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Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 24 corâne (12 fl.); pe șâse luni 12 
corâne (6 fl.); pe trei luni 6 corone (3 
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Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

Stadiu de zăpăcelă.
Am vorbit în numerul de erl al 

foiei ndstre de corelațiunea dintre 
Austria și Ungaria în ce privesce 
cestiunea egalei îndreptățiri națio
nale, seu, cum este numită de co
mun, cestiunea naționalităților, și am 
flis, că modul, cum seva resolva ea 
în Austria, va esercita o înrîrrire 
puternică și asupra resolvărei ei în 
partea de dincoce a monarcliiei.

Ungurii ved acesta și nici nu-șl 
ascund temerile relativ la o even
tuală alcătuire în sens federalistic în 
țările austnace. Dăr ei se încred în 
norocul, ce l’au avut pănă acuma, 
fiind așa de mult favorisată politica 
lor de maghiarisare de constelația 
politică interioră și esterioră dela 
1867 încoce.

Se află și între politicianii un
guri bărbați, cari recunosc, că încă 
nu s’a făcut nici un pas serios îna
inte spre deslegarea gravei cestiuni 
a naționalităților și că totă politica 
guvernului unguresc de pană acuma 
față cu ele n’a dobândit, decât a 
produce nemulțămire și cea mai 
adâncă amărăciune în sînul lor. Nu 
cutâză însă s’o spună pe față, parte 
din causa terorismului curentului șo- 
vimst, parte fiind că place orgoliu
lui lor și lingușesce poftei lor de 
domnire de a spera, că totuși cu 
timpul va succede stăpânirei ungu
resc! pe calea apucată de a sugruma 
simțul și consciința națională a po- 
porelor nemaghiare.

Văzurăm cum chiar un organ 
de frunte german din Austria cu 
veleități suprematiste recundsce, că 
nu se pote pune capăt luptelor și 
încurcăturilor din Austria, decât prin- 
tr’o înțelegere între naționalități pe 
basa unei libertăți naționale limitate 
printr’o lege adusă de ele însă-le.

In partea de. dincolo a monar- 
chiei dualiste este, prin urmare, un 
lucru de mult clarificat, că nu ajunge 
a-se stabili numai cercul de libertate 
între cetățeni, ci trebue să fiă bine 

stabilit și între individualitățile na
ționale ale poporelor.

Care dintre politicianii unguri 
mai vrâ să scie, seu și numai să 
audă afli de individualități naționale 
în statul poliglot ungar?

Peste acesta au trecut de mult 
înțelepții diriguitori ai destinului sta
tului ungar. Un singur Maghiar de 
valore s’a încercat odinioră se do- 
vedescă, că principiul fundamental 
al legei dela 1868 recunosce drep 
tul naționalităților de a-ș! susțină 
propria individualitate națională, de 
a o desvolta și a progresa pe basa 
ei în cultură. Dăr acesta a fost de 
mult escomunicat din sînul cona
ționalilor săi.

Și nu numai, că cei ce se în
chină afli politicei șoviniste, nu vor 
se scie și se audă nimic de o în
dreptățire a popărelor nemaghiare 
de a-șl desvolta individualitatea lor 
națională, der în era acâsta, când 
se vorbesce de intențiunea guvernu
lui de-a împăciui naționalitățile, ră
sar ca ciupercile planurile cele mai 
nebune pentru paralisarea totală a 
ori-cărei desvoltări naționale la po- 
porele nemaghiare, ba chiar pentru 
sugrumarea ei.

Aci vine guvernul însu-șl cu pla
nurile cele mai scâlciate de coloni- 
sare, aci se ridică un doctrinar șo- 
vinist ca Beksics spre a distrage pe 
conaționalii săi cu planuri de trans
formarea raporturilor de posesiune 
în favorul elementului maghiar.

Fără îndoâlă, politicianii ma
ghiari se află într’un stadiu de com
pletă zăpăcelă, din care stare pericu- 
16sănu-i păte scote, decât numai nisce 
evenimente seriose nepreveflute, său 
lupta energică și concentrică a na
ționalităților asuprite.

Eventualitatea din urmă stă der 
în mâna naționalităților, cari, dâcă 
îșî vor cunâsce interesul, vor trebui 
se se trezescă din letargia lor și se 
strige un veto asupritorilor.

I)in Bucovina.
In ședința de MierourI a dietei din 

Cernăuți, dușmanul neîmpăcat și încăpă
țînat al fraților noștri din Bucovina, depu
tatul Coco Wassilko & adresat președintelui 
țării o interpelația flicând, oă doi funcțio
nari ai statului ar fi intervenit la marele 
proprietar din Hlinița Al. oav. de Flondor 
pentru donarea unei proprietăți pentru in
ternatul de băețl români din Cernăuți, și 
întrâbă, dâcă acâstă procedură e admisi
bilă din partea acelor funcționari.

Pe oum se va vedâ mai jos, numitul 
proprietar român a și răposat, și după in- 
form&țiunile, oe le are „Patria44 din Cer
năuți, el a instituit de erede universal „So
cietatea pentru literatura și cultura popo
rului român din Bucovina14.

Qenerosa donațiune, a scos, firesoe, 
din sărite pe dușmanii Românilor, cari nu 
s’au sfiit a aduce afacerea înaintea dietei 
prin rostul veninosului Coco Wassilko și 
într’un mod, care a trebuit să revolte tâte 
inimile cu bun simț.

„Patria14, organul partidului român 
din Bucovina, ooupându-se în primul său 
dela 15 Aprilie cu aoâstă oestiune, scrie în
tre altele:

Ultima ședință de MerourI a devenit 
mai interesantă, decât cele anteriore, nu 
prin discuții valorose privităre la eminen
tele interese ale țării, oi prin modul dur și 
barbar, în care eternul Coco a adus înain
tea dietei în formă de interpelațiă cătră 
presidentul țării o cestiune, care bunul 
simț nu ar fi tras-o nicl-odată în publici
tate în felul, cum a fost adusă.

Canoscută este nobleță sufletului po
porului român. De secoll întregi el mani- 
festâză frumâsele sale porniri prin fapte 
înălțătâre. In vechime se dăruiau averi mari 
mănăstirilor, mai apoi instituțiunilor pu
blice de binefacere și de propagare a cul- 
turei. Cu cât mai mulțl mecenațl are un 
popor, ou atât mai mult respect trebue să 
inspire, cu atât mai înaltă în cultură și pu
ternică se arată națiunea.

Acest spirit nobil tradițional trăesce 
în poporul român din Bucovina în totă vi- 
gârea. Mii de fii ai lui grăbesc a aduce 
din slabele puteri an de an sacrificii în
semnate pentru soopurl comune de cultură 
și înaintare. Unul din cele mai nobile 
odrasle ale acestui popor a închis flilele 
aceste ochii pentru veci, pe patul de morte 
aducându-șl aminte de durerile neamului 
său și destinând averea sa însemnată „So
cietății pentru oultura și literatura română 
în Buoovina14, instituindu-o de erede uni
versal prin un testament gural, făcut în 
presența a trei martori, invitați cu dina
dinsul și insistent la săvârșirea acestui act.

Coco Wassilko, care nu are talentul 
a înțelege, că pot esista și fapte pornite 
din impulsuri nobile, nu a avut liniște, pănă 
nu a reușit a face din acest fapt cas mare, 
de sine înțeles deplin denaturat, în ohipul 
scandalos și de rău gust, inherent apucă
turilor sale.

De Cooo nu ne mai mirăm. Suntem 
atât de deprinși cu isprăvile sale, încât 
orl-ce ispravă nouă am trece-o liniștiți cu 
vederea. Tot așa am fi făcut și ou interpe
lația acesta, dâcă nu ar fi și alte împreju
rări, cari ne determină a-o discuta.

Interpelația are o istoriă de tot ciu
dată. Coco s’a presentat cu ea înaintea 
membrilor majorității, cerându-le subsem- 
nările trebuinciose; ele însă i-au fcst refu- 
sate. Acesta s’a întâmplat MercurI înaintea 
începerei ședinței de diminâță. Cooo, res
pins în cererea sa, a părăsit furios majori
tatea, declarând eșirea din ea. La ședința 
postmeridiană Coco era din nou împăcat 
ou majoritatea și membru al ei. Minunea 
s’a întâmplat prin oedare din partea celor 
mai mulțl membri ai majorității, cari i-au 
oferit lui Cooo atâtea subscrieri, oâte erau 
trebuinciose pentru aducerea interpelației 
înaintea plenului dietei.

Sincer o spunem, că acâsta ne a atins 
forte dureros. Românul supărtă ușor ori
ce atao ; cel mai adânc jignit se simte însă, 
atacat fiind în cele mai nobile ale sale sen
timente.

Interpelația lui Coco, lipsită de sub
stratul supus în mod tendențios, este o ma
nevră din cale afară răutăoiâsă, un act de 
pură și descreerată ostilitate. Că Coco este 
capabil și de aceste fapte nu ne-a fost ne- 
oesară proba nouă. De altfel, Coco nu mai 
e în stare a jigni poporul român.

Dureros atinge, că interpelația este 
subscrisă și de persone din rândurile ma
jorității, față de cari avem stimă și le res
pectăm. Mângăetor este totuși, oă o parte 
din membrii majorității nu s’a putut de
cide a subscrie interpelația. Se vor con

vinge domnii subsemnatorl însă ulterior, 
cât de nefericită inspirațiă au avut, când 
au urmat cererii lui Cooo.

Din punct de vedere politic privită 
interpelația calomniâsă, ne pâte fi numai 
binevenită. Așteptăm, că baronulBourguig- 
non va stărui la intentarea cercetărilor 
disciplinare contra celor doi Români, am- 
ploiațl de stat, oarl au fost presențl la fa- 
oerea testamentului, și atunci neîndoios se 
va afla, oă procedura lor a fost de deplină 
corectitudine și oă ei nu merită nici o ma
culă. Dâcă în ședința publioă de MercurI 
în ei s’a arunoat cu noroiîi nu ei sunt de 
vină, precum orl-ce om cinstit nu este de 
vină, dâcă trecând pe stradă se găsesce 
oâte un ștrengar, care din pornire răută- 
oibse pe neașteptate îl mânjesoe cu tină...

Timpuri critice.
In articulul său de Pasc! ^Pesti Naplo^ 

se tânguesee, sub titlul aoesta, asupra situați- 
unei critice generale în Ungaria. Nu este nici 
un teren, pe care să nu se resimtă o crisă 
acută și să nu se vadă pretutindeni sem
nele stagnării. Ori încătrău te întorol, cjice, 
se aud plângeri, se observă deprimarea și 
se pote esperia aprâpe o desperare.

Situația e mai rea decât la 1895, căci 
deși atunci era crisă la bursă, în țâră to
tuși nu domnea deprimarea ca adl, și dâcă 
nu va veni înourând vr’un ajutor dintr’o 
parte ore-care, putem să ne așteptăm la 
dile mult mai critice.

Acestea le dice foia maghiară eu pri
vire la situația din Budapesta. Mult mai 
rele sunt însă stările în provinciă, unde se 
ivesc tot mai mult semnele eșofării gene
rale. In cercurile industriale și comerciale din 
provinciă domnesce o adevărată crisă. In 
situațiunea acesta toți privesc la stat, dela 
care așteptă o întârcere spre bine. DârnicI 
statul nu pote face minuni, mai ales acum, 
când în urma situațiunei pieții de bani, 
Ungaria nu se pote gândi la un oredit de 
stat.

„Pești Napio14 nu e de părerea acâsta ; 
el cere ca statul să-și încordeze tote pute
rile pentru a veni în ajutorul întreprinde
rilor private, căci, cjioe, fasa actuală a "pieții 
capitalului pote 3e dureze încă mulțl ani, 
ș’apoi cine să tot aștepte? împrejurarea 
că banii sunt adl ceva mai scumpi, nu este 
— după părerea lui „P. N.“ — motiv de 
neactivitate. Decât acesta un mai mare rău 
este, că fabricile încep a-șl sista lucrările, 
muncitorii fără luoru sunt cu miile, consu
mul scade și în urma acâsta venitele sta
tului încă dau îndărăt.

Din tote reiese, că pe cei dela „P. 
N.“ îi arde dorul de-a vedâ odată „nația 
alcătuitâre44 luând un sbor mai repede și 
mai constant. O și spune acesta, oăol flioe 
el, pentru națiunea, care în privința eco
nomică dă îndărăt, urmâză fatal și regresul 
politic. Dâcă Ungurii nu se vor folosi de 
epoca păcii interiore și esteriâre pentru a 
înainta și a-se ridica, atunci ei vor oădâ 
fără speranța reînvierii.

Așa e! Dâr n’au Ungurii acum dela 
dualism încoce pânea și cuțitul în mână și 
nu s’au făcut părtași de tote favorurile, ce 
le-a dat statul, numai pentru-ca să se ridice? 
Și totuși, âtă că tot ei se plâng de stag
nare și regres pe tâte terenele. Ce se flică 
atunol cetățenii de a doua mână ai țării, 
cari nu sunt împărtășiți de favoruri, ba și 
în ceea-ce ar putâ înainta cât de oât, sunt 
împedecațl și opriți locului prin tot felul
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de măsuri escepționale, oe se aduc contra 
desvoltării și progresului lor, fiă cultural, 
fiă economio ? In loc să se bucure, câud 
văd nisuințele spre înaintare ale naționali
tăților nemaghiare, chiar pressa șovinistă I 
este care dă alarma și strigă, că naționali
tățile primejduesc statul.

Are dreptate „P. N.“ când cjice, că 
trăim cjile critice și că o mare stagnare și 
depresiune se observă pretutindeni în țâră. 
Dâr cum vine să se plângă de acesta toc
mai ei, oarl stau aprâpe de factorii condu
cători în stat, de representanții acelui „li
beralism" maghiar, care aliat cu puterea 
banului, a erigiat la dogmă politică absur
ditatea, că singur liberalismul este ohiămat 
a chivernisi tot și tote? Le-a și ohivernisit, 
și încă într’un chip puțin măgulitor, do
vadă târguirile lui „P. N.“ Poporul sucumbă 
sub sarcinele publice de tot felul, el nu mai 
pâte suporta dările cătră stat și miseriile 
mari îu oare se sbate, pe când miniștri se 
laudă în dietă cu prisosurile visteriei pu- 
blioe, âr de altă parte sporeso numărul 
funcționarilor, dările, aruncurile eto., dâr 
nici habar n’au de popor, care stors pănă 
la măduvă îșl pierde cp'11’0 rer|d pe rend 
mijlocele de esistență.

Firesce, că așa fiind, nu pote să pro
greseze nici industria, nici comerciul, nici 
nimic — afară dâr’ de șovinismul cu cârne 
și pofta nebună de maghiarisare.

La mormântul lui Lascar Catargiu. 
Duminecă la 9 ore diminâța s’a celebrat 
un parastas pentru repausul sufletului ma
relui patriot Lascar Catargiu în biserica 
Sf. Nicolae-Tabacu din Bucurescl. Serviciul 
religios a fost oficiat de vioarul Metropo- 
liei, archiereul Nifon. Afară de membri fa
miliei au asistat la parastas toți membrii 
marcanți ai partidului conservator. Membri 
corpurilor legiuitore, representanții pressei 
și numărâse delegațiunl sosite din provin
cia. După serviciul religios s’a format cor
tegiul în calea Victoriei în modul urmă
tor : gendarmii călări și un rend de ser
genți din oraș; colivele și clerul, delegații 
ou coronele (din partea M. S. Regelui o 
superbă corână de flori cu inscripția: „Re
gele lui Lascar Catargiu1*; admirabile co
rone din partea consiliului de miniștri, din 
partea d-lui G. Gr. Cantacuzino, a Senatului, 
Camerei, Primăriei capitalei, al Cluburilor 
coservatâre, a cjiarului „Timpul" etc.) Veneau 
apoi oorporațiunile și în urmă delegații din 
provinoiă. Cortegiul era închis de un plu
ton de gendarml călări. Prin stradele, pe 
unde a trecut cortegiul, care era urmat de 
mulțime imensă, felinarele erau aprinse și 
cernite. La orele 12’/2 cortegiul ajunse la 
Bellu. Pe alea principală erau înșirate mese 
lungi și pe-o parte și pe alta, pentru po
mana la 800 săraci. După-ce S. S. archie
reul Nifon făcu la mormânt rugăciunile, 
ministru-președinte Cantaouzino a rostit o 
scurtă cuvântare, în care dă espresiune re- 

cunoscinții patriei române pentru serviciile 
eminente aduse ei de cătră ilustrul bărbat 
de stat Lasoar Catargiu.

Inmor- j suflețite

SC1R1LE DILEL
— 4 (17) Aprilie.

Mortea unui generos filantrop ro
mân. Din Hlinița, în Bucovina, se vestesoe, 
că acolo a răposat db0!0 acestea marele 
proprietar român Alesandru cav. de Flondor, 
una din oele mai marcante figuri ale so
cietății românesci din Bucovina, și care în 
diferite rânduri șl-a arătat prin fapte fi
lantropice iubirea sa oătră popor. Ca ul
timă dovadă despre înaltele sale sentimente 
față de poporul românesc, este și ultima sa 
dorință, în urma căreia a înzestrat „Socie
tatea pentru cultura și literatura poporului 
român din Bucovina1* ou cel mai bogat 
dar, instituiud’o de erede universal, 
mântarea generosului binefăoător s’a făcut 
Duminecă în Hlinița.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au mai întrat următârele con- 
tribuirl:

a) Pe lista Nr. 141 a colectat d-1 
Nicolae Martino vid, preot gr. or, în To- 
polovețul mare ou totul 28 corâne.

b) „Hunedora* instit. de econ. în 
Deva 20 cor.', „Gordiana* cassă de păs
trare în Fofeldea 20 cor., „Steaua* inst. 
de econ. în Petrea Rom. 10 cor.

c) D-1 Moise Greceanu, paroch gr. or. 
în Chichiș: 10 cor.

Primâscă nobilii donatori cele mai 
vii mulțămite. — Direcțiunea șcdlelor.

Moștenitorul de tron în Ecica.1
Archiducele Francisc Ferdinand, după cum 
spune foia „Torontal1*, va merge în luna 
Ootomvre la Ecica și va petrece timp mai 
îndelungat în castelul contelui Harnoucourt.

„Patria1*, ori „Patria dacoromână?1* 
Pilele acestea am publicat o soire, ce ni-se 
comunicase din Miinchen și prin care ni-se 
spunea, că studenții români din Miinchen 
s’au constituit într’o societate numită „Pa- 
tria* cu scop de a-se pune în înțelegere 
cu societățile diferite ale studenților ro
mâni spre a pregăti terenul pentru con
gresul studențesc internațional, ce se va 
țină anul acesta la Paris. Niol acâstă ooa- 
siune n’au putut’o scăpa foile unguresc!, fără 
a nu reproduce soirea în mod răutăcios și 
tendențios, cu scop de-a ațîța în contra ti- 
nerimei nâstre. Așa „Pești Naplo** aducând 
soirea, o întitulâză demonstrativ „Patria 
daco-română“ și afirmă, oă acesta este tit
lul nouei societăți. înșiră tot-odată și nu
mele tinerilor români de pe teritoriul un
gar, cari fac parte din societate, sigur cu 
scopul de-a deștepta urgia consoților săi 
șoviniștl asupra lor.

Testamentul lui Take Anastasiu, 
oare a lăsat oea mai mare parte a averei 
sale Academiei române, a fost atacat, pre

cum soim, de d-na Elena Take Anastasiu, 
soția răposatului. Acum testamentul este 
ataoat și de d-nii Alexandru și loan Anas- 
tasin, frații răposatului. Eseoutorul testa
mentar, d. D. Sturdza a întrat în tratări 
ou moștenitorii aoeștia și a oferit 600,000 
lei d-nai Elena Anastasiu și câte 350,000 
lei fraților răposatului. D-na Elena Anas
tasiu cere uu milon și frații răposatului cer 
câte 500,000 lei fiă-care.

Țarul și Țarina, dimpreună cu fii
cele lor, au sosit în Moscva Sâmbătă. La 
gară li-a eșit spre întâmpinare marii duci 
Sergius Alexandrovich și Gonstantinovicl, tote 
somitățile și autoritățile orașului, Când 
Țarul a mers cu trăsura la Kreml, de-alun- 
gul drumului l’a salutat preoțimea. La 
biserica Maria episcopul Nestor i-a dat un 
chip sfânt. Lume imensă de popor a privit 
retragerea în oraș și a făcut ovațiunl în- 

păreohii domnitâre.

Desvelirea statuei regelui Matia 
în GlușiU se va face abia la tomnă. La 
sărbarea, desvălirei orașul va învita și pe 
Majestatea Sa monarchul.

Căsetoria principelui bulgar. Din 
Petersburg se telegrafâză, că în cercurile 
curții rusesol se vorbesce într’adevăr despre 
căsătoria principelui Ferdinand al Bul
gariei cu marea ducesă rusâscă Elena. Se 
(jice însă, că duoesa n’ar prea fi învoită 
cu acâstă căsătoria.

Societate filarmonica în Varșovia. 
La Varșovia s’a fondat din inițiativa lui 
Al. Rajchmann, directorul operei imperiale, 
o mare Societate filarmonioă. Scopul ei 
este de a clădi o mare sală de conoerte în 
genul Gewandliaus-&i din Lipsea, și de a 
se forma o orchestră de prima ordine. Se 
proiecteză concerte sub conducerea lui 
Colonne, Motl, Nikisch, Weingartner ș. a. 
Societatea e patronată de înalta aristocrația 
rusă, de financerl, de artiști oelebri și de 
diletanțl, așa că s’a putut strînge pănă 
acum un oapital pe acțiuni de 500,000 de 
ruble, său aprâpe 1,800,000 de lei. Sta
tutele au fost deja aprobate de Țarul Ni- 
oolae. Societatea e condusă de Rajch
mann.

Cai unguresc! în Transvaal. Din 
Fturna se anunță, că din portul de acolo au 
fost transportați dela 27 Februarie și pănă 
la 9 Aprilie 4467 oai unguresol la Trans
vaal. Se mai aștâptă încă două vapore mari 
englese în Fiume, cari se transporteze alțl 
oai din Ungaria pe câmpul de răsboiu.

Stabilimente de petrecere Ia es- 
posiția din Paris. In incinta esposițiunii 
se afiă multe stabilimente de petrecere, Ju- 
orurl exotioe de vătjut și tot felul de 
aranjări, ce au fost oreate de spiritul de în- | 
treprindere privat și pentru cari să iau 
taxe de întrare. S’a făcut soootâla, oă o 
persână, care vrea să cunâscă esposiția cu 

tote curiositățile ei, ar trebui s£ cheltudscă 
in taxe de întrare nu mai puțin de 1200 fr. 
Acâstă sumă o vom înțelege, dâcă vom 
avâ în vedere întreprinderile create de ca
pitalul privat în esposițiă. In aceste între
prinderi — având în vedere numai cele 
mai însemnate — s’a învestit un capital 
de 60 milione franci, oare trebue să-și 
aducă dobânda și să fiă amortisat. Etă 
lista aoestor intrepriuderl cu capitalul in
vestit :

Turnul Eiffel (renovarea lui, nouă in- 
stalațiunl, văpsirea, pentru oare s’a folosit 
70,000 kilogr. văpsea) a costat 5,100,000 
fr., manege fâenque 1 milion fr., panorama 
Roma 1 milion; Parisul în anul 1400, 
850,0000; Athena 1,500,000; teatrul gi
gantic „Columbia" 1,600,000; hippodromul 
3 milione; Vesuvul în Paris 1 milion; 
Cirque Palace pe câmpul Elyseului 1,600,000; 
diferite restaurante 2 milione; Transporte 
âleotrques 4 milione; Societatea de edi
ficări Trocadero l’/2 milion; diferite alte 
societăți nuci 1 milion; globul gigantic 
2»/2 miliâne; Satul elvețian 3 milione; pa
norama călătoriei in jurul lumei 2 milione ; 
Veneția în Paris un milion; palatul costu
melor 2 milione; palatul femeilor 600.000; 
palatul dansului 750,000; diferite pano
rame și diorame 3’/2 milione; rota cea mare 
din Paris 4 miliâne; palatul mărci 1 mi
lion; strada din Cairo l’/2 milione și pa
norama unei bătălii pe mare 1 milion fr.

Opera „Profetul1*. In Germania s’a 
oelebrat de curând a 50 a aniversare a 
primei representații a operei „Profetul", 
ce s’a dat la Dresda, la 30 Ianuarie 1850. 
Singura iuterpretă a primei representațiunl 
încă în viață este d-na Krebs-Michalesi, 
astădl în vârstă de 75 de ani, și care 
trăesce în Dresda.

Autografele în Germania au ajuns 
la un preț estraordinar; astfel la o licitațiă 
recentă, disoursul lui Goethe, la centenarul 
lui Shakespeare, conținând 8 pagini, s’a 
vândut cu 4,100 de mărci.

Din Indiile englese. Agenția „Ha- 
vas“ aduce soirea, că centrul Iudiei și o 
parte din vest sunt într’o stare de plâns. 
Pe o întindere de mai multe sute de mile 
nu se vede nici un spio de grâu, nici o 
tufă cu verdâță: rîurile mari, tote puțurile, 
tote fântânele sunt secate. Țâra presintă 
aspectul unui imens deșert. Acolo unde 
vedeai altădată grămecjl de clăi de grâu, 
verdâță, vioiciune, astădl nu se văd decât 
nisce vite slăbănoge, oarl abia se țin pe 
piciore și cari cad grămadă mârte de 
fâme. Ba înoă ceea-ce este și mai te
ribil, omenii acestei «părți încă mor din 
lipsă de mâncare. Părinții îșl părăsesc copiii, 
neavend oe le da de mâncare. Femei, copii, 
bătrâni, tineri toți sufer îngrozitârea tor
tură a fometei. Asistența publică nu pote 
întreține decât 5,000.000 de nenorooițl. Dâr 
restul, ce se face?

Duel între femei. Dilele trecute s’a 
întâmplat în apropiere de Berlin un duel 
între două femei, una din ele neounosoută

FOILETONUL „GAZ. TRANS1*.

„Istoria închisorilor din România“.
(Urmare).

Tratarea acestui subiect trebue a măr
turisi, oă oonstitue una din cele mai pre- 
țiose părți din lucrarea d-sale, atât prin 
valârea ei, cât și prin timpul, munca și răb
darea, ce autorul a desfășurat. Reproduo 
înse-șl mărturisirile autorului: „In luorarea 
aoâsta am mers cu cercetările pănă în ve
chime, servindu-mă de hrisovele, cronicile, 
anaforalele, pitaourile, ofisile domnescl și 
de tâte dooumentele, oe am putut găsi în 
acâstă privință, precum și de descrierile 
după vremuri ale oălătorilor streini prin 
țâra nostră și de diferite alte scrieri ce am 
avut la îndemână1*. Prin secolul al 17-lea 
în țâra nostră pedepsele erau forte aspre, 
astfel, oă multe din delictele pedepsite acjl 
cu închisdre, erau pedepsite ou mortea. 
Judecătorii domnescl judecau fără multe 
cercetări și formalități, pedâpsa ou morte 
se pronunța cu cea mai mare nepăsare și 
liniște. In aceste timpuri puterea Domnului 
era fără margini, âr porunca lui era lege. 

Urele și răsbunările politice erau atât de 
mari și înverșunate, încât mai că nu era 
cruțare pentru nimeni. Spâncjurătdrea, țâpa 
și decapitarea erau pedepsele obiolnuite 
pentru cei ce ar fi fost bănuițl, că ar fi in
trigat sâu conspirat în contra Domnitorului, 
ca și pentru tâlharii și omorîtorii de rând; 
âr închisorile erau nisce locuri de suferință 
și de tortură. Pe la jumătatea secolului al 
17-lea se dete oelor două țerl, Muntenia și 
Moldova, câte-o legiuire penală sorisă, însă 
în acâstă legiuire pedepsele nu suferiseră 
niol o modifioare și, pentru ca cineva să-și 
faoă idee de asprimea lor și de vremea 
aceea, autorul ne citâză ca esemplu, că cel 
ce fura pentru a treia-dră găini, gâsce și 
alte pasări domestioe era pedepsit cu morte 
prin spenejurare; și ârășl un fapt tot atât 
de strania e, oă sub domnia lui Vasile 
Lupu în timp de 23 ani au fost condam
nați la mârte 40,000 de âmenl.

Evoluția pedepsei stagnând, ca să <jic 
astfel, nu putu ca cea a închisorilor să 
aibă loc, oare ca și în treout erau nisce 
adevărate locuri de torturi pentru arestați. 
Gu tâte oă Domnitorii erau însuflețiți de 
sentimente religiâse — câtă evlaviă și cre

dință religiâsă aveau să arăte prin numă
rul de biserici, pe care le ridica, fie pen
tru reușita vre-unui răsboiQ, fie pentru răs
cumpărarea greșelilor și ert.area păcatelor, 
— însă sentimentele acestea nu au contri
buit și la cultivarea celor umanitare. Ca 
dovadă citâză autorul dintr’un manuscript 
găsit la Sf. Sava, că Neagoe Vodă Basarab 
Doțnnul țărei Românesol în învățăturile, pe 
care le dă fiiul său — vorbind de sluga, 
care nu se îndreptâză — flice: „Er de nu 
se va întorce, este volnic se-l tai ca pe acel 
pom sterp*.

In aoeste timpuri, câud sentimentele 
religiose predominau, nu trebue să ne mi
răm de a vedâ, că pedepsele cele mai as
pre erau date în numele preoeptelor reli
giose. Căci în Pravila biserioâscă, tipărită 
la Govora sub domnia lui M. Basarab nu
mită cronica dela 1640, se d1C0: „Feciorul 
de va grăi cuvinte rele părinților și ou ne
dreptate, ou morte să mâră....................... ;
âr de va lua lemn și va lovi pe tatăl-său, 
să ’i se taie mâna lui**. Pe lângă acâstă 
asprime a pedepselor, autorul pomenesce 
și de torturile, ce au esistat în vechime, 
însă cjice, că n’a găsit în nici o legiuire 

urme despre vre-o disposițiune privitâre la 
torture, pe cari să le poruncâscă însuși ju
decătorul. Din contră, o disposițiune din 
pravila lui Matei Basarab recomandă ju
decătorului „să fie miserd (milostiv) și să 
nu orâdă cuvintele nimănui fără iscodire 
(cercetare) și întrebare**.

Mai târdiu în legiuirea Caragea se 
găsesce cu privire la tortura acusatului pen
tru mărturisirea faptelor o disposițiune, 
însă ea n’a rămas în vigâre, decât șâțl-va 
ani (1811 — 1831).

In secolul al 18-lea găsim acâstă stare 
de lucruri ca și mai înainte și toomai pe 
la sfîrșitul său începu să se mai tempereze 
furia pedepselor, orucjimilor, și răsbunări- 
lor domnesol.

Secolul XIX e însemnat, oă în a doua 
ea deceniă, găsim o legiuire penală. Le
giuirea Caragea. '

In acâstă legiuire multe din disposi- 
țiunile cele vechi sunt suspendate, păstrân- 
du-se însă pedâpsa cu morte și cu tăierea 
manilor. Ele deși au esistat însă au fost 
puțin aplicate și peste câțl-va ani, au că- 
dut în desuetitudine ; oeva mai mult, la 1836 
s’a desființat din Regulamentul organic 
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înoă. Causa duelului a fost de sigur vr’o 
afacere de dragoste. Se cjioe, că una dintre 
duelante ar fi fată de ofițer austriac; a 
•doua este o pictoră binecunoscută, frum- 
seța Berlinului.

Cas de morte. Erl a fost condus la 
mormânt vechiul tipograf din Brașov Iosif 
Kamner, care a răposat Sâmbătă în Brașov 
în etate de 78 de ani și șl-a fost înființat 
la 1851 o tipografii sub firma Roemer & 
Kamner, ce au oondus’o ambii asociațl 40 
de ani. Răposatul și după aoăsta a lucrat 
în tipografiile de aici pănă la mortea sn 
împlinind 63 de ani de activitate tipogra
fică. Fiă-i țărîna ușără!

Căletoi’iă de plăcere. Biroul oră
șenesc pentru bilete de drum de fer, din 
loc, EL Aronsohn & Comp., va arangia și 
anul acesta la 6 Maiu st. u. o călătoriă de 
plăcere la Constantinopol. Anunțările pen
tru acăstă călătoria sunt a se face numai 
pănă în 20 Aprilie st. n. Vor partioipa și 
dame, așa oă călătoria aeăsta interesantă 
se reoomandă și familielor. Ospeții vor fi 
însoțiți în drumul lor de șeful biroului, d-1 
EL Aronsohn. Amănunte se pot oăpăta la 
sus numitul birou.

Ședință festivă va arangia în Du
mineca Tomii 16 (29) Aprilie o. sooietatea 
de lectură a tinerimei dels institutul peda- 
.gogico-teologio ort. rom. din Arad, la oare 
în numele societății învită d-nii: loan O. 
Iercoșan, v.-președinte; Iuliu P. Lăzărescu, 
notar. Ofertele în favorul societății se vor 
chita pe calea publicității.

Programa: 1) „Christos a înviat", cor 
bărb. arangiat de T. Lngojan. 2) „Cuvânt 
de desohidere" rostit de v.-preș. societății 
Ioan O. Jereoșan, teolog o. III. 3) „Marș 
ostășesc", cor bărb. de loan Costescu acom
paniat de orchestra societății. 4) „Sava II. 
Branoovicl", disertațiă de Const. Mihulin 
teol. c. II. a) „Florica", cor. bărb. de 
Wachmann, b) „Tot ți-am cjis mândro," 
cântec poporal cor bărb. de T. Popovicl. 
6) „Dormi în pace", poesiă de A. Vlăhuță 
deci, de Petru Craiovan ped. c. IV. 7) „Su
venir de Mehadia", de M. Clein, cântată 
pe flaut solo de Victor C. Fizeșan teolog 
o. I. 8) a) „Hai în horă", cor bărb, de G. 
Dima. b) „La o rândunică", oor bărb. de 
Dimitrescu. 9) „Scopul ideal al eduoațiu- 
nei", disertațiă de Tr. Givulesou, ped. o. 
IV. 10) „In natură", cor bărb. de I. Cos
tescu acompaniat de orchestra sooietății. 
11) „Ovid și Ibis", dialog de V. Alexandri 
predat de Iuliu P. Lăzărescu, teolog o. 
III și Aurel Popa teolog c. II. 12) „Marș", 
-esecutat de orchestra sooietății.

Rgsboiul din Africa sudică,.
Situația pe câmpul de răsboih din 

Africa nu s’a sohimbat. Soiri oficiale lipseso 
aprăpe ou totul, dăr și din ceea-ce se co-

.pedăpsa ou tăierea manilor și casna său 
muncile pentru mărturisirea aousatului.

De aoi înainte începe o nouă eră. 
Atmosfera rea și înăbușitore din trecut, 
dice autorul, în oare lancet se viața nostră 
socială și morală, începe să se mai ourețe 
prin suflarea ideilor generose și umanitare, 
•care iau un avânt din ce în ce mai puter
nic în întrăga Europă.

Cu ooasiunea modificărei legiuirei pe- 
■nale se face un pas înainte și pentru îm- 
bunățățirea stărei închisorilor; astfel, că se 
întoomesce de oătră obștele Adunării un 
regulament al închisorilor, în care pe lângă 

;altele se prevăd disposițiunl și pentru 
tratamentul fisic al aresțaților, precum și 
pentru olădirea de localuri, cari se și zi- 
deso fără însă a adopt* vre-un sistem.

Condamnații la munca silnică, ce pănă 
.aci trăiau în ocne părăsite, fură instalați 
în localuri zidite anume pentru înohisorl. 
Deoă progresul se făouse în oeea ce pri- 
vesce închisărea, apoi cel din punctul de 
vedere al moralității arestaților a rămas 
pe loc. La 1862 un nou regulament se 
.pune în aplioare și se continuă pănă la 
4874, când se pune în vigore legea asupra- 

munioă pe oale privată reiese, că forțele 
armate ale lui Roberts sunt ocupate tot în 
regiunea Bloemfontein-ului.

Mareșalul Roberts a trimis în (filele 
din urmă trupe în ajutorul garnisănei din 
Wepener, care e împresurată de Buri. Aju- 
torele englese au de soop a ataoa pe Burii 
dela Wepener la nord și la sud.

La Wepener, după o telegramă ofi
cială, Englesu au pierdut în patru (file de 
luptă, 18 sold ți uciși și 132 răniți.

*
Misiunea Burilor din Transvaal a ple

cat die M'iano la Haga. Ea a și sosit acolo 
alaltăerl diminăța însoțită de Dr. Leyds. 
La gară a fost întimpinată de o mare mul
țime, oare a aclamat pe Buri în mod căl
duros.

*
Mareșalul Roberts a adresat președin

telui Kriiger o protestare telegrafică în 
oontra tratamentului la oare au fost supuși 
ofițerii din colonia Capului, cari acjl sunt 
prisonierl în Pretoria.

*

Agenția „Reuter" primesoe din insula 
St. Elena scriea, care are încă lipsă de 
control, oă ofițerul Schiel și alțl doi priso- 

'nierl ar fi dat bani unui luntraș, oa să ducă 
o scrisore comandantului unui înoruoișător 
olandes. Luntrașul s’a înșelat și a dus sori- 
sărea la încrucișătorul engles „ Niobe “. 
Schiel și doi Buri au înceroat să fugă, dăr 
au fost prinși. La Schiel s’a găsit un ouțit. 
El și complioii lui au fost duși la fortărăță.

Somn magnetic.
Un preot ev. ref. ou numele Andreiîi 

Horvath a publicat ou data de 10 Aprilie 
o corespondență fdrte curiosă în „Pești 
Naplo", istorisind între altele:

„In săra Duminecei Floriilor am văcjut 
un cas de somn hipnotic, său magnetic, pe 
care îl aflu vrednic a-1 da publicității. 
Scena s’a petrecut la locuința unui mași
nist dela moșia (pusta) contelui D. Tallian 
din Deneshaza, comit. Sabolciu. De câte-va 
săptămâni se vorbea, că la acea pustă se 
află o calfă de faur, care în serile (filelor 
de sărbătore oficiăză servioiu divin, ține 
predici și tăte acestea le ține în somn. 
Soirea s’a răspândit prin comune și omenii 
începuseră a se aduna în număr de câte 
200—300 de inși pentru a lua parte la 
asemenea representațiunl. Se credea din 
partea unora, că predica o ține pote vre
un hipnotic, cei mai mulțl însă erau de 
părere, oă-i vorba de vre-o glumă groso
lană. Pentru a se convinge despre adevăr, 
(jioe preotul autor al corespondenței, s’a 
însoțit însu-șl cu notarul Hagyârossy, cu 
arendatorul Szarvas și cu diregătorul curții 
Fischer, fiind fiă-care din ei de altă con
fesiune, și au mers împreună la faurul 
amintit.

regimului înohisorilor, dându-se în același 
timp și o soluțiune problemei sistemului 
penitenciar. Acesta e realisat astădl în totă 
rigorea lui în înohisorea Doftana, care 
servă tot-odată și la aplicarea separațiunei 
absolute fi continue, pentru oondamnațl per
verși și recalcitranți. Autorul, basat pe es- 
periențele sale personale, ce le-a făcut cu 
acest sistem celular în câte-va închisori, 
sistem adoptat de legea actuală, opineză, 
că este destul de bun, negreșit, dăcă se va 
țină sămă de celelalte condițiunl, păzindu- 
se cu stricteță disposițiunile prevăzute de 
acăstă lege, disposițiunț, oarl sunt atâtea 
mijlooe de a moralisa pe arestați și pe 
care în câte-va cuvinte, autorul le resumă 
în: o administrnțiune severă și conscien- 
țiosă, o supraveghere seriosă pentru men
ținerea ordinei și descipbnei în înohisore, 
oouparea arestanților cu lucru, învățătura 
de carte și istrucțiunl religiăse ; contactul 
cât mai des ou arestanții din partea oelor 
chiămațl să luoreze pentru îndreptarea lor, 
prin sfaturile și îndemnul lor la bine.

t
(Va urma.)

Timpul era ploios și întunecos, dăr cu 
tote acestea erau adunați vre-o 60 de omeni 
în curtea unde locuesce faurul, er la el 
în odaiă câțl-va cunoscuțl ai familiei, 
cari se aflau într’o stare agitată. Sodalul- 
faur se retrăsese deja într’o odăiță mică, 
unde se culcase, așteptând să-i vină mira
culosul vis. La 8 6re, dice preotul, a putut 
și el împreună cu cei trei soți ai săi să 
între în mioa odăiță, unde văcjură pe faur 
culcat într’un pat negligiat, ou capul cevașl 
spre părete și stând pe partea dreptă a 
corpului. După câteva minute, faurul în
cepu să facă slujba în liniște, făcând miș
cări din mâni și murmurând din gură, cam 
după cum e obiceiul a se faoe în biserică. 
Terminându-se aeăsta, faurul începu se 
misce din mâni, ca și oum ar desbrăca de 
pe el haina de slujbă. Apoi ărășl câte-va 
mișoărl și svîroolirl, ca și cum ar voi se 
se urce la catedra menită pentru predica
tori. După aeăsta începu să vorbâscă și, 
ou ochii necurmat închiși și fără a se mișca, 
vorbi timp de o oră și jumătate. In cursul 
vorbirei nu se împedecâ niol cât mai pu
țin, nici măcar odată să tușâscă, ci ca un 
torent curgeau vorbele frumose una după 
alta din gura lui, constituind o predică 
ocasională de Dumineca Floriilor admirabil 
de frumosă.

„Am audit așa-dără" — dice preotul 
din oestiune — „o liturgiă și o predică, 
dăr o predică predată cu atâta oratoria, 
încât toți patru am cjis, oă o predare atât 
de perfectă în biserică, ori în teatru pote 
odată ori de două ori dăcă am mai aucjit 
în viăță, dăr un efect atât de puternic n’a 
făcut asupra ndstră niol-odată, nici o pre
dică său vorbire".

Spune mai departe, oă după acesta 
toți patru au eșit afară, s’au recreat puțin, 
ăr după 10 minute, când sodalul faur s’a 
deșteptat, s’au reîntors ărășl în odaia lui 
și au vorbit împreună. Sodalul declara, că 
nu simte nici o obosălâ, la față În3ă era 
forte palid și pulsațiunea fărte slabă. El 
este de 24 ani, în luna trecută a fost asen- 
tat la milițiă, a cercetat scola timp de un 
an și jumătate, scie scrie și ceti și e des
tul de inteligent. Despre ceea-ce vorbesce 
în somn nu soie nimio după deșteptare. 
Despre proxima predică a (fis deja în 
Dumineca Floriilor, că o va țină la Vinerea 
mare; atât a soiut numai să spună, dăr 
ora, când va predica, n’a sciut’o spune.

„Pești Naplo" a trimis pe un medic 
să cerceteze starea lucrului. Medicul s’a dus, 
și asupra celor oe le-a esperiat publică un 
raport mai amănunțit. Cașul estra-ordinar 
al sodalului-faur 1* tătă întâmplarea, cjioe 
medioul, este un rar esemplu al somnului 
hipnotic. E de înțeles, că pe un privitor 
laic îl surprinde împrejurarea, cum de acest 
tînăr simplu a putut ajunge într’o stare 
hipnotică, asemenea căreia nimeni și nici
odată n’a vădut. Un cunosoător specialist 
însă nu se va mira. Medioii de nervi sciu, 
că indivizii aplecați spre hipnotism (cari 
nu pot fi, decât dintre omenii bolnavi de 
nervi) se adâncesc într’un somn magnetio. 
Dâoă timp îndelungat aud un sgomot mo
noton, dăoă stau și privesc ou mirare în 
strălucirea sorelui, dăcă îșl ațintesc oohii 
spre obiecte sclipioiăse, fără oa să soie 
măoar, ce este hipnotismul, fără cacine-va 
să voăscă a-i adânci în somn hipnotic, ei 
adorm și după un timp anumit se deștăptă 
de sine.

Un asemene* hipnotic este și tînărul 
din cestiune, 4i°e medioul. Pe el predica 
preotului său l’a aruncat mai întâii! în bra
țele hipnotismului. Tinărul trebue să fiă un 
om evlavios, care a cercetat biserica cu 
diligință. Adenoa liniște a bisericei, mono
tona predică bisericescă * influințat atât 
de mult asupra lui, înoât a căpătat somn 
hipnotio. In starea aeăsta șl-a săpat adânc 
în momoriă cuvintele preotului său.

Medicul declară în fine, că tînărul 
hipnotic nu pote să soie, când are să mai 
țină vorbiri, oi voesce numai să se facă in
teresant. Suferința de nervi și boia îi va 
aduce-o aeăsta de sine și fără să scie el 
când. Reoomandă însă medioul, ca preotul 
să stărue din tote puterile, ca acel tînăr 
bolnav să nu oaute a-se produce, căci prin 
representații de aoestea se va nimici mai 

întâii! pe sine însu-șl și va molipsi și pe 
alții, așa oă în scurt timp se vor afla și 
între privitorii săi atâtea mediurl, cari de 
aoi înainte îșl vor țină vorbirile lor ou 
oohii închiși, ou fața galbenă și cu vocea 
tremurătăre.

O I * E&fc’ $'L

Recordul cântului Printre diferite 
excentricități ce s’au ivit, fiă în Europa, fiă 
în noul continent America, sunt și recor
durile. Ele sunt forte numărose, dăr recor
dul cântului, xdecă de a cânta mult timp 
fără să te odihnesc!, ocupă uu loc de frunte.

Cel oare întâii! și întâii! isbuti să 
cânte mai multtimpîn continuu, fu James 
Parson într’un han din Lydfort, Anglia. 
El făcu cu prietenii săi o prinsăre forte 
originală : ca să cânte jdela nouă ăre sera 
pănă la șease diminăța și ca după fie-care 
cânt artistul să bea câte un păhar de bere.

Cei-lalțl primiră, fiind-că numai aucjise 
pe vr’un om să cânte încontinuu atâta timp, 
însă sir James Parson câștigă prinsorea, 
cântând pănă la șese diminăța, oând se lasă 
pe un scauu, mort de obosâlă.

Un alt cas întâmplat însă în America.
Un tenor, Ioseph Maas, plecase într’o 

călătorie în Amerioa, țâra bogăției. Tenorul 
într’o (ji făcuse o escursiune prin pădurile 
virgine ale Americei, dimpreună cu mai 
mulțl amici. Cum făcu, când dete de o 
câmpie îutinsă și presărată cu frumăsă 
ierbă verde, merse înainte fără să bage de 
sămă că se depărtase de tovarășii săi. De 
odată se văcju încunjurat de o mulțime de 
Indieni, cari parcă eșiră din pământ.

Tenorul nu-șl perdu cumpătul. Aucjise 
că Indienilor le place forte mult cântecul.

Deci se gândi oă ar fi bine să pueîn 
praotică ceea ce audise, ca să îmblâncjescă 
pe sălbatecii Indieni, cari se năpustiseră 
asupra lui ca să-l omăre.

Deci, începu să cânte cu o voce me- 
lodiosă și dulce câte-va fragmente de la 
operă.

Toți Indienii rămaseră ca fermecațl 
la aucjul acestei plăcute muzioe, apoi de 
odată încinseră un danț nebun, sărind în 
sus ca nisce turbați. Indienii se vede, că 
aveau mare poftă de cânt și danț, căol 
dăcă Ioseph Maas se Opria, după ce ispră
vea câte un cântec, îi trimeteau oâte o 
săgătă din îndemănateoele lor arcuri.

Bietul tenor fu silit să cânte mereu. 
In sfârșit, când cel din urmă dintre Indi
eni adormise, obosit de atâta joc — căci 
de când îl prinsese și pănă adormise cel 
din urmă indian noptea era în toiul ei — 
el îșl luâ calul de căpăstru și merse astfel 
o sută de metri. Apoi încalecă și merse 
fuga înspre o pădurice, unde amicii lui, 
cari îl căutau de zor, îl găsiră. El le po
vesti tot oeea ce i-se întâmplase, deol el 
cântase dela șease ore săra păuă la două- 
spre-dece noptea și înoă în continuu 1.. Așa 
cântec mai înțeleg . „A,. N.“

*

Corona polonă. Era în luna August 
1831 și prințul Ludovic Napoleon, care 
mai târziu deveni împăratul Franciei, după 
ce a luat parte și el Ja mișcarea Carbona
rilor din Italia, se afla tocmai în oastelul 
din Arenenberg. Aici se presentară' înain
tea prințului o deputațiune a Poloni lot ^na
ționaliști în frunte cu generalul Kniazie- 
wiez și contele Plater pentru a-i oferi co- 
răna polonă. Prințul era aplecat a primi 
acest ofert, dăr mama sa, care, de-o parte 
nu avea de loc încredere în revoluțiunea 
proiectată a Polonilor, ăr de altă parte 
supărarea prea mare după fiiul mai bătrân, 
care a căcjut în Italia, făcea totul, ca Na
poleon să nu primescă invitarea deputațiu- 
Dei. Intr’aoeste însă Polonii au câștigat 
mare influință asupra prințului și acesta 
părăsi pe ascuns orașul Arenenberg în năp- 
tea de 3 Septemvre. Mama prințului, Hor
tensia, care avea mare încredere în medi
cul de oasă, Dr. Conneau, îl încredințâ să 
urmărăscă pe fugar. După mai multe aven
turi, medicului i-a succes a da de urma lui, 
aflându-1 în Augsburg la birtul „Cei trei 
Negri". Prințul tocmai cetea într’un diar, 
că liniștea a fost restabilită în Varșovia. 
Cu aeăsta, se ’nțelege, proiectul de a ajunge 
la corona polonă, a căqut în baltă și după 
trei (file fiul perdut se afla ărășl în Are
nenberg și numai decât a întrat în scăla 
militară de acolo.

Proprietar: Dr. Aurel fâureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu luator.
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jârulekai iiânti vâgrehajtâsi tigyâben a fogaraai kir. jârâsbirosâg terii- 
leten levo Alab-Arpâs kozaegben fekvfi, a Szilâgyi Nioolae lui Nicolae
lui Josif, Szilâgyi Eva Nicolai Rațiu Maria aziil. Szilâgyi es Szilâgyi
Eva tâvolJbvO neven âllo 69 az alsb-ârpâsi 137. sz. tlikvben A f foglalt

287 hrsz. ingatlanra 6 kor. 4038 hr3z. ingatlanra 22 kor.
325, 326 326 77 4118 w Xf 6
1588 36 4123 77 77 14 77
1976 n 12 77 4204 77 77 14 5?
20 0 î? 42 n 4801 77 77 34 77
2160 w 55 26 77 4838 77 77 4 77

2221 !? 55 22 77 4914 77 77 8 77
2256/2 n 7? 32 77 4935 77 57 8 77
2448/2 V n 24 77 5295 77 77 8 77

2568 n n 18 77 5746/1 77 77 8 77

2776/1 n 8 77 5882 24
3600 n » 6 77 6108 223609 6 77 77 77

3809 r n 4
77

77
3601 77 77 38 J9

ronâra ezennel megăllapitott kikiâltâsi ârban a viszârverbst. Rațiu Mâ-

â IIIN C IU B I 

(inserțiiiii! și reclame) 
sard a se. adresa subscrise!

ladmmÂS'&ir'S.tsuind. 3tra castel! pa-

bSicării unui anmtisctta mai mss8^ 
■îă® odată se face scădemeust 
saă’e cresce cm cât jb ta hi icar® a 
®e face mai d® muite-orî.

Admi istr. „Gazetei Trans."
Sz. 560 — 1900. tlkvi.

Ar vere si hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint tlkOuyvi hatosâg kozhirre teszi, 

hogy a „Fogarasmegye beteg-âpolâsi alapja“ vbgrehajtatonak Szilâgyi 
Nicolae vegrehajtâst azenvedo elleni 41 kor. 20 fii. tfike koveteles âs

ria sziil. Szilâgyi korâbbi vevO veszblyere âs koltsâgekre elrendelte, ea 
hogy a fennebb megjelOlt ingatlanok 1900 evî Mâjus ho 7-ik napjăn del- 
elott !0 orakor Alsb Ârpâs kâzsâgeben megtartando nyilvânos ârveresen 
a 9332 — 98. sz. a. kelt utâajânlatban jelzett 129 korona 96 filleren albi 
eladatni tem fognak.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok beceârânak 10°/0-ât 
kbszpânzben, vagy az 1881 âvi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfoJyammal 
szâmitott es az 1881. evi november h6 1-en 3333. sz. alatt keit igaz- 
sâgiigyminiszteri rendelet 8-ik §-ban kijelblt ovadekkepes ertâkpapirban 
a KikbldCtt kezâhez letenni, avagy* az 188.1: LX. tbrv. cz. 170-ik §-sa 
ârtelmeben a bânatpeaznek a birosâgnâl elbleges elhelyezeserdl kiâlH- 
tct( S'abâys eru e'ismervenvt âtszolgâltatni.

F ogar as, 1900. evi tebruâr h6 6 ân.
A kir. jbirosâg mint teiekonyvi hatosâg

CSĂSZÂR
922.1 kir. albiro.

XdZersxxl trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Octomv. 1800L

o

r r 4 e a i Copșa-ntieă. — Sihiiai— Avrig — IFăg&ra^
Tren 
de 

o ersdn. 
T(T

8.30
11.21

1 331
3 42
3.58
4 38
5 20
5.43
6.31
7.16
8 06
8 33.
8.60 ■
9.07 

10.14
10 44 
10.56 
11.03
11 12 
11.34 
11.52 
12.24 ' 
12.63

1.14
1.45
2 01
2.15
2.33
3.04
3.40 
3.47
4.03
6 35
6 13
6.42
7.16
8.-

î

Tren 
aocel.

8.50
1 55
3 49
5.21
K39
6.46
7.15
7.50

8 37
9.08

10.08 
tr. prs.
.0.47
11.11

12.33
1.08
1.17
1.25
1.34
1.59
2.22

3.55
4.40
5.10

11.55

Tren 
de
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tnixt. persân. aoooL

îl—
12.26

1 11
6.15

5.45
9 27

11.33
1 48
2.06
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6 24
6 59
2.05'
2 52
4 45
5 38
5 57
6.08
6.19
6 59
7.31

2 10
9.15

11.12
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4 16
4.52

Mezo-Telegd
Rev .
Bratca .
Ciuma . 
B.-Huiedin
Ghârbăn

Tren 
do

Tren

mixt persân.
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Szolnok . .
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8 30
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8.16
8.32
8.37

v
80S.

ol. I

Tren 
accel.

Tren 

accel.

Tren 
de 

persân.

1 50
7.10

Apahida 
Gbiriș .
Cucerdea
Uiudra .
Vintul de 
Ai ud

8US

7 12
6 21
5.26
4.5i
3 30

, 4.58'a -3.i 5
2.20

5.24
5.02
3.37

9.04
9.31
9.43
9.45
9.59

10 23
10.51
10.58
11.12
12.26
12.58

1.16
1.3o
2.09
2 19
3 01
3 31
9.10

pi.

i

¥
KOS. .
pl. j

I
sos.

Teiuș

Crăciun?!
Blașiu .
Micâsasa

Copșa-mmâ
Mediaș . 
Elisabet.opol
Sighișâra
Hașfalâu , 
Homorod . 
Agoștonf'alva 
Apsța . .
Feldiora

Brașov .

Timiș 
Predeal 
Bucuresoi .

A

2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.34
1 i .56
11.35
11.14
10.55
10.24

3.->2
12.54
1L04
10.44

10 7
9 32
9.11
8.37
7.55
6.54
6.13

—/
4.27
4.02
2.33
1.58
1.48
1.41
1.33
1.06

12.41

<pl.
18OB.

I
pl. I

9.12
7.44
7.02
6.37
5.58
5.08
9.27
8.47
8.20
3 15

4.51
4.20
3.32
2.10

7 20
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11 36
9.69
8.43
8.38

7.47
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6.40

5.23

a3 t>
L °
® cd 
a v

a3 
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Lo
6£

6.58
o.57
5.11

1.50| 6.20
7.50
5.32
3.56
2 38
2.31
2.01
1.34

12.52
12.20

11.01
10.46

9.23
8.54
8.49

823
8.0»
8.00

6.20
T25

1.12
11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7—
6.45
6.27
5.12
4.43
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.02
2.36
2.16
1.44 1
1.25
1.06

12.49
12.18
11.40
11.33
11.16
10.03
9.22
8.58
8.27
7.48

T20
4 14 |
3.32
7.45

tr. prg.

TI
3.57
4.19

tr. mxt.

T30
5.22
6.15
8.34

tr. dpr. tr. prs. tren mixt

443 11.30 7.10
6 36 12.68 8.50
7.04 1.20 9.15

u ®
E® c 

< -Ea 
E 

c a
— ■— a
2

tr.mixt

2.-
2 54
3.59
6.35

1
1
9

Tren mixt și de pers.
4—
5 03
6 54
7.52
8.44
9 22

10.11

f 9.10
110.28
£1239
- 1.53 
f 3.02 
s. 3.52 
£■4 55

4.20
5 35
7.11 
Bal d

Circ
Murțti

4>1.
tr. prs. tr. mixt tr.dprt. tren de persân

Copșa mică . BOS. 6.25 9.3z 3.25 12.35
Ocna . 5.07 8.15 156 11.01

^os.
Sibiiu . . . 1 P1- 4.40 7.41 1 21 10.30

■Ol. 7.33 * ce tr. mixt
| 80S. 8 57

Tălmacin mare 1 6.45 8 04
Avrig . . . 1 6.01 d > 7.15

80S. Făgăraș . . pl. 3.32 0 » 4.25

Mureș-Ludoș . . .
Z a u...........................
Țagu-Budatelio
St. Mihaiu de câmpie
Lechința.....................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița ......

& 
!

Tr. mirct și de pers, ț

6.48
5.51
5.—

Ba d

7.30
6.33

Oiro.
Marța

4.51
3.42
2.47
2.01
1.16

o. < Z
UI 

yx —•
9.44
8.46
7.43
6 52
5.55

Cucerdea — IPțoriwiu — SSegBi.-săsesc.

ii i r t ș - 1' li r (1 is

2.08 8.10 3.11 11.01 Y pl. Cucerdea . . sos. 7.42 2.38 8.35 12.48
3 - 8.51 3.52 11.41 Ludoș . . 6.59 1.55 7.42 11.46
3 58 9.40 4.39 12.29 Oipău . . ■ 6.24 1.19 6.56 11.00
5.— 10.30 5.29 1.17 SOS. j

Oșorhei
(pl. 5.30 12.25 5.50 9.54

5.15 10.42 5.39 pl. J • V 80S. 9.00 5.04 .9.35
6 44 12.16 7.17 SOS. Eegh.-săs.. . Dl. ■ k 7.39 3.30 8:05

c j — BB î g 11» i ț a

7 33 11—
7.55 11.22

10.23 Ghiriș5.—
5-22 10.45 Tarda

5.05 10.30 3.20 9.12
4.45 10-10 3.00 8.52

9 aO 7 181 liej. 6.65 b 18«
10 37 8.13| Beoleau 6.02 2.33

4.38| 12.5912.01 9.49 Bist.it»

S i î» i § «i — C i s » ă «1 i e.
| 5.30 2.15 pl. Sibiiu . sos. 7.10 10.09
| 5.42 2.27 „ Selemberk „ 6 57 9 56
1 6.06 2.51 , Cisnădie pl. 6.36 9 35

SijgfBîișoB’a —Odws'heiw-seeasesc.
Tren mi'-t Tren mixt
3 22
3 54
¥20

11.08
11.38
1.59

Sighișora . . .
Hiișfaleii . . . 
Odorhein-secuesc.

9.51
9.02
7.15

S e I» s 8 - St.-Geerg - C’iwc-Gyimes —
Tren mixt II Tren mixt '

5 19 8.50 3 15 hoafOV.............................................. 8.25 1.51 6.48
4.58 22 Cezdi-Oșorheiu 8.53 6 50
7.10 11.05 4.58 Sepsi-Sângeorgiu , , . . 6.30 12.05 4.31
7.54 11 57 5 43 Malnaș..................................... ii 5.48 11.24 3.47
8 16 12 22 6.05 Băile ăi al naș......................... 5.36 11 2 3.35
8 55 1.06 6 45 1 Băile Tiișmid.................... 4.52 10.30 2.47
9 18 1.32 7 08 Tușnad ................... 4 38 10 14 2 33

10.39 3.00 8.17 Ciuc-Sereda......................... 3.20 8 56 1.08
1 35 5 57 Ciuc-Gyiineș......................... 5.40 9.50

N 0 t ă: Orei s însemnate în stânga stațiunilor unt a se ceti de sus în jos
nsetnueză drele de n6pt;e. — Semnul 4——»rat.ft cu capul direcția, încâtrftu merge

8.35
9.57

1028

3—
4 14
4.45

6.49 1.32
575" 12.4!

Brașov
Râșnov
Zernești 5.20 12.05

5.32
4.54
3.-

7.25
7.50
9 -
9.25

10.10
2.37

4.33
5.14

Clușiu . . .
Ț Apahida . . $
1 Gherla . . .

Dej

Z61au . . .

5*35
5.13
4.03 

. 3.36 
13.03 
10.41

9 32
9.(7
7.45
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6.30

6.56

Aiha-IîaBie — KEatna.
4 37
7.28
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12.25

4 36
7.47
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7 22 11.01 6 16
5— 8 22 3 50

Timișora — M .-Bodna-Ugtpa.
3 20
7 08

9 05
Î2.43

3.15
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Tiinișora .
M.-Rodna
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3 32400 951
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pl-5.19

5.53
8.50
9.33

3.15
3.50

6.35 10.31 4.34 l
6 50 10 49 4.52 [
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Brașovu
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Covasna . . *•
C.-Oșorheiu . pl.

sos. 10.04
9.34
8.47

8.25
7.55

1.51
1.21

6.48
6.10

| 7.04 12.30 5.(k
11 -C' ac

6 49 12.15 4.51
J- Ti r-l® . . 5.37 11.01 3.16cn os w 
cj P-

4.58 10..22 2.27

înouadrațl ou linii mai negrecele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii 
trenul.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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