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Alegerea din Mercurea și Sașii.
Vexând cât agomot face „Sieb. 

d. Tageblatt" din Sibiiu cu alege
rea municipală din Mercurea, încă 
și după ce acesta a lost per nefas cas- 
sată, ni-am întrebat, că bre ce in- 
tenționeză conducătorii Sașilor gu
vernamentali cu-o astfel de pro- 
cedere ?

Aliații din Sibiiu ai șoviniștilor 
dela putere — ni-am c|is noi — 
pentru a-șî manifesta solidaritatea 
de interese ce-i legă cu aceștia din 
urmă și pentru a susțină prietenia 
cu Banffy și a dovedi lealitatea lor 
față cu el, au aflat de lipsă a-și 
câștiga înaintea lui un titlu de re- 
cunoscință, declarând resboiu pre
tinsului șovinism al Românilor.

Ocasiunea binevenită pentru 
acesta li-a dat’o alegerea din Mer
curea. Ei presentă adecă lucrul așa, 
ca și când la Mercurea, unde au 
fost aleși numai Români, între cari 
și câți-va „martiri ai procesului Me
morandului", s’a.r fi inaugurat din 
partea „șovinismului român" o ac
țiune ostilă elementului săsesc.

Intr’un articul al lui „Tage
blatt" dela 9 (21) 1. c. Românii sunt 
chiar fățiș acusați de a fi comis un 
act de nelealitate față cu Sașii, de a 

. cărora „ocrotire" s’ar fi bucurat pănă 
acuma în comitat.

Se laudă Sașii sibiieni, că ai’ fi 
întâmpinat întot-dâuna cu echitate 
și cu dreptate pe Românii din co
mitat, ca și când a fi „echitabil" și 
„drept" față cu conlocuitorul teu nu 
este o datoriă, ci un merit special, 
care ar pretinde o deosebită recu- 
noscință.

Se vedem însă în ce a constat 
acea „echitate" și „dreptate", care 
să le fi câștigat Sașilor îndreptățirea 
de a pretinde ca fără de învoirea 
lor Românii se nu pbtă candida pe 
nimeni din sînul lor la alegerile mu
nicipale?

Două din trei părți a popora- 
țiunei comitatului Sibiiu este ro
mână. Conducătorii sași înainte cu 
10—14 ani au avut înțelepciunea de 
a-’șî cjice: este în interesul nostru 
să trăim în pace cu acești Români, 
cari sunt mai mulțl ca noi, hai der 
să cădem la învoielă cu ei și să le 
facem și lor parte la alegerea de 
funcționari administrativi!

Și au lucrat cu minte așa, căci, 
o recunosc înși-și, prin acâstă în
voială ei și-au asigurat pacea și li
niștea în casă și au putut să se 
ocupe neturburați de resolvarea pro
blemelor dictate de interesele po? 
porului lor.

Au lucrat dâr Sașii sibiieni — 
și acâsta nu se pote destul de tare 
accentua — înainte de tote în pro
priul lor interes, când și-au dat silința 
a fi „echitabili" și „drepți" față cu 
Românii în comitat, — cbcem anume 
și-au dat silință, pentru-că în reali
tate faptele lor au rămas încă de
parte de adevăratele postulate ale 
echității și ale dreptății.

Ce și cât au făcut însă, repe- 
țim, au făcut’o în propriul lor in
teres și nu de dragul Românilor. 
Este der o apucătură nedemnă a 
veni acuma și a le 4i°e acestora: 
noi avem majoritate sdrobitore în 
congregațiă și puteam să alegem și 
mai înainte și acum tot numai Sași, 
dâr etă că am fost și suntem gene
roși și v’am ales și Româ.nl!

Este nedemn și ridicul chiar, 
când Sașii sibiieni se provocă la 
acesta „generositate" pentru a acusa 
pe Români, că la Mercurea au pro
cedat neleal, când au pus pe listă 
numai Români.

Mai întâiu în Mercurea a fost 
numai o alegere parțială de repre- 
sentanțl comitatensi, care nu pbte fi 
asemănată cu alegerile de funcțio
nari, cari se estind asupra întregu
lui comitat. Al doilea din cercul 
Mercurii sunt deja 6 Sași aleși în 
congregațiă și așa alegând Românii 

acum 6 din sînul lor au făcut să se 
validiteze numai principiul egalei în
dreptățiri.

De aici se vede, că alegerea dela 
Mercurea este numai pretextul pen
tru Inaugurarea acțiunei ostile a fir
mei ’Wolff et Companiă contra pre
tinsului șovinism român, este numai 
mijlocul de a alarma pe pacinicii 
Sași dela țeră în contra Românilor, 
și ai face să crâdă, că sunt forte 
amenințați din partea română, eco- 
nomicesce și politicesce, când în ade
văr e vorba numai de manifestarea 
lealității Sașilor guvernamentali față 
cu stăpânirea ungurâscă, pentru 
ca numita firmă să se recomande și 
mai departe scutului ei, de care are 
așa mare lipsă, ca să-și pbtă face 
treburile.

Pactul austro-ungar.
Din incidentul desbaterilor mai 

recente din camera austriacă, cjiarul 
german „Miinchener Allg. Zeitung“ 
scrie asupra pertractărilor privitbre 
la încheiarea pactului între Austria 
și Ungaria între altele următbrele:

Pactul cu Ungaria va întâmpina de 
astă-dată mari greutăți. Contele Palffy de
clară în camera austriacă, in numele clu- 
bului-Hohenwart, că partisanii săi vor pre
tinde schimbarea convențiilor comeroiale și 
a cuotei cheltuelilor comune. Deja înainte 
cu doi ani prințul Carol Schwarzenberg a- 
tirmase, că S absolut neîncungiurabilă o 
schimbare a sistemului, care domnesce în 
Ungaria.

Pretensiunile austriaca sunt chiar și 
de aceea îndreptățite, deâre-oe Ungaria a 
făcut în acești 20 de ani din urmă mai 
mari progrese decât Austria, și deci trebue 
să ccntribue ou mai mult, decât cu 32% 
la cheltuelile comune.

De altă parte însă și Ungaria se 
plânge, că cuota ei e prea mare. Astfel 
dela 1877 încoce motivâză, între altele, 
reducerea cuotei cu aceea, ca zahărul con
sumat pe teritor ungar se taxâză cu dare 
în fabricele austriace, astfel încât consu

mul zahărului cade în favorul tesaurului 
public austriac.

In fine, după-ce numitul cjiar 
produce încă mai multe esemple 
analoge, încheiă cjicănd, că oposiția 
și dincbce și dincolo de Leitha 
luptă vehement contra stărilor ac
tuale, și după ce este greu de-a is
codi o resolvare mulțămitbre pentru 
amândouă părțile, ârăși se va în
cheia pactul pe basa calculelor din 
1867, după cari calcule însă Austria 
ar fi vitreg tractată și în tbte pri
vințele neîndreptățită.

„Restaurarea" la Sibiiu.
Sibiin, 10 (22) Dec. 

(Coiesp. part, a „Gaz. Trans.“)

Am fost împedecat de-a vă raporta 
imediat despre „restaurarea" comitatensă, 
adecă despre alegerea de funcționari admin, 
la noi, întâmplată Joi în 7 (19)1. c. A fost 
remarcabilă adunarea, la care au luat parte 
aprdpe toți membrii și un public număros 
pe galeriă. Membrii români veniseră și ei 
în număr mare aucjind mai ales, că Sașii 
vor să-o rupă cu tactica observată pănă 
acuma față cu Românii, și nu se mai țin 
de învoiala trecută la împărțirea pos
turilor.

înțelegerea între Români și Sași, ce 
s’a făcut încă înainte cu vr’o 16 ani, era 
să fiă reînoită și acuma. Președintele clu
bului săsesc înainte de alegere însu-șl a 
oferit Românilor susținerea învoielei, dâr 
câte-va diJe după aceea a declarat, că în 
urma „presiunei Sașilor dela țeră" e silit 
a-șl schimba cuvântul dat. „Ein Mann ein 
Wort" e o vorbă oare între Nemți s’a năs
cut, între Sașii liberali acjl nu se mai aplică. 
Ca să mascheze purtarea acesta, se provdcă 
tot la alegerea din Mercurea, ce ei au ni- 
mieit-o, pedepsind și pe nevinovatul pro- 
topretor P. DrăghicI prin „administrative 
Verschiebuug" la Săliște. Sub cestia es- 
ploatării alegerii din Mercurea zace ascunsă 
tendința duplă de-a harangua pe Sașii dela 
țeră și de-a se insinua de altă parte în sus, 
că au salvat de „daoo-români" granița, în
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Prisonerul.
De Nemirovitch-Dautchenko.

I.
In decursul ultimului răsboifl turcesc 

avu loc în noptea din ajunul anului nou o 
luptă între Ruși și Turci. Ca la o milă 
îndărăptul liniei de bătae aveau cuartirul 
în aceeași curte dintr’un sat turcesc doi 
oficerl superiori.

— „Ei, domnule major, nâptea de 
anul nou nu e într’adevăr deosebit de fru- 
mosă", flise un colonel mic și gros cătră 
un major înalt, al căruia braț atîrna într’o 
eșarpă. Amândoi ședeau pe balconul unei 
case turoescl.

— „Da, și de acasă nu sosesce nici 
o epistolă."

— „Acesta nu mă prea neliniștesce. 
Sciu, cum stă cu poșta nostră campestră. 
Și totuși ar fi bine, dâcă am putea privi 
măcar numai cu un ochiu spre casă. La 
dracu! Crăciunul ne afla la pasul Șipka, 
anul nou aici... Și acasă ard acum lumi

nările, sar copiii în jurul pomului... Soția 
d-tale va fi cu copii la soția mea... Ele 
vorbesc de noi, și vor fi sigur neliniștite, 
că nu le sosesce dela noi nici o epistolă. 
Dâr cum putem scrie epistole, dâcă în tot 
timpul ne tîrăim înainte ? Ei, cum mai 
stai cu mâna î“

— „Ea cam arde."
Nâptea învălui pământul. Numai în 

ferestriie satului licănau luminările. De odată 
apăru pe stradă o zare roșie ca para fo
cului și în lumina posomorită, care lumina 
întunereoul, să arătă o față bărbosă.

— „Pantalejefr 1“ striga colonelul în 
direcția tocului.

Facla pătrunse în curte. îndată în
cepu a bate din piciore înaintea oficerilor 
un cal, care era cu desăvârșire aooperit 
de fulgi de zăpadă. Cazacul, care ședea în 
șeuă, plecă fada, așa că nori negri de 
fum îi înconjurară mâna și începură a-se 
urca încet și greoi spre cer.

— „lnoătrău vrei să mergi?"
— La avantposturl, d-le colonel".
— „Pentru-ce?“
— „Au început să pusce".
— „Bine, călăresce și spune-le, că, 

dâoă nu să petreoe ceva însemnat, se nu 
răspundă Turcilor. Pot ei să tot pusce, să 
vor sătura îndată. Ce mai e âră-șl?“

Doi soldați intrară din stradă în 
curte. Pantalejeff ridică facla. Soldații în
conjurau pe cine-va. „Mergi, mergi, ple- 
șuvule, din causa vostră, draol rașl, nu mai 
avem odihnă", răsună din grupă. Evident, 
că soldații nu observară încă pe superio
rii lor.

— „Ce e, copii?" întrebă colonelul.
— „Aducem un turc. El a voit să se 

ascundă dinaintea nostră în dosul unei 
tufe".

— „Cum așa? In dosul unei tufe?"
— „El se pitulă pe pământ spre a nu 

putea fi văcjut în dosul tufei. Sub-locote- 
nentul Wassiljeff ordonă, să-l prindem de 
viu și să-l predăm Măriei Tale. El să nu- 
mesce Mehmed".

— „Luminâză aici, Pantalejeff".
Cazacul ținu fada de-asupra grupei. 

La lumina ei roșie văcjură oficerii o față 
cu nas mare și cu mustăți brunete sbur- 
lite. Pe frunte avea o sgârietură roșie 
prospătă, capul îi era acoperit cu un tur
ban murdar, și afară de acestea Mehmed mai 

purta o manta din un postav gălbui de 
păr de cămilă.

— „Oho, acesta-i un oficer", cji86 co
lonelul cătră pretinul său.

Majorul îl privi scrutător.
— „Și încă un cunoscut. Nu-1 recu

nosc!? Acâstă sgărietură.... și la mâna 
stângă trebue să fiă retezate două degete. 
Arătați-ml mâna lui stîngă".

Soldatul, care stetea mai aprope îl 
apucă pe Mehmed de mână și o ridică 
în sus.

— „Da, el este, Mehmed Bey, un co
lonel turc".

— „Păcat, el a fugit din prinsâre. 
Generalul va ordona de sigur, să-l puște. 
Păcat! Ei, copii, conduceți-1 întâiu la mine, 
unul'dintre voi rămâne cu el, ceilalți doi 
depărtați-vă".

Mehmed Bey fu condus în odaie și 
unul dintre soldați să posta cu pușca îna
intea ușii.

Turcul era de-o statură uriașă, puter
nic și lat în spete.

Putea avea vre-o 50 de ani. Ochi triști 
priviau de sub sprânoenele-i brunete și 
sburlite, mustețele lui brunete tremurau ca 
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a căreia apărare adretinendam coronam au 
fost chiămațl.

Natural, că în asemeni împrejurări 
Românii au trebuit să fiă alarmați și in
dignați, amjind cum Sașii umblă dră-șl ou 
doi bani în trei pungi. Sașii în mod abu- 
siv se provocă, că Românii vor fi frânt 
pactul cu ani înainte, când ei înși-șl l’au 
oferit cu căte-va cțile mai înainte de ale
gere. Ei întortocheză faptele susțiind, că 
ou câțl-va ani înainte Românii s’au abătut 
dela pact, și au votat pentru protonotarul 
C. Tobias — de ‘20 de ani în administrațiă 
— când a fost candidat de vice-comite, în 
contra unui finanț, care în vieța sa nu fă
cuse ait-ceva decât reperte de timbre și 
mandate asupra lor, și care n’a avut și nu 
are nici idei de administrațiă. Schimono
sesc și denatureză faptele, oând susțin, oă 
prin acâsta s’ar fi alterat pactul, când scie 
totă lumea că Sașii de frunte au animat pe 
protonotarul să oompeteze la postul de 
vice-comite, și că tocmai în urma acăsta 
Dr. Wolff, ou totă agitația ce a pus’o la 
cale pănă în ultimul cătun, în urma repul- 
siunii Sașilor față cu omul necunoscut și 
fără de praxă în administrațiă, abia și-a 
putut scdte candidatul cu 50 de voturi 
maioritate, când Sașii fac 3/4 parte din 
membrii congregației.

Comesul-fișpan Thalmann deschide șe
dința mulțumind funcționarilor de pănă 
acuma pentru zelul dovedit. El a vorbit în 
limba maghiară cu greu, căol abia pote 
bombăni unguresce, de te prinde mila.

La p. 1 se comunică, că alegerile mu
nicipale din Miercurea au fost cassate și 
că noua alegere s’a fixat pentru 20 Iau. n. 
1896, rămâind president electoral tot cel 
vechiQ — cu tote că Românii au apelat la 
ministru.

Urmâud actul alegerei ia cuvântul 
mai întâiu advocatul Ioan de Preda, preșe
dintele clubului municipal român, și după-ce 
arată că Sașii au frânt, pactul de pănă 
acuma, și că de aceea Românii trebue să 
considere alegerile de față, ca act de pu
tere din partea Sașilor, la oare ei, Românii, 
nu pot lua parte, face în numele reprezen
tanților români din congregația următorea 
declarațiile:

Intre deputății români și sași din 
acdstă congregație, după-cum de comun 
este sciut, de mai mult timp a esistar o 
frățescă înțelegere, carea făcea posibil, nu 
numai ca alegerile cs erau de eteptuit, să 
se eîeptubscâ cu deplină harmome, ci și 
ca iote celelalte agende, ce aveau să-și 
afle resolvirea lor în acestă congregație, să 
se resolveze în mod armonic, și așa Zicând 
fără deosebit respect la interesele speciale 
ale vre uneia dintre cele două națonali- 
tățl, ce formăză marea majoritate a locui
torilor din acest comitat.

Înțelegerea acâsta, care pănă acum a 
adus iructe destul de bune, de astă-dată șl 
din incidentul alegerilor, ce tocmai au 

să se efeptuescă, s’a nimicit. Și anume s’a 
nimicit ea prin împrejurarea, că domnii 
deputațl sași și respective corifeii și con
ducătorii acelora, cu care pănă aci ne în
țelegeam frățesoe în tdte cestiunile de o 
mai mare importanță, și în deosebi și în 
afacerile alegerilor municipali, de astă-dată 
nu numai nu au acceptat eandidările du
hului român municipal, pentru posturile de 
amploiați reservate pănă aci pentru români, 
ci din contră au aflat de bine, ca să re
ducă de astă-dată numărul posturilor ace
lora, ce pănă aci erau ocupate prin Ro
mâni, și se pretindă ohiar hotărît, că intr’un 
anumit cero pretorial, în mare majoritate 
de români locuit, postul de prim-pretor să 
nu mai fiă ocupat pnutr’un român ca 
pănă aci.

Ce-i va fi condus pe domnii corifei 
sași la ținuta lor acesta ? Asta de astă- 
dată nu voim să o cercetăm și constatăm 
și aici. Ne mărginim deci numai pe lângă 
a constata laptul ca atare, pentru-că opi- 
munea publică să cunosuă motivul atitu- 
dinei, oe vom observa noi, deputății ro
mâni, atât ia alegerile, ce ne stau de astă-, 
dată înainte, cât și peste tot în viitor.

Prin acâsta nu voesc eu să Z'c> oă 
în urma lipsei de înțelegere ce s’a ivit, 
atitudinea ndstră în viitor are să hă ne
condiționat ostilă și dușmănoși ; oi ceea-ce 
intenționez să die este numai, că noi oe- 
putațn români <fln acest comitat ne reser
ve m pentru viitor deplina libertate a ac- 
țiunei, vă<4endu-ue avisațl a ne grupa și 
noi m viitor mai mult pe lângă interesele 
noste speciale, preourn vedem, că vă gru
pați și d-vdstră, d-lor deputațl din majori
tate, tot mai mult pe lângă specialele in
terese ale d-vostră.

Puterea este astădl în mânile d-vostre, 
deși marea majoritate a locuitorilor din 
acest comitat este de naționalitate română 1 
Dela d-vostră deci singuri va atârna, întru 
cât veți afla de bine, ca să aprețiățl la 
aceste alegeri de o parte justele așteptări 
ale locuitorilor români din comitat, de altă 
parte atitudinea Românilor, cari pănă aci 
au fost aplicați în oficiu.

Influința udstră asupra alegerilor efep- 
tuinde a devenit cu totul paraiisntă prm 
faptul, că modestele ndstre preteasiunl la 
adresa conducătorilor d-vostră de astă-dată 
nu au aflat aprețiarea — după a ndstră 
părere — cuvenită 1

De aceea der eu mă simt îndatorata 
a faoe atât în numele meu propriu, cât și 
în al oonnațtonalilor mei declarația :

„Cum-că noi, deputății români din 
„comitat, ne rezervăm deplină iibertaie a 
„ucțiunei in viitor, că nu vom lua parte 
„~ctivă la alegerile efeptmnde; er resul- 
„tatul acelora nu-1 vom privi de eflux al 
„ingerinței nostre, nici de un act destul de 
„just și eouitabil lață cu Românii, cari 
„formezi majoritatea precumpănitore a lo
cuitorilor din acest comitat.“

Dr. Wilh. Brukner își esprimă păre
rea de rău, că Românii nu vor să alegă 
pentru postul de fisolgăbirău în Mercurea, 
care nu s’a mai dat unui Roman. Sașii au 
fost tot-deuna drepți și echitabili față cu 
Românii, și și acuma in loc de un fisolgă
birău, dâcă ar fi competențl români, ar 
alege trei solgăbirăi dintre Români, adecă 
pentru’un post de fisolgăbirău, două pos- 

turl de solgăbirăi. NicăirI Românii n’au 
fost mai mult considerați ca în comitatul 
Sibiiului. Majoritatea săseseă va fi și de 
astă-dată dreptă față cu minoritatea ro
mână, cu tdtă declarația de refus a Ro
mânilor.

Part. Cosma răspunde d-lui Bruckner. 
Discursul d-sale (după „Tel. Rom.“) se re- 
sumă în următdrele:

Dâcă postul de protopretore în Mer
curea este atât de neînsemnat, de ce efer Sașii 
în schimb pentru el mai multe posturi de 
pretor? după cum afirmă el, ceea ce însă 
nu este corect, pentru-că două posturi de 
pretor am avut și pănă acum, dar pe unul, 
pe cel din Săliște l’a ooupat un Sas, și 
propriamente acum pentru postul de pro
topretore din Mercurea ni-se ofere numai 
un post de pretore. Și decă este atât de 
neînsemnat acel post, pentru-ce vor Sașii 
cu orl-ce preț să-l ide din mâoa Românilor, 
chiar și cu prețul frângerei amiciției, ce a 
esistat cjecl de ani între aceste două ele
mente, chiar acum, când doră pentru ultima 
dată ne-am întrunit în scopul de-a alege 
funcționari comitatenșl?

Românii numai invitați de clubul să
sesc și-au făcut propunerile, și după ce au 
fost avisațl prin bărbat competent, că 
Sașii și de astă-data vor să observe pactul 
vechili, și încă fără considerare la agita
țiile Mercurenilor, la cari Românii n’au 
dat nici o ansă.

Românii urmând provooării Sașilor 
s’au ținut strâns de starea actuală, și încă 
nici pentru postul de pretore din Săliște 
n’au candidat, er propunerile lor le-au co
municat în modul usitat cu olubul săsesc, 
cu tote acestea clubul săsesc a preferit să 
frângă pactul vechiu, cu care s’a realisat 
în comitatul acesta o frățietate și linisce, 
căreia asemenea n’a fost nicăirl în țera 
întrăgă.

In astfel de împrejurări Românii, 
decă țin la demnitatea lor, n’au putut face 
alta decât ce au făcut, să vă lase pe 
D-vostră, oarl dispuneți de maioritatea pre- 
cumpănitdre a voturilor, să faceți ce voițl. 
Al D-vostre va fi meritul, a D-vostre va fi 
și răspunderea pentru alegerile de astădl. 
Românii n’au dec-hierat, că de aoi încolo 
vă vor face oposițiă cu ori ce preț, oi nu
mai că-și rezerva mână liberă. Dela faptele 
D-v6stre va depinde atitudinea Românilor 
de aci încolo în comitatul acesta.

Alb. Arz. de Straussenburg dice, față 
cu espunerîle d-lui Gosma, că invoela s’a 
încheiat înainte cu 12 ani numai pentru 
cașul acela, der și pe acesta Românii au 
călcat’o.

Urmeză constituirea comisiunei de can- 
didare. Fiind ales resp. numit în comisiune 
și câte un Român (Dr. A. Brote și P. 
Cosma) aceștia renunță, provocându-se la 
declarația Românilor.

înainte de alegere, membri români, 

cari au impus cu atitudinea lor solidară ș1 
energică, au părăsit adunarea.

Majoritatea săsâscă a ales apoi cu 
aclamațiă pe cei soriși pe lista ei, adecă 
pe vechii funcționari, cu deosebirea, că 
fisolgăbirăul din Mercurea G. DrechicI a 
fost pus la Săliște în locul d-lui Dr. L. 
Lemenyi.

Conflictul anglo-american.
Vom reasuma aci pentru orientare pe 

scurt antecedențele conflictului dintre An
glia și Statele-Unite.

Originea conflictului dateză cam de 
mult. Jumătatea de apns a Guyanei, pe 
care Englesii o luaseră Irlandezilor pe tim
pul răsboielor lui Napoleon, e forte de
fectuos delimitată în spre Venezuela, care, 
pe vremea aceea, era o colonie spaniolă. 
Vechile charte din timpul Spaniolilor sunt 
cu totul neesacte. Venezuela susține acum, 
oă Anglia șl-a împins înainte granița înce
tul cu încetul, și că șl-a împărțit astfel te
ritoriul. Anglia răspunde, că granița merge 
pe calea fluvială dintre rîul Esequibo și flu
viul Orinoco, și e dispusă să primâscă un 
arbitriu, oare să hotărască liniile esacte 
de-lungul acestei căi; în spre răsărit însă 
un arbitriu nu are ce căuta, căci acesta e 
teritoriu absolut engles.

Cu acesta cei din Venezuela sunt și 
mai puțin mulțămițl, pentru-că tocmai pe 
un teritoriu din răsărit s’au descoperit în 
timpul din urmă gismeute de diamante și 
alte metalurl prețiose, cari au fost imediat 
ocupate de Englesl. Afară de acesta En
glesii au aședat o stațiune pe malul de 
răsărit al fluviului Esequibo, în fața unei 
stațiuni de pază ocupată de VenezuelenI și 
în noptea anului nou 1895, când aceștia se 
depărtaseră pentru a serba anul cel nou, 
șâse soldați englesl treoură fluviul și arbo
rară drapelul britanic. Când se întorseră 
Venezuelenii arestară pe Englesl și îi con
duseră în oraș, der din ordinul guvernului 
fură liberați.

Anglia ceru satisfacțiă, der p1-imi prin 
Iulie o notă din Washington, care cerea 
instituirea unui arbitragiu. La 8 Decemvre 
a. c. Anglia trimise însă președintelui 
Crespo o notă cerând o despăgubire de 
12,000 lire scerlinge și redactată în formă 
de ulbime.t. Er la nota d-lui Cleveland, An
glia răspunde, că dootrina Munroe nu e 
aplicabilă in cazul de față.

Etă causa, care a provooat mesagiul 
d-lui Cleveland, care continuă a oere apli- 
oarea doctrinei lui Munroe.

Doctrina acesta, emisă acum două
zeci și șâpte de ani de presidentul Munroe, 
conține idea, că oR ce amestec menit se va- 
teme interesele guvernelor americane indepen
dente, trebue consider at ca un act de dușmă
nie față cu Statele-Unite. Iu conflictul dintre 
Anglia și Venezuela, Statele Unite văd

și când prisonerul ar voi să clică ceva, der 
își înăbușă vorbele. In piciore avea msce 
opinci. Mantaua-’i era sdrențuită și dintr’un 
loc, la umăr, picura sânge.

— „Ce are el?"
— „L’a străpuns Kiriloff cu lancea, 

în dosul tufei, Măria Ta".
— „De ce?"
— „Pentru-că ’i s’a strigat rusesoe: 

„Eși afară, pleșuvule", și el tot stetea 
acolo ca și o lăcustă. Ei, atunci Kiriloff 
împinse puțin lancea în tufiș și-’l înțepa. 
Er Mehmed eși din dosul tufei".

— „Dați-’i un scaun".
Prisonierul se lăsă pe scaun, în vreme 

oe își duse mana la inimă, gură și frunte. 
Eața lui deveni și mai tristă. Era evident, 
că nu aștepta nimic bun dela noul său 
domn. Nasul mare și încovăiat atârna aoum 
ou totul peste mustețile lui brunete, și ca
pul ’i-se pleca profund pe umeri.

II.
Majorul servise forte mult la granița 

oaucasică, așa înaât acum nu mai avea 
nici decum lipsă de tălmaoiu.

— „îmi pare, că te cunosc dejau dise 
el turcesce cătră prisonier. „D-ta ești oo- 
lonelul Mehmed Bey".

Turcul își plecă capul și păru, a-se 
aprofunda cu desăvârșire în sine.

— „Sunt pote în rătăcire. D-ta escl 
probabil un altul*?“, continuă majorul.

— „Eu nu mințesc nicl-odată", răs
punse prisonierul. „ErI fugii din Kasanlik, 
adi m’au aflat soldații D-tale. „Pe jos nu 
ajungi departe", adause densul c’un surîs 
trist „îndeosebi decă atât capul, cât șipi- 
ciorele sunt rănite, dr acum și umărul".

— „Sci, oă în vremuri de răsboiu"... 
începu majorul.

— „La ce-mi istorisesel acâsta ? Pu
terea e pe partea D-vostră. D-vostră ați 
învins, puteți deci să mă împușcațl. Eu 
sciam, spre ce sorte merg, când fugii aseră 
din casa oficerului, care mă luase la sine. 
Ei, și ce e acesta? Eu am perdut jocul, și 
trebue să mor".

Majorul, mișcat de tonul priso- 
nerului, începu de-odată a-i vorbi mai 
blând.

— „Spune-mi, purtatu-s’a oficerul acela 
rău cu D-ta ?"

— nNu“.
— „Fosta-i strict tratat?"
— „Oficerul, la care m’au internat, 

era un om escelent; el mă constrînse, se 
dorm în patul său, îmi dedea de mâncat și 
de bout, se purta lață de mine ca un frate, 
er nu ca un du?man“.

— „De ce ai fugit deci de-aeolo?“
— „Ce Vă intereseză acesta? Eu mă 

aflu în mânile D-vdstră; puteți așa-dâr 
face cu mine ce voițl. Numai mai iute, 
mai iute 1“

Și un fel de suspin înăbușit îăsunâ în 
vocea bătrânului Turc. Capul îi căclu ără-și 
adînc pe piept.

— „Dâr ce ai gândit? Turcii să re
trag pretutindeni, la D-vostră domnesce 
fomea, poporațiunea părăsesce orașele și 
fuge. N’ar fi fost mai bine, să aștepți ca 
să treoă vremea acâsta? Resboiui să va 
sfîrși în curând, er D-ta te-ai fi putut rein
force acasă".

— „Acasă? Și unde va fi atunci 
casa mea?"

— „Cum înțelegi acesta?"
— „Unde-mi voia afla familia? Eu 

sciu deja, că toți — fug în Asia mică. 
Familia mea încă va face așa. Unde o voi 
afla deci? Ah, de ce să mai vorbesc? Am 
făcut, ceea ce mi-am ținut de datorință. 

De morte nu pote nimeni scăpa. Ceea ce 
e hotărît, să întâmplă. Fiă-oare trăesce 
numai oât îi e hotărît. Și eu nu pentru 
mine..."

Turcul amuți și făcu o mișcare nega
tivă cu mâna.

— „D-ta ai tfis: „familia mea". Eu 
încă am o familia-1, Zlse gânditor ma
jorul.

— „D-ta escl fericit; ve-țl trăi și vă 
ve-țl revedea. Ești fericit, pentru-că n’ai 
căZut în priusore".

— „Spune-mi; — tocmai din causa 
familiei D-tale te întreb — ai copii ?“

Turcul își apleca și mai profund ca
pul. Un moment domni tăcere.

— „Ai mulțl copii?" întrebă din nou 
majorul.

— „Patru", șopti încet Mehmed Bey.
— „Mari?"
—• „Forte mici — ce! mai mare e de 

șase ani".
— „Al meu încă e de șase ani" — 

Zise majorul, intr’un ton, ca și oând ar 
vorbi numai cu sine.

Va urma.) 
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■deci o nedreptate în paguba lor proprie, și 
cerj&dmiterea deplină a arbitragiului lor, 
pe’’când Anglia nu vrea să recunoseă 
aoestă autoritate, oare ar pute deveni pe
riculos» îusășl Statelor americane inde
pendente.

Soirile mai nouă privitore la conflictul 
dintre aoeste două mari puteri sunt urmă- 
torele:

Președintele Cleveland a subscris pro
iectul de lege votat de oongres, privitor ia 
numirea comisiunei ce va ave să reguleze 
granițele Venezuelei. „Kolnische Zeitung“ 
anunță, că comisiunea acâsta înainte de 
iote va merge la Madrid și la Haga pentru 
de-a studia din actele spaniole și olandeze 
pretensiunile ce le-au avut Spania și Olanda 
față cu Venezuela, cari drepturi au trecut 
apoi mai târdiu asupra Angliei.

Din Caracas se depeșeză, că acolo din 
4i în di cresce disposiția dușmănosă față 
cu Anglia. A început a-se mobilisa garda 
națională, si comercianții au hotărît să în- 
■cepă lupta comercială oontra Angliei.

Bătrânul Gladstone fiind întrebat să-și 
•dea părerea asupra cestiunei Venezuelei, 
răspunse, că nu se amestecă în aoâstă afa- 
oere, dealtmintrelea însă mintea sănătosă 
a orl-cărui om pote înțelege, cum ar tre
bui să se premergă.

— 13 (25) Decemvre.

Timp de primăvară. Din Sângerul de 
Câmpiă ni-se scrie : Pe aici avem timp forte 
bun; erna pare că ar fi trecut, și în looul 
ei avem timp frumos de primăveră; eco
nomii ară mereu și sâmenă, albinele sbbră 
în liber; foo, firesce, nu mult ne trebue, 
pe-un astfel de timp; erl și adl (22 Dec. 
n.) am stat totă diua cu ușile deschise, ou 
un cuvânt, avem adevărată primăveră, nu
mai de nu am plăti-o seump colo prin 
Martie și Aprilie.

— o —
Pedepsit studenților croați, la care 

aceștia fură osândiți din partea senatului 
(universitar din Agram, ?i care s’a publicat 
alaltăeri este următorea: Opt dintre stu- 
denți, între oarl și frații Franc, sunt elimi
nați pentru tot-deuna dela universitate, 
unul pe patru semestre, și opt pe două 
■semestre. Aceia dintre studențl, cari de 
.present se află în semestrul prim, primesc 
un dorgatonu striot dela rector, cu ame
nințarea, că vor fi eliminați la cel mai 
mic incident provocat de ei.

—o —
D-șora Agata Bârsescu renumita ar

tistă dramatică, a sosit adl din Viena 
în orașul nostru, unde va juca desâră și 
în cjilele următore într’un ciclu de repre- 
sentațiunl. Numai de curând d-șora Bâr
sescu a visitat ca ospe și Cernăuții, unde 
.a seoerat cele mai strălucite succese.

— o—

Duelul ministrului PerczM. După 
-cum se sciă, înainte cu câte-va săptămâni 
ministrul de interne Desideriu Perczel a 
avut un duel de săbii ou deputatul br. 
■Gabriel Andreansky, în urma unui incident 
■din camera deputaților. Pentiu acest duel 
procuratura de stat a intentat procedură 
penală, atât contra ministrului cât și con
tra numitului deputat. In dilele acestea a 
sosit însă, la tribnnalul din Budapesta, 
înounosoiințarea ministrului de justițiă, că 
Majestatea Sa, pe basa dreptului prea înalt 
oe-1 posede, a ordonat abolițiuuea prooesului, 
-chiar ca și în anul trecut, când de asemenea 
a ordonat abolițiunes' prooesului pentru 
duelul între Perczel și coatele Ladislau 
Szapary.

— o—.
Marina comercială română. Monit. 

(Of. publică decretul regal, prin care ser
viciul de navigațiune maritimă, a cărui în
ființare și organisare au fost încredințate 
regiei monopolurilor statului, este trecut, 
pănă la nouă disposițiunl, sub administrarea 
direcțiunei generale a căilor ferate. Tote 
oheltuelile făcute și cari se vor mai face 
■ou întreținerea și esploatarea acestui ser
viciu, pănă la regulare» definitivă a afa
cere), se vor acoperi din suma de lei 

2,500,000, luată ea. împrumut dela fondul 
porturilor, — Vaporul român Medea ce 
aparține acestei marine comerciale, a sosit 
Dumineoă la firele 12 în postul Constanța 
venind dela Constantinopol.

—o—
Esportul de vite din România în Ru

sia cresce pe di ce merge. Un însămnat 
număr de comercianțl de vite din Odessa 
și din alte localități din Rusia au venit la 
târgurile din Moldova și Dobrogea, și cum
pără vite ou prețuri forte bune. Iu cursul 
lui Noemvre s’au esportat în Rusia 14,589 
boi, 3359 vaci, 333 viței.

—o —
Apele Dunării cresc mereu, și sunt 

temeri, ca Dunărea să nu se reverse, din- 
tr’un ceas înur’altul. Satele de pe țărmul 
bătrânului fluviu sunt alarmate. Der și rîu- 
rile mai mici din Moldova cresc. Apele Și
retului venind forte mari au rupt podul 
dela DrăgeștI.

— o—
în procesul din causa abuzurilor dela 

accisele Bucureștilor, Curtea de apel din 
Bucurosul secția II și-a pronunțat sentința 
Sâmbătă. Ștefan Șuțu a fost condamnat la 
un an și jumătate înohisfire; Bozianu la 2 
ani închisfire, și Lindenberg, HerșcovicI și 
ZeilicovicI la câte un an închisfire. Con- 
damnații au făcut recurs in cassațiă.

— o —
Banchetul inginerilor români. Vineri 

săra, inginerii dela căile ferate și dela mi
nisterul lucrărilor publice au oferit — după 
cum cetim în „Timp.“ — d-lui Anghel Sa- 
ligny, directorul general al G. F. R. un 
mare bauchet pentru a serba desăvârșirea 
podului de peste Dunăre, opera măreță, 
care a făcut nemuritor pe autorul proiec
tului, d. Saligny, Au luat parte la banchet 
179 de persone, toți ingineri români, și 
era o buouriă de a vede strînșl la aceeași 
masă atâția bărbați din cei mai culțî ai 
țării, tineri și bătrâni, fraternisând înjurai 
unui inginer distins, d. Saligny, și arătând 
lumii esemplul rar al unei solidarități pro
fesionale.

Dreptatea în Bucovina.
ii.

Pentru a arăta și mai olar nedrep
tatea și dușmănosă tratare a Românilor 
buoovinenl, dep. JDr. Zurcan arăta, că gimna- 
siul superior gr. or. din Suceva s’a creat din 
mijlficele fondului religionar, și are menirea 
de-a fi un institut pentru fiii bisericei gr. 
or-, în care școlarii de altă confesiune n’au 
să fiă primiți, decât esoepțional. La înce
put însă, fiind-că șoolarl gr. or. erau puțini, 
s’au primit și școlari de alte confesiuni și 
naționalități; der crescând mai târcjiu fre- 
ouența școlarilor gr. or., guvernul în loo 
să eschidă pe școlarii, ce nu aparțin con
fesiunii gr. or., făcând astfel loc școlarilor 
gr. or., a si3temisat, pe lângă cele 8 clase 
principale cu limba de propunere germană, 
încă și patru clase paralele interiore cu 
limba de propunere română. Prin acesta 
s’a încuragiat poporul român al Bucovinei 
și a început a-șl trimite copiii lu șcfila ro
mână în așa număr, încât looalul școlei nu 
mai era de-ajuns, și guvernul fu silit să 
zidescă, cu cheltuâla fondului religionar 
gr. or., un alt edificiu corespunzător ce
rințelor presents. îndată ce noui edificiu 
fu terminat, afluența școlarilor gr. or. la 
acest institut deveni așa de mare, încât 
încă în acest an școlar, 1895—96, au tre
buit să se primâscă în despărțământul ro
mân al classei prime, după un esamen de 
primire conform prescriselor legei, 93 de 
școlari, cari n’au putut fi adăpostiți într’un 
singur local al nou ziditului edificiu gim- 
uasial.

Direcțiunea gimnasială iacii arătare 
consiliului școlar al țârei, de unde in a 
12-a fii după înscriere veni ordin, ca pe 
școlarii, ce trec peste numărul de 80 într’o 
classă se-i eschidă. Ast/el f ură eschiși în 12 
Septemvre c. 13 școlari gr. or., cari erau 
deja înscriși in prima classă a despărț. ro
man, tuându-li-se prin acesta ori ce posibili
tate de a-se desvolta in limba lor română, 
fiind că în țâră nu esistă un al doilea gim- 
ua.-iu român, pe când copiilor germani le 
stau la disposițiune trei gimnasii. De aoi se 
pote vedâ, oât de întemeiate sunt numă- 
rosele petițiunl, subscrise ce aprfipe tote 
comunele Bucovinei și presentate camerei 
primăveră trecui ă pentru înființarea unui 
gimnasiu roman în capitala Cernăuți. Es- 
ohiderea școlarilor gr. or. dela frecuenta- 
rea acestui institut confesional s’a făcut 

contra clarelor stipulațiunl ale uricului de 
fondare al gimnasiului superior gr. or. din 
Suceva și a fost adusă atât din partea 
vorbitorului, oa și a consistorului, imediat 
pe cale telegrafioă, la cunoscința ministe- 
riului de culte, der acesta a găsit firâscă 
eschiderea tinerilor români și nu și-a mai 
bătut capul cu oestiunea acâsta.

Veți ancli și vă veți mira — oonti 
nuâ vorbitorul, — cum se îngrijesce la noi 
în Bucoviua de cultivarea poporului. Eu 
cred, că în totă Europa, ba ași dice chiar, 
că în totă lumea civilisată nu esistă cașul, 
că un inspector școlar al țărei să nu cu- 
noscă de loc limbile țărei; numai la noi 
în Bucovina, unde esistă trei limbi ale ță
rei cunoscute de lege, se importeză anume 
din Viena, seu din alte locuri germane, 
iuspectorul școlar al țării, care afară de 
limba germană, nu cunfisce niol o limbă 
a țărei, — nici oea română nici cea ru- 
tână. Astfel avem adl un însuector școlar 
al țărei, care-i tot așa de puțin în stare 
să inspeoționeze școlile române și rutene 
ale Bucovinei, precum de pildă eu pe cele 
chineze (Ilaritate).

Despre acest inspector șoolar, cu nu
mele Tumlirz, care nici idee n’are de lim
ba română, spune vorbitorul, că la un esa
men de calificațiune din acest an s’a întrepus 
pentru o candidațiă, care din limba româ
nă n’a corăspuns mei în scris, nici verbal, 
der despre care inspectorul susținea, ca a 
corăspuns și cerea aprobarea ei. Fnnd-că 
profesorul esaminator a refusat de-a îm
plini dorința inspectorului, acesta a pro
vocat întrega comisiune essminatore să 
hotărescă in causă și se voteze. Atunci 
s’a intâmalat ne mai pomenitul cas, că 
cei 6 comisari de esaminare, cari nu cunosc 
limba romună, au votat pentru aprobare, pe 
când cei 5, cari cunosceau limba română, au 
votat contra aprobării. Astfel s’a aprobat 
pentru catedra instrucțiunei române o în- 
vățătoriță, pe care bărbații de specialitate 
au daclarat’o neaptă, pe când altele, rela
tiv mai vrednice, au rămas nesprobate.

Vorbesce apoi de întemeiarea șcâlelor 
române. Deși, după lege, limba de propu
nere in șcfilele poporale au s’o hotărescă 
comunele, cari creeză și susțin școlele, 
consiliul școlar al țărei se silesce cu tot 
prețul să introducă limba rutenă și în lo
calitățile române sâu mixte. Esemplu, între 
altele, cașul din ipotesel, comună situată 
în apropierea fron'ierei române și în dis
trictul curat lomânesc al Suoevei. Acestă 
comună a hotărît încă in anul trecut, să 
creeze o nouă șofilă în sat cu respicata 
dorință, ca se se intrcducă in ea lim
ba româna ca limbă de propunere. încă 
înainte de a-se termina zidirea școlei, in
spectorul școlar districtual dase ordin, să 
se introducă în ea limba rutenă șt să se 
angajieze un învățător rutean. Comuna 
ptotesteză, trimițând de repețite-orl depu- 
tațiunl la președintele consiliului școlar 
districtual, căruia l-au declara', că chiar 
decă locuitorii comunei ar fi fost în ade
văr odată Ruteni, ei însă doresc, ca copii 
lor să se potă folosi de limba română, și 
de aceea cer introducerea acesteia ca lim
bă de propunere. Deputațiunile însă in 
tot-deuna au fost refusăte. încerca apoi 
representanța comunei, adresându-se cu 
petiții cătră tote forurile, unde numai a 
sciut, der tote inzadar. In fine comuna 
hotărî se nu trimită copii la șcâlă cu nici 
un preț. Atunci eși la fața locului inspec
torul școlar districtual cu un comisar dela 
prefeotură, ca să facă cercetare. Mărturisi
rile depuse de tote părțile au constatat, 
că dorința unanimă a comunei este intro
ducerea limbei române ea limbă de pro
punere în șcâlă. Cu tote pedepsele în 
bani impuse și m ciuda amenințărei cu asis
tență de gendaiml și cu esecuțiune mili
tară, locuitorii au declarat franc, ca sunt 
gata să plătescă pedepsele, să se lase în
temnițați, să li-se secuestreze și cămașa de 
pe trup, der copii nu și-i vor trim’te la 
școlă rutenă. Deși acâstă plângere a co
munei s’a înaintat și presidentului țărei, 
printr’o deputațiune, pănă in present nu 
s’a corăspuns dorinței acestei comune.

Astfel se promovesă în Bucovina cul
tura poporului român, astfel se aplică față 
de poporul român dreptatea pe terenul 
școlustic 1

Vorbitorul erată apoi, cum popora- 
țiunea română este preterată și vitreg tra
tată și pe tâte terenele administrațiunei. 
in tote oficiile și branșele se contrabandeză 
streini (germani și polom) din alte provincii, 
fără cele mai elementare cunoscințe ale 
hrubelor; aceștia nu numai că nu pot co
munica cu poporul român, der nu voesc să 
primâscă mol un fel de hărtn scrise ro
me nesce etc.

Vorbitorul termină cerând dela guvern 
înainte de tâte paralelisarea primei clase 
române deia gimnasiu! gr. or. din Suceva; 
crearea unui gimnasiu românesc complet 
cu clase paraleie rutene în Cernăuți, și in

troducerea limbei de propunere române și 
rutene la c. r. pedagogiu de stat din Cer
năuți; apoi rechemarea inspectorului școlar 
al țării, care nu ounosce de loo limbile 
țerii, și înlocuirea lui prin un bărbat de 
specialitate, care ounâsoe perfeot limbile 
țării, preoum și introducerea limbei de pro
punere la școlile poporale în sensul sti- 
pulațiunilor legei și conform dorinței es- 
primate a comunelor și corporațiunilor, 
oarl susțin seola ; la așezarea funoționarilor 
pe tâte terenele administrațiunei în Buco
vina să se țină deosebit cont de cunoscința 
limbilor țerii, âr celor plasați deja să li-se 
impună imperios datoria de a-le învăța, și 
de-a le da ordin nu numai ca să comunice 
cu poporul în limba sa, oi să și primâscă 
fără dor și pote tote incursele și quitan- 
țele scrise în limba română sâu rutenă, 
resolvându-le în aceeași limbă.

Dare de semă.
Iclăndel, 15 Dec. n. 1895.

On. D-le Redactor! Binevoiți a da 
loc în colonele prețuitului diar „Gazeta 
Transilv.“ următorei dări de sâmă pentru 
cei cari au donat în folosul școlei gr. cat. 
din Iclăncjel, chitându-se cu mulțămită.

N. Vlad 2 fl., Victoria Erdelyi (Orăș- 
tiă) 1 fl., Stef. Radio (Petroșenl) 2 fl. G. 
Vlasa (Ciucudiu) 1 fl. Din Predeal: G. Ga- 
vanesou 2 fl. 50 cr., I. Podea 1 fl., P. 
Ciuncan 2 fl., G. Dogarescu 1 fl., A. Ciac- 
lanu 2 fl., Ilie Stefanesou 50 or., Gâbor 
Jozsef 1 fl., Ivan Dobrosa (Făgăraș) 5 fl. 
Din Ghimeș: G. Ciobotar, preot 50 cr., I. 
Deva, învăț. 40 cr., Oltean T. Gabor, jude 
30 cr., G. Suciu 40 cr., I. Barcianu 30 cr., 
A. Biliboc 15 cr., I. Vlasiu 20 cr., S. Bă- 
cilă 40 cr. Din Velcheriu : I. Albon 1 fl., 
Aron Boca 20 or. Din Sighișâra: G. Negru 
1 fl., I. Kreisinsky 50 or., D. Moldovan, 
protop. 1 fl., I. Muntean 50 cr., Firuția 
Negru n. Sandru 1 fl., Weisz, preot rom. 
cat. 1 fl,, I. Șandru și Gross 2 fl.,T. Mos- 
sore 50 cr.

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 24 Decemvre. In cer

curile politice s’a lățit din nou faima, 
după cum anunță „Magyarorszâg“, 
că camera deputaților va fi disolvaiă 
deja în luna viitore. Se cjice, că pe 
guvern l’a silit la acâsta însuși par
tidul liberal, care nu voesce se aș
tepte pănă ce se va organisa opo- 
sițiunea.

Budapesta, 24 Decemvre. As
tăzi din nou a intrat derută la bursa 
de aci. Hârtiile de valdre interna
ționale au scăcjut în preț cu câte 
4—-5 fl. bucata. Din Viena de-ase- 
menea sosesc scirl fbrte neliniștitbre.

Berlin, 24 Decemvre. „Local 
Anzeiger“ anunță, ca guvernul ru
sesc ar fi întrebat în mod confiden
țial pe guvernul engles, că nu ar 
ave nimic în contră, decă guver
nul rusesc, care stă în bune rela- 
țiuni cu guvernul american, s’ar în- 
trepune pentru încheiarea unei îm
păciuiri.

Bucuresci, 24 Decemvre. Perso
nalul dela marele stat major precum 
și acela dela comandamente va Q 
mărit cu începerea dela 1 Februarie.

Bucurescî, 24 Decemvre. ,,Tim
pul “ anunță, că alaltăeri noptea o 
cetă de Unguri, au năvălit asupra lu
crătorilor dela fabrica de hârtiă din 
Bușteni un lucrător român a rămas 
mort, un altul e pe morte, er cloi sunt 
greu răniți. Erl dimineță o parte din 
Unguri au fost prinși. Parchetul din 
Ploescl a fost imediat avisat și a 
început o anchetă.

DIVERSE.
Din sclav milionar. In Chicago tră- 

esoe un om cu numele Bates Leviol, care 
s’a născut încă ca sclav. Astăc}! el e de 
70 ani. In 1861 a intrat ca servitor la o 
fabrică și de atunci șl-a adunat o avere 
de 10 milione. Bates LevicI este un om 
forte simplu, der face multe binefaceri.

Proprietar: Dr» Aurei HSure^iianu.

ReilGtor responsabil: Qregorîu fiSaier.
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Cursul la bursa din Niena.
Din 25 Deoemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 120.70
Renta de oordne ung. 4% . . . 97.20
Inapr. căii. fer. ung. în aur . 122.—
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4t/2°/0 99.50
Oblig. căii. fer. ung. de ost. I. emis. 118.50
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 95.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. cu premii .... 150.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 134.50 
Renta de hârtie austr.................... 99.—
Renta de argint austr.................... 99.20
Renta de aur austr.............................. 120.25
LosurI din 860   144.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 978.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 366.—
Acții de-ale Bancei austr. de credit. 346.50
NapoleondorI.................................. 9.60
Mărci imperiale germane . . . 59.2772
London vista....................................121.25
Paris vista .... .... 48 —
Rente de oordne austr. 4%. . . 99.20
Note italiene.................................. 44.—

Comptoarul: 
Văczikorut 16 

lângă 
Basilica.

Casa 

fondată în anul 
1872.

Iustinian M. Grama
BUDAPESTA.

Comerciante engrossîst.
unicul Specialist în producte de Petroieum.

Am ondre a avisa onoratul public român, cumcă dela 5 Octomvro 
a. c. am primit, din Penșyl vania (America) singurul deposi- 
toriu îu specialitatea de Petroleu :

Kaise^oeS-Fetrofieum.
Marca „lmperato r“, prima Type blanc neesplodabil, 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 seu Transil
vania. Netto Cassa reluare (Nachname).

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

Cursul pieței Brașov.
Din 26 Deoemvre 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.52 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.53 Vend. 9.61
Galbeni Cump. 5.66 Vend. —
Ruble rusescl Cump. 129.— Vend.
Mărci germane Cump. 59.- Vend.
Lire turcesol Cump. 10.80 Vend.
Scris, fono. Albina 5% Vend.

"vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reînoi 

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

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

lămurit și să arate și posta ultimă.

Admimstraț. „Baz. Trans/4

Numere singuratice 
ă 5 cr. se pottl cumpăra în. 
din „ Gazeta Transilvaniei “ 
librăria Nicolae Cîurcu.

Tren 
de 

ipersdn.

Tren
ftccel.

10 - 8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

8.30i
11.21I

1.331
3.42 ‘
3.58
4 38
5 20
5.43

"Ă32
7.16
8.07
8 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
1.62
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5 34
6 12
6.41
7.16
8.-

l£ersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din i Octombs*® 1805
Budapesta — I*redeal €* h i r i ș u — T u r d a

Tren 
de

TrenTrent
mixt, porsin. *ecel.

| Trend
I mixtu

Tren 
accel.

Tren I Trenu
de 

acceL jpersdn.

î trenu.
de 

persân.

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu.

trenu 
de 

person.

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
de 

person.

5.10
SĂXT

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 ; Tren de !
person. mixt

3.55 11.—
4 40 12.26
5.10 1 11

12. Ou 8 30

2 15
9.15

11.12
12.48
2.12
2.20
2.50
3 26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

942
9.44
9.59

10 22j
10.51
11.12
12.26'
12.58

1.151
1.34'
2.09
2 19:
3.01;
331!
9.30,

pl.

V 
80S. I 
pl. I

f.

I
(

y
sos.)
pl. 1

I
81.9.

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia .
B -Huiediu
Ghârbău .

Clușiu .

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sigbișdra 
Hașfslău . 
Homorod . 
Agoștoufalva 
Apața . . 
Feldiora
Brașov .

Timiș . .
Predeal
BucurescI .

80S.
A

«

I

I
•pl

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

tfS 
O
U. 
<D

’;>

a a

“7.01
6.-
5.11

O
'a
a o o

1 55
7.25

T23
3.46
2 26
2.19
1 52
1.26

12.47
12.17

5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42-
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

11.01
10 45

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

~T.2u| 6.25
1.50 8.10

11.44
10.03
8.43 11.32
8.38
8.11
7.46

4.43
2.17

7 08
6.39

J>.2_3
tr.mixt

“4Ă8
4.23
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
5 53
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35~3715

■I

Tren 
de 

persân. 
~9DH

8 28
8.01

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

7 33
7.53

|H -
11.20

4.-
4-20

10.21 Ț
10/1110.41

Ghiriș
Turda T

.11
J 5.10 10 30 3.30 9.12
| 4.50 10-10 3.10 8.52

5.10 3.30 9.12

Cejjșa-mieă. — Sibim — Avrigîs — IFâg&r;
trenu 

de 
persân.

Tren 
mixt

trenu. 
de 

person.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Tren tr.onQde
mixt porsdn

trenu 
de 

persdn.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02

12.35
11.01
10.30
8.33
6.54

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

4 45
6 35
7.01 

în totă

=’ 5
®

11.34
1.03
1.25

7.10
8.50
9.10

< •

pl. Copșa mică . sos. 
Ocna . . .

^■} sibiiu . . . {£';

Avrig . . .
sos. Făgăraș . . pl.

* * 3.39
2 01
1 31 

în totă
~ so

-5-- p 
<v 
so

6.20
5.12
4 49

1.46
3.31
6.08 3.28 4.05

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

4.-
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

11.35
11.54
12 20

trenu 
mixtu

4.25
4.48
5.23

trenu 
mixtu

? 9.10
[10.28

12 41
1.54
3.02
341
4 55

c; 
Ș.

r-
ș 
p‘
o 
o
3 
tz
3 
o

10.28
10.46
11.12

1

V

Simeria . .
Ceru a.
Huuedora .

« 4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

est#
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu.
mixtu

Brașov
ZerneștI

I.

M &a b- e s - R. o» «r ■.* .<*
4.20
5.35 

ce «5
«j- •

« s
ă

Z. 6 v

Mureș-Ludoș . . .
Z a u.........................
Țagn-Bodatelieft . .
St. Mihaiu de câmpie
Lecicța....................
Ș.-Măghiăroș . . .
Bistrița................... 1

7.36
6.06

1.29
12.05

g 5

•33-3
£ «

6 a

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

O. <J Z 
g S g 
g:< o- C.
9.40
8.46
7.43
6.52
5.55

Cucerdea — Ușorlieiu — JKegli.-s&sese
Trenu 
mixtu

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
do 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
mixtu

2.25 8.10 3.11 8.59 r pl. Cucerdea . . sos. A 7.41 2.36 8.31 1.18
3 14 8.51 3.52 9.40 LudoșiI. . 7.03 1.58 7.43 12.32
4 07 9.37 4.37 10.23 C'pău . . 6.24 1.19 6.55 11.43
5.07 10.27 5.26 11.11 SOS. ) f pl- 5.30 12.25 5.50 10.35
5.40 10.42 5.36 pl. J Oșorheiu . • isos. 1 9.20 5.04 10 —
7.19 12.21 7.19 ¥ sos. Regh.-săs.. . pl. 7.49 3.25 8:25

însemnate in stânga stațiunilorNota: Orele
insemneză drele de nouțe.

5. « Aradu
6.14 Vinga
7.39 1 Tiniișora

12.33 1 1r Segedin

S I 1» i B ii — C i s ii ă d i e
trend 
mixtu

5.30
5,43
6.06

trenu
. mixtu

trenu 
mixtu

pl. Sibiiu
„ Selemberk „
„ Cisnădie pl

tienu 
mixtu

sunt & se ceti de sus îu jos, cele însemnate în drepta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

7.10
6.57
6 36

9.20
907

6 10.43 3.44
9.42 2.40
8.20 1.12

*2k 5.-

Siginiș®#*».--—Odea’Siefaa-sfecuesc.
trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

trend.
mixtu

3 22
4.14
6.20

11.08 Sigbișdra . . . 
I Hașfalen . . . 
i| Odorheiu-secuesc.

jjs îu sus. — Numerii încuadrațf cu linii mai negre

11.48
1.59

5.32
4.54
3.-I


