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IF i n e.)

— „Ce oauțl aici?44 începui eu intero
gatorul.

— „Gospodine, tu so ii, că eu vorbesc 
adevărul! Voiam să merg la mormântul 
strămoșilor mei. înainte ca înțeleptul să 
afle puntea, prostul trece prin rîu. De 
aceea trecui și eu pe-acolo, fiind cel mai 
scurt drum. In fiă-ce lună fac acest drum. 
Bătrâna Stana țl-o pâte dovedi acesta!

Făoui o față neînoredătore. El păru 
atins.

— „Stailaîndoelă,stăpâne? N’ai audit 
nicl-odată despre acei săpători de pietrii, 
de pe înălțimea pleșuvă, din desișul ne
umblat al pădurei, în Serajevo, Bilec, Sto- 
lac, RadimilovicI, Revesinje, Gonjioa, din
colo în Serbia, în Herțegovina, scurt pre
tutindeni, pe unde odinioră domnia brațul 
puternic al regelui Bosniei, cam o sută de
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„Incvisițiă liberală".
Au pățit’o bieții Slovaci, cari 

au mers se voteze pentru candida
tul „partidei poporale44 catolice la 
Stomfa, neasemănat mai rău decât 
la Neutra.

Ceea ce s’a petrecut la alegerea 
din Stomfa e ne mai aucjit. Colo
nele cjiarelor oposiționale maghiare 
răsună de unanima indignațiune față 
cu purtarea neomenosă a argaților 
guvernului, cari, pe lângă ilegalită
țile, volniciile, presiunile și corup- 
țiunile cele mai scandalăse, au chi
nuit și maltratat pe alegătorii par
tidei poporale cu o barbariă nespusă.

In ședința de erl a camerei un
gare au adus în discuțiune fârăde 
legile săvârșite la alegerea din Stomfa 
deputății oposiționali Hollo și Makk- 
falvay. Discursurile lor au produs o 
adevărată furtună pe băncile oposi- 
ției, introducând ast-fel marea ac
țiune, ce voesce s’o întreprindă opo- 
sițiunea după vacanțele Crăciunului 
pentru biciuirea și pedepsirea abu- 
surilor comise la alegerea din Stomfa.

Vandalismul și brutalitatea, ce 
s’au săvîrșit la Stomfa, le-a carac- 
terisat din punctul de vedere al drep
turilor omenesc! în mod sdrobitor 
deputatul Hollo, constatând, între 
altele, că 1500 tați de familiă, cari 
nu numai că au se îngrijăscă de fa
miliile lor, ci sunt și cetățeni, cari 
duc sarcina contribuțiilor, au fost 
încungiurațl de gendarmi și soldați 
și ținuți departe de locul alegerei, 
sub cerul liber, fiind lipsiți de ori
ce adăpost în timp de ărnă, și nu
mai după o sbuciumare și chinuire 
de 36 de ore li-s’a dat voiă să mărgă 
la urnă.

Der și din punct de vedere con
stituțional, numitul dep,utat a sbi- 
ciuit abusurile ne mai pomenite 
dela Stomfa, că constituțio
nalismul mincinos e mai rău, decât 
absolutismul, voind sub masca libe
rală să câștige și se subjuge ome

nii. In fine n’a rămas neamintit 
nici punctul de vedere al „ideei de 
stat maghiar44, eficând deputatul 
Hollo, că se compromite acestă 
„ideiă de stat maghiar44 în fața na
ționalităților, ce-o amenință.

Și mai drastice observări a fă
cut deputatul Makkfalvay. „Nu cred44, 
4ise el, „că esistă vre-un econom 
cum se cade, care ar permite, ca 
birișul seu să-i țină boii 38 6re sub 
cerul liber, și cu tote acestea la 
Stomfa au tratat mai rău cu âmeni, 
cari n’au fost nici hoți, nici tâlhari, 
ci cetățeni alegători, și cari n’ail 
avut altă vină, decât că au votat 
în contra candidatului guvernului44.

Aici vorbitorul a fost întrerupt 
de Ugron Zoltan, care a pronunțat 
caracteristice! e cuvinte: „Incvisițiă 
liberală în contra catolicilor!

Acestă esclamare a produs un 
vifor, ce s’a descărcat asupra par
tidei guvernameutale, er Makkfalvay, 
întorcându-se spre guvernamentali, 
le 4ise: „Așa voiți să nimiciți par
tida poporală, pe care voi ați cre- 
at’o? Conced, că pe lângă o astfel 
de procedere nu va mai pută intra 
în cameră nici un deputat, al 
partidei poporale ori al oposi- 
țiunei independente, der veți face 
cu acestă procedere un partid, în al 
cărui program să fiă inscrisă numai 
ura și răsbunarea. Un astfel de par
tid însă vă va curăți de-acolo, de 
unde stați, pentru-că Cesarii cresc 
pe Bruțl și atunci veți primi răs
plata bine meritată. Er decă în Un
garia, legea va fi înlocuită de pu
terea brutală, atunci se va destrăma 
ordinea și se va afla acuși, cine să 
vină să facă rânduelă și să înge- 
nunche Ungaria.44

In fine îi întrăbă pe guvernanți: 
„Ce politică este de-a tracta cu acești 
sermani Slovaci, cum ați tractat? 
Ei nu în contra statului maghiar, ci 
numai în contra guvernului au voit 
să-și validiteze votul lor. Nu vedeți, 

că voi sunteți, cari faceți panslavismul 
și voi împingeți poporul în brațele lui?“

Interesant este, că toți vorbi
torii se lapădă de partida poporală, 
pe care o declară de periculăsă po
liticei maghiare. ‘ Dâr toți asigură, 
că privesc guvernul lui Banffy ca 
un pericul și mai mare pentru pa- 
triă. Presimte ori-ce oposițional ma
ghiar, că ceea ce se întâmplă a4l 
cu partida poporală se păte întâm
pla mâne și cu celelalte paitide opo
siționale maghiare și, precum se 
vede și se dovedesce din 4i în 4i 
mai mult, regimul Banffy, decă nu 
le va succede a-1 răsturna, pâte să 
devină fatal pentru întrega oposițiă 
când „incvisițiă lui liberală44 nu se 
va mărgini numai la „nimicirea44 
partidei poporale.

Cestiunea limbei în scolele elementare.

Cum se soie, ministrul de interne un
gar a dat în Octomvre o. o ordinațiane, în 
urma căreia limba germană s’a eliminat din 
scâlele elementare din Budapesta. Profe
sorul Hugo Schuchardt dm Gratz s’a văcjut 
îndemnat prin faptul acesta de-a polemisa 
într’o broșură, scrisă de el, oontra măsurei 
volnice luate de ministrul maghiar.

Se înțelege, că nici diariștii maghiari 
n’au rămas îndărăt cu răspunsul. Ast-fel 
Eugeu Rakosi scrie în „Bud. Hirlapu ur- 
mătorele: „Cum? Se pâtă ore aproba un 
om cult, ca băețl de 7—8 ani se învețe 
doue gramatici și doue limbi? Fiă-care în
vățat și filantrop trebue să protesteze. Ar 
fi timpul ca statul să înceteze de-a mal
trata pe copii !u

Fârte bine dis! Der ceea ce cjice d-1 
Rakosi despre copiii maghiari ore să nu 
aibă valore și pentru copiii români și slavi? 
Ore să nu protesteze ori-ce învățat și filan
trop, când copii națiunilor nemaghiare deja 
în etate de trei ani sunt băgați în Kisde- 
dov-url maghiare, și când, după cum se 
plânge „Narodnie Noviny*,  copii slovaci sunt 
siliți să cerceteze scole elementare ma
ghiare? Au valâre principiile pedagogice 

numai pentru Maghiari, și nu și pentru 
Români, Slovaci și Șerbi?

Germanii liberali din Austria
și magliiarisarea.

Sub acest titlu publică „Alld. 
Blatter'* 1 un articol, din care estra- 
gem următorul pasagiu:

Prea puțin se apreciază în imperiul 
german vina morală, pe care o portă partida 
germană liberală din Austria la maohina- 
țiunile maghiarisărei. Abstrăgend dela aceea, 
că cu ooasiuneaînoheiărei pactului forte ușor 
ar fi putut storoe liberalii avantagii pentru 
Germanii din Ungaria; în tot cașul atitu
dinea lor față ou atacurile maghiare în
dreptate contra creațiunilor culturale ger
mane din Ungaria, a fost forte slăbănâgă 
și ticălâsă.

Partida liberală germană a crecjut oă 
prin jertfirea a două milione de Germani 
îi va îndatora și obliga pe Maghiari la 
mulțămită și la comunitate de interese.

Ernest de Plener, fostul ministru aus
triac, care înainte cu câțl-va ani se căsă
torise cu o Maghiară, a fost rugat din 
partea unor politician! germani din Unga
ria (Sași?) să intervină, ca guvernul ungar 
să observe o atitudine mai cruțătore față 
cu Germanii, dâr Plener respinse rece ori
ce comunitate cu Germanii din Ungaria!

Astfel de luorurl ’i-au întărit numai 
pe Maghiari în tendințele și nisuințele lor, 
de-a rupe in grabă gâtul elementului ger
man !

Un studiu politic.
In editura Max G-eissler din 

Dresda a apărut 4ilele trecute o bro
șură politică de mare importanță, 
întitulată „Cestiunea boemă1,1, și scrisă 
de Alexandru Neklan.

Autorul broșurei desvdltă pe 
larg postulatele poporului boem, tot 
odată Inse, în partea a doua, amin
tind despre căușele luptelor națio
nale din monarchia austro-ungară, 
într’un capitol special întitulat: 
„Maghiarii^, vorbesce despre starea

FOILETONUL „GAZ. TRANS.44 mii la număr, aparținător! unui popor, 
oare odinioră era stăpân în țâră ?“

Rămăsei uimit. Dâr cine era acest 
bărbat, care părea aprope nebun și vorbia 
ca un înțelept? înălțat sta acum înain- 
te-’ml, mândriă fulgera din ochii săi, când 
după o pausă întregi ou o demnitate li
niștită : „Și eu sunt un Bogumil!“

Surisei mulțumit. Acum puteam eși 
la ivâlă ou sciința mea, firesce abia acum 
însușită: „Acest popor a murit deja de 
mult, dragul meu!44

— „Stăpâne, acâstaml-ospui tu mie?44 
Tremurând îșl bătu pieptul cu pumnul său 
osos. De-odată, reamintindu-’șl relațiunile 
momentane, în cari se afla, tresări umilit, 
spre a continua aprope șoptind:

— „Ertă-mă, Gospodine. Der tu gre- 
șescl! Când Sultanul Mohamed, afurisit 
fiă numele său, constrînse pe ai mei să 
primâscă legea islamică, se ascunse o mână 
de omeni într’un munte sălbatic și neum
blat; acolo undeîșl împreună Rama undele cu 
ale Neretvei, și ținu fidel la veohile datini 
și credințe. In sfîrșit însă ei mnriră seu 
deveniră slabi și cântară cântecul nouălor 

lor ținuturi pănă ’n nâmul lui BranoovicI, 
care a<jl mai oontinuă a trăi numai îu- 
tr’un singur urmaș, și eu, Ilia, sunt acest 
ultim urmaș!“

El vorbia atât de oonvingător, îucât 
numai hesitând îi pusei întrebarea:

— „Și dovezile tale?44
— „Ah, tocmai acâsta e, oe mă dore! 

Când înainte cu douăzeci de ani cu 
siunea unei bătălii ou Turcii, trebui 
să fiu încă odată sub zidurile fortă- 
reții dela Varna, îmi luă hârtiile Assim 
Pașa, ultimul nostru Vali. Când mă rein- 
torsei, el era depus, âr urmașul său po
runci, să mă arunce din conao. Ha, ha! 
Cum ’i-am răsplătit însă atunci, oând ai 
tăi — binecuvântat fiă pasul lor —intrară 
în țâra nostră! Pe cele mai asounse oărărl 
îi dusei asupra Turoului, Muschir Philip- 
povicl al tău m’a remunerat bogat! Li
niștit îșl bătea el lata cingătore în deour- 
sul acestei reamintiri.

— „Și din oe trăiescl tu acum?44
— „Din ce să trăiască un om bătrân, 

petrecut ? Mie ’ml-e ori-ce ooasiune bine
venită, spre a câștiga ceva parale. Deoă 

viu înoooe, atunol duo între frații mei de 
dincolo, din Trnagora, o pereche de ouți- 
tașe din șoca, un ciubuc sâu alt luoru fru
mos, pentru o bucată. de oarne de ber
bece....44

Așa der un fel de contrabandist! ou- 
getai în tăoere. Dâr aoâsta nu mă privia. 
Din contră ordinai, să mi-se descrie esact 
situația mormântului, și ou o privire la 
orologiu terminai audiența, de altfel cam 
lungă.

— „Dute, Iliă, — Tu ești liber! Gră- 
besce-te și dâoă desâră erășl vii aici, întră 
înlăuntru. Un păhărel de borovicloă îți va 
face bine!“

Omenii de pe aici sunt neobicinuit 
de' mulțămitorl pentru fiă-oe cuvânt amical. 
Mai întâiu voi să-mi sărute mâna, retră- 
gându-mi-o însă, se depărta, după o sume
denia de binecuvântări.

Sosi nâptea — nu însă și Iliă. Să mă 
fi mințit totuși? Alungaiu aoest gând dela 
mine, presupunând una ș’alta, și mersei în 
sfârșit să mă culc. Diminâța, oând îmi 
desohisei ochii, mi-se înfățișa o mare sur
prindere : căcjuse zăpadă, oare învăluia na 
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politică din Ungaria, mai ales în ce 
privesce naționalitățile.

Fiind studiul acesta a d-lui 
Neklan nu numai de importanță, ci 
și fdrte interesant, vom reproduce 
aci unele părțî mai alese din el:

Vina, că după încetarea absolutismu
lui, luptele acute pentru egala îndreptățire 
națională nu numai că esistă încă, ci în 
conținu se potențază — cu tote, că mo- 
narchia a avut la disposițiă un timp de 
aprope 30 de ani pentru resolvarea Ges
tiunilor interne — pe lângă multe alte 
cause, o portă înainte de totă atitudinea 
Germanilor, a Italienilor, a Maghiarilor, a 
Polonilor din Galiția -i a Jidanilor.

Deja în anul 1867 Germanii s’au 
convins, că în fața mijldcelor energice, pe 
cart le foloseau Maghiarii în favorul reali- 
sării pretensiunilor lor, le va fi imposibil 
să mai susțină preponderența limbei ger
mane și unitatea statului în sens german.

Prin împărțirea monarchiei în Austria 
și Ungaria și prin jertfirea Germanilor din 
Ungaria, pe atunci 1.8 milidne la număr, 
Germanii renunțară la domnia lor asupra 
Maghiarilor, în speranță, ca ei în părțile 
austriaoe ale monarchiei îșl vor putâ eser- 
cia cu atât mai intensiv domnia lor asupra 
Slavilor de acolo, er de altă parte Maghiarii 
vor ține in Ungaria puternio înfreupecom- 
patrioții lor Slavi și Români, și probabil vor 
cruța pe Germani.

Maghiarii, îndată-ce au scăpat de 
domnia Germanilor prin împărțirea monar
chiei în anul 1867, și-au construit o „na
țiune politică unitară ungară11 * * (in original: 
maghiară), în contradioere totală cu legea 
privitore la egala îndreptățire a naționa
lităților; ca și în batjocură, au decretat limba 
de stat — în contra promisiunilor date 
celorlalte naționalități pe timpul luptelor 
pentru câștigarea drepturilor publice — și 
au deolarat domnia absolută a Maghiarilor 
asupra Nemaghiarilor.

tura în lințoliul ei alb. Primul meu cuget 
fu Iliă. Ajuns’a ore în bine acasă? Voiam 
la tot cașul, se visitez mormântul Bogumi- 
lilor. Repede încinsei revolverul, fără de 
care nu poți întreprinde pe-aioi nicl-odată 
astfel de preumblări, flueraiu trândavului 
meu Blk, un câne bosniac de oi, și însoțit 
de doi ficiori din garnisdnă pornii printre 
munții, cari representau cea mai admira
bilă priveliște a unei dimineți de ârnă.

Călătorisem deja la vre-o trei pătrare
de oră, strict după acul magnetic, când
Blk, care alerga tocmai înaintea nostră, 
începu a lătra. Sosind mai aprope ni-se 
oferi un aspect neașteptat: îndărătul unei 
pături de pământ era o pâtră uriașă, drept
unghiulară și de-a curmezișul ei, capul gău
rit d’un glonț — al sărmanului Iliă. Când 
îi deschiseiu mâna drdptă înoleștată con
vulsiv; căcju diutr’ensa un galben, pe care 
mai târcjiu, din lipsă de moștenitori, îl tri- 
meseiu casei pentru seracl din satul său. 
Acum îmi putui esplica starea luorului. 
împreunând pietatea ou uecesitatea, Iliă va 
fi tăcut o abatere negusțorescă din drum,

Diferitele disposițiuni ale legei de 
naționalitate în care Nemaghiarilor li-s’au 
lăsat drepturi locale ce privesce limba lor, 
s’au nimicit și s’au călcat în piciore prin 
legi nouă (instrucțiune obligătdre în limba 
maghiară, introducere volnică a kișdedo- 
vurilor, legea privitbre la scotele medii), și 
s’au pus contra lor în praxă măsuri, cari 
lovesc în față legea de naționalitate, ceea 
ce cu ocasiunea proceselor slovace și ro
mâne s’a și făcut cunoscut urbi et orbi. O 
astfel de proeedere roamintesoe cultura Ma
ghiarilor da pa timpul lui Arpad.

Afară de acestea prin așa numita lățire 
a „ideii de stat maghiar14 cu ajutorul unei 
legi electorale ou cens diferit, și cu ajutorul 
unei geometrii electorale, care lasă să îutre 
în parlament afară de Maghiari și 11 Ger
mani, numai MaghiaronI se intențioueză 
nimicirea totală națională a celor-lalte 
poporă.

(Va urina.)

„Grațiarea“ și d-l Ales. Lahovari.
Intr’o scrisore, ce-o adreseză directo

rului cjiarului „L’Independance Roumaine14, 
d-l Ales. Lahovari răspunde la unele aser
țiuni ale cjiarului oficios unguresc „Buda- 
pester Correspondenz“ (nu „Budapesti Tu- 
dosito ?), care a afirmat, că d-sa s’ar fi 
lăudat într’un discurs ținut acum în urmă, 
la o întrunire electorală, că a obținut prin 
mijlocirea sa proprie (ca fost ministru de 
esterne) grațierea condamneților Memoran
dului. Amintitul diar a mai adaus, că „afir
marea d-lui Lahovari nu pote fi privită, 
decât oa o manoperă electorală a unui opo- 
sițional înverșunat, pentru care nn se pote 
face responsabil guvernul actual ,al Ro
mâniei14.

D-l Ales. Lahovari, după ce observă, 
că oficiosa Corespondență ungurescă ar fi 
primit inspirațiunea chiar dela ministeriul 
de esterne român, dice:

Disoursul meu nefiind steno^rs- 
grafiat, nu răspund de reproducerile mai 
mult seu mai puțin esacte ce au dat dife
ritele organe de publicitate.

Dâr chiar când vorbesc la Orfeu, am 
obiceiul de a nu spune deoât ceea ce vo- 
iesc, și de a nu lăsa, ca vorba să trecă mar- 
ginele ce am voit se-i fixez.

Am afirmat, într’adevăr, că amnestia 
acordată așa de generos de suveranul 
Austro-Ungariei condamnaților din proce
sul Memorandului a fost de sigur resnl- 
tatul politicei pline de tact, de măsură și 
de lealitate a partidului conservator pe 
timpul durerdselor evenimente, cari au avut 
loo dincolo de Carpați.

Am adăugat, că sunt fericit și mândru, 
că acest act de gra'țiositate suverană a 
avut loc pe când conduceam eu politica 
esternă a țerei ndstre.

Asta e tot și e destul.
Aceste cuvinte sunt espresiunea ade

vărului. Ele nu pot jicni pe nimeni.

— 28 Noemvre.

Iu memoria luării Pleynei de cătră 
armatele aliate ruso-române v» fi celebrat 
astăcjl, Marți, în biserica catedrală din 
Dealu-Spirei, un serviciu divin, de cătră 
I. P. S. Metropolitul-Primat. După termi
narea s. liturgii, detașamente din tote tru
pele garnisonei Bucureseilor vor fi trecute 
în revistă de cătră M^jestatea Sa Regele, 
în curtea scolei de oficert.

— o—
0 mișeliă. Sub acest titlu comunică 

„Gazeta Bucovinei14 următorea soire, care 
caracterisâză atât de mult ura de rassă și 
spiritul de netoleranță, cu care se pdrtă 
față de Românii bucovineni conlocuitorii 
lor streini: Librăria editdre „Frații Șaraga14, 
cjice „Gaz. Buc.44, a trimis la Cernăuți nisce 
placate, prin cari se anunță apariția „Is
toriei Românilor44 a d-lui A. D. Xenopol. 
Aceste placate, în mijlocul cărora se află 
și portretul autorului, au fost afișate pe 
păreți, der aprope tote, mai ales însă cele 
din strada rusescă, sunt mânjite cu tină, și 
portretul autorului e batjocurit și murdărit 

într’un mod revoltător. Deorece acâsta s’a 
întâmplat aprope ou tdte plaoatele, nu în
cape îndoelă, că mișelia s’a comis de un 
consorțiu întreg. Făptuitorii, în ce privesce 
naționalitatea, nu-s greu de gâoit.

— o —
Doue r^soluținni ale consiliului comunal 

din Cernăuții. Cetim în „Gazeta Bucovinei44: 
In ședința din 6 Decemvre a. c. consiliul 
comunal din Cernăuți a primit două resolu- 
țiunl de oel mai mare interes pentru noi 
Românii. La inițiativa d-lui Br. Mustatza s’a 
decis, ca comuna să facă imediat pașii ne
cesari la locurile competente spre a do
bândi. ca gimnasiul de stat, ce se va 
crea în Cernăuți în anul 1899 și pentru 
oare comuna a donat locul să fiă un gim- 
nasiu complet cu clase inferiore paralele 
române și rutene. Propunerea d-lui Br. Mus
tatza a fost vehement combătută de Ger
manii liberali și s'a primit ou 17 contra 16 
voturi. A dona resoluțiune, primită unanim 
a fost propusă de d-l Dr. Wachtel, ca un 
fel de contraresoluțiune la resolațiunea pri
mă. Prin acestă comuna este însăroinată e 
face pașii necesari, ca limba română și 
rutenă se fie introduse ca limbi obiigatore 
la șoolile medi din Cernăuți și anume 
astfel, ca fiă-care școlar să fiă necesitat a 
studia una din aceste două limbi.

—o —
Velocipedele pentru armata română. 

De cătră comandamentul trupelor de geniu 
române s’au comandat la o fabrică în străi
nătate un număr de 100 bycicle (veloci
pede), construite anume pentru serviciul 
armatei. Aceste mașini sunt ast-fel ame
najate, în cât pedalistul pote transporta cu 
sine efecte, ce nu se puteau lua pe mași- 
nele, ce esistă păDă acuma.

—o
Furt cu spargere. Sâmbătă Doptea 

spre Duminecă s’a întâmplat un furt cu 
spargere la prăvălia neguțătorului Papp 
Istvan de pe Tocile (Brașov). Hoțul, se 
dice, că a intrat în curtea prăvăliei între drele 
12—4, a luat dintr’un șopron un topor, cu 
ajutorul căruia a mișcat dela loo ferâstra 
prăvăliei, așa că a putut intra înlăîntru. 
Nefiind proprietarul acasă, hoțul a putut 
lucra fără frică de-a fi prins. Din prăvăliă 
a furat o carte de rugăoiunl, în care se 
aflau 40—50 fi. bani în hârtiă, apoi alțl 
bani din prăvăliă în sumă totală de 75—80 
fl. Hoțul a fost prius acll-nopte de nisce 
polițiști, carl l’au aflat bând și mâncând 
într’un birt. El este un tînăr maghiar de 
18—20 ani, cu numele Buday Gy., care 
fusese în serviciu la d l Fromm, în urmă însă 
a rămas fără serviciu, er în present petrece 
în pușcăria.

—o—
Un sărut scump. Din Dresda se sorie: 

Un negustor italian de figuri de ghips fu 
condamnat de judecătoria de aici la dece 
luni temniță, pentru că pe stradă a furat 
un sărut unei tinere dame.

Alegeri în municipii.
i Din cercul Detleanului (S.-Doboca) 1895.

Alegerea de membri pentru congre- 
gațiuDe în cercul Betleanului, din comita
tul Solnoc-Dobâoa, s’a făcut, oa în multe 
alte părți, așa cjioend în taină. Absolut ni
menea dintre Românii din cerc n'a sciut când 
are se se facă alegerea. Nici chiar cei din 
centru n’au sciut nimio, er cât pentru Ro
mânii din jur am întrebat anume și mi-s’a 
spus, că ei încă n'au sciut nimic, și că 
li-a spus numai notarul, că pe diua de 5 
Noemvre n. să fiă în Betlean, unde le va 
spune „Măria Sa44 fisolgăbirăul, că de ce-i 
chiamă.

In astfel de împrejurări nu mai e 
lipsă să spun, că Ungurii, mulțl puțini 
oâțl au fost, s’au ales ei pe ei cum au 
vrut și cum li-a plăcut.

Din acâstă scurtă «spunere pote orl-cine 
să vadă, ddoă și întru cât merită alegăto
rii români din aoest cerc învinuirile, ce 
li-se fac îu Nr. 246 al „Tribunei44 din Si- 
biiu, unde un corespondent atacă totă in
teligența din oero și ou deosebire pe M. 
O. D-n Gregoriu Pușcariu, protopop în 
Betlean, acusându-1, că a fugit de-acasă 
cu trăsura, ca nu cum-va se fiă prin Bet
lean pe timpul alegerei.

E adevărat, că d-sa în aoea di n’a 
fost acasă, căci tocmai era târg la Nă- 
seud, unde d-sa avea trebuință de-a merge. 
Sunt prea convins însă, că de-ar fi sciut 
ceva de alegere, n’ar fi mers, mai ales 
fiind-că și timpul era forte nefavoritor. 
De-altmintrelea pot afirma ou tdtă siguri- 
tatea, că nici d 1 corespondent din „Tri
buna14 n’a sciut nimio de alegere, ci pote 
a nemerit și dânsul la Betlean în acea 
di fiind-că era di de târg, și se va fi dus, 
de sigur, în afaceri și nu pentru ale
gere.

E trist, că bărbați meritați se trag 
în noroih fără niol o cruțare. Biserica și 
școla română din Betlean, care portă con- 
ourență ou școla ungurescă de stat, și care e 
în stare forte bună, arată destul de eloou- 
ent cine este d-l protopop Pușcariu, pe 
care On. Redacțiune a „Tribunei41 îl aousă 
atât de grav pe basa unor informațiunl 
luate din vânt.

Afară de slușbașii stăpânirei, în tot 
Betleanul nu erau de față mai mult oa 
100 de omeni în 4lua alegerei cu cei oe 
au mers la târg cu tot, oăcl era un timp 
peste măsură urît. Prin urmare e cu de
săvârșire falsă afirmarea corespondentului 
memorat, că „cei mai mulțl fără de-a vota 
și năcăjiți au părăsit Betleanul văcjend 
atâta miseriă națională".

Aoestea mi-am ținut de datorință a-le 
constata în interesul adevărului.

i. — d.

Numai de curând a apărut îa „Sieb. 
D. Tageblatt44 cu privire la alegerile de re- 
presentanți municipali în Miercurea o co
respondență, în care se că reouisul

spre Montenegro, se va fi întârdiat și la 
reîntdrcere va fi fost fără mult scrupul 
pușcat de vr’un paznic de graniță, care, 
pote nu de tot pe nedrept, va fi conside
rat umbra, ce rătăcea prin amurg, de a 
unui contrabandist. Sărmane Iliă !

In vreme ce dmenii mei se ocupau 
cu mortul, eu studiaiu cu interes îndoit 
petra, devenită sură de viforile vremilor. 
Ea avea peste doi metri în lungime și, 
deși cam cufundată, o înălțime de cinci 
palme. De-asupra ei aflaiu relieful unui 
braț panțerat, care împlânta un pumnal 
împodobit în gâtlejul unui animal uriaș 
necunoscut astădi. O săcure într’un colț, 
o semilună cu patru globurele, (pote stele) 
în celalalt, completau tabloul. Și — spre 
mirarea mea — aflaiu chiar și o scrisore 
pe margine, der îmi fu zadarnică ostenâla 
de a descifra literile forte tare rose, și pe 
lângă aceea și glagolitice. Atunci îi veni 
lui Kralicek, un băiat invenț-ios din Jiol, 
o bună lidee: freca petra cu cenușa de 
tabac scuturată d’n pipa sa pănă atunci, 
pănă ce literele eșiră destul de evident la 

ivelă. Și acum însă atât din causa multe
lor semivocale, cât și pentru-oă scrisorea 
— în mod escepțional — deourgea dela 
drepta spre stânga, abia numai ou greu 
putui descifra următorele:

„Ovdje Iezi Milos Brancovicl. Obidje 
mnoge zemlje pogibe na bitkama despo- 
tovin. Ovaj bilieg... ceea ce însemnă cam 
următotele: „Aici odichnesce Milos Bran
covicl. Multe țări a străbătut el și a căcjct 
în luptele despoților. Monumentul...44

Mai departe nu era iegibil. Der și 
sciam destul. Numele corăspundea, llia 
vorbise adevărul și de aceea fără conside
rare la unele puncte întunecate ale vieții 
sale, trebuia să i-se facă o îmormentare 
demnă de descendența sa.

Raportul meu trimis in vale află fără 
vr’o pedecă resolvarea așteptată:

„Se-1 îmormentațl, deore-ce o cerce
tare și de-altfel n’ar promite nici un suc
ces etc.14 Eu aflai de înțeles, că chiar și 
cea mai zelosă comisiune să ocolescă bu
curos, în Noemvre piscul Morinja Pianina. 
Deci: iute la muncă 1 Puterilor unite ale 

omeuilor, mei le succese, să urnâscă ime
diat lespedea, spre a afla înlăuntru o 
adânoime potrivită. Deși asistam la o scenă 
atât de tristă, toturt trebui să zimbesc la 
cugetul, că ce hipoteze profunde vor is'-odi 
vr’odată antropologii asupra provenienții 
unui schelet, al cărui proprietar de rend a 
fost chiar contimporanul lor.

Gorporarul Richter compuse din pusei 
un catafalo, de pe care îl scufundarăm pe 
■amuțitul nostru ospe la strămoșul său 
spre somnui cel vecinie. Și acum: rămas 
bun ție, cel din urmă Brancovicl!...

Petra fu din nou prăvălită la loeu-i, 
uu „Tatăl nostru14 urmă, și — înaltul erar 
să îmi scuze volnica întrebuințare a prafu
lui de pușcă! — comandai o tunătore 
salvă. Atunci se înălța spăriat dintr’o 
spărtură din apropiere un vultur, sus în 
aer, și îccunjurâ timp lung c’o bătaie din 
aripi majestosă mormântul isolat ai Bogu- 
milului...

(„Polit.14) ’Mi-’s. 
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înaintat contra alegerii din partea Sașilor 
a fost respins, pentru că nu s’ar fi putut 
constata, că alegerea n’a fost în modu 
prescris anunțată. Se plânge apoi cores
pondentul, că printr’asta desastrul Sașilor 
în acest cero este sigilat, ou tote că alegă
torii Sași formâză majoritatea. Ei nu s’au 
pregătit oum se cade, și au fost surprinși 
de alegătorii români, cari au venit în nu
măr mare. Se mai plânge corespondentul, 
că Românii au fost fără considerația și au 
ales numai Români, pe oând la alegerile de 
mai înainte majoritatea alegătorilor Sași 
lua în considerare și pe Români și alegeau 
și dintre ei.

Privitor la acâsta corespondență a dia- 
rului „Sieb. JD. Tageblatt" scrie nKron- 
stădter Zeiiungu din loc în numărul său de 
erl următorele :

„Noi, ori cât de sincer regretăm cele 
petrecute în Mercurea, nu ne putem mira 
asupra lor așa cum se miră eorespondentu. 
„Tageblatt“-ului. Nu e lucru firesc, ca Ro- 
mânii, tecțend cum Sașii se Idgă tot mai strîns 
cil dușmanii Românilor, să privâscă și în 
Sas pe dușmanul lor și să caute a-1 scote 
din tote posițiunile? Sasul „liberal" guver
namental, decă nu se va întâmpla în cu
rând o schimbare în politica nostră, i-se 
va înfățișa Românului tot mai mult ca un 
contrar pe tote terenele; el îl va pune înce
tul cu încetul pe aceeași trâptă ou șovi- 
nistul maghiar, fiind-că Sasul sprijinesce 
pe acesta în lucrarea lui de sugrumare, — 
și noi, Sașii vom ține și de aici încolo cu 
puterea, pentru ca să ne lăsăm a fi maltratați 
de ea fără mult sgomot și atât mai temei
nic, câștigându-ne în schimb ura îndreptă
țită a acelora, cari ar trebui să fiă aliații 
noștri “.

Dîeu Bucovina.*)

*) Intârdiată din causa lipsei de spațiu.

— 28 Noemvre 1895.
Ci că un candidat de metropoliă a 

recurs în desperarea sa la un mijloc pănă 
acum neusitat: La 25 Noemvre st. v. 5 ore 
40 minute p. m. se telegrafeză din Vieua, 
biroul al doilea telegrafio, sub Nr. 3989 
următorele: ^Bultowiner Nachrich/en, Cer
năuți. Wiener Zeitung de mâne aduce denu
mirea lui Repta ca metropolit, Zurcan vicar 
general, Ciupercovici în pensia. — RotF.

Gazeta „Bukoviner Nachrichten" primi 
aoestă telegramă la orele 73/4 p. m. și de- 
ârece era subscrisă de Dr. Rott, delegatul 
Cernăuților în camera imperială din Viena 
o primi ea adevărată și-o tipări în Nro 
2154 din 25 Noemvre a. o. Ii pică cam 
straniu mai ales denumirea lui Zurcan de 
vioar generai pentru că-i însurat, der sciind 
că Zurcan este în olubul Hohenwart, credu 
minunea.

Luni, 25 Noemvre, pe la ârele 10 
săra tote birturile și cafenelele discutau nu
mirea și-o luară autentică, căci multi dase 
raita pe la redacțiă să afle adevărul din 
gura redactorului. Cât suspin — n’așl dori 
nici dușmanului — și câte palpitații de 
inimă prin cele 24 de ore, cât a fost lu
mea indusă în erore.

Chiar și în provincia se desbătea de
numirea cu multă vehemență și pote unii 
protopresviterl, dase chiar ordin preoțimei 
de-a pleca la Cernăuți spre a felicita pe 
nou denumitul mitropolit. Așa-i usul, cel 
vechili se uită, cuvinte gole se spun, vremea 
le uită.

Der când arnnoă ;cine-va cu noroiă 
în unul și face elogiurl altuia, să scii, că o 
face din interes propriu. Cam așa s’a în
tâmplat. Străinii ne-au studiat și ne au 
aflat nemernici, căci nu suntem consolidați. 
De-aceea vine apoi unul, care-șl bate joc 
de toți ca astfel Guvernul să-i scotă din 
întunerecul acoperit cu păcate, și care cu 
ori ce preț a jurat a se răsbuna asupra lui 
Ciuperoovicl. Probă : „nebunul din mănăs- 
.tireu trimis pe la „N. ir. Press" din Viena 
și „Politisches Volksblatt" din Budapesta. 
Era adecă un călugăr nebun, Vartolomeiu 
■Stoian în mănăstirea Dragominei. Eostau 
prin mănăstire cuminți și nebuni, dâr ni
meni nu se gândi, că Stoian ar fi când-va 
bun de-a submina posiția unui administra

tor arehidiecesan. Omul când se înâcă se 
prinde și de-o buruână. La 12 (24) Maiii 
1894 se face arătare la Consistoriu o’ar 
trebui trimes Stoian la Sibiiu în oasa alie- 
naților. La 28 August (9 Sept.) 1895 se 
repetă poftirea {Din care causă după un 
an?) și medicul distriotual din Suoeva îșl 
dă părerea, că tote suntînzădar — Stoian 
are să mâră. El și muri la 19 Oct. 1895 
și acuma totă vina-i Ciupercovici. Așa flice 
oine-va, care-a trimbițat prin gazetele 
streine, der — actele Consistoriului vorbeso 
mai mult decât în vidia și banii plătiți 
gazetarilor — cred a fi înțeles, fără de-a 
aduce actele consistoriale. Lumea pricepu 
încătrău se lucră, se scârbise și pamfletele 
nu-șl mai ajunseră scopul.

Ișl gândi altă machinațiuue : II trimet 
pe Ciupercoviol în pensiă pe Repta? îl 
batjocureso, căci făcendu-1 mitropolit îi 
creez o lume, care-1 felioită și a doua (|i 
este desilusionată, er eu ? eu rămân ca 
guvernul să se intereseze și de mine — 
Asta era planul — telegrama s’a trimes, 
lumea a crecjut, oând a doua cji Dr. Rott 
telegrafâză )redaotorului Adolf Wallstein : 
„nu ți-am telegrafat, telegrama falsifioată — 
Wienerzeitung de adl nu cuprinde nimic. 
Dr. Rott".

La 26 Noemvre orele 4 p. m. acesta 
telegramă alineză nervii iritați. Spiritus 
rector se tupileză să nu fiă prins de cătră 
poliția din Viena, căci Dr. Rott în altă 
telegramă, care sosi la 26 Noemvre în 
Cernăuți la orele 6 p. m. (jic®: comu
nica autentic, soirea despre numirea mitro
politului este neadevărată — voiu erua pe 
falsificatorul telegramei Dr. Rott".

Ați audit ce pâte un candidat de mi
tropolia, strigă lumea iritată, căci altul 
n’are interes a mistifica lucrurile. Pe cei 
buni îi aruncă cu noroiu, ca doră nici unul 
să nu fiă numit — și la urmă să 4’că a 
mea este isbânda sunt călugăr și mă pri
cep în machinațiunl, scopul le sânțesce. 
Ce-mi pasă, că pe Ciupercoviol îl va lovi 
damblaua — cetind telegrama și Repta va 
fi indumneejeit, ca mai amar se simță apoi 
lovitura, eră pe cei din Consistoriu, ceri 
voiau să-l pensioneze pe Zurcan să i apuce 
tremuricii, când vor ceti, că el vicar gene
ral îi va alunga la cotruță. Asta a fost 
scopul acestei telegrame false trimese din 
Viena.

Isvorul ei îl vom cunâsce decă, vom 
cerceta cine-i dușmanul oel mai înfocat al 
lui Ciupercovici și rîvnitcrla cârja archie- 
râscă, ca picând ea cumva din mâna acestuia 
să n’o ridioe Repta, ci acela care stă la 
pândă. De oe nu s’a vorbit de-un alt archi- 
mandrit, fiă din Cernăuți sâu de pe la 
mănăstiri? De oei-lalțl n’are frică! Ecă ma
nevra care numai în Bucovina se pote face. 
Aici Românul pe Român murdăresce, străinu 
tace, privesce îi lasă să se mănânce între 
olaltă ca mai ușor să-’i înjuge, pentru-că 
n’au ținut semă de ceea ce li-a spus.

Căletorescu. 

ScoBă română ân Sofia.
înainte cu 8 cjile s’a inaugurat prima 

scolă română primară în Sofia, scolă recu
noscută și subvenționată de statul român 
și pusă sub direcțiunea d-lui Lăzărescu. 
Etă ce sorie despre acâsta inaugurare co
respondentul charului „Adevărul" din Sofia :

„Sedla primară română inaugurată 
erl (19 Nov. st. v.) este de mare folos pen
tru toți supușii români d’aci, cari neavând 
mijloce de a-șl trimite copiii în România 
spre a-șl cultiva limba strămcșâscă, erau 
siliți să-i dea la scolele bulgărescl, unde ne- 
învățându-se românesce, copiii de Români 
ajungeau să nu cunâscă limba lor. Acest 
pericol pentru limba română fu semnalat 
guvernului român de oătră consulul nostru, 
energioul patriot român d-1 Papiniu, și ast
fel se fonda aci o scolă primară română, 
Organisată după sistemul și programa sod- 
lelor urbane din România. Erl colonia ro
mână fu rugată prin o invitațiune a socie
tății de ajutor românescă „Unirea", scrisă 
în limbagiul româno-macedonian spre a fi 
înțeles de cătră popor, ca să asiste la inau
gurare. Erl in’am putut convinge, ce nu-

mărosă și bogată e colonia română din 
Sofia, căol sălile scolei erau pline de su
puși români, tot omeni cu avere și ou multă 
greutate în lumea comercială din Sofia și 
Bulgaria. ț)io supuși români, și nu de a 
dreptul Români, pentru a face o mică deo
sebire, căci toți acești Români macedoneni 
porecliți și „Țînțarl", cu tote că sunt sub 
protecțiunea română, nu se bucură însă de 
drepturile politice în România.

Localul scdlei este forte frumos și în
căpător; scola funcționeză deja de vre-o 8 
dile și numără acum 50 de elevi și eleve 
toți numai supuși români, căci nu se pri
mesc streini. De remarcat e, că printre 
acești 50 de școlari se găsesc vre-o 4copi- 
de Evrei din România, cari locuesc în Sofia. 
Un copil evreu e trimis din Constantinopol 
aci la rude, numai și numai spre a învăța 
românesce. Se speră, oă în cursul anului 
viitor scola va număra peste 100 de elevi. 
Inaugurarea s’a făcut cu tot ceremonialul 
obicinuit. Servioiul religios a fost oficiat 
de cătră Mitropolitul Partenie, 6r deschi
derea o făou d-1 ministru plenipotențiar 
Papiniu, care în numele guvernului român 
ținu un frumos discurs, relevând mai ales 
faptul cât de trebuincios e pentru Ro
mânii cari trăeso in streinătate de a da 
copiii lor la scola românescă, și a-i învăța 
astfel limbă strămoșâscă; căci prin con
servarea și cultivarea limbei ce vorbim 
vom ajuta la progresarea Patriei. Mai vor
biră încă președintele sooietăței române de 
ajutor „Unirea", directorul și direotorea 
scolei. piua de erl a fost o sărbătore pen- 
tra colonia română de aci, și se vedea pe 
fețele tuturor bucuria.

SOIRI ULTIME.
BucurescT, 9 Decemvre. La ale

gerile colegiului I de cameră au 
învins asemenea aprdpe în tdte ju
dețele candidați! partidei liberale. 
Din oposițiune au tost aleși numai 
conservatorii Al. Marghiloman, Can- 
tacuzino-Pașcanu și M. Ghermani. 
La Râmnicul Sărat a fost ales în 
locul întâift și d 1 Ionel Grădișteanu.

Viena, 9 Decemvre. Agitațiunea 
antisemită continuă. Acjl s’au ținut 
doue adunări antisemite de femei. 
Alegerile comunale se cțice, că se 
vor face la începutul lui Februarie. 

NECROLOG. Vasile Dan subjude 
reg. în pensiune în urma unor suferințe 
grele, provecjut cu s. taine și-a dat nobilul 
său suflet în manile creatorului astădl îu 
27 Noemvre 1895 st. v. la 3 ore a. m. în 
etate de 49 ani, lăsând în adine doliu pe 
neconsolabiia sa soțiă, fiice, frați, socră, 
cumnațl și cumnate. Rămășițele pământescl 
ale scumpului defunct se vor așecjaîn cimite- 
rul gr. or. din ZernescI MercurI în 29 
Noemvre la 12 ore a. m. Despre aoesta 
ireparabilă perdere încunosoiințez pe tote 
rudeniile, prietinii și cunoscuții răposatului.

ZernescI, 27 Noemvre 1895.
Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine

cuvântată.

Suntem rugați a da loc nrmătorelor rânduri 

Părintele Romul Orbeanu din IolăndelJ 
e rugat să publice numele contribuitorilor 
pentru scola gr. cat. din acel loc îu tote 
cjiarele, în cari a fost publicat și Apelul 
pentru colecte.

A. Severii.

Voci din public/)
Stimate Domnule Redactor!

Referitor la „ultimul cuvânt" publi
cat în Nr. 263 al prețuitului D-Vostră diar, 
și subscris de d-1 George Popp, Vă rog să 
bine-voițl a-ml da loc pentru următorul 
mic răspuns:

Posiția meă nu-’ml permite de-a mă 
demite în polemii injuriose ca cele publi
cate în numărul amintit mai sus. La ce
rerea unui Domn din societate am făcut 
constatarea unui fapt, ce s’a petrecut îna-

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

intea ochilor mei, care constatare s’a pu
blicat, și pe oare o susțin în totă întregi- 
tatea ei.

Brașov, 28 Noemvre 1895.
Ou totă stima: 
Lazar Nastasi.

Onorată Redaoțiune!
Față de declarațiunea celor doi ohel- 

nări, la oare se provocă D-nul George 
Popp în ultimul său cuvânt din Nr. 263 
al „Gazetei" subscrisul declar, că decă 
D-nul G. Popp e mulțămit cu ea, eu n’am 
motiv, să fiu nemulțămit. Ei n’au vădut, 
eu însă am vădut bine și ce am văcjut am 
și constatat. Fiind-că ’i-se pare D-lui G. 
Popp hazliă constatarea mea, semn că-i 
plac hazurile, de aceea ca să-i fao plăcere 
îi servesc și eu cu următdrea istoriă hăz- 
lie, tare potrivită la incidentul acesta:

Istoria se petrece înaintea tribuna
lului : Măi țigane! Ai furat calul omului!

— Nu-i adevărat Măria sa, eu nu 
l’am furat.

— Te-au văcjut doi omeni din sat.
— Mă rog la Măria sa, apoi eu aduc o 

sută de inși martori, cari nu m’au văcjut.
Brașov, 28 Noemvre 1895.

Sterie Stinghe. 
câroiumar și proprietar.

DIVERSE.
Cuinîși petrec Chiuesii? Adevăratul 

Chinez n’are obiceiul de-a se plimba niolodată 
ca Europânul. Decă n’are afaceri, pe cari 
el le împinesce tot-dâuna în fugă, atunci stă 
și să odihnesoe în casa lui. Rar poți vedâa 
vara pe câmp câte-un Chines, der nici atunci 
nu se plimbă, oi adună locuste în nisce 
cutii de hârtiă, pe cari, după ce le duce 
acasă, le bagă în codă nisoe fire de iarbă, 
ca să nu se pdtă mișca. Așecjă apoi două 
locuste lângă olaltă și asmuță pe una în 
contra celei-lalte, desfătându-se în lupta aoest 
a locustelor. Petrecerea cea mai plăcută a 
Chinesilor este liberarea locustelor. Se fac 
figuri forte variate, având mai ales forma 
unor fluturi. Acestea să atârnă de lc- 
custe, oarl apoi se lasă să sbore în aerul 
liber. Figurile acățate de ele produc atunci 
un sunet în aer. Este forte lățit între ei și 
jocul cu pila (minjea), care o aruncă în sus 
cu piciorele și grijesc cu toții nu cumva să 
cadă jos. La jocul acesta iau parte bătrâni 
și tineri. Jocul fetelor este de comun jocul 
domino. Tinerii jdcă cărți. Cărțile de joc1 
ale lor sunt cu mult mai mici decât ale 
nostre; de obiceiu cam cu 2 cm. mai mici. 
Pe fiă-care carte de joc sunt chipuri roși 
și negre și alte semne diferite. Jocul în 
cărți, cu puține escepțiunl, la ei nu se. face 
pe bani. Mai au ei un joc, unde toți stau 
în jur de masă, pe care este un vas cu 
nișce figuri pătrate. Din vas scot pe rând 
câte-o figură, apoi întorc, pătratul și-l aruncă 
erășl în vas și după numerii de pe fața 
de sus câștigă, ori perde. Jocul cel mai 
vechiu este ciaimu pe care îl jocă numai 
în deoursul prânzului ori după prând. Jo
curile de comun se întâmplă ou mult sgo
mot. Chinesii peste tot numai atunci îșl pe- 
treo bine, când fac mult sgomot.

Glume. 0 fată tinără (întrebând pe 
neguțător): „Cât oostă stofa acesta?" — 
Neguțătorul : „Un sărut per metru." — 
Fata-. „Bine, te rog dă-ml cjece metri".— 
Neguțătorul: „ț)ece metri fac flece sărutări." 
— Fata: „Da, socotela o va achita bu
nica mea."

*
Profesorul (cătră școlar): „Spune-mi, 

Vasile, unde am rămas mai pe urmă cu 
lecția?" — Școlarul: „Acolo, unde mi-ai 
fost dat două pălml, d-le profesor!"

*
Servitorea: „La drăguțul meu merg 

tote lucrurile ca vântul: Alaltă-erl ne-am. 
cunoscut, ieri ne-am logodit și acjl ’mi-e și 
dator cu 100 fi."

*
Practic. „Pentru-ce mergi d-ta tot- 

deuna cu miresa la gară ?"' — „Pentru-că 
acolo o pot săruta fără genare, dedre-ce 
toți cred, că-mi iau rămas bun dela ea."

Proprietar: Dp. Aus*ei  ÎWureșsanu.

Redactor responsabil: Sregoriu rflaior.
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Cursul fa bursa din Viena.
Din 9 Decemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.75
Renta de oordne ung. 4% . . . 98.75
Jmpr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% . 124.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.40 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.— 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 94.70
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. ou premii .... 153.25
Xiosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 141. —
Renta de hârtie austr..........100.30
Renta de argint austr.......... 100.30
Renta de aur austr............... 121.90
Losurî din 860 ......................... 147.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 1021.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 436.—
Acții de-ale Băncei austr. de oredit. 372.50
Napoleoudorî.................................. 9.67
Mărci imperiale germane . . . 59.3272
London vista....................................121.90
Paris vista.................................. 48 27
Rente de oorone austr. 4°/0. . . 99.80
Note italiene.................................. 45.10

Galbeni Gump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 128.'/2 Vend. —.—
Lire turoesol Cump. 10.78 Vend. —
Mărol germane Cump. 58.70 Vend. —.—
Son’s, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.—

Se caută un pădurar
cu bune re

Cursul pieței Brașov.
Din 9 Decemvre 1895.

ferente, care se consimtă a se în
sărcina cu dresarea unui Câ
ne Pointers.

A se adresa prin scrisore la
Bancnote rom. Cump. 9.50 Vend. 9.52
Argint român. Cump, 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.58 Vend. 9.61

Ageiwe Havas
860,3—3 Bucuresoi (România).

Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potă face și reînoi 

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

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

lămurit și s& arate și posta ultimă.

Administrat. „Gaz. Trans.“

Anunciuri
(inserțiuni și reclame)

Suntă a se adresa subscrise, 
adminîstraiiuni. In cașul pu

blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

Admînîstr. „Gazeta Trans.“

ZMZ e r s va 1 trexA-iArilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 3 Octombre 1895
Budapesta-Predeal Criiirișu — Turda

Tren 
deTrenă 

mixt- persdn.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persdn. ni^x^ă
Trena Tren 

accel.

Trenă 
de

Tren 
aecol. person.

trenu 
de 

persdn.

trenă 
mixtă

trenu 
mixtă

trenu 
de 

person.

trenu 
do 

person.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

10-
8.30

11.21
1.33
3.42
3.58
4 38
520
5.43
6.32
7.16
8.07
5.34
8.49 
9.06

10.12
10.42
11.01
11.09
11.31
11.48
12.25
12.52
1.06
1.37
1.52
2.13

i 2.32
3 04

i 3.40
4.03

I 5 34

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10 37

6 12
6.41
7.16
8.-

5.10
8.00

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50

1.25
1.43
1.52
2.18
2-40

Tren 
de 

person, j

Tren 
mixt

8.05
5.45
9 02'

11 33
1.48
2.06
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59

Tr. mix.,
8 40'
9.08

10.40
11.25
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
7.50
8.30
9.03
9.38

10.25

2 15
9.15

11.12
12.48
2.12
2.20
2.50
3.26

pl-

l 
sos.l 
pl. 1

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok . .
P. Ladâny. .
Oradea-mare .

808,

Trenii Trenu 
de 

mixtu persdn.

2.25
3 14
4 07
5.07
5.40
7.19

8.10
8.51
9.37

10.27
10.42
12.21

Nota: Orele

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.381

9 09

9.42
9.44
9.59

10 22
10.511
11.12
12.26*
12.58

1 15}
1.341
2.09'
2 19
3.01
3 31
9.30,

Y 
sos. [ 
pl. Ipl.

Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia . .
B -Huiedin
Ghârbău .

Clnșiu .

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud

Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

Oopșa-mioă
Mediaș . 
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalâu . 
Homorod .
Agoșt.onfalva 
Apsța . .
FeldioraY

sos. i
pl. J Bra?ov * 

Timiș . 
Predeal 
Bucuresoi

I
Y

80S.

1
/ pl.
Isos.
A

pl. 
sos.

1 pl-
Isos.
A

I pl- 
|8O9.

A

U!’. 

î 
■pi.

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

<dou®Q

<e
as

S5
“7.01
6.-
5.11

O
'a
a 
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

1 55
7.25
Ă23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

11.01
10 45

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

Cucerdea — ®șorheiu — Regla.-să.sesc
Trenu 

de 
persdn.

3.F1
3.52
4.37
5.26
5.36
7.19

Trenu 
de 

persdn 
"CT

9.40 
10.23 
11.11

Trenu 
de 

persdn.

f pl.
• tsos.
. pl.

Cucerdea
Ludoșu. 
Cipîiu .

sos. )
pl. / Oșorhein .
sos. Regh.-săs..

însemnate în stânga stațiunilor 
însemneză drele de nopte.

7 33
7.53

11 -
11.20

4.- 10.21 T
4-20 10.41 1

Ghiriș
Turda

7.08
6.39

5.23
tr.mixt

4.48
4.23
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54
------ 1

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
553
5.32
4 27
353
3.37
3 16
2.45
2 18
142
1.12
8.35

Tren 
de 

persdn. 
Tos

828
8.01
3.15

4.43
2.17

11.32
11.17
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

î 5.10
4.50

10.30
10.10

3.30
3.10 8.52

9.12

Copșa-inlcft — Sibiiu — Avrigtt — Făgârașîi
trena 

de 
persdn.

Tren 
mixt

trenă 
de 

persdn.

trenă 
mixtă

trenă 
mixta

Tren 
mixt

trenă 
de 

persdn.

trenă 
de 

person.
1

pl. Copșa mică . so«. 
Ocna . . .

S’°s. 1 O.K-- f P1-pl. 1 Slblin • • • Isos.

Avrig . . .
sos. Făgăraș . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02

3.39
2 01
1 31

în totă
5- *—1 
a * CD -rr
ft

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

4 45
6.35
7.01 

în totâ.

2 *
i»

11.34
1.03
1.25

7.10
8.50
9.15

t s a
f

1

4

«a 
F

k

5.12
4 49

12.35
11.01
10.30
8.33
6.54

1.46
3.31
6.08 3.28 4.05

S i ni e r i a (Pis It) — II u n e <1 6 r a
trenu 
mixtu

trenă 
mixtă

trenă 
mixtu

trenu
mixtu

trenă 
mixtă

trenă 
mixtu

trenă 
mixtu

trenă 
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

Simeria........................
Cerua.............................
Huueddra....................

• 10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.28
10.46
11.12 s

4.50
4.34
4.10

8.34
8.14
7.45

IS r a. sov— Zernești
trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

8.35
10 28

4.55
6.36 TA

Brașov .........................
Zerueștl........................ î 7.36

6.06
1.29

12.05

îl ii r e ș - th m d o * - 0 | a t r i ț a
4.- 
5 03

* 9.10
§10.28
£12 41
» 1.54
S 3.02
1 341
Ș- 4 55

4.20
5.35 

a! -

«§

Zi O

1

•

F

•

Mureș-Ludoș ....
Z a u.............................
Țagn-Budatelied . . .
St. Mihaiu de câmpie . 
Lecinta........................
Ș.-Măghiărnș .... 
Bistrița........................

a !

F

6.46
5.49

7.21
6.24

o <15
p 2 5CC< CD'
9.40
8.46
7.43
6.52
5.55

6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

s ș-
"3 
£ âs
O 8

4.50 
3 44
2.48
2.01
1.16

Trenu 
de 

persdn.

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.49

Trenu 
de 

persdn, m*xtu

Trena

S i I» i i u — I' i s n ă d i e.
trenu
mixtu

trena
mixtu

Aradu
Vinga
Tiinișora 
Segedin .

6.20 11.30 5. -
7.08 12.47 6.14
8.01 2.05 7.39 *1.26 7.38 12.33 V

10.55
10.11

8.15
5.59

6
1

10.43
9.42
8.20
5.-

3.44
2.40
1.12

8.31
7.43
6.55
5.50
5.04
3.25

1.18
12.32
11.43
10.35
10—
8:25

trenu 
mixtă

5.30
5.43
6.06

1.36
1.49
2.12

trenă 
mixtă

pl. Sibiin
„ Selemberk „ 
r Cisnădie pl

sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în dr^pta de

7.10
6.57
6.36

9.20
907
8.46

jos în sus. — Nutnerii îucuadrațl cu linii mai negre

Sigbsgoi-a—O«l®E-beâ«j-secwesc.
trenă 
mixtă

trenă 
mixtu

trenu 
mixiu

trenu 
mixtă

3 22 11.08 Sighișora . . . 9.51 5.32
4.14 11.48 Hașfaleu . . . 9.02 4.54
6.20 1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 3.-

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


