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Lueger și Ungurii.
Le cade greu Ungurilor, că pe 

4i ce merge se îmulțesce într’una 
numărul celor ce țin s6-șl manifes
teze nemulțămirea față cu politica 
lor șovinistă și plină de netoleranță 
națională. Mai ales le cade greu, că 
tocmai în Austria, din partea căreia 
erau obiclnuiți a aucji numai gla
suri de aprobare și încuragiare în 
toți pașii politicei lor așa 4’9e de 
naționalitate, acum se ridică voci 
atât de hotărîte în contra lor și 
încă tocmai din partea unei partide, 
ca cea antisemită, care în timp 
scurt a raportat învingeri mari și 
promite a deveni una dintre parti
dele cele mai puternice în partea 
de dincolo a monarchiei nbstre.

Mai ales imposantul meeting 
din Prater, despre care am rapor
tat amănunțit în săptămâna trecută, 
se vede, că a făcut la Budapesta o 
impresiune penibilă. Unul dintre 
deputății camerei ungare, anume 
Ludovic Hollo, a ținut chiar se 
adreseze în causa acâsta o interpe
lare ministrului-președinte unguresc, 
cerendu i se ia măsuri în contra ata
curilor, ce se ridică din partea an- 
tisemiților vienesi față cu Ungurii.

E interesant, că interpelatorul 
în desvoltarea interpelației sale a 
pus în vedere pornirea unei agita
țiuni sistematice a masselor poporu
lui maghiar de prin orașe și comi
tate, cu scop de-a paralisa astfel ac
țiunea anti-maghiară a lui Lueger 
și partidei sale.

Adevărat, că cele ce s’au pe
trecut în Viena chiar și numai în 
Zilele din urmă nu sunt lucru pu
țin. A vede pe un vice-primar al 
capitalei imperiale, care cu doi-trei 
ani înainte era atât de deprețiat 
pentru tendințele sale și taxat ca 
un simplu escentric ilusionist, er as- 
tădl se bucură de trecere și stimă 
escepțională în întreg imperiul; a 
vede, (ținem, pe un astfel de bărbat 

al viitorului aruncând Ungurilor mă
nușa între aplausele și aprobările a 
numeroși deputați, membri ai con
siliului comunal și alți mulțl bărbați 
de distincțiune ai capitalei austriace, 
însoțiți de-o lume întregă de ămeni: 
acesta cu drept cuvent pbte să 
deștepte în Unguri mari îngrijiri.

Der cine e de vină?
D6că Lueger și soții săi îșl în

dreptă a (fi atacurile cu atâta hotă- 
rîre în contra Maghiarilor, causa 
este a se căuta numai în încurscrirea 
modului de acțiune al hegemonilor 
austriacl și maghiari, cari unii pe 
alții s’au sprijinit și se sprijinesc 
pentru a-șl validita mai cu efect po
litica lor de netoleranță națională și 
dominare cu fier și foc. E lucru fi
resc, deci, că în lupta pentru eman
cipare de sub influința actualei po
litice urmate în Austria, Lueger și 
cu partida sa vrend-nevrend trebue 
se lovescă și în Unguri, prin al că
ror concurs se susține aceeași poli
tică în ambele părți ale monar
chiei.

Se nu se prea plângă der Ungurii, 
că partida lui Lueger tinde a-se 
amesteca în aiacerile interne ale 
țerei lor. Același amestec li-se pote 
atribui și Ungurilor față cu Austria, 
căci au dat concurs la susținerea 
unor stări de lucruri, al căror resul- 
tat a fost întărirea rassei semite 
pe socotela elementelor negermane 
din statul austriac, tocmai cum la 
noi s’a întărit aceeași rassă pe so
cotela elementelor nemaghiare.

Nu seim, ce răspuns va pute 
da ministrul-președinte unguresc la 
interpelarea, ce ’i-s’a adresat în ca
meră în cestiunea acâsta. La tdtă 
întâmplarea însă, prin astfel de mă
suri nu se va pută intimida ni
menea.

Cu atât mai puțin credem, că 
ar pute avă vre-un resultat favora
bil pentru politica, maghiară agita
țiunea masselor în contra Austriei, 
după cum s’a pus în vedere în des

voltarea interpelărei. Acestă, agita
țiune a esistat de mult în sînul po- 
prrațiunei maghiare și esistă și as
tăzi, der nu pote ajuta nimic.

Vrend-nevrend, Ungurii trebue 
se înghită găluscile, căci ei și-le-au 
făcut.

România în parlamentul ungar.
In ședința de Sâmbătă a parla

mentului unguresc, fanaticul Secuiti 
Gabriel Ugron a adresat o interpe- 
lațiă ministrului-președinte Banffy cu 
privire la espunerile contelui Golu- 
howslci asupra politicei esterne a mo
narchiei. In motivarea interpelării 
sale Ugron, în aplausele stângei es- 
treme, a vorbit și despre România 
și mișcarea națională. Etă ce c|ice el:

In exposeui ministrului de esterne se 
accentuâză cu deosebire atitudinea corectă 
a României în tote privințele. Pe cine 
vrem să amăgim cu acâsta ? Pe noi ori 
pe Români ? Românii bine sciu, ce a făcut 
ce fac și plănuese ; âr noi încă suntem 
forte bine informați, că agitațiunile și 
lucrările de subminare, cari se susțin nu
mai din România, tot din România se plă
tesc, și aici la noi este o continuă cursă 
agitatorioă, pe oare o îndeplinesoe așa nu
mita Româriiă „neoficială". Insă personele 
oficibse încă sunt membri acelei Ligi, 
precum membri ei sunt și toți bărbații mai 
de valore a acelei Ligi, <țio, care conduce 
contra nbstră agitația și lucrarea de sub
minare. Ba acum este o Ligă cu două 
curente: una e guvernamentală (liberală), 
a doua oposițională (conservatbre), și amân
două vor emula în aceea, care să desvolte 
mai multă putere în Ungaria spre paguba 
acesteia.

Pe când lucrurile stau ast-fel, vine 
ministrul de esterne și cjice: atitudinea re
gatului român este corectă în tote privin
țele. Dâr noi bine seim, că s’au ținut din
colo adunări scandalose și infestatore pen
tru Ungaria, și când poliția le-a împrășciat, 
acâsta a avut de urmare căderea șefului 
poliției, er ministrul de interne încă și-a 

dat dimisia, pentru-că n'a voit să permită 
a-se vătăma pe stradele Buourescilor inte
gritatea de stat și teritorială a Austro- 
Ungariei, cu care ei stau în raporturi 
amicale.

Ugron dise apoi, că el și partida lui 
precum și întreg parlamentul nu pot trece 
cu vederea, că guvernul dela esterne încercă 
a nega faptele întâmplate și drept pupăză 
pe colao mai și măgulesce pe un vecin în 
a cărei țâră să fac conjurațiunl politice, 
cari îșl aruncă mrejile asupra sufletelor 
credule de sub stăpânirea celuilalt vecin.

Cu alte cuvinte Ugron ar voi 
să dea un vot de blam lui Golu- 
chowki în acestă cestiune, precum 
și în celelalte cestiunî asupra cărora 
află, că s’a pronunțat prea sincer, a 
spus prea mult și totuși n’a spus 
nimic.

E caracteristic — și acâsta o 
accentuăm cu deosebire, — că mi
nistrul-președinte Banffy a părăsit 
sala desbaterilor numai cu cinci mi
nute înainte de ce Ugron și-ar fi 
isprăvit discursul.

„Românii din Transilvania și 
Ungaria."

(Fine.)

D-l I. T. Ghica continuă în bro
șura sa astfel:

Msg. Pazmandy nu ține semă nici de 
deputății români seu slavi, nici de vocile 
lor; pote să ne spună oâțl deputați români 
sunt în camera din Budapesta? Probabil 
că va numi pe N. Șârban, care însă nu 
represintă partidul național românesc. Apoi 
înțelegem, că d-l Pazmandy nu ține sâmă 
de vocile deputaților român), deore-ce ele 
nici nu esistă. Absența oompletă a repre- 
sentanților români în camera ungară tre
bue să se atribue legilor eleotorale, făurite 
special pentru Transilvania.

Pbzmandy voind a arăta numărul 
compatrioților săi scrie: „și decă nu sun
tem mai mult, decât 8-9 milione de Ma
ghiari, față cu un egal număr, represen- 
tând șese naționalități..." și mai departe:

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Viii și morții.
Schiță.

(Dedicată Domnei v&duve Logadi.)
Săptămâni, luni, vin și trec și par’- 

că-’ml pare rău că ele ourg așa iute, des- 
părțându-mă tot mai tare de vremea, când 
trăia Iancu.

Deși-’ml pricinuesce suferință, totuși 
zăboveso încă ou gândul la teribila scenă, 
când l’am văc^t cosciug.

Plecase vesel, sănătos și peste câte-va 
bre primii telegramă, oă e — mort.

Ce revedere!
Prin liniscea morții fața lui devenise 

mai frumosă, mai senină , ochii nu-i că
zuseră ’n orbite ca ochii altor morți — 
niol urmă de suferință.

— Ianoule, — strigai între șiroie de 
lacremi, — tu ai întinerit! Și suricjl ca și 
când stăteai cu mine înaintea altarului. Ce 
fericiți eram, sci ?... Și cum ne-am fi cu
tremurat dâcă cine-va ne șioptia atunci ce 
trist și repentin sfîrșit o să aibl!

înțelepțesce a întocmit Dumnedeirea, 
ascuudend viitorul dinaintea nostră!

Și totuși în nemulțămirea nostră, cât 
acusărn cerul.

Și eu că<jui în acest păcat, pentru-că 
Iancu muri departe de mine. Nu-i puteam 
da ajutor, nu-i puteam închide ochii — 
s’a sbătut în mânile unor străini, cari nu-1 
cunosceau și n’aveau durere de densul. 
Străinii sunt și ei compătimitori în felul 
lor, trec însă grabnic peste nenorocirea 
altora la ordinea dilei; ce le este mbrtea 
unui om ? Nimic, ori puțin de tot!

— Și pe când tu luptai cu mbrtea, 
eu te asceptam să vii acasă; în momentul 
ce graiul tău înădușit șoptia ultimul cu
vânt: „Soția mea", pe atunci eu, soția ta, 
rîdeam pbte... N’aveam nici presimțămen- 
tul măcar al unei nenorooirl. Durere ne
bună mă cuprinde la acest gând și un fel 
de mânie contra neputinții omenescl.

*
Tote soț’ile țin la b.ărbații lor, dâr 

cine pbte defini legătura ce esistă între 
mine și Ianou ; era o concentrare a tutu

ror intimelor sentimente. Orfană, cum eram, 
într’însul îmi aflasem nu numai soțul, ci 
mamă, tată, frate și amic să contopiau în 
acea sfântă iubire.

Lumea spunea, că eu eram stăpână 
pe voința lui. Adevărat. Dâr cât mă stă
pânea și dânsul! Preotul cununător dice : 
„Muerea să se târnă de bărbat"... Ei, mai 
sciu de oe, eu mă temeam de Iancu, deși 
bun din cale afară fusese el.

Seiam anume, că-’ml împlinesce ori 
ce dorință ce era ÎDtre marginele putinței, 
și totuși câtă nedumerire aveam, când vo
iam să-l rog de ceva.

Disputam câte-odată; părerile nostre 
însă sămănau acelor corpuri chemice, cari 
pentru moment sunt despăreohiate, der în 
virtutea analogiei lor substanțe, curând să 
asimilâză.

Unul fără altul nu puteam fi. Obieo- 
tul cel mai neînsemnat devenia de valore, 
dâcă unul diu noi îșl afla plăoere în el; 
din contră, un lucru de importanță, pbte, 
dat la o parte, decum-va unuia dintre noi 
nu-i convenia. împrejurarea din urmă era 

o slăbioiune din ambele părți: ce eram 
însă noi vina că natura, temperamentele 
nostre să completau reciproc, că sângele 
nostru, deși ’n două organisme, circula ca 
într’unul și același corp, încât acum după 
mortea lui mă simț ca și când mi-s’ar fi 
amputat mânile și piciorele, nu mai sciu 
umbla nici lucra, mi-s’a rupt jumătatea su
fletului, încât nu mai pot par’că să respir?

Cu oiasurile stăteam singură lângă 
cosciugul lui. II strigam pe nume, îi ne- 
teejiam fruntea și-i freoam mânile, ca să se 
— dștepte.

De odată îmi păru că răsuflă încet, 
Grabnic stinsei făcliile de câră și-i ridicai 
capul.

— Ce faci domnă ?
— Vino de-mi ajută, să-1 .scot dir 

sicriu, ca să nu se spărie când îșl va veni 
în fire vădându-se pe catafalc.

Ideia fixă, că Iancu ar fi părut mori 
și-l voiă îngropa astfel, me tortura în mod 
înspăimântător.

— De oe n’ar fi cu putință ? — îmi 
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„un stat ou 18,000.000 locuitori..." Ei bine, 
astfel după Pazmandy jumătate din po- 
porațiunea Ungariei e compusă din Ma
ghiari, și cealaltă jumătate o formeză na
ționalitățile nemaghiare.

Etă încă o greșâlă gravă, pe care o 
voi dovedi cu oifre din statist?oa oficială 
maghiară.

Autorul dovedesce aci cu date 
statistice, că numerul Maghiarilor 
din Ungaria este de 7,356.874, pană 
când a naționalităților nemaghiare 
e de 9,917.668 adecă Maghiarii for- 
meză din întiâgă populația 48,61%, 
âr Nemaghiarii 57,75%.

Astfel deci Maghiarii nu formâză 
niol jumătate din întrâga poporațiune .a 
Ungariei. Românii, conform amintitelor 
date statistice, sunt representațl ou 2.589,000 
său 17,18%. Și aci 0 de observat, că omul 
trebue să fiă ou mare reservă față cu da
tele statistice maghiare, în cari numărul 
Maghiarilor totdeuna e esagerat, âr cel al 
Nemaghiarilor, mioșorat.

D-l Pazmandy e supărat forte mult 
pe Ligă. Este inutil să combat acu- 
sările ce le aduoe contra Ligei, oare nu 
urmăresce decât soopul cultivărei intelec
tuale, și nicl-decum conturbarea păoei în 
Ungaria, după cum afirmă d-l deputat. 
ț)ioe d-l Pazmandy, că Liga subvenționeză 
clerul și corpul didactic român din Unga
ria. Etă crima mare a Ligei! Dăr, ce pri- 
vesce școlele românesol, d-l Pazmandy ore 
ne-ar pute spune oâte școle sunt întreți
nute de cătră guvernul din Budapesta? 
Deoă se dă instrucția tuturor cetățenilor 
din regatul „unul și indivisibil" al sf. Stefan, 
atunci nici cele 2,589.0C0 de Români n’ar 
trebui să fiă lipsiți de instrucția. Și ore 
ne pote spune câte din cele 400 de șoăle 
primare, înființate din inoidentul mileniu
lui, vor fi școle române? Nici una, etă răs
punsul 1

Der să spunem cum este: școlele ro
mânesol din Transilvania trăeso de pe o 
tji pe altă, din grația contribuirilor popo
rului. Ele sunt obiectul unei lupte de ma- 
ghiarisare forțată. D-l Pazmandy ar pută 
prea ușor să ne spună numărul șoblelor 
românescl închise de guvernul ungureso și 
al aoelora, cari au fost maghiarisate prin- 
tr’un singur ordin ministerial.

Din sorisdrea d-lui Pazmandy ar 
apără, că lupta naționalităților nemaghiare, 
și cu deosebire a Românilor, ar fi o luptă 
revoluționară. Lupta însă e leală și amă- 
surată legilor celor mai sfinte ale libertății. 
Naționalitățile și-au formulat postulatele 
lor într’un ton pacinio și demn, și ele au 
reclamat reforme politice și eoonomice, 
sub al căror scut ar pută să-și desvolte 
esistența națională. Decă Românii, Sârbii 
și . Slovacii protestâză în mod energic con
tra procederei Maghiarilor, causă la aoesta 
este, că ei sunt absolut esohișl din vieța 
publică a statului, unde ei formâză majori
tatea poporațiunei.

cjiceam. Despre câte cașuri cetisem deja. 
Sciința medicală une-orl s’a înșelat deja în 
constatarea morț’i, n’a putut ea ore și de 
astă-dată greși ?

Mârtea produoe însă tot-deuna așa o 
sguduire în oei vii încât în zăpăceala lor 
nu admit, ca un om pus deja în cosciug să 
mai potă învia. Toți se cutremură la ase
menea gând și par’ că să aliâză ca lucrul 
să nu se facă. Se vede, oă un mort neîn
viat stîrnesce mai mare grăza deoât însăși 
mortea. Când un biet om crezut mort în 
supraomenescă sforțare s’ar soula, cei mai 
mulțl ar țipa nu atât da bucurie, oât de 
spaimă.

Martoră am fost odată, oând unui 
medio i-se aduse vestea, oă omul, a oărui 
morte el o constatase înainte de a veni 
preotul, dete erășl semne de viăță.

— Sunt perdut, decă e adevărat — 
strigă doctorul îngrozit alergând ia fața 
loouiui.

In scurt, însă să re’ntdrse și resufiând 
ușurat 4ise :

— Omenii aoeia sunt nebuni, e — 
mort, — adausa el zimbind oinio.

Să trecem aoum la sărbătorile mi
lenare. Ele sunt făcute cu scop poli
tic și nici decum nu sunt o simplă mani- 
festațiă economică. Maghiarii se sforțâză 
din tâte puterile să arate Europei, și „na
țiunilor civilisate", despre care vorbesoe 
d-l Pazmandy, oă Ungaria, fundată înainte 
ou o miie de ani de oătră Arpad, este un 
stat ^unitar național maghiar1*. In presăra 
desohiderei sărbărilor milenare comitetele 
Românilor, Șerbilor și Slovacilor din Un
garia au publicat un protest forte demn 
contra sărbărilor oelebrate din partea mi
norității contra majorității.

Terminând acesta sorisâre, 4i°em și 
noi împreună ou Pazmandy:

„Poftiți, d-lor, poftiți în masse, din 
tote părțile, în Ungaria; priviți nepreoou- 
pațl, esaminațl cu rigore situația naționa
lităților nemaghiare și pe urmă judeoațl! 
Convingeți-vă, dâoă Maghiarii sunt amicii 
ideii de progres, de eohitate și libertate, 
seu dâoă ei sunt „tirani" și „barbari"... 
Primiți, d-la asigurarea deosebitelor mele 
considerații, loan T. Ghica.

Dreptul sufragiului universal.
Sub titlul acesta „Magyarorszag1', 

organul fracțiunei-Ugron, publică în 
numerul seu dela 14 Iunie un arti- 
cul fârte instructiv cu privire la ra
porturile din Transilvania și Unga
ria. Promitem, că tendința articlu- 
lului este, de-a face propagandă pen
tru introducerea sufragiului universal. 
Eată ce scrie fbia ungurâscă:

Poporațiune» Ungariei (fără de Fiume 
și țările surori) este de 16.133,000 suflete, 
dintre cari numai 7,356,000 sunt Maghiari 
(Or fi și 5 milione cu jidani cu tot, jupâne 
Ugron — Red.), adeoă 48'61% a popora
țiunei. Numărul alegătorilor conscriși la 
1892 a fost de 864,000, așa dâră 5.71% a 
întregei poporațiuni. In 13 comitate ale 
țării (Timiș, Huniădora, Bistrița-Năsăud, 
Făgăraș, Zolyom, Șaroș, ■ Scepuș, Sibiiu, 
Turoț, Caraș-Severin, Lipto, Trenoin și 
Arva) proporția maghiarimei se schimbă 
între 0'90— 8'46, er numărul alegătorilor în
tregei poporațiuni între 2'13—10,42%.

Din datele acestea e evident, că în 
65 cercuri electorale din numitele comitate, 
voturile maghiare sunt in disparentă minoritate. 
Numai câte-va esemple:

In comitatul Arva sunt 8756 alegă
tori, și tot aoolo numărul total al Maghia
rilor e de 763! In oomitatul Scepuș față 
cu 10728 alegători aflăm 4900 locuitori 
Maghiari, dintre cari chiar și după intro
ducerea votului universal, numai % ar fi 
alegători.

Din 33000 locuitori ai comitatului 
Maramurăș, votul universal ar garanta Ma
ghiarilor numai 8250 voturi, număr care 
este în minoritate față cu 20490 alegători 
conscriși. Și totuși, din aceste 3 comitate 
n’au ajuns în parlament niol un deputat

— Sermane om — mă gândiam, — 
nu aceea este esențial, că, din întâmplare, 
decă ar ti părut mort, să te readucă docto
rul la viâță, ci aceea, că fiind odată de- 
oătră el declarăt de mort, mort se rămâi, 
ca să nu compromițl soiința lui medi- 
oală 1

Omenii prefer lacrimile, doliul unei 
idei de re’nviere în lumea acesta — căol 
cu idea învierii de-apoi ei s’au dedat deja; 
în genere, ei nu pot suporta numai aceea 
cu oe să obicluue8c, — er oine ar înceroa 
a aduce la viâță pe unul oredut mort, ar 
fi socotit drept de nebun.

Și eu eram socotită nebună, pentru-că 
nu puteam orede în mortea lui Iancu și 
așteptam ore-cum, ca Dumne4eu să facă o 
minune să mi-1 învie!....

De comun, liga celor vii nu voiesoe a 
ave cu cei răposați nici în clin, nici în 
mânecă; de aici 4I0&tdrea: „Vii cu vii, 
morții cu morții", ceea ce mi-o repetau în 
conținu și mie, ore-cum spre mângăerea și 
încuragiareă mea. Cu acestă ideă conser- 
vatâre bieții omeni să amăgesc a fi mai 

de-al naționalităților. Din contră în Brașovul 
cu 30700 locuitori, sunt 10,400 Maghiari, 
oarl decă ar avâ numai 8% dintre ei drept 
electoral — considerând, că în oercul I al 
orașului sunt 1129, în al II-lea 718 ale
gători — cel puțin 1, decă nu amândoi 
deputății ar fi Maghiari; însă dela 1869 
încâce întreg fundul regiu (14 cercuri elec
torale) au dat națiunei numai un singur 
deputat, der și acela în persona contelui 
Andrei Bethlen. Pe basa acestei socoteli, 
așa credem destul de reale, dintre 413 
cercuri eleotorale, în 129 susținem hotărît, 
că și adl naționalitățile, respective alegătorii 
de limbă nemaghiară, sunt in majoritate.

Din potrivă în 244 cercuri electorale 
din 32 oomitate, preponderența numerică a 
Maghiarilor este atât de mare, încât acolo 
niol dreptul votului universal n’ar altera 
supremația maghiară. Rămân der 7 comi
tate (Arad, Șimleu, Alba-inferioră, Târnava 
mică, Cojocna, Turda-Arieș, și Solnoc-Do- 
bîc % adeoă 40 cercuri electorale, cari după 
datele statistice de a4l sunt nesigure. Etă, 
aici se reduce marele periool national, de 
al cărui strigăt răsună pressa guverna
mentală de câte-va săptămâni. Repețim, în 
129 cercuri, alegătorii maghiari sunt și a4l 
în minoritate.

Că parlamentul maghiar — afară de 
cele 13 mandate ale Sașilor — nu arată 
chipul acestui fapt necombătut, este a-se es- 
plica în primul rând prin pasivitatea Ro
mânilor Ardeleni.

Niol statistioianii ministeriului de in
terne nu vor nega, că dintre 74 cercuri 
eleetorale din Ardeal, aleqetorii români 
sunt in majoritate în 40 cercuri. Ei însă 
nu-șl validitâză acestă majoritate, fiind-o^ 
stau și. »4l pe basa proclamațiunei lui 
Bărnuțiu și a hotărilor adunărei din Blașiu, 
și dela întâmplăminte ulteriore vor să 
faoă pendentă valorea uniunei.....

F6ia ungurescă încheie ast-fel:
Dreptul sufragiului universal n’ar pe

riclita decât o singură hegemonia, ba ar 
nimici-o chiar: hegemonia partidei liberale. 
Comisarii conventului, adecă fișpanii, n’ar 
conduoe mai mult alegerile. Der Carlyle 
și Mackaulay compute domnia libertății 
dela căderea conventului încoce.

D e 8 a comun âa
Astăcjl s’a făcut alegerea noilor 

funcționari ai orașului Brașov. Au 
fost aleși în total 23 de funcționari, 
dintre cari cassarul și controlorul 
de dare sunt aleși pe viâță, er cei
lalți pe-un period de șese ani-. Lista 
funcționarilor aleși este următorea:

Primar: Carol lacobi; 1 Senator : Os
car Alesius-, 2 Senator: Ernst Hintz’, 3 Se
nator: Alfred Schnell’, 4 Senator: Traugott 
Boyer-, Protonotar: Friedrich Grăf; Vice- 
notar: Gustav Hertel; Concipist: Rudolf 
Bolssch; Fiscal: August Reich’, Silvicultor: 
Georg Sterns’, Inginer: Cristian Kărtsch-, 

tari și a resista mai îndelung contra pro
priei lor stingeri.

Er răposatul când ar vede pe acești 
omeni, pe acești frați și amici, la cari dân
sul, cu câte-va câsuri înainte, privia încă cu 
atâta încredere, cum ei să lapădă acum de 
el, ca de o ființă, ce nu mai faoe parte din 
oeata lor, ca de oeva străin, ce n’ar mai fi 
esistat între ei; cum cu toții să năpustesc 
ca fiarăle răpităre asupra văduvei și a or
fanilor săi spre a le detrage din cât și unde 
să pâte mijldcele de a trăi.

Când ar vedea?... Ei, și cine ne asi
gură, că nu vede, că sufletul lăsându-șl pe 
pământ învălitorea-i trecătore, nu a dobân
dit 6re o superioră putere de consciință și 
vedere ?

Mie special, îmi părea, ca sufletul lui 
Iancu iote le vede ; oă el șovăiesce a sbura 
colo departe și plutesce încă în jurul casei 
sale, și că e copleșit de întristare pentru 
brusca lui plecare din lumea aoâsta vă- 
4end desnădăjduirea mea.

(Va urma.) 

Asesor la scaunul orfanal: Wilhelm Riemer ; 
Tutor orfanal: Arthur Hnidy, Comptabil: 
Georg Horvath’, Comtabil-adjunct: Gustav 
Beldi\~ Cassar: Paul Richer-, Controlor: 
Heinrich Gaiter; Colector de dare: Viotor 
Boyer1, Controlor de dare: Friedrioh Fuhr
mann ; Ofioiall la cassa de silvicultură: 
Adolf Weiss și Albert Hessler; Oficial la 
dare: Wilhelm Klein; Cancelist la scaunul 
orfanal: Ludwig de Bundschuh.

Vecjend acestă listă, pote că 
mulțl dintre cetitorii noștri se vur 
întreba, cum a fost cu putință, ca 
într’un oraș cu poporațiune mixtă, 
cum este Brașovul, unde Românii 
sunt în privința numerică cei mai 
bine representațl, n’a fost ales un 
singur funcționar dintre Români, ci 
numai t’ași și erăși Sași?

Der se nu se mire nimeni. In
tre membri dela comună Sașii au 
majoritatea, și fac cum ei află de 
bine.

Printre concurenți s’a aflat și 
un Român, anume d-l comisar de 
polițiă Laurențiu Maximilian, care 
de vre-o 18 ani stă în serviciul ora
șului nostru și are o cualificațiune 
tot atât de corespuncjetbre pentru 
un post de senator, la care a con
curat d-sa, ca și ceilalți concurenți 
rivali. Dâr nici acest singur concu
rent român n’a foșt luat în consi- 
derațiă din partea concetățenilor 
noștri Sași, tineri și betrânî, cari, 
după cum aflăm, au luat dinainte 
hotărîrea, că pentru cine se voteze, 
punând în candidațiă pentru tâte 
posturile numai omeni din sînul 
lor.

Astfel stând lucrul, concurentul 
român s’a vecjut silit a-și retrage 
concursul. Era lucru firesc acum, 
ca membrii români,,atât de descon
siderați din partea majorității, se-și 
piârdă tot gustul de-a mai lua parte 
la actul alegerei, precum în faptă 
nici nu au luat. N’a participat la 
alegere nici un membru român, ci 
numai Sașii și Ungurii cu aliații lor 
jidani, der, ve$I bine, nici Ungurii, 
cari de-altmintrelea sunt și cei mai 
slab representațl la comună, n’au 
făcut nici o ispravă cu candidatul 
lor, căci alegerea noilor funcționari 
s’a făcut prin aclamațiune.

Destul, că alegerea s’a făcut, și 
între nou aleșii funcționari nu se 
găsesce nici un Român.

Im presiunea generală, ce-o va 
face asupra Românilor resultatul 
alegerilor de acji, numai favorabilă 
nu va putâ fi pentru interesele bine 
pricepute ale orașului nostru. Ce-i 
drept, membrii români sunt la co
mună în minoritate, dâr avend în 
vedere poporațiunea orașului peste 
tot, noi suntem în pri’ ința nume
rică cei mai bine representațl. Apoi 
Brașovul are se datorâscă mult și 
numeroșilor ospeți străini, ce vin 
aici peste vară din România și cari 
toți ar simți, negreșit, o atragere 
mai mare pentru Brașov, decă mă
car ici colea ar găsi printre func
ționarii orașului și câte un Român, 
cu care s6 se potă înțelege mai 
bine.

Abstragend, deci, dela alte mo
tive și considerațiuni, pe cari nu le 
mai înșirăm aci, ar fi fost ; numai 
o cestiune de echitate și bun simț, 
ca concetățenii noștri sași, la com
punerea listei candidaților, se țină 
seină, măcar pentru ochii lumei, și 
de dorințele minorității membrilor 
români al căror numer de-altmin
trelea este destul de considerabil. 
E fârte de regretat însă, că așa 
ceva nu s’a întâmplat. 

„Pedepsa lui Dumnezeu/
Sub titlul aoesta „Zastom" din Neo- 

planta faoe amintire despre cuvintele mo- 
narchului adresate fișpaniior eu ooasia ban-
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deriului festiv, cuvinte prin carl li-a pus la 
inimă bunăstarea morală și materială „a 
tuturor naționalităților din Ungaria44. Cu
vintele acestea — dice foia sârbâscă — au 
înțelesul, că fișpanii n’au făout aoesta pănă 
aoum.

„Zastava11 apoi scrie: „Parlamentului 
i-a cjis monarohul, că țâra numai atunci a 
fost puternică, și fericită când toți fiii ei — 
fără deosebire — s’au simțit bine și au 
fost mulțămițl. Aceste cuviute ale monar- 
chului ouprind în sine condamnarea actualului 
sistem de guvernare, condamnare, care too- 
mai atunci îi ajunge pe usurpatorii pu
terii, când ei îșl serbâză mileniul demon
strativ pentru un stat curat și esclusiv ma
ghiar.

Vorbind despre „pedâpsa lui Dum- 
ne<jeu“, rZastavau cp06: „Nenorocirea con
telui Ștefan Keglevich din incidentul ban- 
deriului festiv dela 8 Iunie, ouprinde în sine 
o ^pedâpsa a lui Dumnecțeua. A cădut de 
pe cal, oare l’a svârlit și a rupt ruda sto
gului, rămânând astfel contele numai cu 
sdreuțele stâgului. De lipsă a fost dâră, ca 
prin afacerea stâgului, să vătămăm statul 
vecin? N’a fost acesta o procedură neso
cotită? Insa-șl întâmplarea a răsbunat acest 
pas necorect44....

*
Piarul guvernamental nMiru din Sofia 

scrie următârele despre stâgul bulgar pur
tat de-asemenea la 8 Iunie :

Când cu puține cjd® înainte de acâsta 
am înțeles, că Maghiarii vor purta în 8 
Iuuie stâgurl străine, între csrl și cel bul
gar — gândeam, că avem de a face cu o 
glumă. Dâr aoum vedem, că totuși este 
adevărat. Noi însă, .în loc de a-ne revolta, 
după esemplul altora, privim simplu de-o 
procedură ridicolă întreg lucrul, de care 
sunt capabili numai ușuraticii și omenii, 
cari sufer de băla grandomaniei.... Ce ilu- 
siuni! Dâr ni-ar plăcâ totuși, decă foile din 
Budapesta ar desorie peutru noi, cum este 
■acel stâg bulgar și de pe ce timp au în 
manile lor acest insigniu de gloriă?...

9
— 3 (15j Iunie.

Condamnat pentru un „Se trafi&eă!* 
Când în 1894 se întorseră dela Clușiu con
damnat,ii în procesul Memorandului, la gara 
dela Ocna Sibiiului se adună o mulțime 
de țărani români pentru de-a felicita pe 
condamnați. Țăranul Ioan Sava Oprișor 
sări pe tren și ridicându-șl pălăria strigă 
„Să trăâscă !tt dând prin acesta semn mul- 

■țimei ca să strige și ea. Pentru acel „Să 
-trăâscă!44 Oprișor fu condamnat din partea 
tribunalului din Alba-Iulia la 24 dile tem
niță. Tabla regâscă îl achită pe Oprișor pe 
motiv, că un strigăt de „Să trăâscă !“ nu 
involvă în sine faptul agitărei. Acuma însă 
Curia reg. întări sentința tribunalului, mo- 
tivându-o ou aceea, că Oprișor a strigat 
„Să trăâscă44 unor individl oondamnațl pen
tru agitare.

—o—
A doua petiție a Metropolituhii-Pri- 

inat. Ghenadie Petresou a trimis Regelui 
o a doua petiție. Trei sunt punctele aoestei 
petiționi: 1) Metropolitul mulțumesce M. 
Sale, că i-s’au trimes în sfîrșit schimburi 
2) Protesteză în contra actelor false pu
blicate de „Voința Națională14 ca din 'par
tea sa, și prin cari se certifică, cum că Me
tropolitul e mulțămit de tratamentul oe 
i-se acordă la CaldărușanI. Metropolitul 
spune, că va fi nevoit să recurgă la 
soutul legilor în contra manoperilor du
relor guvernamentale. 3) Metropolitul-Pri- 
mat rogă pe M. Sa să binevoiască a da 

■ ordin să se depărteze jandarmii dela Căl- 
dărușanl pentru liniștea sa sufletâscă.

—o—
Planurile elicei. Cetim în „Timpul44 

din BucurescI: „Pe lângă părintele Lu- 
oaciu, care se află incognito la BucurescI, 
au mai sosit în capitală și d-nii Mangra, 
Suciu, Grigorie Sima a lui Ion etc. Ni-se 
afirmă, oă sosirea lor îu Buouresol este în 

. strînsă legătură cu înșghebarea unei miș
cări în opjnia publică din Transilvania, fa

vorabilă guvernului d-lui Sturdza44.... Ace

lași (Țar afirmă, că se țin „conciliabule 
între aoeștl preoți și între șefii Ocultei44 și 
oă se plănuesoe înființarea unui cjiar din- 
ooce de CarpațI.

— o—
Urmașul lui Agliardi. „Fremdenblati44, 

organul ministeriului de esterne, publioă 
soirea, că urmașul nunciului Agliardi va fi 
episcopul Ajuți, aotualul nuuciu papal din 
Miinchen.

— o —
Neconfesionalitatea se lățesce necon

tenit în Ungaria. Soiri mai nouă anunță, 
că în comuna Paks, comit. Tolna, s’au în- 
seiințat 80 de indivicjl la fisolgăbirăul Ra- 
sovsky, oă ei voeso să fiă neconfesionall. 
Fisolgăbirăul a făcut numai decât arătare 
guvernului despre acest cas.

Generalul Baratieri — achitat. „Agen
ției Ștefani44 i-se depeșâză din Asmara, oă 
generalul Baratieri, al cărui proces decurge 
aprope de o lună în urma desastrului ar
matei italiane dela Adua, pentru care fu
sese el învinuit oa comandant suprem al 
trupelor italiene din Abissinia, a fost achi
tat din partea tribunalului militar.

— o—
Esamenele în pensionatul Vautier 

din loc se vor începe Sâmbătă, în 20 Iu
nie n. cu limba francesă, maghiară și reli
gie catolioă; Luni în 22 Iunie limba ger
mană; Marți în 23 Iunie religia cu elevele 
române și limba română, er după amâdl 
dela 4—6 bre pian. MerourI în 24 Iunie 
la 8 bre sera cântări, deolamațiunl și re- 
presentarea unei piese teatrale.

—o —
Părechea regală română va pleoa 

Joi la Sinaia, unde va lua reședința de 
vară.

—o —
0 tragedia inisteriosă s’a petrecut fi

lele treoute într’o oomună din apropierea 
Vienei. Armin Blaha, un neguțător bogat 
din Viena, se retrăsese anul trecut, în urma 
unei bole, în singurătate, oumpărându-și o 
moșiă în apropierea Vienei, unde trăia nu
mai în societatea fiicei sale Agata, o fată 
de-o frumeeță admirabilă. La o moșiă înve
cinată cu cea a lui Blaha era apli
cat oa forestier tînărul Francisc Toma- 
cek, oare făcând cunosoință ou frumosa 
Agata, între ambii se desvoltară în sourt 
timp legături de dragoste atât de strînse, 
încât tinerii îșl jurară într’o <ji, în tăcerea 
pădurei, că întrâgă viața îșl vor consacra-o 
unul altuia. Fata se temea să spună însă 
bătrânului și bolnavului Blaha despre amo
rul ei, și astfel tinerii așteptau timpuri mai 
bune pentru dânșii. In fine Biaha muri, și 
totă averea lui o moșteni Agata, care îi 
comunică lui Tomacek, că îndată ce va 
espira anul de doliu, ei se vor putâ căsă
tori. Iu fine trecu și anul de doliu, și acuma 
frumosa Agata aștepta ou inima palpitândă 
să vină Tomacek și s’o ia de soțiă. Dâr ce 
se întâmplă? într’o <ji Tomacek, mergând 
la Agata Blaha, căcju în genunchi înaintea 
ei și cu lacrimi în ochi îi comunică, oă lui 
îi este imposibil de-a împlini oeea-ce do- 
resoe ea. La întrebările insistente ale fetei, 
Tomaoek spuse numai atâta, oă peste scurt 
timp ea va sci totul. A doua <ji forestierul 
fu aflat mort în pădure. Cadavrul a fost 
transportat în clinică, unde se constată, că 
el s’a sinucis, trăgându-șl un glonț prin 
cap, și tot aoolo se descoperi secretul mis
terios, că forestierul Franciso Tomacek era
— fată. Născută între munți, nenorooita 
fată umblase tot în haine bărbătesc!. Se- 
oretul ei nu fu descoperit nici chiar în tim
pul studiului de forestieriă. Nimeni nu pote 
înțelege, cum s’au putut desvolta legături 
amorose atât de misteriose între forestierul
— fată Tomacek și între Agata Blaha, care 
a căcjut victimă unei întâmplări atât de 
tragioe.

—o—
Proclamarea prințului moștenitor al 

Persiei. Mehemed Ali-Mirza, fiul cel mai 
mare al noului Șah, a fost proclamat prinț 
moștenitor. FI rămâne guvernatorul provin
ciei Aderbeidchan.

Erupțiunea Vesuvului. Vesuvul a avut 
(jilele trecute o mare eruppune, urmată de 

un lung murmur subteran. Massa de lavă 
a curs în două rîurl pe costa vuloanului. 
Directorul observatorului de pe Vesuv 
eompută massa de lavă în 25 milione me
tri oubiol.

—o—
Literare. Direcțiunea fabrioelor de 

mașine dela calea ferată de stat reg. ung. 
și direcțiunea fabrioei de fier și de oțel 
din Diosgyor publică concurs pentru life- 
rarea de uleu de rapiță. Terminul este pănă 
în 10 Iulie a. o. — Comanda districtuală a 
gendarmeriei Nr. III din Budapesta publică 
de asemenea concurs pentru liferarăa arti- 
olilor de îmbrăcăminte și eohipare pentru 
gendarmerie, (Postav, țole de lână, cearșa
furi, materialul trebuincios pentru încălță
minte, talpă, șinore, curele, paturi de fier 
etc.), dela 1897—1899. Terminul este pe 
23 Iulie a. c. Informații mai de aprbpe 
se pot căpăta la camera comercială din 
Brașov.

— o —
Musica orășenâscă va ooncerta mâne 

pe promenadă. Inoeputul la 5 ore d. a.

Din Bucovina.
Cernăuți, 7 Iunie n.

„Presbiterii cei ce-șl caută bine de 
diregătoriă se se învrednicescă de 
îndoită ondre, mai ales cei ce ostenesc 
în cuvent și’n învățătură". I Tim. 5, 17.

Așa poruncise aposțolul Paul lui Ti- 
moteiO. Și așa s’ar cuveni să fiă, der, du
rere, astăcjl nu se observă ou stricteță 
aoâstă porunoă. A erupt și îu biserioa 
nostră din Buoovina îngâmfarea și aoâstă 
patimă causâză bisericei multă daună.

Precum în România s’a format o olică, 
care îșl arogă drepturi în s-tul Sinod și la 
urmă acusă pe Mitropolit, tot așa o clică 
esistă și în Consistorul din Cernăuți. S’a 
vorbit mult despre acestă clică și decedatul 
Silvestru nu odată flicea: rn’am omemu. 
Astăcjl se pare, oă aoâstă clică îșl caută 
partisanl și printre clerul dela țâră. Drept 
dovadă sunt distinoțiunile ierarchice, ce 
s’au făcut unora din clerul Archidie- 
cesei.

Toți cei dăruițl ou distincțiunl ierar
chice sunt nâinuri cu unul sâul altul din 
clică și olica i-a recomandat Mitropolitului 
sub cuvânt, c’ar fi lucrat pentru biserică, 
și că vor fi cei mai devotați Mitropoli
tului, pe când în realitate sunt cei mai 
devotați servi ai olicei, și acuma și-au pri
mit resplate pentru multele servicii ce i-au 
adus și vor avâ a-i aduce. Clica se forti
fică, căci cunosce ce se pote ivi, și de 
aceea caută a-șl avâ sateliți. Acâsta însă 
nu este spre fața bisericei.

Mulțl din cei decorați au câte-o pată 
mai mare sâu mai mioă, dâr era destulă 
de-a nu fi considerați nici când de îndoită 
onâre. De-ar fi dat măcar fiă-care vre-o 
câte-va sute de fi. pentru asilul din Cer
năuți pâte li-s’ar mai albi petele.

Este adevărat, că și Silvestru a dat 
cruci, a făcut protopopi și exarchl cu brâne 
roșie, cu toții la vre-o 80 de inși, din oarl 
mulțl erau nemuri de-ale lui. Erau neamuri 
măcar ou Mitropolitul, așa că la vre-o în
tâmplare puteau sâ-i fiă de ajutor și-ar fi 
reușit, fiă în chestii naționale sâu biseri- 
cesol. Intre cei distinși de Mitropolitul ac
tual însă numai Vlad. Renei de Herșenl, 
V. Tomiuc și C. Bocance sunt rude cu 
Mitropolitul, și lor li-se și cuvine, fiind 
preoți la loc. Toți ceilalți, afară de reot. 
semiuariai M. Draoinschi, prof, universitar, 
C. PopovicI și Dr. Em. Voințschi, cari au 
căpătat oruce, și afară de catechejii: Sim. 
Marian, I. Chelar și V. Calancea, cari au 
căpătat brâne roșii și meritau — toți cei
lalți, <ji°, sunt sâu sooru al unui consilier, 
seu cumnat, seuunoheș, sâu cuscru, sâu văr, 
sâu prieteni buni cu consilieri. Unii sunterășl 
cumnațl ou cumătrul sâu ouscrii sâu veri 
și prieteni buni, și apoi cumătrul n’a mers 
de flori de oue la Viena. Era și el să ca
pete cruce, dâr umblând prea mult prin 
cafenele, cei doi oonsilierl, ce fusese eu 
Mitropolitul la^îena, să-i fi spus Mitro
politului, de-i dă cumătrului cruce, atunci 
ei depun cruoile lor. De-ocamdată el nu 
s’a cârpit cu nimic, dâr are de gând a fi 

consilier oonsistorial, asta ar mai lipsi și 
apoi să aucjl vorbă.

Dâr ore ce mai faoe egumenul dela 
mănăstirea s-lui Ion din Suoâva? N’ar fi 
6re timpul, ca postul de egumen din Su- 
oeva să fiă ocupat c’un Român, și încă 
bun Român, care să aibă inimă și mână 
darnică pentru școla română din Suoâva!...

Căletorescu.

Starea învețămentuluî în Ungaria.
Ministrul de culte Iuliu Wlassics a îna

intat camerei unguresc! un raport asupra 
învățământului din Ungaria și Transilvania 
în anul milenar.

Estragem din acest raport urmă- 
torele :

In Ungaria și Transilvania sunt două 
universități complete: în Budapesta și 
Clușiu. Academii juridioe sunt 10.

Scole medii sunt cu totul 187; cele 
mai multe sunt în orașe. In raport cu lo
cuitorii țării, tot la 81,446 locuitori se 
vine o soblă mediă. Limba de propunere 
este cea maghiară în 149 scole medii, ârin 
19, limbi nemaghiare. Elevi au fost insoriși 
52,979. Numărul profesorilor în anul espi- 
rat a fost 3349.

învățământul poporal șl-a luat o des- 
voltare mai intensivă în seoulul XVI, deo
dată ou reformațiunea.

Kișdedov-url au fost cu finea anului 
espirat 1757, cea mai mare parte în co
mune. S’au spesat cu ele total suma de 
98,600 fi.

Numărul elevilor obligați a cerceta 
scolaa fost, după datele statistice, 2,925,115, 
adecă 19°/0 din poporațiune. Dintre aceș
tia au cercetat scbla 2,342,644, adecă 8O°/o 
din totalul celor obligați. Scole sunt 16,838, 
dintre cari numai 975 susținute de stat, 
1965 susținute de comune, 13,676 susținute 
de confesiuni, 152 susținute de particulari, 
și 70 de cătră reuniuni. In scâle funețio- 
nâză 26,396 învățători. Dela 1875 scolele 
poporale s’au îmulțit cu 1556. Dintre scole 
în 9639 limba de propunere e cea ma
ghiară. In 5053 soole limba maghiară s’a 
propus cu suooes, er fără suoces în 2092 
scole.

Preparandii se află 71, și anume: 22 
de stat, 48 confesionale. Elevi în aceste 
preparandii sunt 5209 ; susținerea lor costă 
1,248,169.

Foile unguresol sunt nemulțămite cu 
partea raportului, care vorbesce despre 
propunerea fără succes a limbei maghiare. 
Ele ar dori, ca peste nâpte în tâte scâlele 
să nu se glăsuâscă decât unguresce.

De, dorința e frumosă, dâr puterința 
e slabă.

Nu vedeți jupânilor, că oonfesiunile 
susțin 13,678 de scole, er statul numai 
975?

NECROLOG. Constantin Valerian de 
Grama, după o suferință lungă, împărtășit 
fiind ou sfintele taine, a încetat din viâță 
astăcjl la 12 ore din cji în etate de 22 ani.

Adânc întristații, Ottilia N. Orghidan, 
ca mamă și Nicolae A. de Grama, inginer, 
ca frate. înounosciințâză despre acâstă du- 
rerosa și ireparabilă perdere pe toți con
sângenii, amicii și cunoscuții.

Rămășițele pământesol ale scumpului 
defunct se vor ridica Marți în 4 (16) Iu
nie a. c. la 3 bre d. a. din paradisul bise- 
rioei Sf. Nicolae din Scheiii și se vor așeeja 
spre eternul răpaus în cimiterul din ace
lași loc.

Brașov, 2 (14) Iunie 1896. — Fiă-i 
țărina ușbră!

D^E^SE.
Influința lunei asupra peilor €sâlbatice. 

In comitatul Făgărașului este lățită o min
ciună de vânători forte interesantă. Bătrâ
nii vânători susțin, că peile urșilor, lupilor, 
mistreților, oăpriorelor și a altor selbătă- 
ciunl, cari oad jertfă vânătorilor pe sfârși
tul lunei, sunt cu mult mai trainice, decât 
ale acelor animale, cari sunt pușcate când 
e lună nouă.

Proprietar: Op. Aurei fâjupeșîaeau.

Redactor responsabil Gpegoriu fflaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 14 Iunie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.70
Ranta de cordne ung. 4% . • • 98.85
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/o • 123.90
Impr. oftil. fer. ung. în argint 4t/2% 101.—
O dig. căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.80 
Bonuri rurale ungare4% • • • 96.65
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.75
Imprum. ung. cu premii .... 149.50
L jsuri pentru reg. Tisei și Segedin. 138.— 
Renta de hârtie austr.........................101.30
Renta de argint austr.........................101.25
Renta de aur austr..............................122.65
LosurI din 860   144.25
Acții de ale Bănoei austro-ungară. 961.— 
A<ții de-aleBăncei ung. de credit. 382.25 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 351.50

NapoleondorI........................................ 9.53 */2
Mărci imperiale germane . . . 58.82
London vista....................................120.05
Paris vista.................................. 47.67*/2
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.25
Note italiene................................... 44.50

Cursul pieței Brașov.

Din 15 Iunie 1896.

Banonote rom. (Jump. 9.48 Vend. 9.51 
Argint român. (Jump. 9.40 Vend. 9.45 
Napoleon-d’ori Camp. 9.51 Vend. 9.54 
Galbeni Camp. 5.68 Vend. 5.65
Buble rusescl Gump. 126.50 Vend. —.— 
Mărci germane Gump. 58.50 Vend. — 
Lire turcesol Gump. 10.70 Vend. —.— 
Boris, tone. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

/— WLarea. Descoperire a "Veacului \ 
ELIXIRUL GODINEAtJ este singurul leac I 

(fără nici o primejdie) în contra Neputinței. Vindecarea anemicilor, a Sleitilor, etc. I

ÎNTINERIREA SI PRELUNGIREA VIETEI■»___________________________________»_________
Administrația ELIXIRULUI GODIÎVEAU la PARIS, 7, r. Saint-Lazare. 

BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

\
f< Sdtlfte ELIXIRUL GODINEAU ;i la BUCUREȘTI, la nie IAMPIEESCV, drog but; 7

la JAȘl, Ia P.D. Frați KONYA, farmacifti. /

la Galați: STALSKI, farmacist: la Ploiești: la D-nil 1. & T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulii D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la ,.MINERVA.“

Antreprise de pompe funebre
Tutsek.

BSrașov, Strada SPorții ISTa*. fi2.

(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mdrte, așecfamântul 

seu de înmormântare bogat asortat în cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine,, se pot că
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune ’și depou de sicrîuri de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sicriliriloi* de leillll, de 
metal și imitațiuni de metal și de lemn de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plantîci cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, cară funebre 
proprii CU 2 și CU 4 cai, precum și un car funebru vendt, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt si ieftin, i a u 
asupră-mi și transporturi de morți in "străinătate.

In fine recomand și biroul meu mijlocitor procedând cu 
cunoscuta’mi soliditate.

La cașuri de mdrte a se adresa la 
8_* E. T u 1 se k.

u

r

Anmiciuri
(mserțmm și reclame)

Suntă a se adresa subscrisei 
admînistratiuni. in cașul pu-

felscârsi unui ansanciu iheî urna 5 4 
de odată se face scădemen®, 
cafe cresce cu cât publicarea 
se face mai de muSie-ora.

Administr. „Gazeta Trans“-

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din S

C- li I r i m u — 7T n r <i a

I

Tron 
de 

persdn.

Tren
accel.

Trenu 
mixt.

Tren

persdn. »ccel.

Tren Tren 
de 

persdn.

Trend
mixtu

Tren
accel.

Tren 
accel.

Trenă 
de 

persdn.

trenă 
de 

persdn.

trenă
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
de 

persdn.

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
de 

person1.

10-
8.30

11.21
1.33
3.42 ‘
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07.
8.34’
8.497
9.06

10.12
10.42
11.01
11 09
11.31
11.48
12.05
12.33
12.47

1.18
1.34
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5 34
6.12
6.41
7.16
8.-

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37 
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

1.09
1.16 

îi. exji. 
11.40 
11.55

1.00
1.02

1.39
2 06
2 27
3 30

5.10
SĂXT

1.22 
2J9 
3.32 
3.51
5.13
6.14
7.32'
8.21
8.40'
9.09

10 40
11.25'
11 49
11.59
12.29
12 55
13d'
2.08
2.27
3.11
3.31
3 46 
4.08
4 45
5 27

8.05
5.45
9.02

11 33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59

“2Ă7
252
4 45
5 39
6.08
6 19
6.57
7.30

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.5C
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

Y
80S. 
pl.

4.16

6 12
7.50
837
9.07
9.40

10.25
3.55
4.40
5.10

12. OU

5.07
5.14
'5.59 12.26

"629 1 11
11.25 8 30

11—

Trenu 
de

Trenu

mixtu persdn.

2.30
3 19
412
5.12
5.40
7.14

8.10
8.51
9.37

10.27
10.42
12.16

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok 
P.-Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia . .
B -Huiedin
Ghârbău .

Glușiu .

808,
A

Jpl. 
Gos.

I P1 

|SO8.

A

1.55
7—
3.37
1.19

11.04,
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6 13
Lo

cr
SD»
Cf o

o 
so ci

O
-i
Q 
O

c 
g.
G jrx
ța
CC P 
C m 

o
i

8.17
8.33
8.38

9 09

6 40
7.30
8.00

10.05
Șina )

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud

Copșa-mic
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
HașfalSu . 
Homorod .
Agoștonralva 
Apața . .

r.

Teiuș
Greciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

îl expi.

2.48

2.15
2 12

3.36
3.18

1.40
1.06

12.52
11.54

8.00
7 10
6.13
5.38
5 49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

11 11
Y Feidiora i 5.58

sos. ț
pl. J Brașov . . țpl. 10.10 5.08

lSO3. 10 05 5.20
î Timiș . . A I 9.39 4.14
s 
Y Predeal 9.12 3.32

sos. Bucuresol . pl. 5 35 9.15

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

7 30
7.09
6 56
6 54
6.41
6 20
5 53
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

5.23 
tr.pers.

4.35
4.03.
2.55'
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6 33

, 5.57

6.20
8.10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
|8.37
7.37
7—
6.45
6.27

5.20
4.14
3.32

Cucerdea — ©șerlieiu — Kegli.-săsesc.
Trenu 

de 
persdn.

3.11
3.52
4.37
5.26
5.36
7.14

Nota: Orele 
■'nseinm ză. drele de nopte.

Trenă 
de 

persdn

10l59
11.40
12.26

1.14

Trenă 
de 

persdn.

pl. Cncerdea 
Ludoșfl. 
CipSu .

80S.

7 33
7.53

11 -
11.20

5—
5-20 10.41

Ghiriș
Turda

5.05 10-30 3.20
4,45 10.10 3.00

CJopșa-mică. — SiBdhi — Avrigiî — JFagarașio

9.12
8.52

trenă 
de 

persdn.

2.20
3.57
4.19

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

trenă 
mixtu

8.35
10.28

trenu 
deTren 

mixt persdn.

11.55
1.25
1.48

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

Tren 
mixt

trenă
de

persdn persdn.

trenu 
de

sos. i 
pl. i
sos.

Oșorheiu . .
Regh.-săs.. .

( pl. 
(sos.
pl.

7.45
7.02
6.28
5.34

Trenu 
de 

persdn.

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.54

Trenă 
de 

persdn.

“sIîT
7.38
6.55 

"£50
5.04
3.30

de sus în jos, cele însemnate în drepta de

Trenu 
mixtu

12.42
9.59 

11.01
9.54
9 35
8:05

însemnate în stânga stațiunilor sunt a se oeti

4.34
6.16
8.42

7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

3 13
3 39

Ian
Y

pl. Copșa mică 
Ocna . .

. sos.

90S. ) 
pl. / Sibiiu . . ( p'.

■ (sos.
Avrig . .

SOS. Făgăraș . p).

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12 57

6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
8 57
7.16
4.30

8 i ni e r 1 a (Piști) — M u a» e «I o r in
trenă 
mixtă

trenă 
mixtu

11.35
11.54
12 20

trenu 
mixtu

4.55
6.36

4.25
4.48
5.23

trenu 
mixtu

4 30
5.49

trenu 
mixtu

trenu 
m ixtu

4.50
4.34
4.10

10.28
10.46
11.12

Brașov 
Zernești

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

10.25
10.05
9.38

7.44
6.20

Simeria . 
Cerna .
Hunedora

trenu
mixtu

trenu 
mixtă

3.10
2.54
2.30

trenă 
mixtu

1.29
12.05

8.34
8.14
7.45

trenă
mixtu

831
7 20

a r e ș - L « h» iSfi i 8 ft r I ț ți
4—
5 03

? 9.10
gl0.28

4.20
5.35

Mureș-Ludoș ....
Z a, u...................................

A 6.46
5.49

7.21
6.24

N
um

u 
V

in
 er 

circa!

6 48 £12 41 aî Țagvi-BudatelicQ . . . i J 4.50 CP- *-•
9 407 38 » 1.54 St. Mihaiu de câmpie . Z 3 44 8.468.33 i 3.02 rA A Lecința........................ 0 2.48 7.439 07 if. 3 41 * Ș.-MăghiSruș .... 0 Li o3 2.01 6 529.59 ?• 4 55 Bistrița........................ 0 ~ 1.16 5.5ă

A r a «! — T i an i « 6 a* vil

6.20 11.25 5. Aradu * 1 0.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Vinga 9.42 3.01 10.11
8.01

12.47
1.10
8.47

7.39 4 a Timișora 
Segedin .

• • 8.20 2.— 9.10J
12 27 5.10 T- 6 05 30 10 05 2.151

| S i I» tin — Cisnădie. Slgiîișora 'S^^Ilo^•hr8l!B-scc^^esi<,.
I trenu trenă trenă trenă L ” trenă 

mixtu
• mixtu mixtu mixtu mixtu | mixtu mixtă mixiu

5.30 2.15 pl. Sibiiu • SOS. 7.10 9 20 3 22 11.08 Sighișora . . . 9.51 5.32
5.42 2.27 „ Selemberk „ 6,57 9 07 3.54 11.48 Hașfaleu . . . 9.02 4.54
6.06 2,51 „ Cisnădie pl. 6 36 8.46 6.20 1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 3—

încuadrațl cu linii mai negrejos în sus. — Numerii
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i
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


