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înscenare cinică.
In fața acuaațiunilor celor mai 

sdrobitore, îndreptate contra gu
vernului din partea oposiției în afa
cerea brutalităților și abusurilor co
mise la alegerea din Stomfa, minis
trul de interne Perczel n’a găsit nici 
un cuvent spre a desaproba purtarea 
scandalbsă a bmenilor sei, ci a avut 
curagiul a-i lua încă în apărare, con
testând, că informațiunile oposiției 
ar fi esacte și susținând în mod cinic, 
că la t6te alegerile din Stomfa dela 
1868 încdce s’a observat aceeași or
dine în așe$area partidelor la actul 
electoral.

Principiul despotismului este îna
inte de tote se-șl ia în apărare unel
tele sale. T6tă lumea e convinsă 
despre procederea brutală și neu
mană a organelor guvernului la me
morata alegere, numai ministrul de 
interne, care e dator se vegheze, ca 
se nu se comită nici o ilegalitate, 
nici un abus, nu scie nimic despre 
ceea ce s’a întâmplat. El nu se gân- 
desce, decât la chipul și modul, cum 
se ascundă nemernicia organelor sale.

E cu atât mai periculosă me
toda acâsta, de-a sfrunta adeverul 
în interesul vremelnic al celor dela 
putere, cu cât absolutismul lor se 
eserciteză sub masca constituționa
lismului, care, vorba lui Hollo, — 
când este mincinos, e mai reu, de
cât absolutismul.

Der pe când ministrul de in
terne, în fața conaționalilor sei din 
oposițiă totuși nu s’a desbrăcat de 
orl-ce genă în respunsul seu, prin 
care a voit se spele pe Arap, pe 
atunci șeful lui,baronul Banffy Dezso, 
favorisat și de împrejurarea, că avea 
se se declare într’o cestiune pri- 
vitdre la naționalități, a dat o probă 
de cel mai perfect cinism îd răspun
sul seu de erl la o interpelațiă a 
deputatului Șerban.

Nu s’a temut Banffy de astă- 

dată, că va fi întimpinat de strigă
tele de indignare ale oposițiunei ma
ghiare, căci se tracta de cestiunea 
dâcă într’adever fișpanii din comi
tate persecută naționalitățile, cum 
susținuse numitul deputat.

Ei bine, ministrul-președinte 
Banffy — același Banffy, care un 
lung șir de ani a maltratat naționa
litățile din două comitate ardelene 
— se simte de-odată ofensat și „pro- 
testeză hotărît44 în contra afirmărei, 
că fișpanii persecută pe Români în 
comitate și uneltesc în tot chipul 
contra lor, ca să-i eschidă dela func
țiunile administrative etc. Tote afir
mările de felini acesta le declară 
simplamente de neadevărate și, spre 
a pune vârf cinismului său, încheiă 
cjicând, că, de-orece nu-i sunt cunos
cute abusurl de acelea, nici că le 
păte pune capăt și nici nu pote 
trage consecențele.

Va să cțioâ cu ocasiunea acesta 
ministrul-președinte a căutat să se 
îngrădâscă chiar și în contra even
tualității de-a lua posițiă față cu 
vre-un abus, său vre-o persecuțiune' 
contra Românilor. El a evitat de-a 
promite măcar, că în viitor va ve- 
ghia, ca să nu se întâmple perse- 
cuțiuni, și s’a- mărginit numai a 
afirma, că n’are cunoscință despre 
asemeni persecuțiunl.

Când va ave însă cunoscință 
Banffy, că Românii sunt nedreptă
țiți în comitate, decă va aștepta se 
fiă informat dela cei ce persecută 
și nu va ține semă de arătările și 
plângerile celor persecutați?

Despre aceea, dâcă Românii sunt 
eschiși, ori nu dela funcțiunile ad
ministrative, nu mai trebue să pier
dem cuvinte. E prea bine cunoscut, 
cum stăm în privința acesta. Cu atât 
mai mult trebue se bată la ochi, 
când tocmai un Banffy, care a cu
rățit chiar și pe notarii români din 
comune pe timpul când era fișpan, 
vine să nege categoric, că Româ

nilor li-s’ar pune pedecl la ocuparea 
funcțiunilor.

Decă ministrul-președinte a pro
testat contra „înscenărilor41 cu acu- 
sarea fișpanilor, că părtinesc și pri
gonesc, atunci orl-ce om iubitor de 
adevăr trebue la rândul seu să pro
testeze sărbătoresce în contra însce- 
nărei cinice, prin care densul vre 
se acopere lapte, cari au nemulțu
mit și nemulțumesc o țâră întregă.

CRONICA POLITICA.
— 29 Noemvre.

Sub titlul „Testamentul politic al 
contelui Taaffe11 a apărut la Carol Gerold 
în Vieua o broșură anonimă, scrisă pro
babil de un bărbat, care a stat aprope de 
răposatul fost ministru-președinte austriac, 
și oare espune acum politica decedatului 
politician. In amintita broșură se spune 
între altele, oă Taaffe s’a bucurat de o în
credere estra-ordinară a corânei, fiind încă 
din copilăria amio sincer al împăratului 
Francisc Iosif, și că el n’a abusat nicl-o- 
dată de simțămintele printinesol ale mo- 
narchului. Când în 1879 Taaffe a luat 
asupră-șî a doua oră cârma guvernului aus
triac, a declarat sincer, oă „voiesce să gu
verneze fără Germani contra Germanilor* . 
Mai departe se spune în broșură, că Taaffe 
pentru de-a împăca tote naționalitățile din 
Austria s’a nisuit să nimicescă puterea Ger
manilor, ca partid politic.

*
Privitor la evenimentele din Turcia 

se anunță din Constantinopol, că versiuni 
contradictorii circulă asupra motivelor fugii 
lui Said-pașa; pănă acuma este ou nepu
tință de a-le controla. Se dice, că Said- 
pașa a refusat de-a lua marele v’ziriat cât 
timp nu se va restabili ordinea, și cât timp nu 
se vor primi măsurile propuse de densul pen
tru a liniști situația internă și esternă. Ri- 
dioându-se un conflict în acestă privință 
între Sultanul și Said-pașa, acestuia din 
urmă i-ar fi fost frică pentru siguranța sa. 
Mai departe se anunță, că în 7 o. un băr

bat în vestminte turoesol a sărit spre tră
sura Sultanului, când aoesta se reîntorcea 
din moșeă, și îi întinse o sorisâre. Omul a 
fost arestat numai decât, er Sultanul într’a- 
tâta s’a spăriat încât s’a făcut palid ca 
mortea. Conținutul scrisorei, care probabil 
are se fiă o petițiune, nu este ounosout.

*
Pol. Corr*  anunță, că miuistrul-pre- 

dinte bulgar Stoilow s’ar fi esprimat în clu
bul partidului național, că prințul Ferdi
nand din nou a făout înaintea lui deola- 
rațiunl privitore la botezul principelui moș
tenitor, care se va săvârși în 18 Ianuarie 
1896.

Un studiu politic.
ÎF i n e.)

Neklan continuă în broșura sa 
politică astfel:

PeDtru întărirea celor spuse și pentru 
dovedirea aserțiuuei mele, că sugrumarea 
Nemaghiarilor li-se pare Maghiarilor tot 
așa de naturală, ca și pânea de tote flilele, 
nu voesc să mă provoc la pressa maghiară, 
care cu-o turbare'nespusă se arunoă asupra 
tuturor acelor14, cari observă o atitudine oon- 
trară față de lățirea „ideii de stat maghiar și 
prin acâsta, după cum afirmă pressa maghiarii, 
comit o mai mare crimă decât tradarea de 
patriă. pic, că nu vreu să mă provoc la 
pressă, deore-ce machinațiunile ei, sprigi- 
nite prin tăcerea binevoitdre a presse 
austro-germană, — din care străinătatea 
îșl trage informațiunile sale asupra stărilor 
din monarchiă, — chiar și Germanilor 
austriac! le-au fost necunoscute și numai 
acum mai târejiu au ajuns pe încetul ome
nii la cunoscință lor.

Din oontră însă, voesc să reproduc 
aici oa material clasic enunciările p”ivitore 
ia acest fapt tăcute în public din partea a 
trei miniștrii unguresol, și încă le reproduc 
după „Nene Freie Presse*,  în oașul de față 
isvorul cel mai neîndoielnio.

Aci Neklan reproduce diferite 
pasagii din vorbirile miniștrilor 
Hieronymi, Wekerle și Szilagyi, ținute
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Mărturisirea.
de Guy de Maupassant.

Margareta de Thârelles trăgea de 
mdrte. Deși era abia de ciucl-deol și cinci 
de ani, părea, oa și când ar număra șâpte- 
decl și cinci. Mai palidă oa acoperemintele 
patului, zăcea densa horcăind și ouprinsă 
de nisoe spasmuri grozsve, fața ei era mis
tuită de chinuri, privirea ațintită a spaimă, 
ca și când ar vedâ ceva înfriooșat înainte-i.

Sora ei Susana, cu șese ani mai bă
trână decât ea, sta în ghenunohi lângă pat 
și suspina. Pe-o masă, ce sta la capul 
muribundei, ardeau două luminări, oăcl aș
teptau pe preotul, care avea să împărtă- 
șescă pe muribunda cu sfântul maslu.

Chilia avea aspectul posomorit, pro
priu fiă-cărei odăi mortuare — aspectul 
despărțirii desnădăjduite. Pe mese, pe că
min se aflau sticle ou lâcurl, prin unghere 
erau bucăți de pânză, pe cari le asvîrlise 
acolo mătura, ori le-a aruncat vre-o lo
vitură de picior. Chiar și scaunele și foto- 
liurile, cari steteau în disordine împrejur, 

păreau a fi îngrozite, ca și oând ar fi aler
gat unele peste altele în tote direcțiunile. 
Mortea, înfricoșata morte, aștepta nerăb
dător, ascunsă în dosul perdelelor patului 
mortuar.

Era mișcătore istoria acestor două 
surori. Pretutindeni era ounoscută istoria 
lor și din mulțl ochi a stors lacrăml fier
binți.

Susana, cea mai bătrână, fusese odi- 
Dioră iubită ou patimă, și ea încă iubia pe 
tînărul bărbat. Ei se logodiră și pe când 
tocmai așteptau <jiua ficsată pentru sărbă- 
rile căsătoriei, Henry de Sampierre muri 
de-o mdrte subită.

Desperarea tinerei fete nu cunoscea 
margini. Ea promise că nu se va mai mă
rita după nimeni, și îșl ținu cuvântul. îm
brăcă haine de văduvă și nu le mai depuse.

Intr’aoeea veni într’o dimineță la ea 
sora ei, mica ei soriâră, care era abia de 
doi-spre-cjeoe ani, se aruncă în brațele oelei 
mai bătrâne și cjise: „Dragă soră, nu voesc 
se fi nenorocită. Nu voesc, ca întrâga ta 
viâță să plângi. Nicl-odată nu te voia pă
răsi, niol-odață, nicl-odată'. Nici eu nu mă 
voiă căsători! Pentru tot-dâuna voiQ ră

mânea la tine, pentru tot-dâuna, pentru tot- 
dâuna !“

Emoționată de acestă dovadă a iu- 
birei de soiă, Susana sărută oopila, fără a 
da vre-un credământ vorbelor ei.

Dâr micuța îșl ținu cuvântul, și cu 
tâtă stăruința celei mai mari nu se căsă
tori. Ea era frumosă, chiar forte frunăosă 
și nu i-au lipsit pețitorii amabili, der ea 
nu-șl părăsi soriora.

K1 $
❖

Ele petreceau fiă-care di împreună, și 
nu se despărțiau nicl-odată. Mergeau mân
dre una alăturea de cealaltă, și erau nedes
părțite. Margareta însă era vecinie tristă, 
deprimată, părea a fi mai posomorită decât 
sora ei mai mare, ca și când marinimosa-i 
jertfă i-ar cădea prea greu. îmbătrânea mai 
repede, părul ei încărunți deja la trei-cjecl 
de ani și suferind des, dânsa părea chi
nuită de o durere necunoscută, care o 
sfâșia.

Aoum însă sora mai tînără zăcea de 
morte. De două-flecl și patru de ore ea nu 
mai vorbise un siugur cuvânt. Abia, când 
se orepâ de cjiua <jlse :

— „ChiămațI preotul, Ora a sosit44.

Și apoi rămase zăcând pe spate, cu
prinsă din când în când de convulsiuni, 
și cu buzele tremurătore, ca și cum 
s’ar înabuleji pe ele vorbe înfricoșate, fără 
însă de-a se putâ audi; privirea ficsată a 
ochilor ei era înspăimântătdre; soru-sa, mis
tuită de durere, îșl răzimase fruntea pe 
marginea patului și năpădită de lacrimi re- 
peția ârășl și ârășl: „Margareta mea, mi- 
ouța mea Margaretă!44

Ea o numise tot-dâuna „micuța mea44, 
precum și Margareta numise pe sora ei cea 
mai bătrână „măncica mea44.

Se audiră pași pe trepte. Ușa se des
chise. Se ivi un ministrant după care 
urmă bătrânul preot în ornat. Când îl văcju, 
murinda fu cuprinsă de un fior, deschise 
buzele, borborosi câte-va vorbe și-și strînse 
convulsiv degetele-i slabe.

Abatele Simon păși la pat, o apucă 
de mână, o săruta pe frunte și cjise cu 
voce blândă:

— „Dumnezeu îți iartă, copila mea; ai 
ouragiu, momentul a sosit; vorbesce44.

Margareta fu ouprinsă de un cutre
mur atât de puternic, încât chiar și patul 
se sgudui în urma cutremurului ei. Apoi 
bâlbăi cu greu: 
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cu diferite ocasiuni, în care acești 
miniștrii mărturisesc, că esistă „rele 
sociale, cari trebuesc sanate“; că 
„pentru resalvareă cestiunei națio
nale este de lipsă o lucrare con- 
secuentă", că „agitațiunile contra 
statului maghiar sunt nutrite din 
afară<l, că „nu se p6te suferi ata
carea intregității statului maghiar" 
etc. și apoi Neklan coutinuă astfel:

Despre modul oum „prooed Maghiarii 
față eu instrucțiunea publică se pâte con
vinge ori și cine din raportul lui Ludovic 
Lang, făcut înaintea Congresului higienic 
demografic ținut în Budapesta. In acest 
raport se constată, că înmulțirea scolelor 
poporale maghiare se face mai rapid de
cât îmulțirea scolelor poporale peste tot, 
și că dintre 6458 scâle poporale fără limbă 
maghiară, 4072 s’au schimbat în maghiare, 
înamestecate și în scoli de acelea, în cari 
limba maghiară funcționâză, ca obiect de 
învățământ. Mai departe să spune în ra
port, că dintre 185 de scoli medii (gim- 
nasii), după limba de propunere sunt: 129 
maghiare, 45 amestecate, 7 germane, 4 
române și nici una slovacă. Iu rote acestea 
sooli însă limba maghiară se propune ca 
studiu obligat.

nLa noi," îuchieă raportorul „îmulțirea 
soolelor poporale se îndrâptă după lățirea 
limbei maghiare, și este probabil și de 
sperat, că numerose scole, în carl de pre
sent limba maghiară nu figurâză ca limbă 
de propunere, peSte puțin vor fi maghia- 
risate.0

Cum-că limbile nemaghiare sunt pri
vite în Ungaria ca limbi streine, apare forte 
clar din vorbele contelui Albert Appomji, 
care cu ocasiunea desbaterii asupra ces
tiunei naționalităților în ședința camei ei 
ungare dela 24 Noemvre 1894 dise urmă- 
torele: „A numi națiune, o parte din po- 
porațiune, care vorbesce limbă streină, 
este un non-sens de drept public". Și la 
acâsta „Neue Fr. Pr.“ observă, că „contele 
Apponyi a vobit cu acesta ocasiune în 
adevăr ca un bărbat do stat asupra ces
tiunei naționalităților."

Vorbind apoi Neklan despre mij- 
lbcele mairecenteîntrebuințate pentru 
lățirea ideii de stat maghiar, amin- 
tesce între altele disolvarea partidului 
național român, pedepsele impuse ace
lora, cari eventual vor lua parte la 
adunări naționaliste, oprirea și con
fiscarea tipăriturilor și cparelor ^in 
România, violarea secretului epis
tolar etc.

Tot aci mai vorbesce Neklan 
despre introducerea căsătorei civile 
obligătbre și tendințele ce se ur
măresc prin acesta; apoi despre ac
țiunea partidului poporal catolic, 
care vrea se folosâscă pe naționali
tățile nemaghiare din Ungaria ca 
armă contra partidului jidano-ma- 

ghiar dela putere; și în fine spune, 
că cele trei naționalități nemaghiare 
din Ungaria: Românii, Slovacii și 
Serbii au hotărît în congresul ținut 
la 10 August a. c. se pășescă cu un 
nou Memorand înaintea corbnei.

Atrocitățile dela Stomfa.
Am amintit erl de limbagiul înfocat 

și esacerbat al foilor oposiționale maghiare 
față cu barbariile sevârșite de argații pu
terii la alegerea din Stomfa.

In „Magyar Hirlap* * Iuliu Horvath se 
pronunță așa: „Intr’adevăr critioa stă în
mărmurită înaintea orgiei aceșteia a ilegali
tății și a barbarismului, ce se numesoe ale
gerea dela Stomfa, și față cu care chiar și in
dignarea își pierde faoultatea de-a se ma
nifesta. Muți i-o arătăm națiunei: âtă 
acesta e constituția ta, libertatea ta, onorea 
ta!.... In asemeni împrejurări alegerea din 
Stomfa se înfățișâză ca o victoriă strălu
cită pentru partida poporului, care deși nu 
are în dietă decât un singur deputat, to
tuși a bătut fără răsboiu, fără de bătălia 
guvernul și maioritatea lui, pentru-că a 
dovedit acum prin fapte, că acest guvern, 
călcând în piciore legea, al căreia păzitor 
ar trebui să hă, și acesta maioritate, vo
tând în detrimentul constituției, a Ipierdut 
dreptul de a conduce țâra, precum și drep
tul, de a ridica acusațiunea contra altor 
partide, ce distrug și resvrătesc țâra. Căci 
cine este un mai mare distrugător al țârii, 
decât acela, care confiscând mijlocele le
gale nu-i lasă țârii altă alegere, decât râs- 
vrâtirea?"

— „Șe4i, sora mea cea mare j ascul- 
tă-mă".

Abatele se aplecă spre Susana, care 
sta încă tot înghenunchiată înaintea pa
tului și o ridică. El îi ajută să se așede 
într’un fotoliu și apucând ou amândouă 
manile câte-o mână de-a surorilor, disc:

— „Atotputernice Domne! Trimite-le 
lor putere și fi îndurător!"

Și Margareta începu a vorbi. Singu
ratice, rupte, și ca smulse eșiau cuvintele 
din gâtlejul ei.

*
A -f.

— „Iertare, soră! Te rog iertă-mă! 
Ah de-ai soi, cât de tare m’am temut în 
decursul întregei vieți de acest moment!"

Plângând îi răspunse Susana: „Ce 
să-ți iert, miouța mea ? Tu mi-ai dat totul, 
ml-ai jertfit totul! Tu ești un ânger...."

Margareta însă o întrerupse: „Taci, 
taci! Lasă-mă să vorbeso.... Nu mă între
rupe.... Grozav... Lasă-mă să spun tot... 
pănă’n capăt, fără să vorbescl.... Ascultă.... 
Tu îți aduci aminte.... țl-aducl aminte.... 
Henric...

Susana se cutremură și privi la so
nora sa. Acâsta continuă:

In „Nemzeti Ujsăg*  scrie JvorKaas în
tre altele: „Ei proced mai orud, mai neu
man cu fii țârii, decât cu dobitooele. Care 
ministru ar suferi ca sâ fiă chinuit boul 
său, calul său in frig și în ploiă totă nop- 
tea sub ceriul liber timp de 36 de ore? 
Alegătorii au fost înoungiurațl de înarmați, 
au fost despoiațl de libertatea lor, ca să 
li se oonfisce drepturile; li s’a luat chiar 
focul încălditor, li s’au luat victusliile. Ga- 
țtcii sălbătici indianl sunt mai umani de
cât miniștrii UDgurescI !“....

In „Magyarorszâg* , Lud. Hollo scrie: 
„Nu mai vorbim de aceea, cum alegătorii 
eu sutele au fost împiedecați de a-șl eser- 
cita dreptul constituțional, sub pretexte 
de nimic, o'uu suris cinio; dâr a ținâ 1500 
de omeni afară în viscol, ploiă și zăpadă, 
sub cerul liber, departe de orl-ce adăpost, 
a nu lăsa să li-se aducă de ale mâncării, 
a-i opri chiar de-a face foc în aceea nopte, 
ea să-’șl încălcjescă membrele înghiețate, 
acâsta este o astfel de mișeliă (gszsâg) 
pentru a căreia condamnare n’avem cuvin
te destul de tari. Păcat că bătaia corpo
rală este desființată, căci astfel de organe, 
cari ou o crudelitate atât de mișelâscă 
periclitâză sănătatea a 1500 tați de familiă, 
ar trebui să fiă aruncați în cele mai adânci 

temnițe și să fiă aduși pe fiă-care lună 
numai odată afară, pentru oa slugile hin
gherului să leț măs.ire două-decl și cinol. 
Locul, unde îi vor nemeri aceste lovituri, 
doră nu va avâ o piele atât de nerușinat 
de grosă, ca fețele lor".

Afacerea preotului Lepsânyi.
— Din camera ungară —

In ședința dela 9 Decemvre a camerei 
deputaților, deputatul Vajay Istvân adresă 
ministrului de interne o interpelare în 
causa preotului catolic Lepsânyi, căruia 
seim, că ’i s’au făcut mari manifestațiunl 
cu ocasiunea liberărei sale din înohisârea 
de stat dela Seghedin, unde a stat 6 luni 
din causa unui artioul ofensator pentru co
ronă. Interpelația e următârea :

„Având în vedere, că orl-ce condam
nat prin suferirea pedepsei satisfăcând 
jbr.dinei de drept vătămate, devine cetățân 
liber și se pote împărtăși de tâte drepturile 
cetățenilor liberi; avâ.id mai departe în 
vedere, că legile opresc de-a vătăma, de-a 
rușina și de-a lipsi de libertatea și de 
drepturile lor pe acei cetățeni, cari au 
suferit pedâpsa și au devenit liberi: întreb 
pe d-1 ministru-președinte, dâcă are cunos- 
cință despre aceea, că pe preotul și re
dactorul Nicolae Lepsânyi, care la 1 De
cemvre 1895 a eșit din închisâre, cu oca
siunea sosirei sale dela Seghedin la gara 
de vest (Budapesta) în 2 Deoemvre ora 1 
și 25 minute, poliția l’a împedeeat de-a se 
da jos de pe tren pe partea dincătrău era 
publicul și de-a fi primit din partea sti- 
mătorilor săi, ba l’a silit a-se da jos și a-se 
depărta pe partea cealaltă a trenului, âr 
cei adunați, între cari și mulțl cetățeni 
contribuabili din provinciă, au fost bătuți 
și căleați în piciore de polițiștii călări, — 
pe când pe Franeisc Kossuth înainte cu 
vre-un an, când încă nici nu depusese ju
rământul de fidelitate și de cetățân și când 
din causa acâsta, după conceptele d-vostră, 
încă nu era cetățân, l’au putut sărbători 
liber, l’au putut primi, au putut să demon
streze pentru el, l’au putut sărbători fiș- 
panî și primari orășenesci, au putut să dea 
banchete în onorea lui ; de-asemenea și 
arestanții liberați ai compatrioților noștri 
de limbă română au putut să arangeze ne- 
înpedecațl prând festiv, âr fostul minis
tru-președinte Dr. Al. Wekerle, când pen
tru intâia-oră a perdut grația preaînaltă și 
când întrâgă partida liberală luâ posițiă 
față de coronă (Mare sgomot și neliniște 
în drâpta,) ’i s’a putut face o primire atât 
de demonstrativă, încâE 'i s’a desprins și 
caii dela trăsură?...

„Mai departe are d-1 ministru cunos- 
cință despre aceea, că poliția a întrat în 

1 loouința privată a d-lui Nic. Lepsânyi și 
de-acolo a dus diferite obiecte; are cunos- 
cință și despre aoeea, că poliția a oprit, a 
împedeeat cina proiectată de 500 tacâmuri 

în onorea lui Lepsânyi, ba prin intrigi lașe 
și prin intimidarea câtorva restauratori fri
coși a împedeeat pe aderenții lui Lepsânyi 
de a-se ocroti la singuratece oteluri ?... Are 
de gând d-1 ministru să dea satisfacția ce
lor vătămațl și să ia măsuri pentru pedep
sirea organelor, cari au prooedat astfel ?“

Ministrul de interne Perczel a răspuns 
imediat provocându-se la § 174 al codicelui 
penal, privitor la interdioerea preamărirei 
criminalilor. Deși nu s’a permis a-se face 
primire lui Lepcsânyi, totuși s’au împărțit 
placate ou subscrierea „Catolicii maghiari*.  
In urma acâsta poliția a luat măsuri pen
tru împedecarea manifestațiilor.

Vajay dice, că cuvântul „criminal*  
este a se referi numai la aceia, cari încă 
nu și-au suferit pedâpsa. Prin urmare pro
vocarea la § 174 nu pote avâ loc. El nu 
ia la cunoscință răspunsul ministrului, ma
joritatea însă l’a luat.

0 nouă societate română în Graz.
Știm. D-le Redaotor! Vă rugăm să pu

blicați în mult prețuita „Gazeta Transilva
niei" următârele:

Subscrișii aduoem la cunoscință on. 
public român, cumcă tinerimea română 
academică din Graz, urmând de mult sim- 
țitei dorințe, s’a constituit în societate, pur
tând numele: Societatea română academică 
social — literară „Carmen Sylva" în Graz ; 
anunțând tot-odată, că pe anul de studiu 
1895/96 s’a constituit comitetul în ședința 
din 12 Nov. st. n. în următorul mod:

Președinte: Hie lancu, stud. în med.; 
secretar și b’blioteoar: Vaieriu Popescu, 
stud. în med.; cassar; Eugen de Hartingh, 
stud, teohn.

Sperăm că iubitul nostru popor ro
mân va saluta ou bucuria acest pas făcut 
de noi, și nu va întârdia a arăta și față 
de tinăra societate interesul, ce l’a arătat 
față de celelalte sooietățl esistente de ace
lași caracter,- și va da și tinerei societăți 
„Carmen Sylva", — care mai cu sâmă acum 
la începutul esistenței sale are multe pe- 
decl de înlăturat, — sprijinul neoesar mo
ral și material, ca cu atât mai sigur să-și 
potă ajunge scopul măreț, ce și la propus.

Din ședința comitetului ținută la 1 
Dec. 1895.

Graz, la 1 Dec. 1895.
Ilie lancu. V. Popescu.

SC9RILE BILEI.
— 29 Noemvre.

Din Viena se anunță, oă alegerile pen
tru consiliul comunal se vor face probabil 
între 12 și 15 Februarie 1896. Mai departe 
se anunță, că alaltăerl s’au ținut aoolo două 
adunări ale femeilor antisemite, la cari însă 
s’au petrecut scene atât de furtunos? înoât 
poliția a trebuit să intervină.

— o—

Spre a pute înțelege, trebue să as
culți totul. Eram de doi-spre-<jece ani, 
numai de doi-spre-cjeoe ani, îți aduci dor 
aminte, nu? Și eu aveam deprinderi rele, 
făceam tot, ce voiam... Dâr îți aduci aminte, 
cum m’au deprins rău?... Ascultă... Când 
veni el pentru întâiașî dată, avea cisme de 
lac. Se cobori de pe cal și se scusă pentru 
îmbrăcămintea sa, a venit însă — 4i®®a 
dânsul — spre a împărtăși ceva tatălui 
nostru. Iți aduol dăr aminte, cum?... Nu 
vorbi nimic... ascultă.... Când îl va<jui, ră- 
măseiu ca îmărmurită, atât de frumos îl 
afiaiu, și în timp ce el era aoolo, mă ți
nui ascunsă într’un ungher al salonului.

„Copii sunt atât de nostimi... și gro
zavi... Ah! da... eu am visat de el!

„El veni ârășl... ârășl și ârășl... eu îl 
înghițiam ou privirile... era frumos!... Eu 
eram mare pentru etatea mea... și mult mai 
sglobie, de oum mă credeau. El venia 
atât de des... Și eu mă cugetam numai la 
el și repetam pururea încet numele său: 
„Henric... Hunric de Sampierre!

Odată audii, oă el te va lua de 
soțiă. Ce durere, oh, sorioră! o durere, o 
durere! Trei nopți de-alungul plânsei, fără 

a închide ochii. El venia în tâte cjil0!®, 
după amâdl, după oe-șl lua prâncjul. Tu ’ți 
aduci aminte, nu-i așa? Nu vorbi, ascultă. 
Tu ’i pregătiai o mică prăjitură, care-i 
plăcea forte. Făină, unt și lapte folosiai 
tu atunci... Oh, eu sciu forte bine, oum o 
făceai. Ași putâ-o și acjl face. El lua tot- 
dâ'una o prăjitură întrâgă în gură, bea un 
pahar de vin și (ji°ea apoi: Minunat!... 
Țl-aducl aminte, cum o spunea el?

„Eram gelâsă, gelosă. piua căsă
toriei tale se apropia. Nu erau mai mult 
de patru-spre-4eoe dile pănă atunci. Eram 
nebună. Eu îmi qiceam : el nu se va căsă
tori cu Susana; eu nu voesc. El mă va 
lua pe mine de soție, când voiu deveni 
mare. Nici odată nu voiu iubi pe un altul 
așa... Totuși într’o sâră, 4®c® dile înainte 
de 4iua cea mare, făcuși tu cu el o preum
blare, pe dinaintea castelului, la lumina 
lunei... și colo jos,... sub brad, sub bradul 
cel mare, el te-a îmbrățișat... te-a îmbră
țișat cu ambele sale brațe, atât de înde
lungat. Tu îți aduci aminte, nu-i așa ? Era 
probabil pentru prima oră... Da! Tu erai 
paiidă, când reîntrașl în salon.

„Eu v’am vă4ut; mă ascunsesem în

dărătul acelui tufiș des. Avusei un acces 
de turbare.... Dâcă ași fi putut, v’așl fi 
ucis !

’îmi 4Iseiu; El nu va lua nici
odată de soțiă pe Susana. nicl-odată ! 
El nu va lua pe nimeni de soțiă. M’așI 
simți prea nenorooită. Și de-odată începui 
a-1 uri înfocat.

„Soii tu, ce-am făout după aceea? 
Ascultă: Eu vă4usem, cum răspândia gră
dinarul bucăți de carne, spre a ucide cu 
ele oânl, cari vagabondau prin prejur. El 
sfărîma câte-o sticlă și mesteca sticla sfă- 
rîmată în buoățile de oarne.

„Luai deci dela mama o mică sti
cluță de lâcurl, o sfărîmai c’un topor și 
asounsei stiola în buzunarul meu. Sămăna 
unui praf fin și strălucitor.... In 4iUft ur' 
mătâre, după-ce pregătiserăm prăjitura 
favorită a lui Henry, o tăiau o’un cuțit și 
vîrîiu sticla înlăuntru. El mânca trei bu
căți, eu înoă mâncaiu una, celelalte șâse 
bucăți le aruncaiu în iaz. Trei 46® în 
urmă muriră amândouă lebedele... Iți aduci 
aminte? Ah! nu spune nimic. Ascultă... 
ascultă... Numai eu nu murii. Totuși eu 
suferii neîncetat... ascultă... el muri. Tu
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Istoria Mănăstirei Pntna. Asupra mă
năstirei Putna din Bucovina vom publica 
în curând un interesant foileton, soris de 
venerabilul paroch Iraclie Porumb eseu diD 
Frătăuțul nou. D-sa a publioat și în limba 
germană, o broșură întitulată „Kloster Putna11 
pentru care a fost distins cu înalta mulțu
mită a Alteței Sale arehiducelui Petru Sal
vator, care, cum ni-se scrie, prin mareșalul 
său a adresat D-lui Porumbescu următorea 
mulțumită: „Nr. 138. Venerabilitatea Vos- 
tră ! Broșura privitâre la mănăstirea Putna, 
ce ați trimis’o prin mine Alteței Sale imp. 
și reg. Arehiducelui Petru Ferdinand Sal
vator, am așternut’o Alteței Sale, care a 
primit interesanta broșură privitore la is
toria mănăstirei Putna ou tbtă afabilitatea 
și grația. Alteța Sa imperială m’a îndatorit 
să esprim Venerabilității Vostre înalta sa 
mulțumită pentru numita broșură etc. Cer
năuți, 3 Decernvre 1895. Baronul Peticii, 
m. p. Major44.

—o—
0 nouă povară asupra comunelor. In 

urma unei ordinațiunl a ministrului ungu
resc de interne, cu începutul dilei de 1 Ia
nuarie 1896 cheltuelile pentru provederea 
bolnavilor săraci cu medicină vor avâ să 
le suporte oomunele, măcarcă situațiunea 
materială a oomunelor este astădi atât de 
critică, înoât, cum constată o fâiă ungu- 
rescă, le este peste putință de-a mai su
porta și aceste nouă poveri.

—o—
Navigațiunea la Porțile de fer. Mi

nisterul de esterne român aduce la cunos- 
cința navigatorilor următorele informațiunl 
date de legațiunea austro-ungară: In urma 
lucrărilor esecutate de guvernul ungar pen
tru regularea albiei Dunărei la Porțile de 
fer, întâia cataractă a Dunărei, numită 
Stânca, s’a făcut practicabilă pentru navi- 
gațiune. Aoâstă cale de navigatiune, des
chisă în mod provisoriu, este formată prin- 
tr’un canal, având o lărgime de 60 m., și 
conținând, chiar când apele sunt cu totul 
scăcjute (etiage), o trecătore de o adâncime 
de doi metr'. In urma regulărei cataracte
lor dela Stânca, bastimentele cari cobor 
fluviul vor pute să pătrundă ohiar în tim
pul apelor de vâră până la Drenlcova, pe 
când înainte era nevoe de a-se procede la 
o transbordam la Moldova. Taxele prevă
zute de art. LVII din tratatul dela Berlin 
din 13 Iulie 1878, și de art. VI din tra
tatul dela Londra din 13 Martie 1871, nu 
vor fi încă pentru moment percepute.

— o —
Miere de stup. Atragem atențiunea 

■cetitorilor asupra anunțului de pe pagina 
a patra a d-lui loan Aron, care în ținutul 
nostru este primul stupar între Români. 
D-sa are în grădina sa din Scheiu o stu
pină bine arangiată, care pote servi ca mo
del pentru aoeia, cari voeso să se ocupe 
ou cultivarea stupilor în mod rațional, după 
sistemul Dzirzon. Mierea, fiind de-o cali- 

scii... ascultă. Dâr nu e acesta... Abia mai 
târcliu... totdâuna... cel mai îngrozitor lucru... 
ascultă...

„In deoursul vieții mele, în de
cursul întregei mele vieți... ce chin! Eu 
îmi 4iS0iu• nu voiu părăsi nicl-odată pe 
sora mea. Și când va fi sg mor, îi voiu 
spune totul. Da. Și de-atuncl m’am cugetat 
neîntrerupt la acest moment, la momentul, 
când îți voiu spune totul. Momentul e aici. 
Grozav. Ah!... sorioră...

„Fără încetare, mai înainte și mai 
târziu, diua și noptea cugetam : Odată tre- 
bue să-i spui, Și așteptam... — Ce chin !... 
S’a întâmplat. Nu vorbi nimic. Și-acum 
’mi-e frică, ’ml-e- frioă... oh, mi-e frică! 
Decă-1 voiti vedâ imediat acum, îndată-oe 
voiti muri?... A-l vedâ pe el. înțelegi? Eu 

mea dintâi! Dâr n’am ouraj... Și trebue. Eu 
mor. Voeso, tu trebue, să mă ierți. Eu o 
voeso. Fără iertarea ta, nu pot apărâ îna
intea lui... Oh, domnule abate, spunețl-i, 
că ea trebue sâ mă ierte. — 0 rog, spu- 

mațl-i... Fără iertarea ei nu pot muri...44
* *

Ea tăcu ,și aștepta găfăiud, în vreme 

tate superiâră, albă, forte fină și estrasă 
prin mașina centrifugală, o putem reco
manda orl-cui.

—o—
Averea lui Alexandru Dumas. După 

soirile sosite din Paris, de Al. Dumas a 
râmas o avere, care se urcă la vre-o trei 
milione franci. Acâstă avere o vor împărți 
între sine cele două fiioe ale sale și mama 
lor mașteră, care însă va primi numai in
teresele averei. Biblioteca sa, care de alt
fel nu e atât de însămnată, o va moșteni 
Al. Lippmann, fîiul fetei celei mai mari a 
lui Dumas. Tatăl lui Dumas se scie, că a 
murit sârao. La patul morții era și fiiul 
său. Din busunarul bătrânului cădu o ban
cnotă de două-clecl de franci. Atunci Du
mas — tatăl dise fiiului său: „Vecii Aleo- 
sandre, aoâsta e acea banonotă, cu oare am 
venit înainte cu cinol-decl de ani la Paris. 
Nici acum n’am o avere mai mare.

— o—
Cine ține să aibă un călendar frumos 

și util, să câră Calendarul revistei „Lumea 
Ilustrată11. Acest Calendar oonține mai 
multe articole beletristioe și umoristice 
peste 100 ilustrațiunl și oostă 1 leu în 
oraș și lei 1.30 în provincie. Se află de 
vendare la tote librăriile, ca și la editorul 
IG. HERTZ (Hotel de France), Bucurescl.

Convocare.
Adunarea generală a comitatului Fă

găraș fiind convocată pe 16 Decemvre a. 
o., adecă pe Lunia viitore, sunt rugat! toți 
membrii români ai congregațiunei, ca având 
în vedere împrejurarea, că în acâstă adu
nare se va face alegerea tuturor amploia- 
ților comitatenșl și a diferitelor comisiunl 
de mare importanță pentru noi, precum și 
oă se vor desbate alte obiecte de interes 
general, sâ se presente în număr complet.

Er pentru statorirea unei purcederl 
solidare să binevoâscă a lua parte la în
trunirea, oe se va ținâ în 15 Decemvre la 
7 ore sâra. Locul întrunirei se va face ou- 
nosout on. membrii esternl prin cei din 
centru.

Făgăraș, 10 Decemvre 1895.
■ Mai multi membrii..

SCIR1 ULTIME.
Budapesta, 10 Decemvre. In șe

dința de adl a dietei, ministrul pre
ședinte Banffy rSapunse la interpe
larea deputatului Șerb an.

Banffy declară, că n’are cu- 
noscință despre aceea, că fișpanii 
ar persecuta naționalitățile nema
ghiare, ba trebue se protesteze cu 
hotărîre, contra unor inscenărl de 
felul acesta. (Ilaritate), Nu este ade
vărat, că pe Români i-ar esclude 
din tagma funcționarilor, ba din 
parte-i ar aproba în mesura cea 
mai mare, decă s’ar alege funcțio-

ce degetele-i strînso convulsiv alunecau 
neodichnit pe plapomă...

Susana îșl acoperise fața ou amândouă 
mânile și nu se mișca. Ea cugeta la el. pe 
oare atât de mult l’ar fi putut iubi ! Ge 
fericiți ar fi trăit împreună! El îl vedea 
înainte-i așa, cum odinioră în bărbăția-i 
mândră stetea înaintea ei. Soumpilor mcrțl, 
cum sfâșie amintirea vostră inima nostră! 
Oh! Acel sărut, unicul său sărut! In su
fletul ei încă tot mai vețuia acel sărut. Și 
în urmă nimic, mai târdiu nimic în în- 
trâga-i viâță.

De-odată se ridica preotul și ou voce 
puternic vibrătore striga:

— „Dommșâră Susano sora d-tale 
more !“

Susana îșl lăsa în jos mânile și cu 
fața-i inundată de laoriml se arunoâ asu
pra surorei sale, o săruta din inimă și bor- 
borosi:

— „Te iert, micuța mea, te iert!...“ 
(„P. Ll.“)

’Mi-’s. 

nari fiă dintre Români, fiă dintre 
alte naționalități. (Aprobări gene
rale). Așa-der fiind-că despre absur
dități n’are cunoscință, astfel nici 
nu pbte lucra pentru încetarea lor 
și nici nu pbte trage consecențele. 
Cere a i-se lua răspunsul la cunos
cință. (Aprobări în drepta.)

Răspunsul s’a luat la cunos
cință.

Bucurescl, 10 Decemvre. La ale
gerile din colegiul II de cameră au 
reușit asemenea pretutindeni candi- 
dații partidei liberale. Dintre oposi- 
ționali n’a fost ales nici unul. In 
județul Ilfov oposițiunea s’a absținut 
dela votare.

Constantinopol, 10 Decemvre. 
Said-pașa s’a reîntors la casa lui.

Sultanul a subscris iradeaua, prin 
care dă voiă ca puterile se trimătă 
încă câte o corabiă staționară în 
Bosfor.

NECROLOG. Subscrișii cu inima 
frântă de durere anunță, cum-oă mult 
iubitul lor soț. tată și tată-moș George 
Pantea Popa oficial în pensiune, după o 
bolă îndelungată, în etate de 75 de ani, 
împărtășit cu sf. Taine, îșl dete nobilul 
său suflet în mânile Creatorului, Marți în 
10 Decemvre st. n. la 6 ore dim. Osă- 
mintele scumpului răposat se vor aședa 
spre eterna odihnă Joi, în 12 Decemvre 
n. c. la 12 âre din c|i în cimiterul sf. bise
rici din loc.

Tohanul vechiu, 10 Dec. n. 1895.
Eva Pautea născ. Thomas, ca soție; 

Ana căs. Nic. Grozea, George Pantea 
Popa și Elisa căs. loan Comșa, ca fii; Ni- 
oolae Grosea, Ioan I. Comșa, Eufrosina 
G. Pantea Popa, ca gineri și noră, împre
ună cu nurnăroșl nepoți și nepote.

— Tit Procopian, profesor la Liceul 
din Galați, a decedat la 26 Noemvre, în 
etate de 32 ani. înmormântarea s’a făcut 
Marți 28 c., dela Biserica Sf. Haralambie.

— Văd. Cristina Dragoș, n. Lemenyi, 
după un morb îndelungat împărtășită cu 
sântele sacramente ale muribuncjilor a 
repausat în 5 Decemvre c. în etate de 
62 ani. înmormântarea s’a îndeplinit în' 8 c. 
în comuna Rușov.

Fiă-la țârîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

DIVERSE.
Greutatea unui om sănetos. Cât cântă- 

resce omul, dâcă e sănătos, aeâsta a arătat’o 
într’o formulă ușâră de înțeles reunimea 
higienică din Berlin: La o lungime de 150 
centimetri a corpului greutatea normală e 
de 50 ohilograme sâa de un cântariu: cresce 
apoi la fiă-care centimetru din lungimea 
corpului cu un chilogram. De aceia un „om 
normal44 cântăresce atâtea chilograme, câți 
centimetri are el în lungime, peste un me'ru. 
Fiă-care pote deci «sact socoti, oât de greu 
este dânsul. Dâcă omul se simte sănătos, 
este vesel de viâță și trăiesce cumpătat, 
atunci n’are a face, dâcă câutăresce mai 
mult, seu mai puțin oa un „om normal14.

Un arbore uriaș. In satul RancovicI 
din Bosnia se află pe o colină un ștejar 
giganteo, bătrân de 200 ani. Acest arbore 
gigantec e unic în felul său. Are o grosime 
de 25 m., înălțimea trunchiului pănă la co
ronă, este 28 m. Trunchiul, pănă la înălțimea 
de 7 m., e scorburos, diametrul acestei soo”- 
bure e de 5 m. In ea au înoăput odată 65 
soldați împreună cu armatura lor.

Iubileul furculiței. Sunt 900 de ani, 
de oând s’au introdus mai îutâiă furculi
țele în Europa. In tomna anului 995 se că
sători în Veneția feciorul Dogelui Pietro 
Orseolo cu prinoesa Bisanțului, Argila, o 
soră de-a împăratului roman. Pănă atunci 
locuitorii din Veneția mâncau cu degetele, 
dâr la nuntă princesa se folosi la mâncare 
de-o furculița cu doi dinți și de-o lingură 
de aur. Lingura nu a fost ceva nou pen
tru VenețianI, decât numai furculița. Da
mele venețiane s’au grăbit, ca și ele se 

faoă asemenea princesei bisantine, cu tote 
că mai întâiă le era cu greu manuarea 
furculiței, și așa pe încetul s’a introdus la 
VenețianI obiceiul de-a se folosi la mân
care de furculiță. Se înțelege, la început 
folosirea furculiței trecea ca un luoru ridi
col și 8tricăoios. Au treout mulți secoll, 
pănă oând furculița a fost introdusă și în 
celelalte orașe ale Italiei. Pe timpul rene- 
sanței cam pe la anul 1360. s’a introdus 
mai întâiO furculița în Florența și apoi în 
celelalte orașe din Italia. Timpul când s’a 
introdus mai întâi furculița în Germania, 
nu se scie. In Francia la anul 1379 s’a 
amintit mai întâi într’un catalog despre 
tacâmurile de argint ale regelui, dâr mân
carea cu furculița s’a introdus numai în 
anul 1550. In Anglia s’au introdus furcu
lițele prin călătorul Corgate, care le duse 
acolo direct din Veneția în anul 1608. Dâr 
abia pe la finea vâoului al 17-lea au deve
nit în us la toți loouitorii. Astăcjl se folcsesoe 
furculița mai pe întreg rotogolul pămân
tului. Numai în unele părți ale Spaniei și 
în centrul Rusiei nu e cunoscută încă fur
culița.

Succesiunea Guy de Maupassant. 
CâțI-va ani înainte de mortea sa, Guy de 
Maupassant făcuse un testament, care co- 
prindea clausula următore : „In oeea-ce pri- 
vesce partea care ar reveni soției mele, 
voiesc ca ea să fiă servită, ca rentă anuală 
și viageră de 10,000 lei, pe care legătura 
universală va fi însărcinată să-i plătâseă*.  
D-na de Maussapant cere adl o parte din 
venitul operilor literare ale regretatului ro
mancier. Moștenitorii au combătut acâstă 
pretenție și tribunalul a respins cererea 
văduvei.

Femeile din Cuba. Se scie, că acuma 
locuitorii din Cuba sunt revoltați și sunt 
organisațl milităresce. Dela 'mio pănă la 
mare, aprope toți cu bani au luat armele 
spre a lupta contra jugului spaniol. Deși 
Spania a trimes mai multe năvl de răsboiu 
și armate întregi, totuși ele n’au făcut 
nici o ispravă, căci insurgenții sunt tari 
și opun o mare resistență trupelor spa
niole. După câte cetim într’un diar din 
Madrid, care a piimit o corespondență 
dela Havana, femeile din Cuba au într’un 
mod fârte desvoltat amorul de patrie. In 
tote orașele insulei sunt o mulțime de ti
neri, cari deși împărtășeso ideile insurgen
ților, totuși n’au curagiul de-a lua armele 
și a lupta alături ou dânșii. Unii dintre ei 
sunt logodnici, alții au amante, și iubitele 
lor le-au trimes oâte-un dar, prin oare’șl 
bat joc forte crud de ei făcendu-i fricoși 
ca femeile. Aceste daruri constau în că
măși de femeiă împodobite cu broderii.

Domnișore-soldațî. In ultimul con
gres de femei din Anglia s’a cjis, că fe
meile n’ar' fi apte de a servi la milițiă. 
Acâstă aserțiune o combate însă acum 
d-ra Faurett cu un curagiu bărbătesc, pi
când, că la oas de lipsă, tocmai așa pot 
sta și fetele lângă tun, ca și feciorii, pia- 
rul: „D. T.“ dice, că lucrul în sine n’ar 
fi așa de mare; dificultatea cea mai mare 
o presentă numai cestiunea îmbrăcămintei. 
„United service Gazette44 încă e de părere, 
că și fetele sunt apte de-a servi la mili
țiă; amintesoe, oă în New-York ou un au 
înaiute d-ra Margareta Schotter a avut 
snb comanda sa un despărțământ de mari
nari conștătător din 17 fete, oare număr 
însă în deoursul unui an a crescut la 40. 
Soldații de rând portă uniformă largă de 
marinari, âr ofioeni se disting prin aceea, 
că pârtă bluse bine potrivite pe trup, cu 
stele și posomante ae aur. Garda de fe
mei mai are și un medic propriu în per- 
sâna d-rei Carie Smith. Afată de asta, 
mai are garda femeâscă și un curs de 
șoolă de cadețl-femei.

Literatură.
A apărut Liturgia S. loan Chrisos- 

tom, compusă pentru cor bărbătesc de 
loan Vidu. Composițiunea este proprieta
tea autorului și un esemplar oostă 4 fi. 
Tot de același autor a apărut piesa „Nu 
desperați11, pentru cor bărbătesc. Prețul 30 cr.
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In editura librăriei Leon Alcalay din 
BucurescI (Calea Victoriei 37) a apărut: 
Gramatica pentru clasa III primară, în
tocmită după programa oficială din 1895 
și aprobată de ministerul instrucțiunei pu
blice din România, scrisă de: A. I. O d o- 
bescu șiV. Gr. Borgovan. Un esem- 
plar legat în scorță 65 bani.

Cursul la bursa din Viena.
Din 10 Deoemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.70
Renta de oorbne ung. 4% . • • 98.75
Irnpr. căii. fer. ung. în aur 4%% • 124.75
Isnpr. căii. fer. ung. în argint101.40 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.— 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 94.— 
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. cu premii .... 152.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 141.— 
Renta de hârtie austr.................... 100 45
Renta de argint austr......................... 100.45
Renta de aur austr..............................121.65
LosurI din 860   148.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1022.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 437.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 371.75 
NapoleondorI........................................ 9.66!/2
Mărci imperiale germane . . . 59.55
London vista....................................121.80
Paris vista.................................. 48.22’/2
Rente de corone austr. 4%. . . 100.—
Note italiene.................................. 45.—

Cursul pieței Brașov.
Din 12 Decemvre 1895.

Proprietar: Dir. Aurel Mureșianv. 
Redactor responsabil: Gregoriu nsaior.

Banonote rom. Gump, 9.50 Vend. 9.52
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cunip. 9.58 Vend. 9 61
Galbeni Ctnnp. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. ,i28.y2 Vend.
Lire turoescl Cump. 10.78 Vend.
Mărci germane Gump. 58.70 Vend.
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.-

Trenu Trena 
de 

persdn.

3.10
9.10
2.30
2.44
3.15
3.32
3.58
4.30
4.50
5.40

4.24
8.42
7.25
7.42
8.20
8.39
8.58

Cereiî
j

un catalog de prețuri, care trimite 
gratis și frauco

Bruder Placht
prima fabrică de e 6 r d e ți 

instrumente musieale
Sch&mlmcli JUr. 3^9,

lângă Eger (Boemia).

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

Clarinet, Etuis de Violină.
Rugăm a se adresa cătră

Briider Placht, 
nu AgențI locali se caută, ura

Corespondeză: nemțesce, boemesce, ru
sește, franțuzește. ftAO H 23

Munciuri
(lnserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
administratîiiwL In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădăment, 
care cresce cm cât publicarea 
se face niai de multe-orî.

Admi- istr. „Gazeta Trans.“

MF Numere singuratice 
& 5 cr. se potn cumpăra în 
din „ Gazeta Transilvanieia 
librăria Nicolae Ciurcu.

ffiaî 1st SllO — SdfieuberȘontg,
din stupina mea, circa 600 Klgr. se vinde de. au fi
eri sul en gros â 55 cr., eră în detail â 60 cr. klgmul. 
în sticle grose provecțute cu capace de tinichea și etichetă

Tu kigr.'â 78 cr., o jumătate klgr. ă 45
Sticlele mele de miere de 1 klgr. le rescumper cu 
pe cele de 1/2 klgr. cu 14 cr. bucata.

Recomandă I 6 îl A T 0 11, învățător
Kcohov, Strada Sf. Nlcolae Nr. ».

s

Comptoarul : 
Văczikorut 16 

lângă 
Basilica.

cr..
17 cr.,

român,

Iustinian M. Grama
BUDAPESTA.

Comerciante engrossist.
Unicul Specialist în producte de Petroleum.

Am onore a avisa onoratul public român, cumcă dala 5 Octoinvre 
a. c. am primit, din Penșylvania (America) singurul deposi
tors în specialitatea de Petroleu :

Kaisepoel- Petro&eum.
Marca „1 in p e r a t o r“, prima Type blanc neespiodabil, fără miros.
Cântar specific 0.805. Punctul de aprins 40° Abeltest. Garantat cu 20 — 22% 

consumul mai puțin ca la petroleul indigen. Puterea flacărei cu 15 — 18% 
mai mare. Prețul fi. 32 per 100 kilograme, inclusiv vama, Netto, esclusive 
Barei franco stațiunea drumului ferat ori unde în Ungaria s6u Transil
vania, Netto Cassa reluare (Nachname).

Cantitatea cea mai mică pste un Barei original circa 160 klgr. Netto.

Casa 

fondată în anul 
1872. I iIi

I

-vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potil face și reînoi 

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

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

lămurit și să arate și posta ultimă.

Administrat. „Saz.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Octombr°e 1895
Budapest a—A r a <1 ii—T e i u ș a

Trenu 
de 

persdn.

4.47
5.04
6.10
6.39
7.11
7.28
8.13

10.-
“ROS
11.10
3 55
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.50
6.12
7.-
7.28
7.54
8.10
8.28
8.54
9.08

10.06
10.29
10,53
11.07
L1.54

Trenu 
de

8 05
1.55
4.—
6.05
7.05

Aradu .

iva

viena
Budapesta 
Soluocfi.

Trenu 
accel. pers6n.

I Trenu
I de 
persdn.

Trenu 
accel.

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
mix tu

BJhadajiesta, gara de vest—Kușava—Vei’cerova
-----— w—■ ■ . ...
Tren*  Trenft Trenu

de
Orient.

Expres pGrsdn. accel. persdn. accel.
de

Trenu Trenu Trenu Orient, 
de

I

7.50

8.51
9.10

9.34

10.-
10.11
10.37

11.01
11.10

V
SO8.

GlogovsțO. 
Gyorok 
Paulișu. .
Radna Lipo 
ConopO. .
Berzava. . 
SoborșinQ . 
Zun . . .
Gurasada . 
Ilia . . .
Brauiclca . 
Deva . .
Simeria (Piski) 
OrSștie . 
Ji boții . 
Viuțul de-j 
Alba-Iulia 
Teiușu .

SOS.

î
{pl.
I sos.
A

i

t

os

pl.

6.02
ITă5

4.31
11.30
11.-
10.48
10.25
10.11
9.58
9.25
9.09
8.21
7.45
7.18
7.08
6.44
6.02
6.05
5.09
4.14
4.22
4.04
3.19

7.20
1.20

11.22
8.20
8.10

7.29

6.33
6.07

5.44

5.17
5.05
4.40

3.59
3.35

3.-
6.30
3.-
9.45
8.55
8.44
8.20
8.08
7.56
7.24
7.07
6.26
5.401
5.19|
5.08
4.42
4.10
3.59
3.18
2.56
2.32
2.14
1.35

9.30
5.18

11.32
11.16
10.37
9.03
9.12
8.53
8.11

M (■ a ș o v ii - C 11 (“ z d i O s o r It e ■ ii

înscnm^ză orele de nopte.

trenu 
mixtu

trenfi 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

4.50 8.50 3.10 pl. Brașovu . . sos.
5.36 9.33 3.43 Ț PrejmerO . . a
6.49 10.46 4.35 Sepsi S. Georg.
8.33 12.40 5.55 ¥ Covasna . . 1
9.19 1.26 6.32 sos. C.-Oșorheirt . pl.

N t t a : Ore) e însemnate în stânga stațiundorc

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

8.19
7.41
6.35
4.55
4.-

1.50
1.20

12.29
11.13
10.30

11.35
3.56
7.—
6.47
6.18
6.02
5.47
5.09
4.50

8.36 
Vineri 

“L30 
Circul, 
numai 
Sâmb.

4.43
4.49
6.03

11. 9.— 9.15 4.- pl. Viena . 80S.

8.30
10.30
10.40
1.47
2.12
5.05

2.25
3-41
3.46
5.49
5.55
7.54

7.—
9.21
9.03

12.52
1.30
4.59

10.-
11.15
11.21
1.20

pl.
SOS. I

pl.)
80S. )
pl. /
80S.

Budapesta

Czegled.

Seghedinâ .

Timisora .

. sos.
I Pl-

■ I sos.
. {pl-

l 80S.

pl.

11.05

6.15
7.26
8.21
9.33

11.31
11.37
11.45
10.55

6.47

1.40

trenu 
mixtu

12.28
12.39
12.56
1.11
1.20

8.02
8.49
9.23

10.25
11.15

5.52
6.57
7.42
9.10

10.02
11.37
11.47
11.69
12.16
12.31
12.40

pl.

I

I
Y

sos.
pl.

1 
J

Topc.loveț. . 
Lugoșfi. . .
CaransebeșQ . 
Teregova . .
Mehadia . .

Băile Herculane 
Topleță . . 
lluș ava . . .
VGrcerova. .
BucurescI . .

80S.

A

7.20
6.42
5.36
3.51
2.45

Trenu 
de

T renu
persdn. persdn. Expres accel. persdn.

5.50

6.30
4.19
4.04

12.53
12.26
9.20

8.28
7.25
6.48
3.39
4.35
3.15
3.02
2.46
2.21
1.09
1.—

11.25

de

7.02 7.05
i

6.45

10.20
8.21
8.13
5.10

7.13
5.53
5.10
4.05

2.10

10.50
10.45
8.55

1.25
12.11
12.06
10.01
9.53
7.50

8.49

8.02
6.01
6.—
2.31
2.11

11.- 
Trenu 
mixtu
3.30
1.58

12.58

7.42
6.56
6.28
5.39 11.01
4.40

4.05
3.49
3.40
7.10

Dumin.

3.23
3.08
2.51
2.19
2.10
5.50

8.07
5.34
5.12
4.46
4.10

8 i m e r i a (Piski) — P e t r ® ș e n s-L u peni

trenu 
mixtu

trenfi. 
de 

person.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

■ 6.10 11.28 4.20 pl. Simeria . SOS. 10.33 3.24 8.47
7.31 12.48 6.03 Hațegă. . • 9.05 2.03 7.34
9.55 3.40 9.05 80S. 1 1 pl. 6 10 11.25 5.25

5.15 10.15 4.05
pl.) Petroșenî . • Isos. 9.48 4.54 8.38

6.20 11.27 5.10 VulcauU 8.57 3.56 7.47
1 6.40 11.50 5.30 SOS. Lupeni. . . pl. 8.25 3.21 7.15

suiitti a sa ceti de susfl în josfl, cele însemnate îndrepta de joșii în susă. Numerii în cuadrațl cu linii mai negrii

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


