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INSERATE se primesc Ia Adml- 
nlfitrațiuns în Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri do ununolurl: 

în Vi ana: JL Lukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Mosse, A. Opptliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Danncbcr, în Budapesta: A. V. 
Galdbergerg, Eckstein Bernal: în 
Bucuresci: Agence Havas, Suc- 
cursale de Roumanie; în Ham
burg: Karolyt & Liebmann.

Prețul Inaorțlunllor: o seriâ 
garmond pe e colână 6 or. și 
SOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. sâu 30 bani,
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„5mta" lese în fiâ-care iji, 
AbcnamBBte peniru Austro-Uiigaria: 
Pe tui an 12 fl., pe șese iun!

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

faun România si strâiiăiaia:
Pe un an 40 franol, pe șâse 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franoî.

8e prenumfiru la t6te oficiala 
poștale din întru și din atară 

și la d± aolcctori-
A^iameinil peiirn Brasor 

addniniatrațiunea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. S0 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe șâsn 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. S0 or. 
Cu dusul în caaâ: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 6 cr. v. a. 
aâu 15 bani. Atât abonamen
tele cât și insorțiunile sunt 

a se plăti înainte.
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Punctum saliens.
Brașov, 7 August v. 1895

Era de prevecjut, că Ungurii vor 
iubila și vor cânta imnuri de triumf 
în urma votului conferenței inter
parlamentare din Bruxella, prin care 
s’a primit Budapesta ca viitor loc 
de întrunire a uni unei interparla
mentare pentru anul 1896.

Nu se pbte nega, că li-a fost 
bine venit acest vot, ca foile ma
ghiare să potă striga acum, că Eu
ropa a judecat în procesul, ce decurge 
între Unguri și Români, și că sen
tința ei, pe care au provocat’o Ro
mânii a absolvat pe cei dintâi de 
acusațiunile îndreptate în contra 
lor. Nu ne mirăm nicî-de-cum, că 
pressa maghiară se silesce a esploata 
acum acel vot al conferenței din 
Bruxella in direcțiunea acăsta. S’a 
folosit și se folosesce ea de alte 
mijlbce, mult mai detestabile, pentru 
a justifica înaintea lumei civilisate 
politica maghiară, destructore și des- 
naționalisătbre. De ce se nu se folo- 
shscă dhr de votul din cestiune al 
conferenței din Bruxella pentru a 
lăți credința în publicul cel mare 
neorientat, că acest vot ar implica 
o victoriă principiară a maghiaris
mului în fața Europei?

Adevărul este, că întrebarea, 
unde se se țină viitorea conferență 
interparlamentară, este numai o în
trebare de formă și de oportunitate 
în ordinea scopului urmărit de uniu
nea interparlamentară, de-a se es- 
tinde cât mai mult terenul lucrări
lor ei pacinice. Acbsta a accen 
tuat’o destul de clar președintele 
Descamps în declarația prealabilă, 
ce-a făcut’o înaintea votărei. „Ale
gerea sediului conferenței/1 adause 
el, „nu implică, nici nu pbte im
plica o recunbscere, ori vre'un ames
tec din partea nbstră, fiă din orî-ce 
punct de vedere, în cutare ori cu
tare cestiune națională, oii inter
națională/

E spus, prin urmare, destul de 
dlar și învederat, că prin stabilirea 

sediului pentru 1896 la Budapesta, 
conferență nu vre întru nimic se 
prejudece marelui proces, ce decurge 
între Români și Unguri. Și decă în 
discusiunile din Bruxella s’a atins 
întru cât-va și acest proces, acăsta 
este a se atribui, ce-i drept, numai 
oposițiunei, ce s’a făcut din partea 
română de astă-dată alegerei se
diului.

Nu voim să facem afli genesa 
celor petrecute dela conferență din 
Haaga pănă la conferență din anul 
acesta, ci ne mărginim a constata, 
că consecvențele, ce le trag Ungurii 
din faptul, că au reușit a face să se 
primescă invitarea lor, nu sunț de 
loc întemeiate. După principiile enun
ciate de biroul conferenței, faptul, 
că acăsta se va întruni la 1896 în 
Budapesta, nu implică nici de cum 
declararea, că representanții parla
mentelor europene nu dau nici un 
crecjăment motivelor produse de mem- 
biii români în apărarea causei nbs- 
tre.

Și dăcă organul guvernului, „P. 
Lloyd“, crede, că Ungurii — con
ducând pe membrii viitbrei conle- 
rențe în ținuturi locuite de Români 
și arătându-le, că starea culturală și 
economică a acestora totuși nu se 
pbte asemăna cu a Zulucaferilor — 
vor isbuti a delătura ori-ce bănuială, 
că asupresc pe Români: se înșelă 
amar.

Nu e vorba aici, că în ce stare 
de cultură se află Românii și cele
lalte popbre nemaghiare; nici de 
aceea nu-i vorbă, dâcă starea eco
nomică a țăranului român din Ar
deal e mai înaintată, decât a țăra
nului din România, ci singura ces
tiune de controversă în procesul cel 
mare dintre Români și Unguri este 
și rămâne, că bre posede acțl Ro
mânul din Transilvania și Ungaria ga
ranțiile de lipsă pentru desvoltarea 
sa culturală și națională, ori că po
litica de stat, astăc[I domnitbre, țin- 
tesce de-a dreptul la nimicirea aces
tei desvoltări prin desnaționalisare?

Aici este punctum saliens al ces- 

tiunei, care, după noi, ar fi fost 
de dorit să se aibă mai mult în ve
dere de ai noștri și la congresul din 
Budapesta și la conferență din 
Bruxella.

Conferență interparlamentară pentru 
pace și arbitragiu.

iRaport special al „Gaz. Trans.“)

Brnxelles, 16 August.
Amăsurat promisiunei mele, viu a-Vă 

raporta pe sourt, în deosebi despre aceea 
parte a conferenței, care atinge causa nos- 
tră românăsoă.

In 12 August, în comisiunea, ce a 
pregătit pentru conferență ordinea de di, 
s’a încins deja luptă între membri români 
și maghiari ai conferenței. SoițI, că resul- 
tatul discusiunilor a fost, că s’a primit, cu 
majoritate mare, invitarea Ungurilor ca 
conferență să se întrunăsoă în anul 1896 
în Budapesta.

D-l Urechiă și Porumbaru au accen
tuat, că Românii din regat în împrejurările 
actuale când conaționalii lor din sta
tul ungar umplu temnițele ungurescl nu 
vor pute lua parte la conferență din 1896 
în Budapesta.

In diua deschiderii, d-l V. A. Urechiă, 
care a fost ules ÎDtre vicepresidenții oon- 
ferenței, a ținut un remarcabil discurs, pe 
care-1 publică mai multe foi de aici. In 
acest discurs d-l Ureohiă a acoentuat, că 
România e legată de Belgia mai întâiu prin 
înrudirea dintre familia regală română și 
belgiană, apoi prin stima și simpatia, ce 
o au Românii pentru frumosele institu- 
țiunl ale Belgiei. Constituțiunea Belgiei a 
servit de model pentru constituțiunea ro- 
mâuă. O probă de admirațiunea pentru 
Belgia a fost și alegerea contelui de Flan- 
dra prin plebisoit la 1866, înainte de alegerea 
actualului domnitor al României. D-l Ure
chiă a salutat în urmă Belgia, ca pe țăra 
libertăților și a ideilor nouă, Belgia, care 
a sciut a constitui din două popore de 
deosebită rasă și limbă, un stat puternic 
prin simțul comun al patriei, un stat mo
del, pe care un ore-care stat din Orientul 
Europei ar face bine să-l studieze și imi- 
teze. In fine urăză, în numele grupului 

parlamentar român, urăză reușită confe
renței.

Mai ales partea din urmă a discur
sului d-lui Urechiă a fost viu aplaudată.

In dilele următăre 14 și 15 August 
membri români și-au dat multă silință de 
a informa pe oolegii lor venițl din diferite 
țări, precum și pressa, despre starea de- 
solată a Românilor din Ungaria și Tran
silvania. Oeea-ce a impresionat mult lumea 
străină, a fost ou deosebire descrierea re
gimului sălbatec la care sunt supuși întem- 
nițații noștri politici din înohisorile dela 
Seghedin și Vaț.

In 16 August s’a ținut a șăsea șe
dință, care este memorabilă prin deolara- 
țiunea prealabilă, ce a făcut’o, în numele 
biroului, președintele Descamps, cu privire 
la motivele de cari se conduce conferență 
în alegerea sediilor ei anuale și de care 
s’a condus și în oașul de față, hotărînd de 
a-se întruni în 1896 la Budapesta.

E evident, că acăstă declarațiă are 
soopul de a scote la ivălă 6re-cum posiția 
neutrală a oonferenței în lupta dintre Ro
mâni și Unguri. Declarațiunea, pe oare 
oonferența, ou tăte voturile contra 5 vo
turi maghiare, au primit’o este următorea:

Declarațiunea prealabilă a biroului.

„In sînul adunării delegaților, mai 
mulțl dintre colegii noștri au espri- 
mat temerea, oa nu cum-va alegerea de 
sediu a Conferenței la Budapesta, să fiă 
interpretată în ore-care circumstanțe în- 
tr’un sens, oare îi va obliga ori de-a face 
reserve, ori de-a se abține se participe la 
deliberațiunea ndstră. Adevărul este — și 
îl declarăm intr’un mod leal și general, — că 
alegerea sediului conferenței năstre nu im
plică nici nu pote implica o recunoscere, 
ori vr’un amestec din partea nostră din 
orl-oe punct de vedere în cutare, ori cu
tare cestiune națională, ori internațională, 
specialmente desbătută de-o parte din oo
legii noștri, amestec strein scopului urmă
rit de conferență și care tocmai prin aces
ta ar fi periculos în consecențele sale.

„Singurul motiv, care călăuzesoe Oon
ferența în adoptarea de sedii diverse pen
tru sesiunile ei periodice, este dorința de 
a spori numărul aderenților săi, de-a face 
mai bine și mai ușor pretutindenea paoi-
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P I 6 i a.
De Richard O'Monroy.

— Așa-dără astăzi nu va ploua, ițise 
Grangenenve, studiând, de pe terasa casi- 
Dei oficerilor, orisontul, pe care se vedea 
un nor gros de praf.

— Acăsta pote e rău pentru agricul
tură, dăr forte plăcut pentru partidele clu
bului, răspunse egoistul Chamarande, și — 
pe legea mea, — de când sunt în pensiune 
nu mă mai rog, oa altă dată: „Domne dă 
pldiă mare pentru desvoltarea pământului 
și pentru liniștea soldaților!“

— Ascultați, acesta îmi aduce aminte 
de o aventură de garnisănă, (fi86 colonelul 
Dartois. VoițI să o ascultați, pănă când veți 
fuma câte-o țigară?

Toți îșl apropiară soaunele de masa 
rotundă, pe care se servea cafeua și oolo- 
nelul înoepu:

— Trebue să vă spun, domnilor, că 
în timpul acela nu eram colonelul în uni

forma acăsta de colorea sărei și a piperu
lui, după cum sunt astădl. Atunci eram 
căpitan cu o taliă sveltă și cu mustața 
blondă.

— Să dicem roșiă, reflectă generalul 
Ribos de Remport.

— Dăoă voescl, d-le general!
— Comandam așa-dără o bateriă în 

Chalons-8ur-Marne și aveam onorea, ea de 
Sâmbătă pănă Luni să fiu amicul preferat 
al domnișorei Blanche de Nesles, care atunci 
avea două-cțecl și patru de ani și făcea 
mare sensațiune ori de oâte-orl apărea în 
splendidul ei echipagiu în pădurea Bou
logne. De regulă plecam Sâmbătă după 
prânc| la trei ăre cu trenul de Chalons și 
sosiam la șăse ore la gara de Ost din Pa
ris. Mâneam într’un birt și apoi făceam 
visită amioei mele. Dumineca mergeam cu 
ea la cursele de cai și sera primeam în 
casina dela ordonanța mea Chambenoit o 
depeșă, în care ’ml împărtășea porunca de 
cți pentru Luni. Tot-dăuna erau două lu
cruri posibile. Său Luni era manevră și eu 
plecam cu trenul de 12 și 25 minute nop- 

tea, care soseece la 4 ăre diminăța în Cha
lons, său nu era manevră, și atunci puteam 
să stau și năptea a doua în Paris și apoi 
ca un burghez liniștit să plec cu trenul 
de 9 dre.

Când mă gândesc astăcjl la aoesta, 
mi-se pare luoru aprăpe de neînțeles, cu 
ce tremurătură de nerăbdare, cu ce tămă 
ridiculă așteptam eu mioa depeșă, care mă 
ohiăma seu pe drumul plăcerei, său pe dru
mul datoriei.

Aceste două cțh® ia întrăga săptă
mână de lucru erau unioul meu gând; pen
tru ele puteam să trăesc șăse cțH0 în Cha
lons, în acest oraș înfricoșat de provinoie, 
în care nu se afla nici cel mai modest tea
tru său caffă-ohantant, unde să poți pe
trece săra. Decă voiai să te distragi puțin, 
trebuia să pleci la Reims. Acolo era Blanche 
de Nesles, pe care o vedeam în fantasia mea, 
când acoperit de praf și de sudore, cu gâ
tul uscat și răgușit de strigătele de comandă, 
îmi formam bateria în sgomotul rotelor dela 
tunuri.

Număram ca școlarii; îmi cjiceam: „încă 

patru dile!“ apoi: „Inoă trei (file, două, una 
și voiu merge eă salut pe amiaa mea!“ Și 
când venea Dumineca, nu m’așl fi sohimbat 
nici cu un rege.

Colonelul meu însă nu era de loo amic 
al acestor escursiunl de Dumineoa la Paris. 
Trebuia, ca din când în când să mă folo
sesc de câte-o mioă stratagemă, cu atât 
mai mult, cu cât era văr bun ou mine, și 
de aceea credea, că trebue să tracteze cu 
mine ou oea mai mare severitate. Acăsta 
pote vi-se pare ourios, dăr în viăța militară 
se întemplă de multe-orl așa ceva.

De multe-orl colonelul nostru, pentru 
ca să ne împedece a pleca, organisa Sâm
băta săra câte-un puncift solemn, câte-o 
recepțiune a corpului oficeresc, său câte-o 
inspeoțiune a materialului pe care de re
gulă o făcea Dumineca diminăța. In cașul 
acesta puteam pleoa numai diminăța și vă 
puteți închipui, cu ce mare nerăbdare aș
teptam în Paris depeșa ordonanței mele.

In Dumineca din oestiune, colonelul 
simțise necesitate, oa diminăța la șăpte 
ăre să inspecționeze țolele cailor. Curiosă 
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ficele ei lucrări și de-a permite membrilor 
diferitelor parlamente, să eseroite în pri
vința colegilor lor în ordinea scopului ur
mărit de conferență legile celei mai strîn- 
se ș1’ reoiprooe fraternități".

Acum las să urmeze discursul prin 
care d-1 Urechiă a precisat, în ședința pu
blică, punctul de vedere al membrilor ro
mâni. ]£tă acest discurs :

Discursul d-lui Urechiă.
Domnilor! Se cade mai înainte de 

tâte, ca îu numele grupului parlamentar 
român să presint biroului nostru sinoerele 
și respeotuosele mulțumiri pentru esplioa- 
țiunea atât de conciliantă, precum și cate
gorică, ce au făcut, și care s’a aprobat de 
Conferență. Dâr domnilor 1 oonferența in
terparlamentară nici odată nu a manifestat 
o vedere politioă în alegerea orașelor, unde 
să se adune! Recunâscem bucuros acâsta, 
precum de asemenea reoundsoem, că oon
ferența nu a avut pentru anul 1896 alt 
oraș, decât al Ungariei. Evident, că dâcă 
nu veți primi oferta ourtenitâre și, preoum 
v’a arătat d-1 Jokai, fârte ademenitore, 
uniunea interparlamentară ar fi fost in pe
riod, de a nu se pute întruni, ceea ce în 
adevăr ar fi fost o pagubă pentru frumâsa 
nostră uniune! I s’a mai întâmplat acâsta.

Am fi fericiți să ne putem asocia la 
espresiunea de gratitudine a d-vâstre cătră 
d-nii Unguri. Ne-ar fi fost lucru plăcut, 
să facem aoâsta ac}l, mai ou sâmă, după 
bunele cuvinte, ce erl sera d-1 conte Ap- 
ponyi pentru pnmadată, pe cât sciu eu, 
le-a adresat României.

Dâr domnilor! Cu părere de rău, noi 
nu vom pute ajunge la acea acalmiă, ce 
ouvintele bune și ourtenitore ale contelui 
Apponyi ar fi putut să Vă îndemne să aș
teptați dela grupul român! Noi avem man
dat imperativ dela acei 145 din grupul ro
mân, și acest mandat este să Vă aducem 
declararea respeotuosă, că nu putem parti
cipa la Conferență interparlamentară, din 
momentul, ce aoâsta se va țină la Buda
pesta.

In starea actuală a luorurilor, când 
temnițele ungurești gem de viotime române 
— și fără a intra în detailurl, dorind să 
dau Conferenței ocasiunea de a închide se
siunea sa tot în același spirit paoific, cu 
oare a lucrat pănă astăcjl, — in starea aotuală 
a lucrurilor noi nu putem merge la Buda
pesta. Ne este într’adevăr imposibil să ră
mânem indiferenți la plângerile fraților 
noștri de același sânge. Cine pote să ne ia 
în nume de rău acest sentiment de solida
ritate fraternă?

Nu ne amestecăm în trebile statului 
maghiar, când unim voturile nostre la ale 
orl-eărui suflet generos, ce vrea schimbarea 
stării lucrurilor indicate.

Am aplauda din tâtă inima la schim
barea unui asemenea regim, pe oare o 
speră și contele Apponyi, numai dâoă aoâstă 
sohimbare va aduce cu sine și pe aceea a 
situațiunei, în oare de present se află oe- 
tățeuii de naționalitate română și slavă.

Să sperăm, că Ziua triumfului nu va 
întârzia, și că atunci toți oetățenii ungari 
se vor folosi de egalitatea de drepturi, și 
astfel paoea va fi fâoută. Atunci Românii 
din România ar fi și ei recunoscători 
noului regim unguresc, oare va fi pus ca
păt unei triste periâde de lupte sterile. Și 
atunol, noi, grupul parlamentar român, vom 
veni cu inima voiosă, să stringem mâna oole- 
gilor noștri maghiari și să le aducem asi
gurarea sincerei nâstre alianțe.

Der pănă atunci, d-lor, grupul româ
nesc, cu părere de rău nu va pute să vă 
urmeze la a Vll-a conferență interparla
mentară în Budapesta. Noi am fost, dom
nilor, membrii sinceri alipiți uniunei inter
parlamentare, încă în cjiua, când la Roma 
am intrat în uniunea interparlamentară. Am 
dat o impulsiune puternică guvernului nos
tru în sensul ideilor propagate de uniunea 
interparlamentară. Cu atât mai mult ne 
este mare părere de rău, că nu vom pută 
ooopera ou Dvostră în anul 1896.

Atitudinea oonciliantă a mai multora 
din oolegii noștri actuali unguri la Confe
rență, ne lasă încă speranțe, că de aci 
până în anul viitor, grațiă lor, calea dela 
Buouresol pănă la Budapesta se va aplana. 
Cine scie, sărbările mileniului ar pute de
veni o nouă dată memorabilă: aceea a fra- 
ternisării Românilor cu Ungurii spre marea 
bucuriă, precum gândesc, a uniunei inter
parlamentare.

La luoru deol d-lor colegi! dâcă aoest 
ideal vă suride! Deschideți închisorile po
litice, și noi vă desohidem brațele! Faceți 
să domnâscă justiția și legalitatea, și Un
garia va fi mai mare și mai puternică, 
decât, decă va persista a nemulțumi pe 
naționalități.

Și acum, oa să termin, strig: trăescă 
conferență interparlamentară; ori în care 
țâră îșl va alege sediul, din moment ce ea 
luorâză conform declarsțiunei d-vostre, d le 
președinte, din moment ce ea are în ve
dere pacea lumei și fraternisarea popo- 
relor!

In fine observ, că Z’aristica română 
a fost representată la conferență prin d-nii 
Dr. Stefan C. Pop, G. Drayomirescu, Iân 
Roman și Russu Șirianu.

Ne-am despărțit de aici și n°-am îm- 
prăsciat ou convingerea, că isbânda finală 
tot â nostră va fi.

Raportor.
*

Așa-deră Ungurii ar fi învins la Bru- 
xella!

Foile lor, amețite de „succesul 
strălucit" ce l’a avut Apponyi cu garda 
„pretorianilor" șoviniștl din Budapesta, scriu 
oolone întregi, cari glorifică isbenda ma
ghiară și în același timp arată „flascul", 
ce l’ar fi Buferit 'Urechiă cu ai săi.

Etă, de pildă, ce i-se telegrafiază lui 
„Budapesti Hirlap*:

„Congresul s’a sfîișit cu învingerea 
totală a Valahilor. Deja la banchetul de 
ieri președintele n’a lăsat pe Urechiă să 

toasteze. Românii din Ungaria, cari petrec 
aici, au fost invitați la banchet sub titlul 
de Ziariști, și ei au făcut tot posibilul, ca 
să câștige pentru causa lor pe representan- 
ții din străinătate. Sforțările lor însă au 
fost zadarnice.

„In ședința de încheiere de acjl (16 
August) a venit la ordinea 4'lei alegerea 
locului pentru conferență viitore. Preșe
dintele Descamps, înainte de ce Jokai ar fi 
făcut propunerea de invitare la Budapesta, 
a cetit o declarațiă în sensul căreia Con
gresul enunță, că la alegerea locului ședin
țelor, este condus numai de ideia păcii și 
in afacerile interne nu se amestecă.

„După acâsta a luat ouventul Jokai, 
invitând conferență pentru 1896 la Buda
pesta.

„După Jbkai a vorbit Urechiă în nu
mele Românilor delarând, că dâcă împre- 
jurări'e nu se vor schimba pănă atunci, 
Românii nu vor merge la Bruxella. Ure
chiă a voit să răspundă lui Apponyi, însă 
senatorul francos Labiche a propus înche- 
ieiea discuției. Aoâsta s’a primit și a ur
mat votarea. Toți cei presențl, afară de 
Români, au votat pentru Budapesta. Dele
gatul Porumbaru s’a abținut în mod sur
prinzător dela vot.

„După publicarea resultatului, Con
gresul s’a închis între strigări de: „ Trătică 
Budapesta*.

Apărătorii Ungurilor.

Am c}is de-atâtea ori, că Nemții 
sunt acți cei mai zeloși sprijinitori 
ai Ungurilor în politica acestora 
dușmăndsă de m6rte a tot ce nu 
este unguresc în statul pe care, din 
fatalitate îl conduc ei. N’a putut 
trece nici congresul naționalităților, 
ca foile din Germania să nu înjure 
pe naționalități și să nu apere pe 
Unguri. Pentru-ca se dovedim aser
țiunea nostră, reproducem ac|i câte-va 
voci germane asupra Congresului 
naționalităților și asupra raportu
rilor dintre Maghiari de-oparte, și 
Români, Șerbi și Slovaci de altă 
parte.

F6ia germană „Frankfurter Zeitung* 
scrie următorul articol:

„Așa numitul congres al naționalități
lor s’a sfîrșit; foile maghiare din Budapesta 
și-au dat deja verdictul asupra lui. După 
tote acestea, fără de a pută fi învinuițl, că 
ne-am grăbit, ne putem pronunța și noi.

„Cavalerii nobili ai diferitelor țări, cari 
sunt peste tot locul de față, acolo unde 
asupriri au lipsă de ajutor contra oprima
torilor săi preaputernici, sunt siliți a-șl 
băga sabia de Don Quixotte în tâcă.

„Cel ce vrâ să judece omenesoe, și 
nu are de scop singur numai tărăboiul, tre- 
bue să reounâsoă, că pretensiunile formu
late în „Hotelul Național" din Budapesta, 
nu merită simpatia străinătății. Congres na
țional nu se pote numi, nu numai din mo

tivul, că au lipsit dintr’ensul Germanii și 
Ruteni, ci din oausa, că au lipsit Românii, 
Serbii și Slovacii liberali (!)

Apoi representanții celei lalte părți 
nu au avut mandat.

„Decursul oongresului a fost o viă do
vadă a stărilor unei țări, care renunță la 
o singură limbă de comunicația. Domnii 
vorbitori au fost siliți a faoe în câte-șl 
trei limbile propunerile și primirea deoi- 
siunilor, oa să nu fiă siliți a-se folosi de 
limba germmă său de cea maghiară anti
patică. Ar fi luoru minunat, când s’ar primi 
oa limbi egal îndreptățite, atât în parla
ment cât și în administrațiune și legisla- 
țiune, cele nouă limbi diferite ale națio
nalităților.

„Programul însuși arată, cât de în
dreptățită este pretensiunea egalei îndrep- 
tățirei a fiă-oărei limbi. Domnii pretind ca 
cercurile să fiă arondate după naționalități. 
După-ce însă în Ungaria nu este nici un 
singur district de o singură limbă, propu
sul lor ar nasoe tot astfel de plângeri la 
timpul său, că adeoă domnesce o singură 
limbă a maiorității (în district) și celelalte 
ale minorității sunt eschise.

„Așa dără plângerea de căpetenia a 
oelor adunați în congres este, că în statul 
maghiar, hegemonia nu este a Românilor, 
Slovacilor și Sârbilor. Străinătatea neînte- 
resată abia va da ascultare astor fel de 
pretensiuni deșerte. In Ungaria esistă alte 
stări mai vrednioe de luat în oonsiderare, 
deoât împedecarea desvoltării liberale a 
statului din causa unor aspirațiunl națio
naliste nerealisabile. Străinătatea va întreba, 
că oe isvor cultural are rasa maghiară, 
oare se luptă pentru supremația, și aci răs
punsul este ușor.

„Acest fragment al naționalităților 
repiesentate la congres, este elementul tot 
dăuna întrebuințat de cercurile cunosoute, 
cari voesc se impedece consolidarea statu
lui maghiar liberal. La spatele represen- 
tantilor naționalităților au fost însă și acum 
ascunși oonții Zichy și Eszterhazy, Lueger 
și Lichtenstein. De aid încă se vede, că 
ore are străinătatea motiv de a-se însufleți 
pentru-ca respectabilii domni representanțl 
să desmembreze Uugaria?

„Așa-dâră direcțiunea, care se opune 
consolidării statului maghiar în înțelesul 
strict al cuvântului, nu este liberală, ci 
reacționară. Despre aoest lucru nimeni pe 
lume să nu se mai îndoescă, și a fost bine 
că s’a conces respectivilor domni acea bu- 
ouriă, oa în timp de douăzeci și patru de 
ore să se orâdă bărbați de stat asupra că
rora se indrâptă atențiunea Europei.

„Național Zeitung* din Berlin Zi°e 
într’un articol, oă mișcaree irredentă română 
etă în esențială legătură ou propoganda 
panslavistă (Minciuni patentate — Guleg).

„Hamburger Nachrichten* presantă con
gresul naționalităților, oa!o declarare de răs- 
boiu contra statului maghiar. Spune apoi f6:a 
germană, oă elementele moderate ale Ro
mânilor, Slovacilor și Sârbilor au lipsit

idee! La opt și jumătate totul era termi
nat, și eu alergam spre gară, unde mă aș
tepta orlonanța cu hainele civile. De câte
va ori mă îmbrăcasem în dosul bufetului, 
dâr de oând casierița, o Englezâioă, mă 
surprinse în momentul, când îmi schimbam 
pantalonii, birtașul gărei preferise să-mi dea 
pentru acest scop o oameră.

Pe când așa-dâră întrai în gară, ca 
căpitan de artileria și în curând eșil ârășl 
pe peron îmbrăcat în haine civile de oo- 
lăre oafeniă, — o ooldre neutrală, oare nu 
bate la oohl și care semănă bine cu co- 
lorea vagonului, — mă pomenii de-odată 
față în față ou colonelul meu, care con
versa ou o vendatore de «Ziare. Nu voesc 
să calumniez, dâr colonelul meu prea de 
multe-orl conversa cu vâncjătârea de Ziare.

Când mă zări, începu să rîdă cu ho
hot — oh, oe rîs! — El Z^0 apoi:

— Ah, d-le căpitan, d-ta pleci ârășl 
la Paris?

— Nu, d-le colonel, dâoă ași pleca 
la Paris, atunol mi-așl fi oerut permisiune 
dela d-1 colonel. Voesc să dejunez în Reims. 

...DumneZeule, aceea oe spuneam, nu era 
neadevăr. In faptă voiam să dejunez la 
Reims și de acolo să pleo la Paris.

— Ei bine, amice, poftă bună și pe- 
treoere bună!

— Mulțămeso, d-le colonel!
Erau cam oincl 6re, când ajunsei la 

Paris. Alergai în brațele Blanohei, scumpa 
fată, care venise la gară, ca să mă vadă 
mai ourând. Ii povestii tote obstacolele, 
ce-am svut a-le delătura. Ce de încercări, 
DumneZeule!

— In sera acâsta însă vei rămânâ aici, 
dragă ?

— Așa sper.
Pleoarăm pentru oâte-va momente 

acasă. Aveam a-i spune atâtea despre cele 
șâse ZU0* După aoeea ne duserăm în res
taurant și de aici la oasină. Niol o depeșă.

— Niol o scire bună! esclamâ Blanche. 
Hm! Hm! Mai bine ași fi primit o te

legramă, care ml-ar fi împărtășit: „Niol o 
manevră!". Dâr oredinoiosul Chambenoit 
de sigur, că ar fi telegrafist, decă ar fi 
fost ceva. Ne duserăm în teatrul de va

rietăți, și când eșirăm, întraiu în casină, 
având o presimțire fatală.

— D-le căpitan, îmi Zlse portarul, 
aici e o telegramă, pe care a uitat să 
vi-o dea.

— In fine !
Smulsei telegrama din mână: con

ținea cuvintele: „Diminâță la 6 ore pe oai".
Mii de draci! Era un câs după mie- 

Zul nopții. Nici un tren, ou oare să pot 
ajunge la timp în Chalons. îndată recu
noscui situația mea înfricoșată: minoiuna, 
oe am spus’o colonelului, arestul inevitabil.

— Este un birou telegrafic, oare să 
fiă deschis tâtă noptea? întrebam pe portar.

— Da, d-le căpitan, acela al bursei. 
Spune Blanohei să mârgă ou trăsura 

acasă, âr eu alergai la bursă. Do-acolo tri
mit locotenentului-colonel, oare’ml era amio, 
o depeșă, ce mă costa nouă franci și în 
care mă silesc să-i declar, oe mi-s’a întâm
plat, într’o limbă, pe care o face neînțelesă 
nu numai scurțimea ei telegrafioă der și 
iritarea mea : „Spus colonelului, merg Reims, 
nu Paris, der Paris după Reims" etc.

Părăsii biroul. Isbuonise o ploiă to
rențială, ploua de vărsa, și nici o trăsură! 
Așa e când n’ai noroc! Mă duo la Blanche 
ud pănă la piele și trist, oa o balenă.

Ea se încercă înzadar să mă mân
gâie : profosul îmi sta înaintea oohilor. In 
fine la 9 âre mă urc în tren fârte indis
pus și deprimat și la amâZi sunt în Chalons.

— Ei, întrebai eu, a fost adjutantul 
ou ghiozdanul aici? Când adecă adjutantul 
vine ou ghiozdanul, atunci totdâuna aduce 
porunci.

— Da, d-le oăpitan, a fost la oincl 
și jumătate ou porunca de Zi, că din oausa 
plâiei torențiale nu se va ținâ manevră.

Scăpat! Eram soăpat prin acâstă ploie, 
pe care cu o Zi înaiute o blăstămasem. 
Săra mă întâlnii cu loootenentul-oolonel în 
oasină.

— A propos, scumpul meu amic, îmi 
Zise el, oe depeșă încurcată rni-ai trimis. 
Să mă ia draou, dâoă am înțeles un sin
gur cuvânt din ea.

Ucu.
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.dela congres, ba au și protestat contra lui. 
Acâsta pâte servi de îndemn guvernului 
unguresc, ca să introducă administrația de 
-stat și se esecute legea naționalităților, 
căol prin acâsta vor fi isolațl „agitatorii," 
și naționalitățile vor fi mulțămite.

Piarele italiene „Perseveranza* (Milan), 
„ Opinione* (Roma), „ Gazeta di Torino'1, apoi 
foia francesă „jE’pogwe" din Paris publică 
artioull despre congresul naționalităților, 
articoll soriși de faimosul Leopold Ovâry. 
Autorul artioolelor mințesce, că Gongresișții 
ar fi declarat răsboiu statului, pe care vor 
să-l despoie de caracterul său maghiar, și 
întrebă, că ce s’ar alege din Europa-orien- 
tală, dâcă în loc de Ungaria milenară s’ar 
înființa o „amesteoătură oaotică, ca cea con
templată de congres’4.

*
„Politik* dice următorele: In epilo

gul, pe care îl dedică „Pester Lloyd'1 con
gresului naționalităților, numitul diar se 
folosesoe de cele mai mârșave espresiunî, 
numind arangiarea congresului o întreprin
dere privată neînsămnată a unei bande ne
mernice. Guvernul ungar nu încâtă de-a 
arangia, după datina sa, „manifestațiunl 
patriotice, contra hotărîrilor dela Budapesta, 
cari conțin înaltă trădare, însă resultatul 
de pănă acum nu prea aoopere spesele. 
Chiar și „învingerea morală", raportată de 
Maghiari la congresul de pace internațio
nal din Bruxella, pare a nu satisface pe 
„Pest-Ll.*, și astfel el cu negenarea lui 
■îndătinată strigă după polițiă, omnipotența 
■statului ș.i după profosul criminal.

SCIRÎLE D8LEI.*
7 (19) August.

Din causă, că legea pentru repausul 
de Duminecă (art. de lege 13 din 1891) 
prescrie repausul și pentru cțiua St. Stefan, 
ce cade mâne in 20 August călindarul gre
gorian, numeral proxim al foiei nostro va 
apărâ numai Miercuri sera.

—o—
Dr. Mihail Polit,, conducătorul Ser- 

'bilor, dă în cjiarul jidan „Pester Lloyd" o 
declarațiă, în care spune, că este neade
vărat, că el la banchetul, ce a urmat după 
ținerea oongresului naționalităților, s’ar fi 
esprimat, oă „cele trei naționalități aliate 
posed un cero deosebit și o putere deose
bită de atracțiune." Tot-odată Polit de
clară, că este neadevărat, că el ar fi vor
bit despre „o minoritate barbară a Ma
ghiarilor."

—o—
Șiar italian oprit. Ministrul de in

terne a detras prin ministrul de oomerciu 
debitul postai pe teritorul oorânei sf. Ște
fan diarului italian „11 Valore Italiano* din 
Roma, pe motiv, că ar urma tendințe duș- 
anănose față cu Ungaria.

—o—
Dr. I). Brânflză, profesor la universi

tatea din Buourescl și membru al Aoade- 
miei române, a murit alaltăerl la Slănicul 
din Moldova, unde se instalase de oâte-va 

-săptămâni.
—O—

Navigațiunea română. La 1 August 
■s’a făcut în Galați inaugurarea serviciului 
-de navigațiune română pe Dunăre prin pu
nerea în ciroulațiune a vaporului „Orientul*, 
■destinat a face serviciul local între Brăila 
-și Galați. Inaugurarea s’a făcut ou mare 
solemnitate printr’o călătorie festivală dela 
•Galați la Brăila și vice-versa, la care au 
luat parte pe lângă autoritățile locale și 
un mare număr de cetățeni. Serbarea a 
■fost presidată de d-1 Grigorie Mânu, valo
rosul director general al regiei tutunurilor, 
care călăuzit de cel mai pur patriotism, a 
reușit printr’o stăruință neobosită să înte- 
meeze marina comercială română, — scrie 
.„Curier. Fin."

—o —
Suveranii români la Ragaz. Asupra 

-sosirei Suveranilor români la Ragaz „Neue 
Freie Presse* publică următorele amănunte: 
Regele Carol și Regina Efisabeta au sosit 
astă-seră la Ragaz și s’au instalat la vila 
„Ermitage". Princesa de Hohenzollern, bă
trâna mamă a Regelui, sosise de erl și a 
descins la „Quellenhof", care e alături de 

vila „Ermitage". Părechia regală, pentru a 
evita manifestațiunl, n’a venit cu trenul 
pănă la Ragaz, ci numai pănă la Sargans, 
și de acolo ou trăsura a făcut drumul pănă 
la Ragaz. Publicul aflând de sosirea Ma
iestăților Lor și orecjend, că vor veni prin 
gară, se adunase în mare număr în fața 
stațiunei, pe când numai puțini inițiațl se 
aflau la vila „Ermitage". Părechea regală 
a fost primită de directorul vilei, d-1 Klein- 
berger. Un tînăr, probabil un Român, a 
predat Reginei un buchet, adresându-i câ- 
te-va cuvinte, la oare Maiestatea Sa a răs
puns forte amical. Vila „Ermitage", înoun- 
jurată de tâte părțile cu flori, are câte trei 
oamere, nu prea mari, pentru Regele și 
Regina; aoeste camere au fost mobilate cu 
un gust ales dâr forte simplu, potrivit cu 
recomandațiunea Regelui. Regina va lua 
băi în Neubad și se va supune unui trata
ment de gimnastică medicală în institutul 
medico-technio. Regele va face băi în ba- 
sinul termal.

—-o —
Presemne de resboin în America. In 

orașul Pittsburg din America au ținut re- 
presentanții societăților irice, din Pennsyl
vania, 5000 la număr, o adunare sub preșe
dinția primarului și au hotărît să folosâscă 
putere în interesul promovărei causei Irlan
dei, apoi să formeze un corp revoluționar 
secret și să provoce pe Irlandezi ca, în 
fața semnelor de răsboiu, ce se arată în 
Europa, aceștia să se armeze, pentru de-a 
pută purta răsboiu contra Englezilor, duș
manii lor de mârte.

—o—
Aniversări în Germania. Două reg-i 

mente de dragonl ai gardei au serbat în 
16 c. aniversarea bătăliei dela Mars-la-Tour. 
In Mars-la-Tour au asistat peste 10,000 de 
persons la oeremonia comemorativă a bă
tăliei dela 16 August 1870. Subprefectul și 
preotul au rostit discursuri patriotice. Li- 
turgia s’a oântat afară pe oâmp. Mai mulțl 
veterani germani au asistat la ceremoniă.

—o—
Unde este aurul? Din Budapesta se 

seriei Iu comuna Tahi din comit. Pestei 
veniseră nisee ursari cu două căruțe, patru 
urși și o maimuță. După-oe jucară în sat, 
spre sără plecară să mărgă mai departe, 
în hotar însă înoepură să fura ououruz și 
să dea la urși, ăr oaii fură slobotjițl la pă- 
șiune prin livezi. Un păzitor îi văcju, dăr 
fiind singur, aștepta pănă să se facă epuă, 
când împreună ou un soț al său se duse 
să-i prindă. Lucrul ajunse la păruell, păzi
torii fură bătuți greu. Aucjind despre a- 
oăsta, sătenii eșiră cu toții și ar fi măce
lărit pe ursari, dăoă nu pășiau la mijloo 
gendarmii. Făcându-se cercetare, se găsi 
la ursari bogățiă de peste 5000 fl. în aur, 
argint și hârtiă. Era interesantă cercetarea 
făcută asupra unei tinere sârbâioe (erau 
Șerbi), oare se svîrcolia ca o hienă și nu 
voia să se lase a fi cercetată. Suma colo
sală de argint (72 de majă metrică) era le
gată în săculețe și așezată în fundul unei 
căruțe. Tînăra Serboioă avea 50 de napo
leoni la brâu. Ursarii spun, că au căpătat 
acâstă avere dela un conte sârbesc. S’au 
mai găsit la ei materii de haine și năfrăml 
scumpe etc. Nu se pâte crede, ca ei să-și 
fi adunat din jocul cu urșii atâta bogățiă. 
Aoum sunt la o judecătoria păna se vor 
lămuri luorurile. Mare năoas îi fac însă 
judecătorului urșii, de cari acum trebue 
să îngrijesoă el, ca să nu pieră.

—o—
Musica orășenâscă va concerta mâne 

sâră la otel „Nr. I."
—o—

Avis. In 16 Septemvre c. se vor cum
păra, din partea intendanței corpului 12 de 
armată din Sibiiu, următorii articoll: pentru 
manutanța din Sibiiu: 7600 măjl metrice de 
săcară și 17.600 măjl met. de ovăs ; pen
tru manutanța din Alba-Julia: 4000 măjl 
met. de săcară și 1300 de ovăs; pentru 
manutanța din Clușiu: 7.700 m. m. de să
cară și 4600 de ovăs; și în fine pentru 
manutanța filială din Brașov: 5200 m. m. 
de săcară. Oondițiunile mai detailate să 
3ot afla în numitele stațiuni la respectivele 
manutanțe.

Dela Turda.
Dela Cheia-Turijii, 17 Aug.

Revoluțiă la Turda! — Frasas’ar părâ 
exagerată, dâr cu tâte acestea ea încape 
minunat în creerii scâlciați ai șoviniștilor.

Insă pentru-ca să fiu înțeles, mă voiu 
sili a da esplioare acestei faime sensa- 
ționale.

In 10 1. o. tinerimea română din Turda 
și jur a arangiat o petrecere*), despre 
care și „Gazeta* nâstră a luat notiță la 
timpul său. Ca epilog al petrecerei a fost 
proieotată o escursiune la Cheia-Turcjii.

Duminecă în 11 August o societate, 
constătătore cam din 10—12 persâne, a și 
plecat din Turda prin comuna Sînd spre 
„Cheiă".

Trecând prin Sînd, popor român, fiind 
chiar Dumineoă, se afla adunat în mijlocul 
comunei, și au4end, că esoursioniștii sunt 
Români, s’au hotărît mic cu mare, ca să-i 
însoțesoă.

Pis și făcut. In frunte cu musica lor 
au însoțit pe escursioniștl. Era un convoiu 
admirabil de popor, bătrâni, tineri, femei 
și copii, toți în haine de sărbătâre, into
nând cântece naționale.

Cu deosebire a fost înălțător momen
tul, când la intrarea în „Cheiă", un buchet 
de inteligență era înounjurat de un cerc 
frumos de țărani, cari cântau doine popo
rale frumose.

După-ce inteligința a cercetat posi- 
țiile mai frumâse din „Cheiă", s’au reîntors 
pe rîtul dela „gura Cheii", unde de-o parte 
juca poporul jocurile lor rocnânescl, âr de 
altă parte petrecea inteligența. Notez, că 
am zărit pe de laturi și vre-o câțl-va in
dustriași unguri din Turda.

Petrecerea în ■ „Cheiă" a durat pănă 
cătră 8 ore sera, în cea mai frumâsă li
niște și armoniă, când cu toții, obosiți de 
escursiune și cu impresiuni plăcute în inimă, 
au părăsit aoeste loourl romantice. Cu 
aoestea am cugetat, oă petrecerea s’a finit.

Cât de mare ne-a fost însă mirarea, 
când după câte-va cple, o morăriță dela 
morile din „Cheiă" a fost citată la solgă- 
birăul din Turda, unde între amenințări au 
silit’o să mărturisescă tot ce s’a petrecut 
în „Cheiă".

’I s’au pus mai multe întrebări, între 
altele: Cine a fost Dumineoă în 11 1. o. în 
„Cheiă"? Fost’au înarmați? Ce au hotărît 
și ce au făcut?

Femeia înspăimântată a răspuns, oă 
au fost multi, dâr nu cunâsoe decât câteva 
familii din Turda și din Sînd, pe cari le-a 
amintit cu numele. Mai departe, că și-au 
petreout și au cântat. Mai mult nu soie.

Luându-se acestea la protoool, au 
mis’o cu amenințarea, oă la nime să nu 
spună nimio, — că de spune, „bagă la tyine 
la tyemnitză 3 ai*.

Ei, dâr ou asta nu se îndestulesc. In 
15 1. o. solgăbirăul Gâl și cu un alt păcă
tos, slujbaș ou numele Almâsi, însoțiți de 
oâțl-va „sbirl ou pene", aîârgă la Sînd și 
în comunele vecine ca, vecji Ddmne, să des
copere și se prindă pe capii pretinsei revoluții. 
— Ce să le faci; cap de Unguri și pace!

In Sînd țin sfat, de-acolo merg în 
„Cheiă" la fața looului, caută după morari; 
pe unul l’au și aflat în oomuna Misohiu, 
l’au escortat acasă, l’au întrebat în feliu 
și formă; ne primind însă răspuns după 
placul lor, l’au citat pe 16 l. c. la Turda.

Ce i-se va întâmpla bietului morar în 
Turda, ne putem închipui, după oe ne este 
ounosoută brutalitatea „măriilor lor", când 
nu li-se faoe pe plao.

Astfel se petrec luorurile pe la noi. 
Fruntașii români din Sînd aștâptă și ei să 
fiă tîrîțl înaintea pașalelor din Turda. Peste 
tot poporul e forte sgitat. Nu se vorbesoe 
decât despre acest eveniment. Cei bătrâni 
cjic: că „au ajuns chiar ca în răutăți, de 
fără pas nu poți să mai eșl nici din sat*.

Opera cărui cap scrîntit pâte fi acâsta, 
nu putem soi. Se pote, că industriașii un
guri — fiind cu musoa pe căciulă — vă- 
4end însuflețirea poporului au cugetat, că

*) Despre acestă petrecere am. primit un 
raport mai lung, pe care-1 vom publica în numă
rul viitor, — Red.

di- i

a sosit 4>na să-și primâsoă împrumutul dat 
Turdenilor în anii treouțl — și înoă ou do
bândă. Ca nu cumva însă să-i surprindă, 
— au alergat spre a ridioa pe capul bie
ților Români paolniol glota gendarmilor.

Ore cine agitâză?
Că ce desvoltare vor lua luorurile, nu. 

voiu întâr4ia a aduoe la ounoscința on. pu- 
blio cetitor.

X.

NECROLOG. Rafila Onițiu năso. Moga 
înfrântă de nespusă durere, aduoe în nu
mele propriu și al rudeniilor la ounoscința 
tuturor amioilor și cunosouților, că scum
pul și neuitatul ei soț, resp. tată, frate, oum- 
nat și nepot loan Ouițiu oomeroiant, după 
un morb îndelungat, împărtășit fiind cu 
sfintele Taine, și-a dat în 16 August st. n. 
la 1172 âre sera în etate de 30 ani nobi
lul său suflet în manile oreatorului. Rămă
șițele pământesol ale scumpului defunct se 
vor așe4a spre eternă odihnă la 18 August 
1895 st. n. 4 âre p. m. în cimiteriul gr. or. 
din Sebeșul-săsesc. Fiă-j țărîna ușâră și me
moria binecuvântată! — Sebeșul-sâseso în. 
17 August 1895 st. n.

DIVERSE.
Telescop uriaș. Cel mai mare telescop 

în lume s’a construit de curând în Ame
rica de Nord. Diametrul sticlei obiectivă a 
uriașului ochian este de 102 centimetri. 
Tubul, făcut din oțel, e de 19 metri de 
lung. Diametrul roții cu șurub, pe care sa 
mișoă întreg aparatul, este de 27 metri. 
Ca telescopul să pâtă fi folosit în orl-oe 
posițiune, podelele odăii, la apăsarea unui 
nastur (bumb) se cufundă cu 6 metri în 
jos, așa că privitorul îșl pâte afla loc după 
plao. Aoest telescop întreoe în mărime re- 
fractorul lui Lick cu i/i parte. Construc
torul aoestui ochian teribil e astonomul 
american Barnard, care îșl frământă de 
mult capul cu astfel de lucruri. El inten- 
ționâză să facă un alt telesoop, a cărui 
sticlă obiectivă să aibă un diametru de 
150 centimetri. Acâstă sticlă este deja în 
lucrare și, oa să se evite orî-oe pagubă, 
fu asigurată cu 60.000 dolari. Barnard 
spune, că ar putâ fabrica o sticlă de aoest 
fel, al cărei diametru să fiă chiar și de 2 
și jumătate metri, dâr așe4area în tub a 
unei astfel de masse ar fi aprâpe impo
sibilă.

Un premiu frumos. Foia franoesă ditr 
Paris „Petit Journal" escrie concurs pentru 
un roman, care să fie cel puțin de 20,000 
de rânduri. Sugetul romanului pote fi de 
orl-ce natură. Premiatul trebue să oedeze 
dreptul publicării sus numitului ({iar. Pre-

'•miul dintâiu e de 50,000 fr., al doilea de
40,000, al treilea de 35,000, al patrulea de 
30,000 de franci.

La curtea cu jurați. Se judecă o
afacere de bătae, urmată de omor: — Mar
tore, 4ise președintele, istorisesoe oum s’a 
început bătaia. — Martorul: (întorcân- 
du-se cătră jurați) Uite cum: Acusatul, 
fără să fie provooat de nimenea, a început 
să strige: Tăceți, dobitâcelor! Tăceți, mă
garilor ! Idioților! — Președintele (cu 
blândețe): Nu te adresa juraților, ci nouă, 
judecătorilor!

Literatură.
D-1 George Petrovicl, locotenent la 

regim. 9 de artileriă în PitescI a tradus 
în românesoe cartea: „Considerațiuni ge
nerale asupra marșului parcurilor de ar
tileriă și despre împrospătarea armatelor cu 
munițiunl de artiliriă*, de B. Camps, maior 
de artileriă și șef de stat major al artile
riei corpului 11 de armată francesă. Car
tea, de 51 pag. 8°, e tipărită elegant, pe 
hârtiă de lux, — oostă 1 esemplar 2 lei. 
In text sunt adause din partea traducăto
rului mai multe note. In scrisârea, prin 
care autorul frances permite d-lui Petro
vicl a-i traduce opul, se 4ice între altele: 
„Vă asigur că noi avem cea mai bună opi- 
niune despre oficerii români, cari sunt aseme
nea de origine latină*.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșîaiau. 
Redactor responsabil: Gregorîu Sffiaiar.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 17 August 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.—
Renta de oordne ung. 4°/0 . . . 99.95
Impr. oftil. fer. ung. în aur 472% • 124.60
Impr. caii. fer. ung. în argint 47^% 102.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.40
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75 
Imprum. ung. cu premii .... 158.60
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 145.75 
Renta de hârtie auatr......................... 100.95
Renta de argint austr................... 101 35
Renta de aur austr. ..... 123.15
LosurI diu 1860   153.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1060.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 488.25

Acții de-ale Băncei austr. de credit. 399.10
Napoleondorl. .............................. 9.63
Mărci imperiale germane . . . 59.36
London vista............................121.40
Paris vista.................................. 48.07 */2
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.40
Note italiene................................ 45.80

Cursul pieței Brașov.
Din 19 August 1895.

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

%

Antreprise ie pompe funebre

EL T-cLtselz.
Brașoviî, Strada IForții Xr. 4. (DoSțsalu Tergulîs boitorii.

Recomandă on. publică la cașuri de mbrte, aședămentulu 
seu de înmormântare bogată asortată în cari tbte obiectele, 
atâtă aortele mai de rendu, câtă și cele mai fiue, se potă 
căpăta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de sicriwi de metalu ce se 
potă închide hermeticu, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturoră sicrilll'ilOI’U de fieiMJffiU, 
de inetalu și imitațiuni de metalti și de lemnu de stejarii.

Depou de Cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii CU 2 Și CU 4 cai, precum și ună cară funebru ve
neții pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută promptu și iettîllU, iau 
asupră-mi și transporturi de morți gn" străinătate.

In fine recomandă și birouiu meu mijlocitorii procedându 
cu cunoscuta’mî soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. T u t se k.
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Or»ele de cassă dela 8—1 
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Giro-Conto
la. banca

Austro-Ungară.S___ A

^VOGRA/7^

A. HAuresianu
---------  5

Brasovu, Cergii!fs Inului Pir. SO.
Acesta stabilimentti este provedutti cu cele mai 

bune mijldce tehnice și fiindti bine asortatu cu totu 
felulti de caractere de litere din cele mai moderne 
este puști în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN al’rC, argintO și colori.

CĂRTÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PERIODICE.
BILETE I1E VISITĂ

DIFERITE FORMATE.programFelegante.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AUVIUli.

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Corupturi, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

QcrU/ve/Az, in Iclă mawnea-

INDUSTRIALE, de HOTELURÎ 
și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE

BILETE DE INMORMENTARI.

<2

i 

giulu I, cătră stradă. — PrețuriBe moderate. — Co- O 
mandele din afară rugămti a le adresa la

Tipografia A. MUHEȘIANU, Brașovu. g|
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Comandele eventuale se primescti în biurouîtt 

tipografiei, Brașovft Tergulu Inuiui Nr. 30, eta- £
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„A LBINA“
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA BRAȘOV

Cec-Conto 
la postă.
Nr. 505.
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DfiDlBSCG depuneri spre fructificare J8 lfflO 4^2 °|o
netto, solvindQ însăși darea de interese;

SC0116Z1 polițe comerciale Cil SVoJ
SCCOrflî împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari []] J°|o’ 
flesclifle credite în cont corrent ±^“aI avautagidJ 

BM împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CD 6° o’

ciimueră șl ffite mmite și Mrtii Jc valore
indigene și străine, în specială de cele românescl;

răscwsră cnjone, iraijto 
mjffl eupone Uela efecte române:

fOPtllD7Q în modulă celă îni 
UlUuLllU/iQ mai culanta IUI 

esecută în comisiune °«-°° 
înttira

pilii [HI n înainto de
UlipUilO scadență, și

j
rî pe piețele din țâră și 
.1 streinătate;

hnnpn sub cele mai! ief- 
Udllud tine condițiunl;

magazine și locuri libere de depou, toriX 
său strada G firii IVr. 4S, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fierți de stată, e legată prin șine proprii cu 
acâsta și investită cu dreptulh de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fierți de .stată;

TirîniDQPfl in cahtatea sa ca representanță principală a so- nfnilfn 
jJllllluiJUU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York UluiLD 

neutru asigurări je ra|ă parti’
Onorabileloru administrațîuni de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5% ale „Albinei11 
ale cărora eupone se rescumperă semestrul^ iară nici o 

<letragere, și cari se află de vânijure în cursul «filei a bursei 
din ISudapesta, în piese de 500, lOOffl și ?O©O «le corone. 
Conipnrândik cursurile șl produsul© celorlalte efecte indi

gene, se pute susținea cu totu dreptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina11 de 5°0 
Munții s»di relativ© cele mai ieftine și totodată un a t 
productive din efectele cotate la bursa din USucEapesta.

Bonitatsa absolută a foncierelor „Albina14 e garantată [ 
prin valorea celd puțind întreită a ipoteceloru pe ba?a cărora i 
se esmitu, prin fondulu specială de asigurare a scrisurilcru 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averî a institutului.

Orele de cassă della 8—8
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Sosirea si plecarea Imurilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr, accelerat: 5 dre 07 m. dimineța. 
Trenul de persdne: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 dre 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 dre 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 dre 20 m. după amâtjl. 
Trenul de persoue: 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 ore 19 minute sâra.
3. Dela Zerne8ci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 21 min. diminâța. 
Trenul mixt: 1 6ră 14 min. după am. 
Trenul mixt: 8 6re 16 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul mixt: 8 6re 20 min. dimin.
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 6re 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța,
Trenul accel.; 2 ore 45 min. după am. 
Trenul de persone: 7 6re 43 min. sera,.
Tr. accelerat: 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 6re 55 min. dimin.. 
Tr. accelerat; 5 âre 14 m. di ruin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amejl. 
Trenul accel.: 2 6re 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu;}1.

Trenul mixt: 9 6re 5 min. diminâța.
„ „ 5 B 13 m. după am.

Trenul mixt: 9 ore 30 min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persdne: 3 6re 5 după am. 
Trenul mixt: 8 dre 50 minute dimin.
Trenul mixt: 5 6re 20 min. dimin.

5. Dela Brașov ia Sinaia*)

Trenul de persdne 6 dre 40 min. sera.

*) Acest tren circuldză numai Joia, Dumineca și la sărbători.

-AL. vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potu 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.

Âdmmistraț. „Gaz.
Cipografia A. Mureșianu, Brașov.


