spre a-șl 
petrece. Ga să facă nițică economia, ei nu 
iau berea dela ospătarul „Berăriei", ci o 
comandă direct dela berar, cu butoiul. 
Golea spre însărate, Ghețe cere ospătarului 
Gill lumină, căci începuse a-se întuneca. 
Gill refusă, fiă pentru-că nu au luat berea 
del el, său temându-se că nu-șl va căpăta 
plata luminei, căci toomai pe atunci să 
porniseră asupra lui Ghețe mai multe pro- 
oese pentru datorii. Atunci Ghețe prinde 
pe Gill de grumacjl și-l gâtuesoe, de-1 face 
vânăt, strigându-i „te omor.... “ Soția lui 
Gill spăriată, fuge afară și începe a striga 
oât o lua gura: „Tulai, tulai, săriți âmenl 
buni, că Ghețe omoră pe Gill". Se adună 
copii, servitori, servitore, șoolarl din tote cla
sele și fel de fel de publio, oa lacomediă. Un 
coleg al d-lui Ghețe alârgă la primar și-1 con
jură să interviă, oă e rău. Primarul vine, 
se orientâză și aflând, că bravii storseseră 
deja șâpte butde de bere, prima disposi- 
țiune i-a fost a opri pe berar, să nu le 
mai dea bere, apoi a împrăsciat publicul.

Să nu se scape din vedere, de o parte, 
că Năsăudul e un sat abia de 2500 locui
tori, inclusive școlărimea, unde tote se aud, 
se povestesc, se schimonosesc; de altă 
parte, oă „Instrumentul fundațional", la pag. 
32, cere profesorilor să aibă: „o viâță mo
rală și purtare modestă esemplară, atât față 
cu superiorii și fundatorii, cât și însufiă- 
tore de respect față cu școlarii".

Celelalte păcate, ee se impută d-lui 
Ghețe, sunt încă și mai grele; însă din 
considerațiuni oătră institut și corpul pro
fesoral, nu le voiu descoperi de astă-dată. 
Sunt însă bine notate și se va face us de 
ele, când va fi sosit timpul.

De o fire și de o ființă cu d-1 Ghețe 
este și oelalalt membru al oolegiului profe
soral, „de proveniență negrănițerâscă". In 
viâța lui el nu șl-a impus nici o reservă 
în purtare; este ca și când nu s’ar fi gân
dit nicl-odată, nici la sânțenia jurământului, 
nici la educațiunea școlarilor, nici Ia repu- 

tațiunea- corpului profesoral, nici la nu
mele gimnasiului.

„Sunt caracteristice pentru ideile lui 
mai ales două enunciațiunl ale sale: „Noi 
profesorii gimnasiului formăm pătura cea 
mai de-asupra în societatea din Năsăud, și 
trebue să se întâmple ce vrem noi și oum 
vrem noi". Ce mai ambițiune nobilă, a te- 
rorisa societatea, dâr a nu se gândi la gim- 
nasin! A arătat el prin fapte, ce vrâ, căci 
la un cas de mare scandal public, la oere- 
rea bărbatului, a intervenit însu-ș* minis
trul da instrucția și numai Ciocan, ou bu
nele lui relațiunl în sus, a făcut, ce a fă
cut, și șl-a scăpat pentru atunci prietinul 
intim, dâr cu admonițiunea: „și dâoă încă- 
odată va dovedi purtare nemorală..." („âs 
ha mâg egyszer erkolcstelen magaviseletet 
tanusit..." Nr. 37,293 și 41,485 ex 1889) 
Atunci a die intimul: „Pănă e Ion în frun
tea treburilor, ori ce ași comite, nu mi-se 
va întâmpla nimic!"

Ecă „esclusivismul, ce-1 cultivă aoest 
grup, dintr’un odiu personal nejustifioat, 
față de cei doi membri ai colegiului pro
fesoral, ce nu sunt de proveniență grăni- 
țerescă", cari primiți la noi, au jurat a da 
copiilor noștri o educațiune solidă, sănă- 
tosă, a-le forma caracterul moral.

Este de datorința comitetului fondu
rilor a face ordine, căci „esemplele rele" 
au început deja a infecta „moravurile bune", 
âr elementele integre din corpul profesoral 
nu vor pregeta nici ele, în âra a un-spre- 
jecea, a sprijini intențiunile comitetului și 
ale grănițerilor fundatori.

S’ajute Dumnedeu, căci mari sunt 
jertfele grănițerilor pentru gimnasiu!

Vasile Petri.

Sciri telegrafice.
Biroul de corespondență oficios din 

Budapesta împrăștie în lume, în ajunul 
Congresului de mâne, următorea telegramă:

Budapesta, 9 August. „Pester 
Lloyd" caracterisdză Congresul na
ționalităților ca pe-o întreprindere pri
vată a unor domnî, cari cu ori-ce 
preț vor se jbce un rol, cu tbte-ca 
partea precumpănitore a pressei na
ționalităților ia pos'țiă puțin simpa
tică față cu Congresul de mâne.

Intre martirii din Șeghedin și 
esilații de bună voiă din Bucuresci a 
isbucnit o certă amărîtă. Mar Urii 
și-au pus tdtă influența, ca se se 
amâne Congresul, ca prin acesta 
se-și asigure condițiile pentru a fi 
eliberați. Față cu acesta expatriații 
din Bucuresci au insistat pentru ți
nerea Congesului. Ținerea Congresu
lui este identică cu abandonarea mar
tirilor. Aceștia sunt lăsați sorții lor.

Prin urmarea conducerea miș
cării naționale române au luat’o 
elemente cu totul nouă.

SCIR1 ULTIME.
Budapesta, 8 August. Adl s’a 

făcut anunțarea Congresului în ofi
ciul căpitănatului suprem polițienesc 
al Budapestei. In sensul anunțării, 
Congresul se va ține în <Țua de 10 
August la 2 ore după amecji, even
tual continuativ în 11 și 12 1. c. în 
„Hotel Național1* d;n Vâczi-utza, nr. 
22. Unicul punct al Congresului este: 
„Stabilirea unui program comun de 
acțiune “ Hârtia, prin care se cere 
concesiunea dela căpitănatul suprem 
orășenesc, este iscălită de Mangra, 
Mudron, Dr. Gavrilla, Svebla, Raffay 
și P. Iakab cei trei din urmă lo
cuitori în Budapesta.

Budapesta, 8 August. „Magyar- 
orszâg" spune, că, la îndrumarea gu
vernului, căpitănatul suprem va per
mite Congresul, ca adunare poporală, și 
a luat disposițiuni, ca despre vor
birile, ce se vor țină, să aibă ra- 
porte prin tâlmaci autorisați.

Budapesta, 8 August. Președin
tele Ligei culturale, V. A. Urechiâ, 

a sosit acjî aici, avend o conferență 
cu delegații Congresului naționalități
lor. De aici Urechiă va pleca In 
Bruxella, la conferență interparla
mentară (Soirea lui „Magyarorszâg")

Carloveț, 8 August. F6ia oficiăsă 
a patriarchului sârbesc publică un 
rescript prea înalt, prin care se per
mite întrunirea Congresului Irisericei ser- 
besci pe <Țua fie 29 Septemvre. Res- 
criptul accentuâză, că la Congres nu 
se va trimite comisar regesc.

Clopotari. Locul dinaintea consiliului 
municipal din Bruxella oferia în 22 Iulie 
n. c. uu neobiolnuit aspect. Cap la cap 
stetea mulțimea poporului pe locul înohis 
de vechile oase ale diferitelor bresle ; nici 
un locșor nu era liber. Ferestrile și balcd- 
nele tuturor caselor erau ocupate de pri
vitori. Pe cerdaourile consiliului municipal 
luaseră loc consilierii orășenescl și muni
cipali cu soțiile lor, representanții pressei 
și membrii juriului. Trebnia sâ se alegă 
clopotarul Bruxellei. Dintre 16 conourențl 
se retrăseseră 9, dâr chiar înainte de a 
procede la alegere, se mai anunță un con
curent, olopotarul orașului Alost (Flandra 
ostică); astfel în total aveau sâ fie auriți 
opt clopotari. In „maison du roi", în al 
căruia turn se află clopotele, se făcu esa- 
menul de „oalificațiune" al concurenți- 
lor. Cei dintâi doi clopotari nu se produ
seră cu nimic deosebit; abia oând al treilea 
clopot cânta „marseilleza" și „Heil dir im 
Siegenkranz", se auc|i un vioiu aplaus. Cei
lalți clopotari oântară oântece poporale din 
Bruxella, valsul „Albastra Dunăre", „Tra- 
rara bum" și alte asemenea cântece de 
stradă, dâr nu făoură, decât prea puțină 
impresiune. In fine se auji un puternic 
cântec de introducere, escelent eseoutat; 
tonurile pline ale acestei introduceri erau 
nisce variațiuni la piesa „Fiica regimen
tului". Cu acest cântec clopotarul al 8-lea 
câștigă pe toți; un însuflețit aplaus stră
bătu, ca un curent electric, locul. Din cer- 
dacurile consiliului municipal ’i se recu- 
nosou învingerea, și postul, provăjut cu o 
lâfă anuală de 3600 franci, se oferi clopo
tarului din Alost, lui De Mete, care e nu
mai de 28 ani. Acesta fu purtat din brațe 
în brațe pe de-asupra mulțimei dela „mai
son du roi" pănă la consiliul municipal, er 
când apăru în sfîrșit pe cerdacul consiliu
lui municipal, ’i-se făcu mare ovațiune, în 
vreme ce din casele breslelor răsunau clo
potele.

Invențiunea lui Herz. Țiarul „Pali 
Mall Gazette" din Londra a interwiewat 
jilele trecute printr’un redactor al său, pe 
des amintitul Dr. Cornelius Herz, care-i 
înoredințâ interwiewatorului „o mare iu- 
vențiune", pe care el (Herz), durere, va tre
bui sâ o lase nefolosită. Se tractâză anume 
despre o epocală îmbunătățire a organi- 
sațiunii telegrafelor, în deosebi în locurile 
submarine. Cu ajutorul sistemului său, jise 
Herz, va fi posibil a-se telegrafa îutr’o 
minută 10,000(!) de cuvinte. Pănă aouma 
cele mai bune instrumente de abia puteau 
comunica în aoelașl timp 20 de cuvinte în 
locurile sumbarine. Cu aoâstă invențiune, 
se va inaugura o completă schimbare a 
relațiunii prețurilor. Se vor putâ telegrafa 
50 de cuvinte pentru simplul porto al unei 
epistole în străinătate (272 pence). Dâcă 
prin suferința sa și prin urmăritorii săi nu 
’i-se va stinge făclia vieții, el a plănuit să 
întemeieze un jiar, care va trebui să apară 
tot la 6 bre, așa-dâr în 4 edițiunl. D 1 Dr. 
Herz dete visitatorului amănunte asupra 
planului său. Se pare, că fantasia bolna
vului dela Bornemouth n’a suferit nici o 
sdruncinare, atât de minunat e prospectul, 
oe-1 ofere viitorei epoce acâstă foiă, ce va 
apără tot la un interval de 6 ore.

Proprietar: Db*. Aiarel

ReMr responsabil: SSreg©a»iM Wîaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 8 August 1895.

Renta ung. de aur 4% • • • 
Renta de oordne ung. 4°/0 . .
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4%% 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/20/ 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
LosurI din 1860 ....................
Acții de ale Băncei austro-ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Acții de-ale Bănoei austr. de oredit 
NapoleondorI.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de corâne austr. 4%. .
Note italiene..............................

123.10
99.85

124.50
102.85 
122.—
98.-
98.75

157.75
145.75
100.85
100 90
123.15
154.15 

1070.-
484.75
396.25

9.63
59.42%

121.55
48.15

101.-
45.65

Cursul pieței Brasov
Din 9 August 1895.

Bancnote rom. Gump. 9.58 Vend. 9.60
Argint român. Cump. 9.52 Vend. 9.56
Napoleon-d’ori Cump. 9.60 Vend. 9.62
Galbeni Cnmp. 5.64 Vend. 5.68
Mărci germane Gump. 59.— Vend. —.—
Ruble rusescl Cump. 129.— Vend.
Lire turcesol Cump. 10.82 Vend.
Scris, tone. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

Trenii 
român 
expr.

Tren 
de
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Giro-Conto
Ia banca 

Austro-Ungară.

Telefon 
»r. 18.

Cec-Conto lat 
postă nr. 969.lă. Giro-Conto 

la banca 

imp. germană.
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Casa de bancă L 
JACOB L. ABLER,

Sibîiu.Piața mare B. 1
vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cel mai mare — respective cel mai mic;
fără nici o detragere tot felini de

Brașov, 
citmperă și 

cursul cailei 
res cump eră 

cupone;
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă;
efectueză încassări de polițe, asignațil, recipise, pe tote 

piețele Europei, cum și transo'ceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losuri, monede pănă 

Ja 90%;
predă asignațiî pentru ori și care piață comercială internă 

și externă fbrte ieftin , asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de bancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifica după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5°/0. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5°/o al0 „Albinei", institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcjî aduc 53/4 interese; 

asigură forte ieftin ori și ce losurs la sorțirî cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiăse specialiste prin corespondență. 

649,15-50.
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Nr. 10300—1895.

PUBLICAȚIUNE.
Budgetul asupra percepțiunilor 

și erogațiunilor orașului 'Brașov pro 
1896, dimpreună cu tote adusele — 
conform §-lui 125 al art. de lege 
XXII din 1886 — se află în decurs 
de 15 (Jile în biroul contabilităței 
orășenesc! (strada porței nr. 63).

Fiă-cărui dăjdier comunal ’i stă 
în drept a-șl așterne eventualele ob- 
servațiunl pănă în 18 August a. c. 
acestui magistrat.

Brașov, 3 August 1895. 
757,1—3 Magistratul orășenesc.

Anunciuri 
(inserțiuni și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiunâ. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 

se face mai de multe-orl.

Administrațiunea
«Gazeta Transilvaniei/4

1/Iersu.l trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 9 Eftai S8B5

riști — Turda
Tren

, persân. accel.

Tren 
de 

persân.

Tren
accel.

Tren 
de 

persân.

Tren 
român
oxpr,

Trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

trenii 
mixtu

trenu 
mixtu

10-
8.30

11.31
2.-
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8.34
8.49
9.06

10.14
10.32
10.59
11.07
11.31
11.48
12.25
12.52

1.06
1.37
1.52
2.13
2.32
3.04
3.47
4.09
5 34
6.12
6.41
7.16
8.-

8.05
2.15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

8 05
1.55
3.56

9.07
9.37

10.37

11.40
11.55

I
1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14
5 59

8.05
5.45

“07
11 53

1.48
2.16
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
8 40’
9.08

10 40
11.25
1154
12.04
12.34
1.-
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10
7.50
8.30
9.03
9.38

10.25

2.15
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9 09

J

Y

sos. |
pl. I

Viena . . .
Budapesta 
SzolDok . . 
P.Ladăny. . 
Oradea-mare .
Mezo Telegd .
Rev . . . .
Bratoa . . .
Ciucia . . .
B -Huiedin
Ghârbău . .

Clușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințu). de 
Aiud

Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

80S.

I
A

jpl.
Isos.
A

3.-
5.45
2 29

12.05

1 55
7.25
5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

11.-
12.26

1 11T29
8 30 11 25

9.42
9.44
9.59

10 22;
10.511
11.12
12.26* 
12.5^

1.15!
1.34
2.09
2 19
3.01
3.31
9.30

Y 
80S. 1 
pl. J

I
sos.

Copșa-mică
Mediaș . 
Elisabetopo!
Sighișdra
HașfalSu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiora

1

Brașov .

Timiș .
Predeal
Bucuresol

(pl.
(sos.

A1
pl.

5.40
4.52
2.55
2.-
5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.13
7.45
7.03
6.36
5.58
5.08
7.01
6.-
5 11

12.47
12.17

11.01
10 45

1.55
7.-
3 50
1.21

11.04
10.44
10.07
9 30
9.10
8.31
7.53
6.53
6 14

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7 08
6.39

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
K53
5.33
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Cucerdea — Oșorheiu — Itegh.-săsesc.

Nota: Orele 
însemnezi brele de nopte.

Trenu 
mixtu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
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. 1

5.40 10.42 5.36 pl. J

7.19 12.21 7.19 SOS.

Cucerdea . . sos.
LudoșO. .

Oșorheiu .

Regh.-săs..

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

{ pl.
• Isos.
. pl.

însemnate în stânga stațiunilor

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

sunt a se

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49
ceti

5.25
4.48
4.23
3.-
2.00
2.-
1.51
1.23

12.54

10.26
9.39
9.12
5.35

6.25
8.10
4.43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.13
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43
7.01
6.-
5.11

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

10.19
10.39

trenu 
de 

persân.

G

Ghiriș
Turda

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

5.10
4.50

10.30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

Copșa-mică — Sibiiu — Avrigiâ — I’âgă.rașft

Trenii
de

persân. mistu

Trenu

1.18
12.32
10.35 
16’—

8:25

trend
de 

persân. persân.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

8.35
10.28

trenu 
de

trenii 
mixtu

7.10
8.59
9.15

pl- Copșa mică 
Ocna . .

. so*.

sos, 1
pl. i Sibiiu . . . {pk

I 80S.

A vrig . .
SOS. Făgăraș . pl.

trenu 
mixtu

11.35
11.54
12 20

trenu
mix tu

4.55
6.36

trenii

mixtu persân

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

trenu 
de

trenu 
de 

persân.

6.20
5Ă2
4 49

12.35
11.01
10.36
8.33
6.54
4.05

9.15
10.35

trenu 
mixtu

4.25
4.48
5.23

4.50
4.34
4.10

trenu 
mixtu

10.29
10.46
11.12

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Simeria . 
Cern a.
Huuedora

ș t ăr

trenu 
mixtu

7.36
6.06

10.25
10.05
9.38

trenu 
mixtu

Brașov 
Zerneștl

trenu 
mixtd

trenu 
mixtu

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

tremă 
mixtu

trenu 
mixtu

1.29
12.05

8.31
7.20

flfnreș-Ludtf - B i s t r i ț a

(Careii-mari — Zelău

9.10
1.01
4.55

4.20 Mureș-Ludoș ....
Țagu-BudatelicO. . . .
Bistrița........................

6.464.— 7.21
7 07
9.59

4.15
1.16

Arad — Timiș» r a

6.20
7.08
8.01

11.30
12.47
2.05

5.- Aradn ........................
Vinga.........................
Timișora....................

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15
6.14
7.39

Sigiiișora—UtdorBneiu-secniiese
trena 
mix tu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

tienâ. 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

5.30
10.17

4.15
9.18

Careii-mari . 
Zelău . .

9.06
4.20

7.-
3.01

3.22
6.20

11.08
1.59

Sighișdra . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
7.15

5.32
3.—

I
8.31
7.43
5.50
5.04
3.25

de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încusdrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


