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La luptele municipale.
Pe când scriam despre unelti

rile din SSlagiu ale organelor admi- 
nistrațiunei pentru a nimici resul- 
tatul alegerilor municipale în acele 
cercuri, unde el a fost favorabil 
pentru Români, o depeșă dela Clușiu 
anunța foilor din Pesta, că comsiu- 
nea verificătdre a comitatului Albei 
inferidre a anulat alegerile în cinci 
cercuri, unde au fost aleși numai 
candidați români.

Se ’nțelege, că anularea, despre 
care e vorba și care privesce ale
gerile din cercul Zlatnei, al Ighiu- 
lui, al Blașiului, al Vingardului și 
al Visocnei, s’a făcut în urma ape- 
lațiunilor înaintate din partea ale
gătorilor maghiari. Nod în papură 
se găsesce ușor, când lucrurile sunt 
privite prin ochelarii unei comisiuni 
ungurescl, scandalisată de succesele 
Românilor. Așa, de esemplu, în cer
cul Blașiului și al Vingardului ale
gerea s’a nimicit pe cuvent, că actul 
alegerei a fost întrerupt în timpul 
prândului, și că la Blașiu scrutiniul 
s’ar fi început mai de vreme, decât 
la ora fixată de lege etc.

Ori cât de mici ar fi aceste 
pretexte, nu trebue se trecem cu 
vederea, că în fața unor contrari 
atât de înverșunați și necruțători 
este o cerință de precauțiune, de-a 
se împlini din partea Românilor cu 
cea mai mare rigorositate și cele 
mai neînsemnate formalități, ca se 
n’aibă de ce s’acăța. De aceea ne 
simțim datori a atrage cu acăstă 
ocasiune luarea aminte a alegători
lor noștri în genere asupra unor îm
prejurări de însămnătate principiară.

Noi tot-deuna am acccentuat, 
că e necesitate, ca Românii să des- 
fășure o acțiune cât de viuă pe te
renul luptelor în comitate, și cu bu- 
curiă am înregistrat aceste lupte, în
tru cât ele s’au manifestat.

Nu încape îndoelă, că pe tere
nul autonomiei comitatense, ori cât 
de știrbită ar fi ea astăzi, Românii 

cu tătă apăsarea pot desfășura încă 
o activitate destul de însămnată. Se 
înșelă însă aceia, cari cred, că lupta 
municipală ar fi așa de ușoră. Din 
contră, ea recere o pregătire fărte 
seridsă.

Dela cei ce luptă pe acest te
ren se cere nu numai se fiă bine 
înarmați cu cunoscința legilor, dăr 
se scie și cum să se apere și cum 
se atace în deplină cunoscință de 
causă. Nu e de ajuns der ca se ai 
câțl-va membri români în congre- 
gațiunl, ci ei trebue se se presents 
pregătiți, formând o falangă bine 
organisată și disciplinată. Alt-fel 
lupta va rămână stărpă, căci con
trarii, bine îngrădiți și inițiată în 
tăte afacerile, vor rîde numai de 
svîrcolirile noBtre; pe când decă vom 
păși pe teren bine pregătiți și sciind 
ce avem să c^icem se facem, vom 
impune contrarilor, și multe rele, de 
nu va succede să le stirpim, le-am 
pute cel puțin împedeca în desvol- 
tarea lor.

Și ca să nu mergem mai de
parte, însu-șî faptul, că în multe 
cercuri, unde au reeșit Românii, 
s’au anulat alegerile, ne păte da de 
gândit. Nu ne îndoim, că s’au făcut 
mari nedreptăți; der ore din partea 
năstră făcutu-s’au pregătirile nece
sare spre a pute întâmpina și para- 
lisa aceste nedreptăți?

Raporturile, ce le primim din 
diferite părți, ne arată în destul, 
cât de defectuăse au fost pregăti
rile și cât de puține măsuri de pre
cauțiune s’au luat aprăpe în tote 
direcțiunile.

Contrarii noștri au sciut face 
apelațiuni în contra alegerilor cu 
resultat favorabil pentru Români, 
der ore din partea năstră cine s’a 
îngrijit de apelațiuni, cu cari să fi 
atacat și noi multele alegeri abusive 
făcute în detrimentul nostru, căci 
necorectitățl și nedreptăți s’au 
săvârșit în tăte cercurile mixte cu 
ghiotura?

Ni-se va obiecta, că ici-colo to
tuși s’au făcut proteste, der fără 

resultat. Insă dâcă atacul era orga- 
nisat și pe tătă linia, procedând în 
cunoscință de causă, am fi putut 
totuși aduce pe contrari în mare 
înqurcătuiă.

E clar, că lupta pe terenul ad
ministrativ trebue se fiă seriăsă și 
sistematică, căci alt-fel ea nu păte 
duce la scop. Pentru ca. însă să fiă 
așa, trebue să premârgă o temei
nică organisare și disciplinare a lup
tătorilor noștri.

Să nu ne amăgim der cu cre
dința, că am luptat, dâcă și în vîitor 
se va procede precum s’a procedat 
pănă acum, făcând adecă âcă nu
mai așa, câte ceva sporadic și din 
cas în cas, fără nici un sistem.

La acestea ar trebui să se gân- 
dâscă bine Românii, ca să nu se mai 
întâmple ceea ce s’a întâmplat acuma, 
ca contrarii noștri se predică în mod 
atât de increcjut, că marea acțiune, 
ce-o pregătesc Românii în cercurile, 
unde s’au anulat alegerile, afară de 
Blașiu, nu are nici o șansă de reu- 
șire.

Evenimentele din Turcia.
Vinerea trecută s’a întâmplat în Con- 

stantinopol un lucru de necrecjut. Fostul 
mare Vezir, Said-Pașa, s’a refugiat îm
preună cu fiul său la ambasada englesă.

Said-pașa se află înoă și acum la amba
sada englezâsoă. Silințele delegațiilor sultanu
lui pentru a-1 hotărî să părăsesoă retragerea 
au căflut, cu tăte afirmările lor, că n’are 
nimic de temut. Motivele, oarl au împins 
pe Said-pașa să se retragă la ambasada en- 
glezâscă, sunt aceleași ca în afacerea lui 
Kiamil-pașa: temeri. pentru siguranța sa. Se 
anunță din Constantinopol „Corespondenții 
Politice", că incidentul lui Said-pașa pro
vocă o sensațiune enormă și adânci păreri 
de rău în cercurile diplomatice. Esistă o 
analogiă bătătăre la ochi între acest in
cident și împrejurările, cari au adus și în
soțit afacerile lui Kiamil-pașa. Adânca im- 
presiune produsă în cercurile turcesol dă 
naștere la temeri în privința crescerii ne
mulțumirii.

Agenția Ștefani află din Constantino- 
pol, că consulii Italiei, Engliterei, Franoiei 
și Rusiei la Erzerum, au semnat un memo
rand asupra măcelului de la 30 Ootomvre, 
constatând, că măcelul n’a fost provocat 
de Armeni.

Se anunță din sorginte oficială tur- 
câsoă, că insurgenții armeni au pătruns în 
districtul Enderni. Ei au dat foc palatului 
guvernatorului și au prădat satele musul
mane în vecinătatea orașului Pias. S’au trimis 
trupe la fața locului. La Zileh, în vilaietul 
Sivas, insurgenții armeni au închis prăvă
liile lor și au tras foc asupra musulmanilor, 
dintre cari unul a fost omorît. S’au luat 
măsuri pentru a restabili ordinea.

Alegeri în municipii,
Selagiu, Deo. 1895.

St. D-le Redactor! V’am arătat scan
dalul petrecut la așa disa „alegere" de 
membri în congregațiune pentru cercul 
Socaol. Continuativ vă raportez acum și 
despre resultatul alegerilor din alte cercuri 
ale Sălagiului. Anume:

In cercul Acoșului alegerea a fost fic- 
sată întâiu pe 21 Ootomvre. Candidați din 
partea Românilor au fost d-nii: Gr. Pop, 
protopop în Unimăt, și Ant. Păhban preot 
în Acoș. De acest cerc se țin oomunele 
Supurul de jos și Unimătul, cari sunt cu
rat românesol, și Acoșul, unde sunt și câțiva 
Români. Reeșirea candidaților români era 
aprope sigură, căol avem aid 125 alegători 
români, er unguri abia 100. Românii se 
pregătiseră bine, din Supurul de jos ve
niseră vre-o 60 alegători in frunte ou 
preoții lor Ludovic Rezei (vărul deputa
tului de tristă pomenire Silviu Rezei) și cu 
protopopul Ciuca. Der tocmai pentru-că 
Românii se purtaseră bine, având să mai 
sosâscă din Unimăt vro-o 50, er din Acoș 
vre-o 10 alegători români, Ungurii s’au 
speriat și au iscodit, că notarul Rupf „a 
uitat acasă listele alegătorilor din Supurul de 
jos și Unimet* (!!). Sub acest prost și ri- 
dicul pretext alegerea s'a amânat.

Urma a doua alegere în 28 Noemvre. 
Candidații Românilor au fost de astă-dată 
protopopul Gr. Pop din Unimăt și protop. 
Idn Papiriu-Pop din Sici. Acum însă din 
Supur, în loc de 60 alegători, astă-dată nu

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

B o g u m i I u I.
De Juliu Mucha.

Listopad — căderea frunzelor! Deja 
în copilăriă esercia asupra sentimentului 
meu o adâncă impresiune acâsta numire 
a lunei Noemvre, prin care Slavul esprimă 
printr’un singur cuvent în mod atât de 
espresiv mortea in natură. Ce e drept 
atunol încă nu sciam, că esistă și ținuturi, 
în cari ochiul omenesc nici măcar căderea 
fruncjelor vestejite n’o pote vedea, și unde 
asupra pământului se estinde o pustietate 
veclnică de mârte. După-ce crescui și mă 
făcui bărbat am avut ocasiunea de-a face 
esperința acâsta și în personă.

Batalionul meu era dislocat în colțul 
sud-ostic al Bosniei și târejiu tbmna pri
mii porunoa de-a ocupa cu’n despărțământ 
mic un post de cordon sus pe renumita și 
mult temuta Morinje Pianina, Un serviciu 
împreunat cu multă abnegare de sine. 

Sciam ou toții, că acum era vorba să luă B 
rămas bun pe timp lung dela comoditata- 
tea cea mai modestă, dela orl-ce societate 
omenâscă — „o grămăgiâră perdută", după 
cum se îndatina a se numi în timpul mai 
de mult o oâtă de ostași avisată singur 
numai la puterile sale proprii.

Pornirăm în marș. In curând dispăru 
dinaintea ochilor noștri cel din urmă mi
naret (biserică tureâseă) din garnisona nos- 
tră, și noi intrarăm într’o pădure seou- 
lară desă, în care fruncta roșie-gălbuie sta 
grămădită la picidrele nostre. Listopad !

Dâr în curând părăsirăm și acâsta re
giune și drumul ne ducea tot mai sus pe 
serpentine, pe oarl de obioeiu numai ca
prele se urcă. In fine ajunsem de-asupra 
pe Pianina. Ținutul mort și deșert cjăcea 
înaintea nostră ca și uri teren, ce se pote 
vedea din cartele ce represintă lună. Nu 
se vedea nici măcar un paiu pe aceste 
stânci sure și g61e, espuse suflărei de ghia- 
ță a Borei, peste cari la marginea estremă 
se ridica un edificiu murdar abia visibil, 
un turn de pază construit din piatră, încă 

de pe timpurile luptelor cu Turcii: viitorul 
nostru lăcaș.

Soldații. mei ocupară parterul, pănă 
când eu mă încuertirai în etagiu. O odaie 
cu păreți nespoițl, în loc de tereștri găuri, 
prin oarl pușcau odinidră, într’un colț o 
sobă ruginită de tinichea, a cărei țeve eșa 
afară printr’o'gaură făcută în părete; apoi 
un pat de fer, o masă și un scaun simplu: 
tâte acestea formau viitorul meu ouartir.

Cu adevărată abnegare orientală tră
iam noi aoum dilele, oarl veneau și tre
ceau. Singura întrerupere era serviciul 
uniform de patrolare. pi de sârbătâre avem 
numai atunol, când servitorea, bătrâna, Stana 
venia în fiă-care sâptâmână odată cu mă
garul ei greu împovărat, și împărția daru
rile aduse: de ale mânoării, tutun, «Țiare 
vechi și scrisori sosite din patria depărtată.

Mai târdiu și incidentele aceste plă
cute perdurâ din regularitatea lor. Vântu
rile și tempestățile ou norii lor grei, cari 
furibundau adese-orî 4’1® întregi, țineau 
cri și ce picior omenesc departe de piscul 
nostru puțin ospital.

O astfel de cji era și astăcjl! Cel din 
urmă tăoiune al vrâscurilor de tufă, ce 
pâlpăiau posomorit în cămin, se stinse
se deja de mult. Strîns învâlit în mantaua 
mea stăm la masa din odaia, oare între 
astfel de împrejurări, era de două ori mai 
neamicală, și cetiam dintr’o carte veche. 
’Ml-o dăduse gazda mea, ca mîngăetore în 
miserie. Grelele scorțe ale cărții erau rup
te și unsurose, foile, la a căror dechidere 
te isbia un puternic miros de mucigaiu, erau 
îngălbenite și murdare, literele mari și țu
guiate ca și capetele cuielor de potcdve, 
în sftrșit cartea conținea espunerea, în sti
lul propriu secolului treout, istoriei unui 
popor, care puternio și numâros odată, a 
întemeiat și stăpânit statul bosniac, și 
care deja de mult ârășl a dispărut, fără 
de-a fi lăsat niol măcar o urmă viețuitore. 
Poporul acesta purtase numirea de: Bogu- 
mill. Și eu oetii drept o introducere reasu- 
mâtore, următorele:

„Era în veoul al 4®®olea, sub domnia 
împăratului bizantin Alexandru Comneuus, 
oând veni dela râsărit un om luminat în 
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s’a presentat nici unul, er dintre cei vre-o 
40 alegători români din Unimet și vre-0 
10 din Acoș, unii slabi de ânger au votat 
cu Ungurii, fiind amenințați din partea no
tarului din Acoș — un Ungur scăpătat, — 
că la cas contrar vor puți râu.

Ba cuțezanța acestui notar a mers 
pănă acolo, că în presăra aleg erei a citat la 
sine pe învățătorul român din Acoș, căruia 
i a dat poruncă aspră, se spună preotului din 
Acoș, Ant. Băhban, că nu cumva se agite 
Românii din Acoș se voteze cu Românii, că 
o va păți. In ast-fel de împrejurări, pe lângă 
tdtă purtarea bravă a părintelui Gr. Pop 
din Unimăt și Ant. Băliban din Acoș, Ro
mânii au cădut. Vina o portă singur părin
tele Rezei din Supur. Să-i fiă de bine!

Călcări de lege s’au făcut, vedl bine, 
cu grămada. înaintea ușei dela odaia cu 
urna erau postați și aici câțl-va Unguri, 
cari luau din mâna alegătorilor români bile
tele, pe cari erau scrise numele candidaților 
români, și in locul lor le dau bilete ungurești. 
De alt-mintrelea acest cero e renumit în 
privința abusurilor comise față de Români 
aprope la t6tă ooasiunea. întrebe oine-va 
pe părintele Gr. Pop din Unimăt, și d-sa 
de sigur îi va soi spune minuni în privința 
acâsta.

In cercul Gehăluțulvi. Românii s’au 
purtat slab de tot. Ținându-se de acest 
cerc comunele curat românesci: Cehalul ro
mân cu peste 100 alegători, Orboul cu 
vre-o 30, Boianul cu 100, și celelalte sate 
fiind aprope tote românesci, ar fi putut 
prea ușor să scoță din urnă 2 Românr. 
Durere însă, conducătorii lor, preoții și în
vățătorii, său oă sunt întunecați de tot, seu 
prea indiferenți. S’au ales 2 Unguri.

In cercul Santăului Românii s’au pur
tat brav, alegând 2 Români, pe protopopul 
D. Coroian și d-1 G. Filip.

In cercul Sâncramlui, deși satele Gigul, 
Ghiroltul, Chișfalăul, Cănașul etc. sunt cu
rat românesci, au fost aleși 3 unguri. Unde 
au fost preoții și învățătorii? — Vai de ei!

Cu deosebire s’au purtat b'ne Românii 
în cercul Băsăștilor alegând 4 Români, 
Năprăcții alegând 4 Români, GiwMeZcișwZwf, 
HtîmforwZwi și Birsăului. Românii din aceste 
cercuri și-au făcut datorința. Durere însă, 
că nu și-au făcut darorința multe alte cer
curi, cu tote oă maioritatea ooverșitdre, 
său cel puțin absolută, a alegătorilor o fac 
Românii.

Un alegetor.

.Abrud, 3 Deoemvre 189b.
Onorate Domnule Redactor! Acela, 

despre care afirmă „v s." în articlul său dto 
Abrud 18 Novembre publioat în Nr. 250 
al „Gazetei", că nu s’ar fi interesat de 
causa, națională, fără și-ar fi văfiut numai 
de afacerile sale private, a absentat pe tim
pul alegerilor, și anume din 11 pănă în 18 
Novembre de acasă, fiind nu în afacerile 
sale private fără pe spesele sale la o con
sultare în Sibiiu conchiemată de persdne 
oompetente.

Der „v s.", oare a fost acasă și care 
se gendză de așa mare naționalist, de ce 
nu a împedecat densul pe Cirlea și pe oeis- 
lalțl doi Români, ca să nu voteze cu Un
gurii? Său cugeta densul, oă ca conducător 
nu mai are niol o datorință fără numai li
bertatea nemărginită de-a spiona și de
nunța pe alții, neconsiderând, oă prin o ast
fel de procedere prin lamentării pubiice nu 
se ajută nimica causei?

Adevărul e, că chiar și decă „v s.“ 
și-ar fi făcut deplina datorință, chiar și 
deoă densul ar fi abatut pe Cirlea și oon- 
soți dela votarea cu Ungurii — noi Ro
mânii de astă-dată pe lângă tote sforțările 
nu am putut învinge, pentru că sub con
ducerea de tristă memoriă anterioră de vr’o 
15 ani relațiunile sociale și naționale pe 
aici ast-fel s’au deteriorat, înoât timpul de 
când a încetat conduoerea de interese și 
de duplicitate s’a dovedit de prea scurt 
spre a pute curma urmările triste ale con- 
duceiei anteriore slabe, der nimenea nu va 
pute nega, că se lucră deși fără alaiu, cu 
tdtă puterea la delăturarea răului și am 
firma convingere, că în scurt timp ne vom 
lupta cu succes cu dușmanul.

In ajunul congregațiunei din Deva.
Deva, 7 Deo. 1895.

Stimate d-le Redactor! Congregația 
comitatului Huniădora este convocată pe 
16 Decemvre st. n. la 9 ore a. m. La or
dinea cjilei sunt puse 68 obiecte, 4 ordina- 
țiunl și rescripts ministeriale, 33 cause in
terne, anume: alegerea mai multor comi- 
siunl; desbaterl asupra mai multor pro
iecte de statute; arondarea parțială a cer
curilor ce aleg membri în congregațiune; 
rectifioarea definitivă a listei v’riliștilor și 
a membrilor aleși pe anul viitor.

Afară de aceste se vor pertracta 29 
cause comunale, de mult interes pentru 
popor, apoi statorirea și revisuirea buge- 
getelor comunale.

In fine sunt și 2 propuneri, ale d-lui 
Dr. Aurel Muntenu, una relativ la oprirea 
oficialilor administrativi, de-a pută fi pur
tători de matricule, și o altă propunere, ce 
țmtesce înlr’acolo să se facă o adresă de 
mulțămire cătră baronul Banffy, ca ministru 
președinte, pentru că ar fi esoperat grațiarea 
condamnaților în procesul pentru memorand.

Precum se vede din aceste, membri 
congregațiunei vor ave destule și intere
sante obiecte de pertractat, deci nu putem 
în destul recomanda, membrilor români ca 
să fiă și cu aoestă ocasiune la postul lor.

Cât pentru a doua propunere a d lui 
Dr. Aurel Muntenu, am să observ urmă- 
tdrele :

1) După cât sciu eu, d-1 propunător 
mw a consultat cu nimeni dintre membri ro
mâni ai congregației asupra propunere! 
sale ă doua, — prin urmare acea propu
nere, nici nu se basăză pe dorința și voia 
membrilor români, ci este pur și simplu 
„idea" d-sale, fiiud-că membrii români și 

peste tot Românii din comitatul Huniă- 
dorei sciu prea bine, oă „grațiarea" nu se 
atribue lui Banffy decât uumai de cătră 
partisanii săi.

Că întru cât Românii peste tot și în 
special cei din comitatul Huniăddrei pot fi 
cu încredere față de br. Banffy, s’a văcjut 
îu congregațiunile precedente, când chiar 
și d-1 propunător a deolarat sus și tare, că 
mw are și nu pote avă încredere în br. Banffy.

2) Propunerea acâsta a fost insinuată 
încă înainte de oongregația din 14 Oct. 
a. c. der nu s’a fost pus la desbatere.

Aflând unii membri români de aoestă 
propunere, i-au spus d-lui propunător fără 
șovăire, că ei nu pot consâmți ou ea, și 
deci i-au pus în vedere d lui Dr. A. Mun
tenu, că decă propunerea se va pune la 
ordinea (jil®!, o vom combate fără oruțare.

La acâsta d-1 propunător a deolarat, 
că’șl va retrage propunerea și, ca să liniș- 
tâscă pe contrarii propunerii sale, s’a și 
dus la protonotar și moă în decursul șe
dinței i-a spus, că-șl revocă propunerea. 
Cum și în ce chip șl-a revocat propunerea 
d-1 Dr. A. Munteanu nu seim, vedem însă, 
că cu aoestă ooasiune s’a pus la ordinea 
cjilei.

Prin urmare una din două, seu că 
d-1 Dr. A. Muntenu șl a revocat propunerea, 
după cum s’a declarat, seu că nu șl-a re- 
vooat’o. Dăcă a revooat’o, cum vine totuși, 
că s’a pus între obiectele de pertractat? 
Er decă nu a revooat’o, atunci declara- 
țiunea d-sale n’a fost seriăsă și deci îu 
viitor vom soi, cât preț să punem pe de- 
clarațiunile d-sale.

Departe de noi de-a pretinde ca D-1 
Dr. A. Munteanu să nu facă propuneri 
după cum îi plaoe, — la o propunere însă, 
cum e cea de sub întrebare, în oare așa 
se presentă lucrul, ca și cum Românii din 
acest comitat n’ar soi, oe plătesoe baronul 
Banffy în cești uni privitore la Români, și 
ca și și cum propunerea ar emana din 
convingerile și dorințele lor, — să ne ierte 
D-1 Dr. A. Munteanu, la o astfel de pro
punere avem și trebue să avem și noi cu
vântul nostru.

Se o scie D-1 Dr. A Munteanu, oă 
Românii din comitatul Huniăddrei n’au 
susținut lupta în comitat, numai de adl de 
erl, seu de când s’a așeejat D-sa aici, — 
oi lupta nostră oontinuă și forte resolută 
datăză dela începutul erei așa dise constituționale, 
de când tot mereu s’au aflat bărbați români 
în acest comitat, cari au avut curagiul a da 
pept cu talurile dușmane și cred, că așa 
va fi și în viitor.

Să-și ia D-1 Dr. A. Munteanu oste- 
ndla și să fruncjărescă cu de-amăruntul, 
analele comitatului, și va vedd câtă acti
vitate bărbătesoă și românâsoă au desvol- 
tat Românii în acest comitat în conținu, 
va vede, că acele lupte grele tot-deuna 
s’au purtat în frățâscă înțelegere și în con
sonanță ou principiile nostre politice.

Pentru aceea suntem în drept a spe
ra, că în luptele grele, ce ne aștâptă, tot 

în bună înțelegere și pe basa prinoipielo^ 
ndstre politice vom lucra.

Rugăm deol pe toți bărbații noștri, 
oarl se intereseză de binele obștesc, ca 
în oestiunl de însemnătate mai gravă să 
lucre în buna armoniă, disoutând prealabil 
tote ce au să întreprindă, că numai astfel 
lupta nostră va fi seriosă, demnă și rod
nică.

Coresp.

SCSRULE OSLO.»
— 27 Noemvre.

0 alegere scandalosă. Sub presiunile 
oele mai mari esercitate din partea guver
nului s’a finit alaltăerl alegerea de deputat 
dietal făcută în Stomfa (Stampfen). Au 
primit: Latkoczy, secretarul de stat dela 
ministerul de interne, 864, Ottooska, can
didatul partidei poporale, 651 voturi și 213 
voturi au tost respinse. „Pest. LI." afirmă, 
că votanții lui Ottooska s’au unit „ohiar și 
cu panslaviștii" numai oa să potă învinge, 
cu tote acestea a triumfat însă guverna
mentalul Latkoczy. „Magy. Hirl." cțioe, că 
din Stomfa va merge o deputațiune mon
ștri la monarcul și îi va espune abusurile 
comise cu ocasiunea alegerei.

—o —
Aniversarea luării Plevnei. Marți în 

28 Nov. v., eu ocasiunea aniversării luării 
Plevnei se vor face în armata rom. 14 înaintări 
la gradul de locotenent și 12 la gradul de 
căpitan. Nici o înaintare nu se va face 
printre gradele superiâre. Tot ou ocasiunea 
acestei aniversări Maj. Sa Regele va ridică 
(ierta) pedepsele disciplinare în totă ar
mata.

— o—
La cestiunea studenților croațl. Pe 

tabla negră a universității croate dinAgram 
este afișată o publioațiune, în oare se 
spune, că acei 6 universitari, ca;I au făcut 
cunoscuta deelarațiune contra rectorului 
universității, Spevec, sunt relegați pentru 
tot-deuna dela universitatea din Agram. 
Din contră se publică, că față cu aoei 
universitari, oarl au fost osândiți din par
tea tribunalului la pedepse de închisori, nu 
sa va intenta nici o procedură discipli
nară .

- o—
Repausul de Duminecă îu România. 

De ani de dile se agită în sinul funcțio
narilor comerciali din România repausul de 
Dumineca, care la noi e de mult introdus 
prin lege, dâr pănă acuma fără de niol un 
resultat practic. Nici o îmbunătățire nu s’a 
putut dobândi în sdrtea funcționarilor co
rn eroiall, a calfelor dela prăvălii etc. Afară 
de Crăciun și de Paști, ei n’au Dumineca 
și în sărbători nici măoar câta-va dre libere. 
Pentru a oontinuă propaganda în favorea 
repausului de Dumineoă și a unei scoli de 
adulțl, funcționarii comerciali din BucurescI 
ținură o întrunire Dumineca trecută, la 
care însă nu s’a luat nici o hotărîre. In

săraca Dostră țâră și începu a propovedui 
o nouă învățătură despre mântuire. El să 
numia, Bogomil. Și învăța, că nu D-cjeu, 
dela care pote. să isvorescă numai perfec
țiunea, ci răsvrătitul său fiu, Sătanail a 
creat păcătdsa lume, apoi pe Adam și în 
sfîrșit pe Eva, acest cap de operă de grație 
și desfrânare. Puterea sa creatâre se sfîrși 
în diua a șeptea cu Cain, acest monstru 
ucigător de frate. Isus însă era al doilea 
frate al său, înainte mergătorul binelui. Și 
între el și Satan va dăinui lupta pănă la 
sfirșitul lumei.

„Și tote poporele dintre mare și Drina, 
dela Sava păDă la munții negrii, asoultau 
de aceste cuvinte și țineau strâns la legea 
lui. In curând „amicii lui D-deu“ fură ur
măriți ou foc și cu sabie, ei rămaseră însă 
statornici și deveniră în sfârșit stăpâni în 
țâră. Pretutindeni se ridicară casele lor de 
rugăciune, dâr fără turn pentru olopote — 
aoestă limbă a diavolului. In mijlocul bise- 
ricei gole neîmpodobite ou niol o cruce, 
nici o îconă, pe o masă curat întinsă zăcea 
evanghelia, pălită cliua-noptea de doioredin-

cioșl, așa, ca să nu să apropie de ea ne- 
vădut diavolul și să nu învîrtă foile cărții 
sfinte....

Hu!,.. O isbitură grozavă de vânt 
pătrunse de odată în odaiă prin ușița so
bei, care se deschise scârțâind, și să refu
gia la sînul meu sgriburit, asvârlind de pe 
mine mânios țolul.

Cu precauține închisei mai întâi ușița 
soârțăitore, încercai puterea de resistență 
a ramelor tereștrilor, și apoi, după o aran
jare obositore a paginelor cărții, îmi con
tinual leotura întreruptă.

„După-ce amicii lui D-(jeu îșl asigurară 
ast-fel posesiunea cerescului Ierusalim, îșl în- 
tdrseră privirile asupra împărăției pămentesol. 
Singuraticele seminții, amenințate de veci
nii de altă credință, se uniră, și Jupânii 
(căpeteniile) lor îșl aleseră pe Boris de 
Ban ai Bosniei bogumile. Și urmară: Cu- 
lin, Niooslav, Cotroman; în sfîrșit în a. 
1354 Tvrtko deveni primul rege. Dâr deja 
acesta folosi credința strămoșilor săi mai 
mult pentru scopurile sale ambițiose. Er 
când chiar unul dintre urmașii săi, Thoma, 

fiiul mai mic al lui Ostojas, deveni în ur
ma presiunilor papei, catolic, poporul său 
fu cuprins de mare durere. Matia, regele 
Ungariei, recunoscuse înrudirea sentimen- 
lelor aceluia cu ale partisanilor lui loan 
Huss din Boemia, și se nisuia acum, să-’i 
nimicâsoă pe amândoi.

„Atunci amenințații Bosniei prinseră 
a treia oră armele. Der ah! „Cine-’țl zi- 
desce oasa cu ajutorul streinilor, îșl adună 
pietrii pentru mormânt", cjiee un proverb. 
In Mai, 1462, se ivi, Mohamed al. doilea 
înaintea fortăreței Babovaț, numai la apa
rență aparată, și cnezul Radak, catob’o, der 
în taiDă de credință bogumilă, o predete 
deja a treia <ji; primi însă o rea răsplată: 
Mohamed, bănuind, că trădătorul ar pute 
face în vr’o di și cu el tot așa, îi tăia 
capul.

„Er când regele Ștefan TomasevicI 
află acâsta, în castelul său din Iaița, voi 
să se refugieze în Ungaria, fu însă ajuns 
în fugă la fortărâța de munte CliucI, de că
lăreții Sultanului și fu de-asemenl decapi
tat. Ast-fel să sfîrși oel din urmă domnitor 

al acestui regat, ai oăruia locuitori trecură 
acuma la legea islamă. AstădI, sub domnia 
puternicului nostru padișaoh Selim al treilea, 
Allah să-’l țină, nu mai trăesce nici un Bo- 
gumil în ținuturile Bosniei!“

Pănă aici ajunsesem, când oine va 
bătu la ușe. „Intră!"

Era caporalul Richter, oare împingea 
înaintea sa pe un individ fdrte ticălos la 
apariDță, îmbrăoat în costum național: cu 
un fes murdar pe capul oare trada o 
față înfricoșată de bandit, roc de postav 
sdrențos sub o terfelită blană de die, șal
vari și opinci de piele de vită în pioiore. 
Pe acest om îl prinsese, după cum istorisi 
caporalul, pe când să furișa spre Cula, nu 
înțelegea însă — leagănul lui Richter era 
într’o oăsulie de graniță a muntelui uriaș 
din Boemia — protestările fugarului 
sdrențos, spuse într’o limbă învălmășită. 
Atâta raportul scurt al subofioerului.

(Va urma).
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Recursul lunei Decemvre st. v. ei vor să 
^ină mai multe întruniri.

—o—
Consulate de studenți. In cercurile 

universitarilor din Budapesta s’a desbătut 
idea de a-se înființa așa numite consulate 
fie studenți. Să fiă încredințați adecă tineri 
maghiari, cari studiâză la universități stră
ine, cu representarea intențiunilor tinere
tului universitar maghiar din Ungaria, mai 
ales în ce privesce oestiunea naționalități
lor. Ispravă bnnă!

—o—
Comitetul Societății Pressei din Bu- 

■curescl a luat încă de pe acum disposi- 
țiunl, ca balul masoat anual, ce se va da la 
Teatrul Național, să întrâcă în strălucire 
tot ce s’a făcut pănă acum. S’au oerut la 
Paris catalâgele cu tâte noutățile și s’au ce
rut informațiunî asupra tuturor ioovațiunilor 
introduse la marile baluri masoate din Paris. 
Astfel se va organisa o petrecere cum înoă 
.nu s’a mai văcjut în Bucurescl. Pe de altă 
parte comitetul a luat disposițiunl, ca din 
vreme să pregătâscă o serie de oonstumurl 
escentrice pentru o sumă de procesiuni, 
care de care mai oaraghiâsă și mai nos
timă.

—o —
Un testament politic. Răposatul conte 

’Taaffe a lăsat după sine o broșură de 20 
pagini tipărite, întitulată „Testamentul meu 
.politic", care după oum afirmă „P. LI." în 
■filele viitore va fi dat publicității.

-o—
Numire. „Monitorul Oficial" de alal- 

tăerl publică decretul regal, prin oare d-1 
.general Constantin Barozzi este numit șef 
•al marelui stat-major al armatei.

— o —
Cărți românesc! oprite. Ministerul 

ungar nu se mai îndestulesce a opri sin- 
.guratioelor cflare și altor tipărituri In
trarea din România în Ardeal, ci a 
Snoeput acum a opri și oonfisoa în 
masse cărțile românasol. Astfel prin cea 
mai nouă ordinațiune a miniștrilor de in
terne si de comerciu li-se opresoe intrarea 
pe teritor ungar și li-se detrage debitul 
.postai următorelor oărțl și foi: 1) Manliu ; 
-Curs de stil și composițiune ; 2) Negoesou: 
Retorică; 3) Carte de cetire prelucrată de 
aBOoiația învățătorilor; 4) Ortodoxul, fâiă 
eclesiastică; 5) Almanachul Românului;

■6) Lăzăreauu: Cea mai nouă oolecțiune de 
cântece noi și vechi; 7) Biserioa și scola ; 

-8) Negruzzi: Convorbiri literare; 9) Ighel; 
Versuri; 10) Bolintineanu: Legende; 11) 
Economul: Cronici și Legende; 12) Pe
trescu : Schițe și Amintiri; 13) Mândrescu: 
-Oonferință ținută la Ateneul din Bârlad; 
.14) Daniel: Culegere de poesii și legende 
poporale ; 15) Nicolescu : Posițiuneași drep
turile Mitropoliților români; 16) Șăineanu : 
Autorii români moderni; și 17) Urechiă: 
Legende române.

— o—
Călătoria prințului român. Peste 

câte-va săptămâni cum dies „Timpul" prin
țul Ferdinand și principesa Maria vor pleca 
.în străinătate.

— o—
Atentat în camera francesă. In oa- 

mera francesă, imediat după fiuirea ședin
ței dela 6 o. un individ ou numele Lenoir 
dădu două pușcăturl dintr’un revolver, fără 
însă de-a răni pe oine-va. Fiind atentatorul 
numai decât prins și arestat, se constata, 

■ oă ou tâte că Lenoir este purtat în evi
dență din partea poliției oa aderent al 
ideilor anarchists, totuși aci e vorba de-o 
.faptă comisă iu alienațiă mentală. Probabil, 
• oă Lenoir va fi internat într’o casă de 
.alienați.

—o—
„Junimea", societatea academică din 

Cernăuți îșl va serba a 18 a aniversare a 
fondărei sale la 4 (16) Decemvre o.

—o—
Protopop al tractului Belințiu, după 

cum aflăm din „Bis. și Scola", a fost ales 
-Joia trecută d-1 losif Grădinar, paroch în 
SeoianI, și asesor consistorial, întrunind 51 
voturi, față cu contra-oandidatul Vas. 
.Domșa, paroo în Toraoul mio, care a ră- 
.mas în minoritate.

—o—

0 nouă societate engleză de naviga- 
țiune, ale căreia vapore fao deja curse re
gulate între Londra-Hamburg și Londra- 
Odessa, a oerut direcțiunei generale a oăilor 
ferate române, care administrâză, precum 
se soie, dela 1 Noemvre servioiul maritim 
român, autorisațiunea, ca vaporele ei să 
acosteze în drumul lor spre Odessa, și la 
Constanța. Autorisația a fost acordată.

— o -
Ședință publică. Societatea de lec

tură „Andrei Șaguna" a teologilor din 
Sibiiu învită la ședința publică, ce se va 
țină MercurI, în 29 Noemvre st. v., în me
moria marelui Arohiereu Andreiu, în sala 
cea mare a „Seminanului Andreian". în
ceputul la 7 âre săra. Comitetul arangiator. 
Ofertele în favorul sooietății se vor ouita 
ou mulțămită pe oale publică.

Program'. 1) Cuvânt ocasional, rostit 
de Victor Păcală, cleric în cursul al III-lea. 
2) D-(jeul nostru, de D. Cunțan, eseoutat 
de corul seminarial. 3) Actul V., scena IV. 
și V. din „Ovidiu", dramă de V. Alexan
dri, predată de Lazar Triteauu (Ovidiu) și 
Ioan D. Șortan (Ibis), clerici în cursul I. 
4) Introducerea limbei slave în biserica 
nostră, disertație de losif Enescu, olerio în 
cursul al III-lea. 5) CleveticI Ultra-Dema- 
gogul, canțonetă comică de V. Alexandri, 
predată de Traian V. Motora, clerio în cur
sul al Il-lea. 6) Pe orizont departe, de F. 
Mendelssohn, esecutat de corul seminarial.

—o —
Cine ține să aibă un oălendar frumos 

și util, să câră Calendarul revistei „Lumea 
Ilustrată*. Acest Calendar conține mai 
multe articole beletristice și umoristice 
peste 100 ilnstrațiunl și costă 1 Jeu în 
oraș și lei 1.30 în provincie. Se află de 
vânzare la tote librăriile, ca și la editorul 
IG. HERTZ (Hotel de France), Bucuresol.

Invitare.
Având în vedere, că la 28 Deo. a. o. 

se vor alege de nou oficialii comitatenșl; 
având în vedere, că acele alegeri, ne ating 
și pe noi forte de aprope; având în ve
dere, că Congregațiunea s’a convocat pe 
16 Dec., când ârășl se vor desbate multe 
cestiunl de interes public, subscrișii, prin 
acâsta invităm pe toți membri români ai 
oongregațiunii, să ia parte la amintita Con- 
gregațiune, cu care ocasiune vom ține și 
noi o conferență, în care vom desbate și 
hotări agendele, ce ne aștâptă și ținuta ce 
o vom lua.

Deva la 7 Dec. 1895.
Din încredințare:

Vasilie Demianu. F. Hosszu Lor gin.

Convocare.
Alegătorii români din Turda și giur 

sunt invitați a lua parte la conferență, ce 
se va țină în Turda la 18. 1. c. d. a. la 3 
ore în sala de mâncare dela hotelul „Central" 
în causa constituirei comitetului oentral al 
clubului eleotoral român din comitatului 
Turda-Arieș.'

Din ședința membrilor congregatiunei 
comitatense români ținută în Turda la 5 
Decemvre 1895. st. n.

I. Vlăduțiu. 
președinte td. lioc.

NECROLOG. Subscrișii ou inima în
frântă de durere facem cunosăut consângeni
lor, amioilor și ounoscuților că mult iubitul 
lor soț tată, socru și moș Simion Crainic 
paroch gr. oat. în Ursiul inferior, după un 
morb repede șl-a dat nobilul său suflet în 
mânile Creatorului la 4 Decemvre la 3 ore 
p. m. în al 75-lea an al etăței și al 40-lea 
al fericitei sale căsătorii. Rămășițele pămân 
tesol ale defunotului s’au așetjat spre repaus 
etern în cimiteriul bisericei gr. cat. dm 
Urișul-inferior la 7 Decemvre a. c.

Fie-i țărâna ușoră și memoria ne
uitată !
Văduva Maria Crainio n. Anca, Simeon Crai
nic profesor cu socia și fii, Mihailă Pascu 
învățător cu socia Rafila și fii, Augustin 
Crainic profesor cu soția Maria și fii, Iuliu 
Crainic preot gr.-caț. cu soția Viotoriași fii.

ScirI telegrafice.
Budapesta, 8 Decemvre. — O 

adunare de lucrători, a fost disol- 
vată din causă că vorbitorii au ata
cat vehement guvernul și dieta.

Constantinopo!, 8 Decemvre. — 
Said-pașa se află încă tot la amba
sada englezescă. NenumerațI poli
țiști păzesc jur împrejur, ca se îm
piedece fuga lui eventuală.

Voci din public?)
Ultim cuvent. Fiind în afecerl la Bu- 

ourescl, numai acuma sunt pus în posibi
litatea de a răspunde la pamfletul bătăușu
lui V. Voina, publicat în numărul 260 a. 
o. al prețuitului diar „Gazeta Transilvaniei." 
Față de afirmările mele din numărul pre
cedent al aceluiași diar, D-lui totuși recu- 
nosce, că în sâra din cestiune șl-a permis 
față de mine o — „Singură observare". Să 
fi fost, dâr numai „o singură observare." 
Observarea aoâsta a fost pentru mine in- 
sultătore și titularul protopop a pontențat 
insulta spunându-ml în față, că pe mine vrea 
să mă dea afară. Este prin urmare — o <ji° 
din nou — constatat, că scandalul l’a pro
vocat „evlaviosul" protopop. Că observarea 
acesta i-se pare titularului protopop ino
fensivă, acâsta este ușor de înțeles pentru 
aceia, cari cunosc deprinderile mojicesol 
ale aoestui nefericit individ. Față de in
sulta primită, eu la moment mi-am luat 
satisfacția posibilă față de astfel de indi- 
vidl: am ridicat mâna asupra popii și l’am 
lovit. Acâsta o constată însuși protopopul 
titular declarând, că prima lovitură a pa- 
rat’o cu brațul stâng. Așa să fiă, tot lovi
tură a fost, și a fost cea dintâiu lovitură, 
prin urmare nu eu, ci popa trebuia să-și 
câră în diua următore satisfacție. De alt
fel pentru cei ce ounoso referințele sooiale 
din Brașov este de tot hazlie „constatarea" 
cârciumarului Sterie Stinghe și a d-lui 
Lazar Nastase, tovarășul de cârciume al 
vitâzului protopop. Față de aoeștl martori 
onorabili âtă „constatarea" altor doi mar
tori tot atât de onorabili, cari de fapt au 
fost de față la acel scandal dela înoeput 
pănă la sfârșit și cari nu-mi sunt amici.

„Wir waren am Abend des 27-ten 
November 1895 wăhrend der Differenz 
zwischen dem Herrn Georg Popp unde 
einem rom. Pfahrer, der V. Voma heissen 
soil, und die im Nebensaale des Hotels Nr. 
1 stattgefunden hat vom Anfang bis zum 
Schiuss zugegen, und haben nioht gesehen, 
dass der Herr Popp eiue odor gar zwei 
Ohrfeigen bekommen haben soli, was wir 
nbthigen falls auch noch beeiden konnen. 
— Kronstadt im Dezemoer 1895.

Cari Schwerdtschiitz m. p. 
Fritz Heiser m. p.

Este prin tâte acestea constatat, că 
eu pentru insulta protopopului titular ml-am 
luat la moment satisfacție și deci nu aveam 
să-i cer eu-a doua di satisfacție. I-em oe
rut însă satisfacție, când aucjisem, oă se 
laudă cu minciuni prin oraș. Popa însă a 
declarat, că posiția lui nu-1 iartă să-mi 
dea altă satisfacțiă, deoât cea posibilă pe 
calea legii. Va să dică reverenda dă drept 
de-a insulta, dâr soutesce dela datorința 
satisfacții?

Nu putea să-și depună reverenda, pen
tru ca să-și susțină onârea ? Și ore era 
popa mai puțin laș dâoă denega satisfacția 
ou două d*le mai înainte ori ba?

Titularul protopop mai dă și lecții 
de cavalerism. Să pare, că sub patronagiul 
său este în naștere un deosebit ordin de 
cavaleri haiduol, dâr cu tote acestea să mă 
ierte „cavalerul" Vasilie Voina, dâoă nu 
pot primii lecții de cavalerism toomai dela 
D-lui, despre care acum un an s’a afirmat 
în „Voința-Națională", că a înstrăinat 7000 
lei bani publici, fără oa vitâzul „oavaler" 
să fi chiarificat oestiunea pentru publicul 
nedumerit. Sâu pote oredea și atunci, că 
e suficientă chiarifioarea „oavalerâsoă" ame
nințarea sbierată in casina română din loc, 
că va pălmui pe stradele Bucurescilor pe 
d-1 M. Stardza actualul prim-ministru al Ro
mâniei. Să pare că „părintele" sufere de 
mănia pălmuirilor teoretioe. Să-i fiă de bine. 
Eu am terminat pentru tot-dâuna ou acest 
protopop „erou".

Brașov, 7 Decemvre 1895.
George Popp.

DIVERSE.
Primul duel. O interesantă anecdotă 

istorisesoe Henric Roohefort despre primul 
său duel ca diarist. In partea din urmă a

Pentru cuprinsul și forma celor publicate 
sub rubrica acesta Redacțiunea nu ia răspunderea. 

memoriului său „ Jour" dice: Am avut uu 
duel din causa unui articol apărut în „Fi
garo", în care făcusem o oritică asupra ple- 
cărei subite din Madrid a Reginei din Spa
nia pe timpul când isbuoni acolo oolera. 
In diminâța, când tocmai mă întinsei după 
pălăriă, ca să merg la secundanții mei, oac- 
triță forte frumâsă, care în „Thââtre des 
Variâtâs" jucase într’una din piesele mele, 
și pe care eu numai puțin o cunosceam, 
năvăli de-odată în odaia mșa și-tnl strigi : 
„E adevărat, oă D-ta vrâi să țe duelezi?" 
Vocea tremurătore și visita ei așa de tim
purii m’a mișcat fârte și i-am răspuns: 
„Lucrul este adevărat; dâr liniștește-te, eu. 
încă nu sunt în pământ". — „Sper și eu, 
că nu vei fi", replica actrița. „Eu am ve
nit să te rog pentru un mare serviciu". — 
„Mă iertă, dâr secundele îmi sunt numă
rate". — Ei bine, cjise fata, tâte amicele 
mele dela „Thââtre des Variâtâs" au aflat băr
bați, cari s’au duelat pentru ele, numai eu 
pănă acum n’am aflat pe nimenea. — „Dâr 
ce mă privesce pe mine asta? — „Dâoă 
voescl să-ml faci o plăcere, și încă o ne
mărginită plăcere, atunci spune la toți, — 
dise actrița — că D-ta din causa mea ai 
duelat, fiind-oă m’ar fi vătămat un domn. 
Și așa pentru d-ta tot una este: ori că te 
duelezi pentru oausa acâsta, ori pentru cea
laltă". — „Mie, în adevăr, îmi este indi
ferent — răspunse Rochefort, — dâr sunt 
silit a-țl spune, oă eu am să duelez din 
oausa unui articol, pe oare întreg Parisul 
l’a cetit. Povestea nostră, prin urmare, nu 
o va crede nimenea. Afară de asta eu nu 
ași avâ dreptul de-a blama pe adversarul 
meu, schimbând o afacere politică într’una 
de femei, căol în urmă secundanții vor lua 
lucrul la protocol, unde va fi arătată ade
vărata oausa a duelului nostru. „Nefericită" 
fată în fața acestor argumente s’a văcjut 
silită să-și retragă propunerea, declarând 
din nou, oă ea e „f&ră noroc în lume".

Bărbat-femeiă. țliarul, rusesc „Edes- 
kiy Lostok" istorisesce următârele: In secția 
medioală din Cherson a fost cercetată o 
femeiă de țăran, oare are barbă mare și 
mustăți lungi și răsuoite. Femeia se chiamă 
Ana și pănă acuma purta haine femeescl. 
Lumea a început să o ia în bătaie de joc, 
și atunci dânsa s’a dus la poliție și a mărtu
risit că-i bărbat. Doctorii au dovedit, că e 
așa. Preotul, care a botezat’o, au fost 
arestat numai decât. S’a dovedit, că preotul 
băuse așa de mult în ^ioa, când s’a năsout 
Ana, încât a^botezat’o ca femeiă, punându-i 
numele Ana. Părinții băiatului au profitat 
de ooasie și, ca să nu-le ia băiatul în mi
liție, l’au îmbrăcăt femeiesoe și așa l’au 
crescut. In sfârșit, însă, barba și mustețile 
au dat pe „Ana" de gol.

Literatură.
A apărut No. 25 din „Biblioteca pentru 

toți* â 30 bani, care cuprinde voi. Il-lea 
din Povestea Vorbei, de Anton Pann, 
împreună cu portretul autorului. Marele 
poet Alexandri dice de acâstă operă: „Po
vestea Vorbei e un monument național, o 
carte prețiâsă, pe care fîă-oare din noi tre- 
bue s’o avem în bibliotecă. In ea întâlnim 
spiritul și înțelepciuuea Românului". — Iu 
curând va apărâ voi. III-a și ultimul.

Volumul viitor va fi : „ Din biografiile 
omenilor celebri,* traducțiă de Dumitru Stăn- 
cescu, care număr va fi surprindător de fru
mos. El va fi tipărit pe hârtie forte frumosă, 
pe care se va împrima „Biblioteca de aci 
înainte, și va avâ 18 ilustrații forte reușite.

Peste câte-va dile va aparâ în editura 
librăriei Carol Miller „Cartea dragostii* un 
volum de peste 400 pagini, tipărit pe hârtie 
velină, cum ni-se scrie, va ouprinde cele 
mai frumose poesii de iubire tipărite îu 
iteratura nostră dela Ienachiță Văcărescu. 
și pănă acjl. Toți autorii mari ai Românilor 
vor fi supuși la contribuție, ’’și lucrarea 
promite a fi ou atât mai interesantă cu 
cât e ănică în literatura română. Cartea 
dragostî e opera poetuini Radu D. Rosetti

Proprietar: Dr. Aurel Mure^ianu.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 6 Decemvre 1895

Renta ung. de aur 4% • • • 
Renta de oordne ung. 4% • •
Impr. oă.il. fer. ung. în aur 41/2% 
Impr. căii. fer. ung. în argint4l/2% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale croate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii 
LosurI pentru reg. Tisei ș 
Benta de hârtie austr. 
Renta de argint austr. 
Renta de aur austr. .
LosurI din 860
Acții de ale Băncei austro ungară 
Acții de-aleBăncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
NapoleondorI.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de corâne austr. 4%. .
Note italiene.............................

• •
Segedin

121.40
98.70

123.60
100.90
120.50
96.60
98.—

155.-
141.50
100.30
100.30
120.10
148.60

1019.-
439.75
374.25

9.62
59.32*/2

121.45
48.15
99.95

. 44.80

5.65
128. >/2

10.78
58.70

100.75

Galbeni Camp.
Ruble rusescl Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Mărci germane Cump. 
Sorie. fono. Albina 5°/0

Vend. 5.70
Vend.
Vend. —.—
Vend. -.-
Vend. 101.-

CereH
s

un catalog de prețuri, care trimite 
gratis și franco

Bruder Placht
prima fabricii ele corde și 

instrumente musicale
Scliombach W. 379, 

lângă Eger (Boemia).

I

ft

?

X

10
20
40

te

3
6

12

Duminecă,

Cursul pieței Brasov
Din 7 Decemvre 1895.

Bancnote rom. Camp, 9.50 Vend. 9.52
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Dump. 9.58 Vend. 9.61

Recomandă corde și instrumente recu
noscute ca cele mai bune, sub garanție. 
Violine, Arcuri, Concert-Cellos, Cite- 
re, Guitarre, Coucert-FIaute, Concert- 

Clarinet, Etuis de Violină.
Rugăm a se adresa cătră

Briider Placht, 
m Agențl locali se caută, bbb

Corespondeză: nemțesce, boemesce, ru
sește, franțuzește. g^Q ?_ go

te
>»<

Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

Trenă 
mixt.

i
10-
8.30

11.21
I. 33
3.42 ‘
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8.34:
8.49"
9.06

10.12 
10.42 
11.01 
11 09
II. 31 
[11.48 
,12.25 
12.52 

i 1.06
1.37

I 1.52 
I 2.13

2.32 
3 04

!' 3.40
4.03
5 34

“6.12
6.41
7.16
8.-

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

5.10
8.00

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50
125
1.43
1.52
2.18
2-40

Tren 
de 

person.

ABONAMENTE
liA

„GAZETA TANSILVANIEI11
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria
luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate
trei luni.................................................
șese luni.............................................
unu anu.................................................

Abonamente la numerele cu data de
Pentru Austro-Ungaria: 

ană. 
șese luni. 
trei luni .

Pentru România și străinătate 
anu. 
șese luni 
trei luni

Pe
Pe
Pe

2
1

xx

fi. 
fi. 
fi.

ir.
ir.
fr.

X

n. -
ti. -

50 cr

/A
X
X
s
V XXXXXXXXXXXXXXXXXXX3

. 8 franci.

. 4 franci.
. 2 franci.

prin

5

5
X

Pe
Pe
Pe 

Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 
a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Adminîstrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“ 
<XXXXXXXXXX>

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din i Octombre 3895.
<- lt i 1* I s ii — T ii r <1 a

Tren 
de 

persdn.

Tren 
aecel.

Trend
mixtă

Tren 
aecel.

Trenă 
de

Tren 

accel. persan.

trenă 
de 

person.

trenă 
mixtă

trenu
mixtu

trenă 
de 

persdn.

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtă

trenu 
mixtă

trenă 
de 

person.

Tren 
mixt

8 05
5.45
9.02 " 

1J 33 :
I. 48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59 

Tr. mix. _
8.40
9.08

10 40
II. 25
1154
12 04
12.34
1.-
140
2.17
2.35

I 3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10
7.50
8.30

- 9.03
9.38

10.25

215
9.15

11.12
12.48
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

pl.

sos.l
pl. I

Y
80S. |

Pi- |

9 09

3.55:11.-
4.40 12.26
5.10 111

12. OU 8.30

9.42
9.44
9.59

10 22'
10.51
11.12
12.26
12.58
î.is;
1.34
2.09,
2 19
3.01
3.31
9.30,

Trenu 
de

Trenă

mixtă pergin.

2.25
3 14
4 07
5.07
5.40
7.19

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

Clnșiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud

Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

(

SOS. )

pl. J

!
SOS.

80S.
A

JP1.
Isos.
A

I Pl-
Isos.

A

1.55
7.-
3 27
1.19

11.04
10.44
10.07

9 30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

1 55
7.25
5.23
3.46
2 26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

Copșa-mică
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sigbișora • 
Hașfaldu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apa ța . .
Feldidra
Brașov .

Timiș .
Predea
Bucuresol

Cucerdea — Oțorlieiu
Trenă 

de 
persdn.

3.11
3.52
4.37
5.26
5.36
7.19

Trenă 
de 

persdn 

“ă59
9.40

10.23
11.11

f

Y

8.10
8.51
9.37

10.27
10.42
12.21

Nota: Orele 
însemneză drele de nopte.

pl.

sos. |
pl. 1
SOS.

I pi- 
|SO8.

1
■■ pi.

oS 
o
® mJ 

.3 ”
<4
a

"toi
6.-
5.11

o 
S 
2 
Q
O 
O

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
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

5.23
tr.mixt
“448

4.23.
3.- '
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54 
------ 1

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
T53
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Tren 
do •* 

person.

9.08'
8.28
8.01
3.15

6.25
8.10 

”443
2.17

11.32
11.171
10.42
10.08
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 33
7.53

11.-
11.20

4.-
4-20

10.21 Ț
10.41 X

Ghiriș 
Turda

5.10 10.30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

— l&egh. -sfesesc.

Cucerdea
Ludoșft . 
Cipău .

Oșorheiu
Regh.-săs.. . pl.

stațiunilorînsemnate în stânga

Copșa-anicft — Sibiiu — Avi-igii — Făgă s-asia
trenă 

de 
persdn.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

Tren 
mixt

trenă 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

trenă
mixtu

Tren
mixt

trenu 
de 

persdn.

trenă 
de 

peradn.

Trenă 
de 

persdn.

7.41
7.03
6.24
5.30

Trenu 
de

Trenu 
de 

persdn. person.

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.49

4 45
6.35
7.01

în totă

B* S
-< CD 
O 
pî -OT,

i,

11.34
1.03
1.25

7.10
8.50
9.15
1.46
3.31
6.08

V

pl. Copșa mică 
Ocna . .

. so?.

90S. 1
pl. / Sibiiu . . ( P'‘

• I soa.
Avrig . . •

SOS. Făgăraș . pl.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

3.39
2 01
1 31 

în tot. A

5'5
G> -«“*■ 
m *

6.20
5.12
4 49

12.35
11.01
10.30
8.33
6.54
4.05

trenă 
mixtu.

trenu 
mixtu

4.25
4.48
5.23

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

trenă 
mixtu

4.50
4.34
4.10

10.28
10.46
11.12

trenu
mixtu

Simeria . . .
Cerna.
Hunedora . .

trenă 
mixtă

8 i m e r i a (P i s k i) — H u n e d 6 r a

fJl u r e h - Ki u <1 o *

trenu 
mixtă

trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

7.36
6.06

trenu 
mixtă

Brașov 
Zernești

10.25
10.05
9.38

trenu 
mixtă

stă

8.35 4.55
1028 6.36

trenu 
mixtu

trenă 
mixtă

Trenu
mixtu

1.18
12.32
11.43
10.35
10 —

8:25

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

1.29
12.05

1

Sib ii u — C i s n ă <1 i e

4.- ? 9.10 4.20 Mureș-Ludos .... A 6.46 7.21 2. <1

5 03 |10.28 5.35 Z a u............................. 5.49 6.24 6 ptE O p
6 48 £12 41 ce x” Țagu-Budatelir’ă . . . 4.50 Jfic fti-. —.

9 40
7 38 s' 1.54 r - St. Mihaiu de câmpie . îl 3.44 8.46
8 33 j 3.02 3 a Lecii'ța........................ 2.48 7.439 07 I 341 z S Ș.-Mâghiăruș .... 2 * 2.01 6.52
9.59 »■ 4.55 Bistrița........................ o a 1.16 5.55

A r a <8 — T 1 m 1 n 6 r a
6.20 11.30 5. Aradft ........................ 10.43 3.44 10.55
7.08 12.47 6.14 Viuga......................... 9.42 2.40 10.11
8.01 2.05 7.39 Timișora.................... 8.20 1.12 8.15
1.26 ( 12.33 T Segedin ......................... * * 5.- 5.59

trenă 
mixtă

trenu 
mixtu

trenu 
mixtă

trenă 
mixtu

trenă 
mixiu

trenă
mixtă

trenă 
mixtu

trenă
mixtu

Siginisâi-a—Odorhelu-săcuesc.

5.30
5.43
6.U6

1.36
1.49
2.12

pl. Sibiiu . sos. 
„ Selemberk „

Cisnădie pl

7.10
6,57
636

9.20
9~07
8.46

3 22
4.14
6.20

11.08
11.48

1.59

Sighișora . . . 
Hașfaleu . . . 
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


