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Catedra de limba română dela 
Oradea-mare.
Brașov, 11 August v. 1895

Pilele acestea ni-a venit la 
mână o programă a gimnaziului ro- 
mano-catolic din Oradea-mare, în 
care se fac unele descoperiri sur- 
princjstdre pentru noi.

Seim, că la acel gimnasiu se 
află și o catedră de limba română, 
care e împreunată cu catedra de 
catechet pentru religiunea greco-ca- 
tolică. Profesorul primesce o remu
nerară de 600 fl. la an, dintre cari 
jumătate — pentru propunerea lim- 
bei române — se dau din fondul 
regnicolar numit al studielor, ăr 
cealaltă jumătate o plătesce fondul 
disponibil pentru religiune.

Va să cfi0a catedra de limba ro
mână dela gimnasiul romano-catolic 
din Oradea-mare este o catedră sis- 
temisată și în fotă regula. Am mai 
avut asemenea catedre și la alte 
gimnasii streine, dăr molochul ma- 
ghiarisărei a profitat de slăbiciunea 
nostră și le-a înghițit una după alta. 
Am mai rămas cu catedra dela gim
nasiul din Orade, despre care sciam, 
că este încă tare, că limba română 
se propune la acest gimnasiu ca stu
diu regulat și că a rămas pană acum 
scutită de atentatul, căruia au căcjuf 
jertfă alte catedre de limba română 
dela gimnasiile ungurescl.

Din programa mai nouă a gim
naziului din Oradea-mare însă cu 
multă mâhnire aflăm, că lucrurile 
nu stau tocmai așa, cum le credeam 
noi. In acest raport se (ți00 la Pa" 
gina 188 punct 6: „Măritul guvern se 
îndură a susține catedra de limba ro
mână numai pentru acei tineri români, 
cari voesc se învețe limba română, ceea 
ce li-se impune a declara la înscriere 
înaintea profesorului de clas 4.“

Din aceste cuvinte ar urma, că 
primul pas pentru desființarea cate
drei de limba română dela acest 
gimnasiu s’ar fi și făcut prin decla

rarea limbei române ca studiu fa
cultativ. Acâsta s’ar pută conchide 
și dintr’un alt pasagiu al programei 
din cestiune, în care se arată, că 
ministrul unguresc de culte și in
strucțiune publică a încredințat pro
punerea limbei române pentru anul 
școlar 1894—5 d-lui Dr. Felician 
Bran; va se cfi0ă l’a încredințat se 
propună limba română numai pe un 
an, er că ce va urma după aceea, 
va arăta viitorul.

Din tote acestea reese, că as
tăzi și acăstă catedră, de limba ro
mână este sdruncinată.

Pe când la Bordeaux, congre
sul limbelor romanice cere a se in
troduce propunerea limbei române 
în tote scălele superiore și speciale 
de pe teritoriul Franciei și a celor
lalte țări latine; pe când la univer
sitățile Germaniei și Austriei se sis- 
temisăză catedre de limba română, 
ăr la seminariul român din Lipsea 
studenții germani arată deosebită 
predilecțiă pentru limba năstră, ale- 
gendu-șî chiar și subiecte de țese 
din acesta limbă; pe când, în fine, 
chiar la noi în țeră găsim organe 
săsesc!, cari pledeză cu stăruință 
pentru a-se introduce în gimnasiile 
Sașilor propunerea limbei române 
„atât de neapărat necesară în vieța 
practică și atât de interesantă din 
punct de vedere scientific": — pe 
atunci tinerilor români aflători la 
șcăle unguresc! li-se dificulteză în 
propria lor patriă cultivarea limbei 
materne, ne mai fiind tolerată nici 
măcar o modestă catedră de limba 
română pentru ei.

Acest trist adevăr e forte carac
teristic pentru mult deochiatul „libe
ralism" și „toleranță națională," pe 
care pressa maghiară o cântă cfilni0 
pe tăte strunele.

Dăr ori cât de mare ar fi noua 
volniciă îndreptată în contra limbei 
năstre, pe noi ne surprinde, nu atât 
cutezanța ministrului și a organelor 
sale, dela car! nicl-odată n’am aș

teptat ceva bun, ci mai mult tăcerea 
semnificativă, cu care bmenii noștri 
înghit găluscele unguresc! și tole- 
reză în liniște asemeni încălcări a 
drepturilor ndstre de limbă.

Un toast politic.
Acum în sesonul crastaveților, 

când parlamentele stau închise, când 
miniștri și bărbații de stat sunt în 
viligeatură, pe la băi, or! pe la es- 
cursiuni, — politica se reduce la con
vorbiri și combinațiun! fliaristice, ori 
la câte-o dare de sâmă a cutărui 
ministru seu deputat înaintea alegă
torilor săi.

Acest obiceiu din urmă e mai 
ales propriu miniștrilor, deputaților 
și „bărbaților de stat" unguri. Banffy 
a lăsat să fiă interwievat de colabo
ratorul unei foi vienese asupra ces- 
tiunei și congresului naționalităților, 
răsboindu-se amar cu acestea îna
intea unui vienes curios de a sci, 
care este punctul de vedere al cu
metrilor lui Ungur! din Budapesta. 
Seim, ce a c|ls „teribilul" Banffy, 
pentru-ca să nu mai fiă nevoia a in
sista din nou asupra șuchiatelor lui 
declarațiuni.

Pentru aeji vom schte la ivălă 
un alt punct marcant din viâța spi
rituală a pofiticianilor dela cârmă. 
După Banffy, a ținut să se pronunțe 
și „intrasigentul" președinte al ca
merei ungare, „neîndoicîosul" Szi- 
lăgyi, însă nu față de naționalități, 
ci în materiă de politică bisericăscă.

„Marele om" al „liberalismului 
maghiar" s’a dus (țA0!0 acestea la 
Iglofured. unde pătura maghiară su
prapusă a arangeat un banchet în 
onârea lui. La acest banchet Szi- 
lâgyi a ținut un „remarcabil" toast, 
ce tocmai acum își face turneul 
prin diaristica ungurăscă, care-1 co- 
menteză, după-cum organele depressă 
maghiare aparțin guvernului ori 
oposiției.

Momentul era favorabil pentru 

Szilagyi, toți așteptau cu gurile căs 
cate filosofia, ce are s’o desvolte 
fostul ministru de justiție în jurul 
acestei cestiuni.

„In ordinea ideilor acestei po
litice — cfise 01 — prima a fost, ca 
să nu atingem consciința, convin
gerea religionară a nimănui. A doua, 
ca pe acest păment să nu cunăscem 
decât un singur domn, care porun- 
cesce cu învoirea ndstră, și acest 
domn e statul maghiar. Legile un
guresc! garanteză domnia necondi
ționată a statului maghiar, cu asi
gurarea egalității de drept cetățe
nesc! și a libertății individuale. A dl 
lucrurile au ajuns într’un stadiu nou... 
Fiă convins ori și cine, că princi
piile pe cari se baseză legea sunt 
drepte; că biserica pdte trăi în cea 
mai mare libertate și se pdte ferici 
mai bine, dăcă se răzirnă pe con
vingerea religidsă internă a credin
cioșilor săi.

„Acum — continuă Szilâgyi — 
lupta s’a decis; noi rămânem învin
gătorii, de6re-ce noi ne-am luptat 
cu armele dreptății și ale convin- 
gerei; însă învingătorilor li-se cu
vine marinimositatea și nobleță: 
noi îmbiăm adversarilor noștri pacea 
și le repetăm, ceea ce le-am spus la 
începutul luptei: să stea înainte ori
care fiu al acestei patrii, aibă el 
orl-ce vedere politică, orl-ce posițiă 
socială, or!-ce religiune și naționa
litate, și să arate, că este în legile 
bisericescl-politice un fir, o gândire 
măcar din ceea-ce pdte vătăma fiă 
convingerea politică, fiă poziția lui 
socială, religiunea, ori naționalitatea 
sa. Dăcă acesta nu pdte s’o arete, 
atunci să depună arma, să ne în
tindă mâna, ca se se finescă odată 
frecările fără scop"....

Acesta ar fi partea mai esen
țială a toastului dela Iglofured.

Evident, că acest toast este în
dreptat în primul rend contra „reac- 
țiunei" clericale, contra magnaților 
conservativi, în consecuență contra

FOILETONUL „GAZ. TRANS.*

Domna contesă.
Novelă rusiscă de Sonja.

(Fine''

Ore peste dre trecură și bătrânul încă 
tot sta în cabinetul său de luoru adâncit 
în gânduri durerose. Ii mai rămase o mică 
moșioră plină de datorii, în fundul Rusiei, 
și tinăra și risipitorea sa soțiă..... Dăr nu!
Soția sa nu-i rămase, căci va pleca când 
va afla adevărul. El își stringea pumnii și 
simția cum ’i-se strânge bătrâna sa inimă 
și mai bine ar fi căcjut la piciorele ei și ar 
fi rugat’o se nu-1 lase singur. Ea de sigur 
ar fi rîs și l’ar fi răspins, ca pe un câne... 
Oh, el o scia, o simția acesta! Cât era de 
înspăimântător....

Și totuși!... Totuși! Decă îl va părăsi, 
el scia bine, că va muri... pe încetul... va 
despera... căci totuși o va iubi cu ardore, 
cu pasiune. Era un slăbănog, un laș mise- 
rabil. Da, ea avea dreptate ! El era de vină. 
El a crescut’o pentru a fi damă de lumea 
mare.

Cunosceau pe contesa Kelonoff tot 
atât de bine în Roma și Paris, ca și la 
Nizza și Ostenda. In tot locul ea strălucea 
prin splendorea frumseței sale. Și ce rece 
și mândră fusese ea. I-l invidiaseră, pe el 
bătrânul, pentru soția sa tinără și frumdsă. 
El era fericit...

Apoi începea el să simță, că e un om 
de prisos și supărăcios. El se lăsa bucuros 
a fi condus de ea.

Ișl plecă ou supunere capul sub ju
gul sclăviei. Ea scia prea bine, oe putere 
avea asupra lui. Când îl privea amical cu 
ochii ei negri fascinătorl, când îi zimbia, 
el uită tote câte suferise dela ea.

Atunci află ea în Feodor Maximoviol 
un vechiQ amic din copilăria. El era fru
mos și tinăr. Bărbații îl respectau, femeile 
îl adorau. Era un om norocos și un mare 
artist. Când apuca arcul în mână și trăgea 
cu el pe corde, sute de omeni suspinau îm
preună ou violina sa... Frumosa contesă și 
marele artist aveau suveniruri comune. 
Amândoi fură săraci și necunoscuțl. Amân
doi steteau acum în apogeul vieții lor. Și 
ambii erau tineri și înfocațl și cu sângele 
atât de ferbinte... Sermanul bătrân nu cre- 

fiuse inimei femeei sale. El credea, că fru
mosul artist e o jucăriă pentru ea, oa și 
alțl mulți. Și el da curs liber capriciilor ei.

In curând însă vădu, că de astă-dată 
era lucru serios. Ea nu mai ounoscea nici 
o datoriă, în oohii ei scânteia oâte-odată 
o ură sălbatică îufiorătdre.... Ea uită tdtă 
recunoscință, tdte considerațiunile. Și as- 
tăcfi ? Nu-i spusese ea, ore, că nu l’a iubit 
nicl-odată, și că numai din calcul a devenit 
soția lui ?

El se preumbla iritat în sus și în jos 
prin cameră. — — Simția bătrânul, ce ne
demnă era posiția sa, — dâr era bătrân și... 
sărac. O răsuflare de pe buzele trandafirii 
îi alungase vechile sale principii. Și el luase 
aoest copil la inima sa și fusese ferioit — 
pănă când aoest copil crescu mai mare și-i 
spuse, că nu-1 iubesce. Și totuși nu se putea 
despărți de ea. Părea că se cufundă lu
mea înaintea privirilor sale, când se gân
dea, că-1 va părăsi...

El privi tote ferestrile. Erau ilu
minate.

El văcju o umbră trecând.
Da e încă deștâptă, îmi cfise el în 

fine, și-l cuprinse un mare dor. Pdte oă 

tot nu era așa. Ea era dor’ un copil ne
bunatic, der drăgălaș. Mâne îi va spune 
totul. De ce să-i amărăso inima încă de 
astăcjl! Doresc, ca să dormă în liniște....

Mâne îi va spune, oă nu i-a mai ră
mas nimic, și că e sărac. Și ea îl va mân
gâia și pdte că în nenorocire va recundsce 
oă a păcătuit mult în fericire. Pdte... Așa 
își gândea el, și privea ferestrile iluminate 
și prin inima sa bătrână treceau gânduri 
triste și durerose...

In micul salon al oontesei cânta însă 
Feodor Maximoviol. El cânta o melodiă 
simplă poporală, vechiă, dâr duiosă. Un 
cântec, pe care îl cântaseră ei ca copii. 
Un cântec, care vorbesce de o sărmană 
fată, care a fost încredințată unui om ne- 
iubit și era nefericită, fiind-că scia, oă 
amantul ei dio oopilăriă o părăsise.

Contesa sta la clavir și-l acompania. 
Ea cânta încetișor versurile cântecului.

— Cum mai poți trăi cu el, sermană 
Olga?! cfise e- de-odată, întrerupendu-șl 
cântecul.

— Eu, (fise ea veselă. Nu-mi pasă 
de el!

— Der nu pot suferi să te sciu în 
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partidului poporal catolic, care pune 
tdte pietrile în mișcare în vederea 
nouelor alegeri pentru parlament, și 
în fine e îndreptat contra mișcării 
naționalităților, cari tote s’au decla
rat nemulțămite cu politica biseri- 
cescă a „marelui om“ Szilâgyi și 
soți.

Viclenia și rafineria, ce trans
piră din cuvintele lui Szilâgyi, o ca- 
racterisâză mai ales bombastica frasă 
prin care el provdcă pe mic și mare 
se arate, dâcă legile noue bisericesc! 
vatămă ori nu sentimentele religio- 
nare ale particularilor, ori ale dife
ritelor naționalități.

Da, d-le Szilâgyi, ele vatemă 
aceste sentimente, dovedit fiind aces
ta pănă la evidență prin revoluția 
interibră, ce au produs și vor pro
duce aceste legi bisericesc!, cari 
calcă în piciore sfinte moșteniri și 
tradiții morale religibse și în același 
timp urmăresc infernalul scop de-a 
maghiarisa acum și biserică și reli
gie, și tot ce nu este unguresc.

Pressa și cestiunea naționalităților.
Ofîcibsa „Pester Correspondenz11, pu

blică în numerul seu mai nou un ar
ticol, care cpco, °ă primesce dela 
„un politic și publicist distins" și 
în care se ocupă de interwiev-ul 
lui Bânffy cu un diarist vienes, in- 
terwiev, pe care l’am publicat într’ 
unul din numerii trecuțl. Articolul 
oficiosei maghiare este următorul:

Declarațiunile ministrului-președinte 
unguresc în cestiunea naționalităților, pu
blicate într’o foiă din Viena, au deșteptat 
un viu interes nu numai în Ungaria, ci și 
în cercurile politice din Austria. Cuvintele 
clare și de bărbat de stat ale lui Br. 
JBanjfy, au nimicit ideia, că agitațiunea câtor
va corifei de-ai Valahilor și Șerbilor din 
Ungaria și larma ce-o fac ei în străinătate, 
ar pută să scotă, pe guvernul unguresc din 
văgașul sigur al politicei lui de naționa
litate. Ministru-președinte ungureso scie 
forte bine oe vrâ, și este în el hotărîrea, 
ca se impliniscă cm succes, ceea-ce vocsce.

In poporațiunea nemaghiară a țării — 
întrucât ea este deja sub blăstămul agita
torilor — 'se va înfrânge acum oredința, 
că vre-odată pote aștepta ceva, ce stă afară 
de cadrul legti de naționohtate învigâre. Mă
sura concesiunilor, ce se pote da naționa
lităților, este exhauriată odată pentru tot- 
dâuna prin acâstălege; în praxă nicJ pănă 
acum n’a lipsit bună-voința față de națio
nalități (sic 1) și luarea în considetare a pre- 
tensiunilor lor economice, culturale, ba 
chiar limbistice.

La direoția acâsta se vor alipi neolin- 
tițl (Maghiarii), și decă acuși, mai ales Va
lahii țării, se vor trecui din amețâla în care 
i-au dus agitatorii fără suflet, ei (Valahii) 

vor recunosce, că pentru ei nu este feri
cire, punându-se contrari ai unității Unga
riei și ai ideii de stat maghiar, și atunci 
vor păși și din pasivitatea, care nu este de
cât spre paguba lor (Și un domn (S) cjicea 
într’un urtiool de ieri al „Tribunei", că 
„terenul extra - parlamentar e tot-dâuna 
primejdios prin ultimile lui oonsecuențe," 
și „dâcă dâr Românii, Serbii și Slovacii 
sunt sinceri atât în sus, cât și jos, ei nu 
pot se dorescă nimic mai fierbinte, decât si 
li-se dea putință de a intra in parlamentul 
ungar... — Culeg.) Dâr înși-șl oei ce apar
țin naționalităților nu peste mult se vor 
gândi, ca să cadă vălul de pe ochii lor.

Intre naționalitățile ou sentimente pa
triotice (sic!), oarl, în mânia ori-cărui sgo- 
mot și sbierăt, compun majoritatea popu- 
lațiunei nemaghisre, deja decurge o viuă 
mișoare contra agitațiunilor. De bună sâmă, 
oă în scurt timp mișcarea acâsta va eși la 
suprafață, și cu tâtă siguranța va începe 
opera ourățirei în două direcțiuni ; de-o- 
parte va lămuri, că ne mulțămirea nutrită mă- 
estrit se restrînge numai la o mică frac
țiune a naționalităților; de altă parte va 
desvolta propagandă pentru a reîntorce 
massa sedusă, pe calea păeei și a pro- 
gresărei paclnioe ! (Trono Mărie ! — Culeg.) 

Organul oficios din Belgrad 
„Srpska Zastava'1 publică și el ase
menea un articol asupra cestiunei 
naționalităților, discutând pasivitatea, 
pe care o condamnă. Foia serbâscă 
din Belgrad c|ice între altele :

Suntem siliți a constata mai întâiu, 
că congresul naționalităților ținut acum în 
Budapesta cu scopul de a întări înțelege
rea și solidaritatea între ele, nu șl-a 
ajuns scopul, dedre-ce partea oea mai mare 
a naționalităților a rămas departe de el.

Pe lângă acâsta naționalitățile din 
Ungaria sunt atât de mestecate parte în
tre sine, parte eu UugurI și cu Nemți, 
(acești din urmă țin pururea cu guvernul), 
încât sunt tare puține districte unde o na
ționalitate ar maiorisa absolut pe cele
lalte.

In urmare, alegerile se pot face a- 
prope în tote oercurile si încă legalminte. 
chiar și dâcă una seu alta dintre naționa
lități se abține dela dreptul său de ale
gător.

Alegerile s’ar pute face în formă le
gală ohiar și când în sînul naționalităților 
însă-șl nu ar esista divergențe. Dâr noi ne
am putut convinge chiar și la alegerile din 
urmă, că pe când d. e. o parte a Șerbilor 
din Ungaria au rămas pasivi, cealaltă parte 
cu mult mai numerosă, a luat parte la ale
geri, și încă a votat pentru candidatul gu
vernului.

Astfel de ținută are de urmare, că gu
vernul maghiar are ooasiune a-șl aduna 
adepți și trabanții necesari din rândurile 
naționalităților, după cum sunt acjl toți de
putății sârbi, români și slovaci — escep- 
ționând pe singurul român Șerban — cele 

mai orbe instrumente ale guvernului ma
ghiar.

Dâcă acum luăm în considerare, că 
Românii, în proporțiune cu numărul lor, ar 
pută trimite în parlamentul maghiar cel 
puțin patru fieei de deputațl, Sârbii și Slo
vacii câte fiece, este lucru evident, că pa
sivitatea în forma acesta este păgubitore nu
mai pentru naționalități. Dâcă acâstă politică 
a fost rea pentru naționalități, afil ea este 
nepermisă? Crisa cea din urmă causată de 
proieotele bisericesol ale guvernului Wekerle 
îșl capelă espresiune din ce in ce mai evi
dentă în desbinaiea și sfărimarea partidelor 
maghiare.

In urma acestor proiecte de reformă, 
contele Szapăry dimpreună cu vre-o pa- 
tru-cfecl de inși repășiră din partida libe
rală, oare este la putere; în stânga estremă 
s’a întâmplat de asemenea fracțiuni și o 
nouă partidă este pe cale de a se înființa.

Partidele cele puternice și mari sunt 
așa-dâră pe cale de a-se destrăma, și în 
locui lor păseso mici fracțiuni, ca în parla
mentul austriac, de a căror vot este lipsă 
și cari îșl dau totă silința a atrage pe 
conducătorii partidelor naționalităților. A- 
oesta a fost motivul, că Bânffy a aflat de 
bine a face pract cu Sașii pe contul unor 
concesiuni nu neînsemnate, în moaul acesta 
Sașii au ajuns să jbce în parlamentul ma
ghiar rolul, la oare nu ar fi putut aspira 
nici odată. E drept, că legea electorală 
actuală numai favorabilă nu-i naționalități
lor, cu iote acestea rămâne fapt, că frații 
noștri Sârbi, decă conducătorii lor n’ar 
pregeta a eși pentru cât-va timp din can
celariile lor advocațiale pănă la autoritățile 
unde se fac oonscrierile electorale, și ar 
desvolta un interes ceva mai mare pentru 
alegeri, ar pută scote cel puțin dece, Slo
vacii cinol și Românii, cu tote împrejură
rile nefavorabile de acjl, cel puțin două- 
cjecl și cinci de deputațl.

Aceștia sunt numeri, oarl, având în 
vedere sfășiarea partidelor maghiare, ar 
pute fi dătători de ton în parlamentul ma
ghiar. 30—35 de deputațl de ai naționa
lităților, mai adăugând la aceștia și pe cei 
12 ai Sașilor, cari nu vor întârdia de bună 
sâmă a-se alipi și ei, ar avă înfluință asu
pra guvernului la orl-ce ooasiune, și în 
forma acâsta sortea naționalităților ar pută 
fi îndulcită în multe privințe.

„Kolnische Zeitungli c|ice următâ- 
rele:

Cine a luat parte la congresul națio
nalităților, ca ascultător obiectiv, nu pote 
denega sucoesul moral al aceluia. Faptul, 
că s’a pertractat în trei limbi, omițîndu-se 
din motive principiare limba maghiară și 
germană, ce e drept, a îngreunat înțelege
rea între cei presențl. In contra conținutului 
hotărîrilor luate s’ar putâ obiecționa câte 
ceva, așa d. e. arondarea teritorială după 
limbi, sunt puncte, cari nu numai din punot de 
vedere maghiar sunt neacceptabile, oi sunt 
și forte greu de realisat. Cu tote acestea 

dorințele esprimate în celelalte puncte 
îndreptățite, și forte- eu nedrept se- cuali- 
fică plângerile naționalităților ca defăimări. 
Guvernul de sigur va pune tot feltrl de 
piedici organisărei celor trei naționalități, 
fără de-a putâ însă opri curentul.

„ Wiener Tagblattu vorbind despre 
înterwievul lui Banffy, în care acesta 
s’a esprimat asupra hotărîrilor con
gresului naționalităților cătră un ra
portor vienes comandat, 4i°e urmă- 
țârele:

După-oe în Bruxella s’a pertraotat 
cestiunea naționalităților pe nivou europân, 
vine aoum baronul Banffy ou flecurile lui, 
pe oarl cuvânt de ouvânt le-am cetit cu o 
cli mai înainte într’o foiă ofioidsă. In loc 
de-a vorbi alegătorilor săi, sâu în loc de-a 
căuta cel puțin ocasiunea de-a putâ vorbi 
unui public maghiar, Banffy îșl desohide 
inima unui țarist vienes, oare de sigur a 
mai adaus la acest moft politic oâte-va 
naivități și dele sine. Dâr aoâsta în fine 
e tiâba ministrului-președinte și cel mult 
încă a acelor domni, cari în el văd pe 
„conducătorul". Ce însă îi importă și pe 
alții este lipsa de cunoștință de necrefiut a 
ministrului președinte ungar... Pâte, oă ba
ronul Banffy va mai învăța de aoum îna
inte ceva, și atunci va da din nou audiență 
vr’unui șcribler vienes.

„Narodm Liszty^, organul Cehi
lor tineri scrie tot cu privire la in- 
terwievul lui Banffy următbrele:

După tote câte le-a povestit minis
trul președinte Banffy colaboratorului dela 
„N. Wiener Tagblatt" ar fi fost mai bine, 
dâcă acesta și-ar fi cruțat banii de trăsură, cu 
oare s’a dus la Banffy, căci n’a surprins 
lumea cu nimica. Ne-a surprins însă nege- 
narea, cu care Banffy a mințit lumei, că 
naționalitățile nemaghiare din Ungaria n’ar 
fi asuprite. Domnul Banffy să nu se prea 
umfle așa, căci tot ceea ce dice el aoum 
despre națiunile nemaghiare, se cjicea îna
inte de 1867 în Viena și despre Maghiari. 
Independența Maghiariei era privită ca 
o utopiă și un gând aventurios. Mândria 
orbă și obrăznicia Maghiarilor va merge 
numai pănă la un loc, când apoi și fap
tele lor vor ajunge înaintea tribunalului. 
AstădI pote domni numai o națiune mare 
la număr, mare în cultură și politioă, asu
pra națiunilor mai mici, nu insă o națiune 
de cinci milione, gata de peiro și lipsită 
de vecini prietini.

„Frankfurter Zeitunglt, de sigur in
format sâu corupt de pressa jidano- 
maghiară, scrie între altele urmă- 
torele:

Așa numitul congres al naționalități
lor întrunit în Budapesta s’a finit în grabă. 
Motivul acestei grăbiri nu a fost înțelegerea 
ci neînțelegerea participanților. Intre preten- 
eiunile esprimate în resoluțiunealuată cu mare 
greu, este și revisuirea legilor biserioescl-po- 
litice ceea-ce îi dă congresului un cari eterre-

apropierea lui. Mi-așI da viâța să te posed 
— și el te posede. — Și tu nu-1 iubescl.

— Nu, <jise ea, mi-e indiferent.
— Dâr eu îl urăsc, pe ei, care tră- 

esce lângă tine și are un drept asupra ta. 
Dâcă ai sci, cât îl urăsc!

— Dâr eu te iubeso, ea zim‘ 
bind.

— Atunci tote sunt bune! strigă el 
cu bucuriă... Tu mergi ou mine și vei fi 
femeia mea adevărată și scumpă. El o să
rută cu foc.

— Ce furtunos ești, dise ea zîmbind 
plină de plăcere.

_  Cum să n-u fiu! Tu mă iubesol! 
Te sărut, privesc în ochii tăi, te țin în 
brațele mele ! O ce fericire fără mărgine !

— Tinereța e fericirea, șopti ea în- 
oet și-l cuprinse cu brațele de gât.

_ Și tu vii cu mine, vom pleca apoi de 
aici, departe în lume. Void ajunge la culme, 
oând voia putâ privi în ochii tăi. Voiu se
cera aur și gloriă și apoi, când vom fi obo
siți de călătoriă, ne vom căuta o patriă 
artistică, sub un cer mai arzător, între 
portooale și mirturi, în țâra cântecelor 
amorose și a voluptății amorului...

— Nu pot cjise ea, cu tristeță. Te 
iubesc, da, te iubesc, der — nu mă pot 
întârce în întunerecul din care am eșit. 
Tu ești un mare artist, forte invidiat. Eu 
sunt însă oontesa Kelonoff. Noi vom perde 
amândoi în loc să câștigăm. Inima îșl cere 
drepturile sale. Dâr obiceiul și rațiunea 
predomină inima. Eu n’așl putâ trăi fără 
titluri, fără haine de mătase, fără echipagii 
și servitori. Eu nu sunt fericită, der bă
trânul nu mă face nici nefericită. Eu îl 
supăr și-mi petrec. Ii sunt datore ou reou- 
nosciință. — Eu te iubesc pe tine. Când 
mă gândeso însă, că din causa ta a-șl fi 
silită să renunț la totă splendorea, mă 
cuprinde căința. Și acesta este mormântul 
amorului. Nu mă privi așa, îmi cade greu. 
Lasă mă aceea, oe sunt. Și așa vom pute 
fi ferioițl...

— Da, cjise el cu amărăciune, tu ai drep
tate. De sigur a fost o prostiă să cred în 
tine și în iubirea ta sinceră. Bogata con
tesă — sermana soțiă a unui artist!...

Distanța ar fi prea mare. Dâr inima 
mea a uitat, că fericirea ta constă în a 
străluoi în avere și în vanitate. Sciam, că 
nu te-ai măritat din iubire. Și eu am fost 

un moment destul de nebun, ca să cred, 
oă-ml va succede să-ți câștig inima. Și eu, 
serman nebun, mi-am făcut ilusiunl de 
fericire... Și acum....

El rîse în ton batjocoritor, apoi con
tinua :

— Tu vorbescl de splendore și de 
avuțiă. Nu ți-a spus, că s’au finit ou 
acestea?

Ea-1 privi înspăimântată.
— Ce spui tu? El, miserabilul, min

cinosul, el să fiă ruinat? Ce e drept vor
bise de perplesitate momentana de bani, 
der — cum să înțeleg eu acâsta?

— Absența sa continuă, neorânduiala 
cărților.

- Ah!
— Cheltuelile petrecerei vostre.
— Da, juca cărți, (jise ea cu nervo- 

sitate.
— Toaletele tale, continua el.
— Toaletele mele! strigă ea. Oh, se 

vede îndată. Arunci vina pe mine. Nu l’am 
iubit nicl-odată ! Acum însă îl urăsc...

El rîse cu rnăniă.
— Acum îl urăscl! Bravo! unde ră

mâne recunoscința ta? O logică a femei

lor. Și aoum tu mă iubescl pe mine la ne
bunia — nu e așa?

Vorbesce! se răsti el la ea. Mințesce 
și acum. Mințesce înainte!

Ea-1 privi cu ochii rătăoițl, fără să-1 
înțelegă.

Atunci ea se ridica și păși spre ușă. 
Dintr’o săritură ea fu lângă densul.
— VoescI să pleci ? strigă ea plină 

de spaimă.
— Da, (hse el cu asprime. Mi-ai ni

micit fericirea și viâța. Ce să caut Ia con
tesa Kelonoff eu, sărmanul artist... Tu n'ai 
inimă...

Atunci ea se aruncă la piciorele lui.
— Nu te duoe! Nu te duce! cjise ea 

plângând. Te iubesc — nu pot trăi fără 
tine — ia-me cu tine. Fă oe vrâi cu mine!..

El însă o respinse.
•

Contesa trecu în camera bărbatui ei.
Ei steteau acum față în față. Ea săl

batică, măniosă și pasionată; el înfrânt, 
trist și obosit...

Ea-1 ocârîse, îl numise șarlatan și mi- 
serabil.

— Mi-ai nimicit viâța și fericirea mea, 
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aoționar. Lipsa de pregătire a arangierilor 
demonstră, că aceștia nici n’au contat la 
ținerea congresului, crecjend, oă guvernul 
îl va opri și prin acesta va turna apă pe 
mora agitațiunilor naționaliste. Se pote 
vede, că guvernele fac mai bine, dâcă lasă 
curs liber tuturor curentelor politice, decât 
dâcă încarcă a-le suprima.

Căsetoria civilă, — sacrament!
[Lauran iterum locutus est.)

Oradea-mare, 21 August n. 1895.
Acum, când bietele popâre, ce locuesc 

•țâra acâsta, se află în apropierea unei re
forme sdruncinătore — înțeleg apropierea 
întroducerei căsătoriei oivile, în fața că
reia omenii ou inimă pentru popor sunt 
forte îngrijiți și nedumeriți, er prelații tu
turor confesiunilor aduși în confusiune — 
vine — cine? Un canonic gr. cat. român, 
și în loc să'dea o directivă sănătosă 6me- 
nilor esitanțl, ce face ? îndrugă în colonele 
lui „Magyar Allamu o sumedenia de frase 
tocite și rose, ca surtuoul școlarilor în câte, 
prin cari declară (omul cu declarațiunile!) 
căsetoria civilă ca sacrament!

Ai făcut, d-le Laurane, mulțl pași 
greșiți extra viam, dâr ca acesta nici unul. 
Iți mărturisesc sincer, că atât eu, cât și 
toți aceia, cari țin la biserica și ’.națiunea 
lor, dimpreună cu mine nu pot să 4i°& 
alta la obtruderea d-tale de canonist, decât 
că ai făcut un lucru inept si infect, oare nu 
ți-se va ierta în veci. Ai voit și prin asta, 
ca să dai de scire celor din partida „libe
rală*, că plaudite mihi homines, — âtă se 
începe comedia, âtă aici sunt eu, oare mai 
mult nu voifl să sufer, ca alții — ohiar de
ar fi mai mari ca. mine — să mă întrâcă. 
Apoi mai 4b ®a DU te dai pe față, rîvniud 
la episcopiă ?

D-ta soi prea bine, cum ți-a persiflat 
întotdâuna înși-șl catolicii obtruderea ne
dorită de nimeni în rebus fidei a lor, și to
tuși nu încetezi de a te juoa și mai încolo 
de-a canonele și de-a catolicismul.

E cunoscută pe aici prin Oradea 4*" 
cala unui prelat catolic despre catolicismul 
d-tale, care a 4’s: Lauran e toomai așa 
cu catolicismul, ca neguțătorul, care strigă 
în gura mare: cumpărați salamă, salamă, 
salamă veritabilă! și dâcă cauți mai de 
aprâpe afli, că nu salamă, oi ou totul alt
ceva vinde. Eu din parte-mi, plin de in- 
dignațiune și amărăciune, la talangele d-tale 
nu pot să 4ic alta, deoât că „nisi utile sit 
quod jeceris stulta est gloria^.

En meditâză numai bine și serios, oă 
ce ai câștigat cu noul „debut“? Osana foi
lor liberale, indignațiunea fețelor biseri- 
cesol, notele aspre ale dilectului d-tale cjiar 
„Magyar Allamu ! Și odiul tot mai poten
țat al Românilor. Ți-a trebuit? Să-ți fie de 
bine. Care din aoeste îți mai convine?

Ceea ce trebuia să 41® la început, am 
lăsat mai pe urmă, și adeoă : Ai bunătate, 
D-le Redactor, și publică observațiunile 

aoeste. Soiu, că se va mănia d-1 Lauran 
pe „Gazetă14, dâr mânia nu-i va fi ou reson, 
nu, pentru-oă „G-azeta“ e răbduriă și va 
suferi și declarațiunile d-lui oanonist, pe 
cari le aștept ou mult dor. Te rog deci 
să publiol și acele, fiă orl-oât de lungi, fiă 
ad nauseam usque, oă atunol mi-se va da 
ocasiune să mă ocup mai în detai și pote 
că și mai obiectiv de laurii Lauranului.

De oumva ou ocasiunea acesta n’am 
fost destul de obiectiv, scusați-mă, D-le 
Redaotor, oă sunt prâ-prâ indignat.

Perone.

eimLE OILEX9
11 (23) August

Camera advocațială din Clușiu face 
cunoscut, că în urma încetărei din viâță a 
advocatului Gavrilă Mânu din Deșiu, acesta 
a fost șters din lista advooaților, și oă se 
numesoe curator al agendelor cănoelariei 
defunctului, advooatul din Deșiu Dr. La- 
dislau Ramonțan.

—o —
Esplodarea unei turnătorii de fier. 

Se scrie din New-York, oă în atelierele dela 
Barnegie din Braddock (Pensylvania) a es- 
plodat o turnătorie de fier. Dintre lucrători 
au murit 9, âr 16 sunt greu răniți (oinol 
de morte). Afară de conductor toți au fost 
Unguri. — Nu cum-va vor fi beut prea 
mult „wisky?u.

—o —
Stâgnl negru-galben în Boemia. Loc

țiitorul Boemiei, contele Phun, a dat o or- 
dinațiune în virtutea căreia în fiă-oare școiă 
trebue să se țină oâte-un stâg negru-gal
ben. Președintele senatului școlastio din 
Drzan n’a împlinit ordinul, și a fost pro
vocat, ca în cinol 4^® s6 împlinâscă po- 
runoa. — Banffy și-a aflat prietinul.

—o—
Proces de pressă. Pe cum anunță 4iarul 

local „Kronstddter Tagbelattu, nouă domni au 
intentat, prin advocatul Ludovic Harmath 
la tribunalul din Clușiu proces de pressă 
contra organului Sașilor tineri „Kronstddter 
Zeitung^.

— o—
Numiri. Ministrul ungar de justițiă a 

numit pe subjudele din Buziaș Ștefan 
Abrudan, jude la tribunalul din Biserica 
albă; mai departe a numit pe praotieantul 
în drepturi dela tribunalul din Kezdi-Oșor- 
beiu, Aurel Bârsan, vice-notar la tribunalul 
de acolo, âr pe adjunctul dela cărțile fon- 
duare din Orăștiă, Gavrilă Duduț, condu
cător de cărți funduare la judecătoria cer- 
ouală din Ciachigârbău.

— o—
Numiri și transferări în armată. Cu 

4iua de 1 Septemvre c. au mai fost înain
tați la rangul de oadețl aspiranți de ofi- 
cerl următorii: Virgil Bian, Alesandru Can- 
drea, Iosif Dombora, Aurel Păcală și Ion 
Vințeler. Apoi a fost transferat oăpitanul 
de ol. 1 Iân Poplecian dela școla de că

deți din Sibiiu la șcâla militară reală su- 
periâră în Biserica-Albă

—o-
Alarina împăratului german. Din Ko- 

burg se telegrafiâză, oă împăratul Wilhelm 
a dat alarmă, prin telegraf, din Kassel 
pentru întreg corpul de armată XI. Pănă 
acum, în timp de paoe, acest alarm este 
cea mai mare acțiune militară. Batalionele 
numitei fortărețe au fost transportate pe 
trenuri la Kassel, unde se țin manevrele.

Bătălia dela Călugăreai.
Din Bucurescî ni se scriu urmă- 

torele-
Duminecă 13 August Românii ar fi 

trebuit să serbeze ou mare pompă un mare 
eveniment istoric; într’acea 4* s® îm' 
plinesc toomai 400 ani dela memorabila și 
gloriosa bătăliă dela CălugărenI, când o 
mână de Români, cel mult vr’o 4eoe “ii 
oșteni, adunați într’un mănunohiu din tote 
țările române, Muntenia, Moldova și Ar
dei, și puși sub comanda neîntrecutului 
Mihaiu Vitâzu, avu prilejul d’a se măsura 
cu o armiă turcesoă cel puțin în4ecit mai 
mare, cempusă din elita armiei Pa4isahului, 
și d’a-o birui.

Intr’adevăr îu aceea 4L car® ®54u în- 
tr’o Miercuri, armata comună sorise pe 
stegul său cele mai frumose fapte de bra
vură militară, adaose în cartea eroicelor 
sale acte înoă o pagină gloriosă, și smulse 
victoria din mânile unor inimici bravi și 
puternici, prin desfășurarea celor mai stră
lucite fapte de arme.

Din nenorocire amintirea acestui fapt 
memorabil, care, după oum 4'c® Bălcescu, 
a fost briliantul cel mai strălucitor al glo
riei românescl, a fost pănă acum dat ui
tării de cătră cei în drept; nimeni nu și-a 
adus aminte, că într’acea 4* strămoșii noș
tri, cu prețul vieții lor, ne-au păstrat o pa- 
triă și ne-au invățat cum să ne facem datoria, 
pentru a conserva aceea, ce are omul mai 
scump pe pământ: moșia strămoșâscă.

In lipsa altora mai competenți, îmi 
fac o piosă datoriă d’a aminti Românilor, 
prin prețiosul Dv. organ, acestă aniversară, 
convins fiind, că, grațiă puternicei Dv. in- 
tervenirl, se va găsi cine-va o inimă caldă 
de student, ca să-i serbeze jubileul festivat, 
depuind măcar o flore, deoă nu o cunună, 
la piciorul crucii ridicată de Șerban Vodă 
Cantaousino, drept orl-ce monument, în 
locul în care marele Vizir Sinan Pașa, în
gâmfatul biruitor al creștinătății, a mușcat 
țerîna, ; răsturnat fiind de-o mână de 
Român.

Primiți, Vă rog, Domnule, încredin
țarea prea distinsei mele considerațiunl.

N. D. Popescu.

Petreceri
Tinerimea studiâsă din Năsăud și 

jur învită la petrecerea cu joc, ce o va 
arangia Sâmbătă în 24 August n. c. în sala 

de gimnastică dela gimnasiu. Intrarea: de 
personă 1 fl., de personă în familie 70 cr. 
Inoeputul la 8 ore săra. Venitul curat este 
destinat în favorul sooietății „Vasilie Nașou“. 
Suprasolvirile se vor chita pe cale 4iaris- 
tică. Damele sunt rugate a se presenta 
în toalete de promenadă.

*
Tinerimea studiosă română din Făgă

raș și jur învită la produoțiunea teatrală, 
oe se va da Dumineoă în 25 August n. în 
sala hotelului „Lauritsch“ din Făgăraș. în
ceputul precis la 8 6re. O parte din veni
tul curat e destinat pentru îmfrumsețarea 
orașului. Suprasolvirile și ofertele marini- 
mose se vor chita publice.

Programa: I. Nobila cerșitore, Persâne; 
Adelina Dorian: D-șora Eugenia Chișe- 
rean; Niou Dorian: D-1 Danilă Șerban; 
Leon Dalbu: Liviu Pandrea; Ștefan Dalbu: 
Costi Toma; Safir Balaur: loan Dejena- 
riu; Ghiță: Traian Păcală. II. 0 ndpte fur
tună să, (comedie de Caragiale). Persone. 
Dumitrache Titiroă Inimă rea: Costi Toma; 
Nae Ipingesc: loan Dejenariu; Chiriao: 
Tr. Păcală; Spiridon: Dănilă Șerban; 
Rică Venturiano: Liviu Pandrea; Veta: 
Victoria Negrea; Zița: D-șora Lenița Ga- 
nea. — După produoțiune joc.

*
Invitare la a doua produoțiune de 

vară, ce o va aranja tinerimea română din 
Zernescl, Marți în 4iua de Măria în 
15/27 August a. c. începutul la 7 ore săra 
precis. Zernescl, 9 August st. v. 1895. Ti
nerimea română. Prețul de intrare la bu
năvoința P. T. public. Venitul curat este 
destinat pentru premiarea școlarilor dis
tinși.

Programa: 1.) „Doina“, de Eufrosina 
Popescu, cântată de d-1 N. Sperchez. 2.) 
„La oglindă11 poesie de G. Coșbuc, deola- 
mată de d-șora A. Sperchez. 3.) „La Me
lancolie, âlâgie pastorale roumaine“, de 
Louis Viest pentru flaut, esecutată de D 1 
V. Bude. 4.) „George Dandin“ seu „bărba
tul înșelat11, comedie în 3 acte după Mo- 
liere, trad, de I. Șchiopul. Persânele vor fi 
representate prin d-1 Ianculoanovioiu, d-ra 
Aurelia Gogonea, d-1 loan Mețianu, d ra 
A. Sperchez, d-1 Emil Dan, d-ra Ecat. 
Bude, d-1 A. Badiu și d-1 Traian Mețianu. 
După produoțiune dans.

Literatură,
D-1 George Petrovicl, locotenent la 

regim. 9 de artileriă în PitescI a tradus 
în românesce cartea: „Considerațiunl ge
nerale asupra marșului parcurilor de ar
tileriă și despre împrospătarea armatelor cu 
munițiunl de artiliriă11, de B. Camps, maior 
de artileriă și șef de stat major al artile
riei corpului 11 de armată francesă. Car
tea, de 51 pag. 8°, e tipărită elegant, pe 
hârtiă de lux, — costă 1 esemplar 2 lei. 
In text sunt adause din partea traducăto
rului mai multe not9. In scrisorea, prin 
care autorul francos permite d-lui Petro
vici a-i traduce opul, se 4*°® între altele: 
„Vă asigur că noi avem cea mai bună opi- 
niune despre oficerii români, cari sunt aseme
nea de origine latină^.

Proprietar: Op. Aurel

Redactor responsabil: Gregopiu foaier.

•4ise ea. Te blastăm! Te blastăm pe tine 
și avuția ta 1 Tu ești un oerșitor, sufere 
singur 1 Eu n’am datorințe față de tine. Tu 
ne ai ruinat pe amândoi și eu nu te pără
sesc. II iubeso pe densul și decă și el mă 
irespinge, totuși nu voeso să pier în mise- 
riă... Tu singur ești de vină, că au ajuns 
lucrurile ast-fel! Te urăsc, au4l, bătrânule!

Plină de măniă îșl scrînBe pumnii și 
■privirea ei se ațînti plină de ură asu
pra lui...

Ivan apăru în ușă.
— Madamă, trăsura e gata.
Ea eși, fără, ca să-l mai învrednicâscă 

■ou vre-o privire.
*

In camera oontesei de mult se stin
sese fooul în cămin. La ferâstră sta bătrâ
nul conte și privea tăcut afară în nopte. 
Afară șuera vântul și bătrânii arbori îșl 
plecau cu umilință creștetele lor, înaintea 
•elementului turbat. Pe oer licăreau stelele 
,și lumina dară a lunei lumina cu ra4©le 
■ei reci regiunea pustiă ..

Din depărtare se au4ea uruitul unei 
«trăsuri...

*

Era după dejun. Domnii îșl aprinseră 
țigările. Mioa societate se afla momentan 
în cea mai animată disposițiune. Gazda 
casei, vicontele de Bressail, un holtei bă
trân, care-șl ohiămase la masă amicii, făcu 
toomai semn servitorului, să se depărteze.

— Ei, Bressail, spune-ne aventura ta, 
4ise un tânăr palid în uniforma unui ofi- 
cer de marină.

— Ge curios ești. Ca și când ar me
rita, ea cine-va să vorbâsoă despre ast-fel 
de lucruri. Femeile de specia acâsta sunt 
tote egale.

— N’a voit să te recunâscă? întreba 
contele Fohrsdorff, un tînăr diplomat.

— Toomai din contră! Ea se bucura, 
să afle în mine un vechiu cunoscut.

— Pardon! Der despre cine vorbiți ? 
întreba baronul Puiesot. Să mă scusați, că 
vă întrerup, dâr după cum soițl, de 4®°® 
ani lipsesc din Paris. Și în India am au- 
4it fârte puțin, ce s’a întâmplat pe aici.

— Trebue să fi cunoscut pe Kelonoff.
— Ah, îmi aduc aminte. Blonda și 

frumâsa contesă cu bărbatul ei uscat și bă
trân. Frumseța ei e cam veștedă, 4’s® di

plomatul și bărbatul ei de mult nu o mai 
însoțesce.

— Mai întâiu a fugit ea, când a au- 
4it, că el e ruinat, istorisi Bressail. Se vor- 
besce de ore-oarl relațiunl, în cari ar fi stat 
ea ou un artist, Teodor Maximovicl.

— Ah!
— Da, der el nu voia să mai scie de 

ea, prostul —
— Ah, oât ar fi dat alții să fi fost 

în locul său, suspina d-1 de Beaumont un 
oficer mai bătrân.

— După aceea a fost cât-va timp în 
Monte-Carlo, continua Bressail. In joc însă 
n’avea noroc și ast-fel vechii ei amici tre- 
buiră să se îngrijâscă de ea.

— Ah, drace! Trebue, că a fost plă
cut lucru, zimbi Puissot.

— Da, dâr nu pentru multă vreme. 
Mânile ei sunt numai pentru risipă. Tre
buia să fiă un Croesus acela, oare o între
ținea. De-altmintrelea — nu am avut să 
mă oăesc de amiciția mea subsidiară față 
de dânsa rise Bressail.

— Acesta o 4“ aprope toți, 4’s® di
plomatul.

— Și tu nu mai puțin, ce? 
Diplomatul zimbi cu plăcere.
— Apoi a dispărut cu un American 

bogat și multă vreme nu s’a mai au4it ni
mic despre ea. In săptămâna trecută se 
ivi ârășl în Paris, — ca cântărâță de chan- 
sonete într’un teatru obscur. Firesce, că 
m’am dus imediat acolo, pentru ca să mă 
conving, oă ore e în adevăr înoântătârea 
Olga. Când oetii numele ei întreg, întrai 
înlăuntru. Ea mă primi cu brațele deschise, 
ha, ha, — și în sfîrșit mă rugă de un mic 
ajutor, deorece croitorâsa nu mai voesce 
să aștepte. Se înțelege de sine, oă i-am 
dat acea sumă bagatelă. Pentru acâsta am 
primit permisiunea de a o visita în orl-ce 
oră, ha, ha, ha !

— De sigur, că mă poți introduce la 
densa, ca pe un vechiu cunosout, ce? în
treba rî4end Puissot.

— Pe tine și pe voi toți. Și cu cât 
sunt mai mulțl, cu atât îi va părâ mai bine 
frumosei contese Kelonoff, rîse oinio bă
trânul viconte de Bressail.

Ucu.
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Cursul la bursa din Viena. Cursul pieței Brasov.

Din 22 August 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.—
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.95
Impr. oă.il. fer. ung. în aur 41/2% • 124.25
Itnpr. o&il. fer. ung. în argint 41/2% 102.75
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.20
Bonuri rurale oroate-slavoue. . . 98.75 
Imprum. ung. cu premii .... 158.75
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 146.— 
Renta de hârtie austr.........................100.95
Renta de argint austr.................. 101 20
Renta de aur austr....................... 123.—
LosurI din 1860 ......................... 155.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1065.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 487.25
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 399.80
NapoleondorI........................................ 9.60*/2
Mărci imperiale germane . . . 59.15
London vista....................................121.—
Paris vista.................................. 49.90
Rente de corâne austr. 4%. . . 101.35
Note italiene.................................. 45.65

Din 23 August 1895.
Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Cump.
Mărci germane Cump. 
Ruble rusescl Cump. 
Lire turcesol Cump. 
Scris, fonc. Albina 5%

9.56 Vend. 9.58
9.50 Vend. 9.55
9.58 Vend. 9.61
5.63 Vend. 5.68

59.- Vend. — t —
128% Vend. -.-

10.83 Vend. —.-
100.75 Vend. 101.75

Anunciurl
(inserțiuni și reclame)

Sunt ~ a se adresa subscrise, 
administration!, in cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de muite-ors.

Administrațiimea 
„Gazeta Transilvaniei.“

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potii face și reînoi 

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

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Administrat. „Saz. Trans.“

Tren 
de 

persdn.

Tren
accel.

Trenă 
român 
oxpr.

Gi ro-Conto
Ia banca 

Austro-Ungară.

Telefon 1^ __i Cec-Conto la p!— «k |
Ir. ÎS. ~ _— *<| postă nr.|---------—

Casa de bancă
G iro-Conto 

la banca 
imp. germană.

JACOB L. ADLER,
Brașov. Flata mire Be. i. Sibiiu. 

cumperă și vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cursul cțilei cel mai mare — respective cel mai mic; 

răscninperă fără nici o detragere tot felini de 
cupone;

sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 
o dobândă culantă;

efectueză încassări de polițe, asignațiT, recipise, pe tote 
piețele Europei cum și transoceane;

acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pănă 
la 90%;

predă asignații pentru ori și care piață comercială internă 
și externă fbrte ieftin , asiguațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

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

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fondare 
cu 5°/o- Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fondare 5% ale „Albinei“, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcți aduc 5% interese; 

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

649,16—50.
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Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei “ 
â 5 cr. se potă cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 8 Mai 1895
i

G li i r i ș ii — T u i* «1 a

Tren
de 

porsin. acoel-

Tren

10-
8.30

11.31
2.-
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8 34
8.49
9.06

10.14
10.32
10.59
11 07
11.31
11.48
12.25
12.52

1.06
1.37
1.52
2.13
2.32
3 04
3.47
4.09
5 34
6.12
6.41
7.16
8.-

8.05
2.15
4 23
5.55
V08
7.15
7.43
8.18

8 05
1.55
3.56

9.07
9.37

10 37!

11.40
11.55

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14
5 59

8.05
5.45
9.27

11 53
I. 48
2.16
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
8 40'
9.08

10.40
II. 25
11 54
12 04
12.34
1.-
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10

~7J5O
8.30
9.03
9.38

10.25

2 15 
■9.15 
11.12 
.12.55
2.12
2.20
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

Y

pl.

11.-
12.26

1 H ”629
8 30 11.25

Y
80S. 1
pl. i

1
sos.

VieDa
Budapesta
Szolnok 
P.-Ladâny.
Oradea-mare
Mezc Telegd 
Rev .
Brațe a . 
Ciucia . 
B.-Huiedin 
Ghârbâu

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-rnică
Mediaș . 
Elisabetopol 
Sighișdra - 
HașfalSu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apața .
Feldiora
Brașov .

Timiș
Predeal 
Bucuresol .

Tren 
de 

ersăn.

3.—
5.45
2.29

12.05

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

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

Tren 
accel.

Tren 
de 

persăn.

Tren 
român 
expr.

Trenă 
de 

persân.

trenă 
de 

persdn.

trenă 
mixtă

trenă 
mixtu

trenă 
de 

peraân.

trenu 
de 

persdn.

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
de 

person.

1 55
7.25
5Â!3
3.46
2 26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

11.01
10 45

1.55
7.— ’
3.50
1.21

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.31
7.53
6.53
6 14

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7.08
6.39

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
5 53
5.33
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

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

12.54

10.26
9.39
9.12
5.35

6.25
8.10
4.43
2.17

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

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

7 33
7.53

11.-
11.20

4.-
4-20 10.39

10.19 Ghiriș
Tnrda

5.10
4.50

10.30
10.10

3.60
3.10

9.12
8.52

Cojișa-mică, — Sibiiu — Avrigik — JFagîirașiâ
trenu 

de 
porsăn.

trenă 
de 

porsdn.

trenu 
mixtu

trenă 
mixtă

trenă 
de 

pers An

trenă 
de 

persAn.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

11.34
1.03
1.25
1.46
3.31
6.08

7.10
8.59
9.15

' pl- Copșa mică . 
Ocna . . .

8O«.

sos. 1
pl. J Sibiiu . . .

{pl-
I 80S.

Avrig . . .
80S. Făgăraș . . p).

ria (Piski)- m U II

M i*

e <1 6 i* aS 1 m e

trenă 
mixtă

trenu 
mixtă

trenu 
mixtă

trenă 
mixtă

8.35
10.28

4.25
4.48
5.23

4.50
4.34
4.10

trenu 
mixtă

trenă
mixtă

trenă 
mixtă

trenu 
mixtă

10.29
10.46
11.12

6.15
6.38
7.13

9.15
10.35

Simeria .
Cerna.
Hunedora

11.35
11.54
12 20

4.55
6.36

t i

Hj I) (î «♦ Ș

trenu
mixtu

Brașov 
Zernești

10.25
10.05
9.38

7.36
6.06

trenu 
mixtă

Cucerdea — Oș«»rheiu — IKeglIa.-s&sese

ceti

Trenă 
mixtă

Trenă 
de 

person.

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
de 

persân

Trenă 
do 

persdn.

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
de 

person.

Trenă 
mixtă

2.25 8.10 3.11 8.59 pl. Cucerdea . . sos. 7.41 2.36 8.31 1.18
3 14 8.51 3.52 9.40 Ludoșft. . 7.03 1.58 7.43 12.32
5 07 10.27 5.26 11.11 sos. 1 _ , . f pl. 5.30 12.25 5.50 10.35
5.40 10.42 5.36 pl J Oșorheiu . • leos. 5.18 9.25 5.04 10 —
7.19 12.21 7.19 sos. Regh.-săs.. . pl. 3.50 7.49 3.25 8:25 S

stațiunilor sunt a seNota: Orele însemnate în stânga 
însemnezi 6rele da nopte.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

6.20
5.12
4 49

trenă 
mixtă

3.10
2.54
2.30

trenă 
mixtă

1.29
12.05

12.35
11.01
10.36
8.33
6.54
4.05

trenă 
mixtă

8.34
8.14
7.45

trenu 
mixtu

8.31
7.20

»

Sighișoara—©«lorinem-secuesc.

9.10
1.01
4 55

4.20 JIureș-Lndoș .... 
Țagn-Budateliofi. . . .
Bistrița........................

6.464.— 7.21
7 07
9,59

4.15
1.16

Arad — Timișora

6.20
7.08
8.01

11.30
12.47
2.05

5. Aradu .........................
Vinga.........................
Tiinișora....................

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15
6.14
7.39

Careii-usari — Xel&u

trenu
mixtă

trenă 
mixtu

trenă 
mixtă

trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

trenă
mixtă

trenu
mix iu

trenu 
mixtu

5.30
10.17

4.15
9.18

Careii-niari . 
Zelău . .

9.06
4.20

7.-
3.01

3.22
6.20

11.081
1.59

Sighișora . . .. 
Odorhem-secuesc.

9.51
7.15

5.32
3.—

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


