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Cine face politică incendiară?
Am amintit în revista nostră de 

eri despre un articol al organului 
Sașilor guvernamentali „Sieb. d. Ta- 
geblatt" privitor la Sași si Români, 
în care, c’un cinism ne mai pomenit 
la acb3tă foia, a ridicat în contra 
Românilor din comitatul Sibiiului 
învinuirea de nelealitate și de In
gratitudine. Acest articul se încheiă 
cu următorul pasagiu caracteristic:

„Apare ridiculă și numai idea, 
„că pentr’un post de protopretor (fi- 
„solgăbireu) s’ar pută deslănțui bar
baria luptei de naționalitate. Der ve- 
„deți, lrumdsa ndstră Ttransilvaniă 
„este patria incendiilor de pădure și a 
„patimilor naționale. Adese-orî o schîn- 
„teiă neobservată aprinde focul în 
„inimi ca și în pădurea liniștită. 
„Este decî datoria tuturor elemen
telor chibzuite (besonnen) — și de 
„aceste se află și în tabăra săsăscă 
„și în cea română — de a stinge 
„focul, ce a isbucnit în fruDziș, îna- 
„inte de ce ar cuprinde pădurea, și 
„de a potoli pasiunile, ce s’au aprins 
„de-o parte și de alta. Chiămăm 
„tote elementele moderate dintr’o 
„parte și dintr’alta la muncă comună 
„de stins". (Sieb. d. Tageblatt" dela 

?21 Dec. a. c.)
Este în tot cașul forte curios 

de-a aucp un cțiar săsesc, care pre
tinde a fi național, vorbind astăzi, 
în fața nesfârșitelor necazuri și pri
goniri naționale, de „barbaria luptei 
de naționalitate1'. Par’că acești filo
sofi dela „Tageblatt" ar privi la hâr- 
țuelile dela noi numai de sus din 
perspectivă și par’că n’ar trăi în mij
locul țerii Ardealului, a acelui Ar
deal pe care „lealitatea" Sașilor față 
cu Românii, în anii 1865—67, a aju
tat așa de mult celor dela Viena 
se-1 dea legat și ferecat pe mâna 
șovinismului maghiar, a celui mai 
turbat șovinism al veacului.

Da, în anii aceia de tristă adu
cere aminte în adevăr a fost isbuc

nit un incendiu de pădure înfricoșat, 
ca nici-odată, în frumosul nostru Ar
deal! Dâr unde erau atunci cei ce 
adi ne chiamă se stingem împreună 
focul isbucnit în inimile câtor-va 
Sași ruginiți dela Mercurea și se po-' 
tolim împreună indignarea, ce-a tre
buit se o nască în sînul Românilor 
din județul Sibiian acest incendiu 
neașteptat?

Unde a remas atunci lealitatea 
acelora, cărora, pe vremile lui Rei- 
chenstein, Românii le-au fost umblat 
atâta de mult în voiă, în dieta, la 
guberniu și la cancelariă, încât ei 
înși-șl nu mai scieau dâcă politica 
ce o fac este românâscă ori săsâscă ?

De ce atunci când pentru fru- 
mosa Transilvania s’a tractat de-a 
fi seu a nu fi, Sașii cei prudenți n’au 
conlucrat cu Românii ca se poto- 
lescă patimele aprinse ale turbaților 
unioniștî unguri și sâcui? De ce au 
desavuat ei propria lor atitudine din 
anul 1848, în care cu arma în 
mână s’au fost ridicat contra aces
tor patime, de ce le-au desavuat 
dând la 1865 și în anii următori 
ajutor numai celor cari au aruncat 
tăciunele aprins în pădurea seculară 
a țerii Ardealului? De ce au conlu
crat, mai pe fața mai în ascuns, 
numai cu cei ce ațițau focul și pa
timele?

De ce în acea epocă decisivă 
pentru sdrtea marelui principat al 
Transilvaniei mult chibzuiții Sași nu 
s’au sfiit de-a purta o ast-fel de po
litică incendiară și cu ce obraz vin 
ei acuma, după cele întâmplate, se 
încarce în spinarea Românilor pă
catul de-a fi purtat și de-a purta o 
ast-fel de politică herostratică — 
pentru-că au ales la Mercurea șese 
municipaliștl români și pentru-că au 
pretins ca în acest cerc în prepon- 
deranță românesc protopretorul și în 
viitor se fiă ales din sînul națiu- 
nei lor?

Dâr pâte că cerem prea mult 

dela cei ce couduc astăcj.1 la Sibiiu 
destinele Sașilor guvernamentali, 
decă pretindem dela ei se-șl dea 
sâmă de cele ce s’au petrecut de 
trei-cțecl de ani încoce. Nu, cei ce 
s'au acățat, cu „interese naționale" 
cu tot, de carul lui Banffy, nu ’și 
mai îndrâptă pașii privind îndărăt și 
înainte cu deci de ani, ci singura 
lor preocupare este se se potă ține 
de căruță și se nu rămână cumva 
îndărăt. Sașii guvernamentali par a 
face acjl numai politică din mână în 
gură, neavend în vedere decât fo
losul și avantagiul momentului, ce le 
surîde. La viitor, la consecențe, la 
drept șt la marile principii de esis- 
tență națională, lumea comodă de 
acji — cum bine a observat de cu
rând „Kronst. Ztg." — nici că se 
mai gândesce.

Vorbesc încă de „frumdsa n6s- 
tră Transilvania", cum vorbim noi 
p’aici de „frumusa Tâmpă", dâr cine 
dintre corifeii de acțl ai falangei gu 
vernamentale dela Sibiiu se mai 
ocupă cu problemele mari de i eță 
și de esistență ale Transilvaniei și 
ale poporațiunei sale ?

A le veni și numai în gând 
așa ceva ar însemna o feloniă față 
cu aliațiilor de acjl, cărora le-au ofe
rit slușbele lor ca „păzitori de gra
niță" contra primejdioșilor „dacoro
mâni".

Nu, consorțiul Wolff se preo
cupă acți cu precelență de alte 
ceatiunl importante, de întreprin
deri de speculații, drumuri de fier 
și alte treburi pentru „salvarea esis- 
tenții economice" a Sașilor, pe cari 
îi fac se credă, că în adevăr ar fi 
amenințați de „pericuiul" de a fi 
sărăciți peste nopte de cătră Ro
mâni.

Acest consorțiu merge în alar
marea Sașilor cu acesta presupusă 
primejdiă pănă acolo, încât nu se 
sfiesce a-le spune, că trebue chiar 
și onărea politică se și o jertfescă 
și să se facă slugile puterii, pentru 

ca năcăjiții de Români să nu le 
scătă din gură pânea de tdte cplele.

Și tocmai dela Români se le 
vină lor peirea economică, dela 
bieții Români, cari mai ales în urma 
răsboiului vamal au ajuns în multe 
comune literalminte la sapă de 
lemn! Dovadă Poiana, odiniără 
atât de înflorităre, Porceștii econc- 
micesce total nimiciți, Săliștea atât 
de redusă ș. a. Dovadă și emigra
rea în massă.

Le-au mai trebuit Românilor 
numai comassațiile lui Dr. Wolff, 
ce le urmăresce acesta în comunele 
mixte cu mijlocul, că „Sparkassa" 
de sub conducerea lui cumpără câte
va miserabile parcele ș’apoi cere co- 
massarea pe capul bieților Valahi 
— causându-le spese enorme și fără 
înțeles, când și așa fiind toți mici 
proprietari comassarea în 10 ani e 
nimicită prin ereditări, împărțiri — 
o cere cu scopul clandestiu se es- 
propieze cu încetul pe nevoiașii de 
Români, cari stau cu mânile în sîn, 
pentru-că conducătorii lor îi aver- 
tiseză tot la „pact" și „pace"; le-a 
mai trebuit dările pentru drumurile 
ferate ale d-lor Wolfif-Thalmann, a 
căror conducere „economică" a ca- 
racterisat’o așa de nimerit un ad
vocat sas în discuțiile dela oraș.

Acâstă politică, cum se o nu
mim? Când fără de nici un folos 
pentru binele lui obștesc poporul 
săsesc este sistematic haranguat în 
contra Românilor, cu cari e avisat 
a trăi în cea mai bună înțelegere 
pe tote terenele; când i-se spune 
acestui popor, că trebue să-și calce 
pe inimă să-și suprime simțul și 
judecata lui mai bună, și să-și sa
crifice chiar onorea națională pentru 
nisce ose de ros, din cari se îngrașă 
numai unii, nu însă el, poporul; 
când se lucrâză astfel — atunci ore 
se face politică chibzuită ori politica 
cea mai abominabilă incendiară?

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

De Nemirovitcli-Dautclienko.
(Urmare).

— „Eu nu mi-am vădut familia deja 
de cinci luni" continua Turcul ; „ea plân
gea, când mă depărtai. Cel mai mic oo- 
pil e de un an. Mamă-sa îl portă încă pe 
brațe. Ei loouesc la Adrianopol, unde am o 
rnoșiă cu vii. E forte frumos acolo. Cuge
tam tot-deuna, că ei vor cresce sub ochii 
mei. Și atunci veni deodată răsboiul. Blăs- 
tămați fiă aceia, cari l'au provocat 1 Cine a 
avut lipsă de sângele nostru? Cine a voit 
să nimicâscă fericirea copiilor noștri ?“

— „Ba, cine ave lipsă de răsboiă?" 
consimți majorul. „N’am avere, decât nu
mai leafa mea. Decă cad, de unde va trăi 
familia mea?"

Uonversațiunea trecu pe neobservate 
la oestiunl familiare. Majorul ’i-o împărtăși l 
colonelului, și acesta încă luâ partea pri- 
sonerului.

— „D-le maior, spune-i, că el, dâcă-șl 
iubesce copiii, ar fi trebuit să mergă liniș
tit în Rusia. Câte-va luni nu-s un timp 
îndelungat, copiii n’ar ii pierdut nimic prin 
aceea."

Mehmed Bey zîmbi trist. „Dâcă so
țiile și familiile nbstre ar sci, cum sunt 
Rușii, ar putea se rămână liniștite, unde 
se află, și să ne aștepte. Ar continua a se 
ocupa cu economia și a-șl cresce copiii. 
Der așa — încă câte-va c)ile și toți Turcii 
vor fugi de-aicl. N’avețl decât să înaintați 
numai vr’o douămilurl și Adrianopolul rămâ
ne pustiu. Numai creștinii vor sta locului. Mă 
întrebați, pentru-ce fugii dela bunul ofițer ?* 
strigă deodată învăpăiat Turcul. „Din causu 
familiei mele — spre a-o scăpa, spre a-ml 
scăpa soția, spre a-ml apăra copii. D-vostră 
puteți vorbi ori cât de bine; scițl însă ce 
să va întâmpla ou ai mei? Soția mea va 
părăsi d9 spaimă, economie, grădini, totul. 
Vr’un Grec seu Armean va pune mâna pe 
posesiunea mea. Ea însa-șl va merge cu 
copiii la Stambul. Acolo însă nu-i vor 
putea ajuta. De unde să se potă lua bani 

pentru multele sute de mii de familii ? 
Deci va fi transportată în Asia mică, la 
Scutari și acolo o vor uita. Ce să facă ei ? 
Le mai rămâne numai un singur lucru : 
copiii mei sunt sănătoși și frumoși. Soția 
mea îi va vinde într’un harem strein și 
sermanii vor uita în curând chiar și nu
mele tatălui lor. Vor cresce, copiii spre a 
fi întrega lor vieță servitori, er copilele, 
spre a fi vândute vr’unui bătrân bogat în 
Damasc seu Aleppo. Soția mea, ce e drept, să 
va întrista; în sfîrșit însă și ea va întră în vr'un 
harem. Când mă voia reîntorce peste un an, 
ce voiu afla? Despre copiii mei nici urmă, 
despre soția mea nici scire măcar, nici cea mai 
mică scire; din economiă nu ne va rămâne 
nici cel puțin un câne, și în casa mea va 
locui un altul. Mă întrebați, pentru-ce fu
gii? Petru-că tema nu mi-a mai dat pace. 
Am plâns totă noptea ’nainte de-a fugi. 
Sciam, că merg la morte. Der acum e tot 
una: a trăi ori a muri. Dâcă mi-ar fi suc
ces planul, mi-aș fi mântuit copiii; nu mi-a 
succes, voiu muri deol. Acesta ’mie sortea: 
mbrtea nu'ml pare așa de grozavă. Eu am 

vădut cjilnio mortea înaintea mea și m’am 
obicinuit a-i privi liniștit în față. E grozav 
numai aceea, că copiii mei vor rămânea ne
ajutorați, flămândl, nefericiți. E grozav, oă 
eu sunt în apropierea lor și nu le pot 
ajuta...."

Și bătrânul Turc, aseundendu-șl oa- 
pul în mâni erupse în suspine în fața ofi- 
cerilor emoționați. Colonelul sări de pe 
scaun, să preumblă în sus și ’n jos prin 
odaie, îșl șterse câte-va lacrimi din 
ochi, năcăjindu-se pe sine însu-șl, că nu 
și-a putut stăpâni slăbiciunea.

— „La draou", borborosi el, „nu mai 
lipsia, decât să devin o babă". Privi apoi 
la major, der acesta încă sta cu totul pa
lid și desemna cu degetele figuri pe 
masă.

— „Da, răsboiul e un lucru rău, gro
zav" cjise majorul, ca și când ar vorbi cu 
sine însu-șl.

— „Pănă la acest răsboiu am trăit 
tot-dâuna acasă", continua Turcul, „toți co
piii crescură înaintea ochilor mei, vedeam, 
cum să desvoltau, cum li-se cultiva spiri-
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Dintre budgetele diferitelor ministe- 
rii, cel dintâiu, oare se va desbate în ca
mera ungară, încă în decursul lui Ianuarie, 
va fi budgetul ministeriului de interne, 
oare se prevede, că va da ansă și la dis- 
cusiunl politice, atât din causa ultimelor 
„alegeri de deputați dietali'1, cât și a „restau- 
rațiunilor cowitatense^, Mai interesantă înse 
va fi disouția asupra unor adause la salar 
de câte 1000 fi., pe cari ministrul le-a pre
liminat pentru doi fișpaul, ce fuseseră îna
inte seoretari de stat. A mai fost vorba 
despre miișorele acestea și în comisia fi
nanciară a dietei, unde ministrul a spus, 
că de-ore-ce respeotivii fișpani pănă erau 
seoretari de stat aveau salare mai mari, 
așa el a aflat de cuviință să le dea ca 
adaus la salarul lor fișpănesc înoă câte-o 
miiă fl. Dâr o lege, care să i dea ministru
lui dreptul de-a aoorda ast-fel de subven- 
țiunl mameluoilor săi de prin comitate, nu 
esistă. Dâcă ar esista, — observă o loiă 
budapestană — atunol ar urma, oa un ex- 
ministru, care la moșia sa dela sate portă 
oficiul de conducător al matrioulelor de 
stat, să primâscă un salar de 12,000 fl. 
și 2000 fl. bani de ouartir. Pănă la așa 
grad însă înceroările de căpătuire n’au 
ajuns încă nici în Ungaria. La totă întâm
plarea, discuțiile asupra subvențiilor de 
mii de fl. destinate mameluoilor guverna
mentali, promit a fi interesante.

*
Diarul american „World* a primit 

dilele trecute următorea depeșă dela lor
dul Roseberry privitor la cestiunea Vene- 
zuelei: „Nu cred în posibilitatea unui res- 
bel între Statele Unite și Anglia. Ar fi 
cea mai mare orimă, pe care ar înregis
tra-o istoria, dâoă cele mai puternice două 
națiuni de semințiă anglo-sacsonă — chiar 
în momentul, când sunt chemate de a-șl 
esercia influința lor asupra întregului ro
togol al pământului în interesul creștinis
mului și al civilisațiunei — ar preferi de 
a-se măcelări una pe alta, din oausa unei 
certe de granițe cu o republică sud-ame- 
ricană". *

Din incidentul încoronării Țarului, 
care se va săvârși în Mai, 1896, în Mos- 
cva, va apărâ în 1 Ianuarie un manifest 
prea înalt despre înooronare. Din partea 
ministerului de interne rnsăsc să fac deja 
acum pregătiri spre a învita la încoronare 
pe representanții nobilimii, a provinciilor, 
a populațiunii orășene și bugrheze a între
gului imperiu moscovit. Petițiunile orașelor, 
satelor, sooietăților, diferitelor iustituțiuni 
și ale persânelor singuratice, oarl voeso 
să aducă după încoronarea din Moscva 
felicitările lor păreohei imperiale în Pe
tersburg, pot fi înaintate numai după ter
minarea serbărilor din Moscva, deore-ce 
abia după aoest timp au de gând ministe- 
riile curții imperiale și al internelor să 
stabilescă ordinea felicitărilor de acest 
feliu. --------------

„Cele c^ece plăgi ale Ungariei".
Deputatul dietal, profesorul Al

bert Kovacs, publică în „Bud. TagblattA 
un articol privitor la situațiunea ac
tuală din Ungaria, și enumera ur- 
metdrele „t^ece plăgi'1 cari bântuesc de 
present Ungaria:

1) Austria, aliatul vecinie al Unga
riei, în urma turburărilor sale interne a 
ajuns la un punct, care pâte să devină 
fârte fatal atât pentru ea cât și pentru 
Ungaria. Naționalitățile din Austria au de 
gând să se rupă de olaltă, pentru de-a forma 
din fragmentele ei provincii independente.

2) Esistă o partidă austriaoă puter
nică, care voesce să împedece nimicirea 
Austriei, dâr care privesoe ca mijloc prin
cipal pentru acesta esploatarea eoonomieă 
a Ungariei în folosul Austriei, pentru de-a 
contrabalansa prin acest câștig inteuțiunile 
centrifugale din Austria.

3) Esistă partide austriaco, cari lucră 
sistematic la nimicirea Austriei, dâr ele 
voeso ca tot-odată și statul ungar să se 
rupă în diferite provincii naționaliste.

4) O parte dintre naționalitățile Un
gariei este aliatul natural al amintitelor par
tide confederative din Austria, care par
tidă cjl de fii încercă atentate asupra inte
grității patriei ungare.

5) Posiția Maghiarilor este fârte în
greunată prin cestiuni și confliote esterne, 
oarl ușor pot duce la un resbel europen.

6) Stăm în preajma unui nou pact cu 
Austria. Ori cât de divergente să fiă acolo 
părerile politice, într’o privință tote se 
unesc: adecă în esploatarea eaonomică a 
Ungariei.

7) In fața acestor pericule, ce ame
nință din tote părțile, seminția maghiară 
este împărțită prin politica bisericescă în 
două tabere dușmane, cari luptă cu înver
șunare una contra alteia.

8) Intrega vietă politică a națiunei ma
ghiare este coruptă pănă ’n fundament.

9) Parlamentul ungar, din oare ar 
trebui să se răspândesoă în popor putere și 
lumină, e pe oalea unei disolvări interne-, 
singuraticele partide sunt slabe și nepu- 
tinciâse, și, afară de partida națională, 
sunt resfirate chiar și în internul lor în 
elice.

10) In fine, culmea tuturor acestor plăgi 
este ministrul-președinte Banffy.

Pentru curiositate am reprodus 
pe scurt aceste 10 puncte, în cari, 
pe cât de pervers se espun unele 
lucruri, mai ales în ce privesce na
ționalitățile, pe atât de adevărate 
sunt mărturisirile făcute față cu sta
rea politică actuală, la care a dus 
Ungaria sistemul de guvernare ac
tual.

Evenimentele din Turcia.
Soirile cele mai nouă sosite din im

periul otoman sunt următârele :
De Miercuri deourge în Zeitun și în 

împrejurime o luptă înverșunată între ar

mata turcâsoă de 10,000 soldați și 24 tu
nuri, sub comanda lui Mustafa Remsi-Pașa 
și între Armeni, aprope 15.000 la număr. 
Armenii sunt încunjurațl de Turci, și Remsi- 
Pașa n’a voit să primesoă ofertul acelora, 
oă voeso să se predea, ci li-a trimis Ar
menilor un ultimat în care pretinde ca 
aoeștia să se pndea necondiționat.

Mișcarea din Creta se pote numi mai 
mult locală, și e de sperat, că în curând 
va fi potolită. Mai multe batalione de ar
mată regulată au fost trimise din Smyrna 
în Creta pentru restabilirea ordmei.

In 22 c. au fost scoși 6000 de Brusl 
din posițiunile lor din localitățile Mazraa, 
Sedjek și Medjel, și au fost alungați și îm- 
prăștiațl în tote părțile.

Semințiile arnăute au hotărît, ca in 
cașul, decă, Turoia va renunța la âre-care 
teritor în favorul Serbiei, atunci ei să pună 
Serbia vechia sub scutul monarchiei austro- 
ungare.

SCIRBLE OBLE .
— 14 (26) Decemvre.

Cheltueli pentru bander iu. Din Turda 
se scrie, că arendatorul de regale Mendel 
Lazar făcuse comitatului Mureș-Turda un 
dar de 18,000 fl. spre a-i întrebuința pen
tru scopuri de maghiarisare (înființarea de 
KișdedovurI, școle de stat etc.) Suma acesta 
a plătit’o arendatorul jidan în trei rate 
anuale de câte 6000 fl.; la început comi
tatul destinase suma pentru „scopuri șco
lare", cum era intențiunea dăruitorului, 
der aoum stăpânii comitatului au găsit, că 
mbunătățirea raporturilor școlare nu este 
o cestiune atât de „arejătâre", cum este 
organisarea banderiului milenar din partea 
comitatului Turda-Arieș. Astfel „patrioții" 
stăpânitorl ai comitatului, cari în frunte 
cu fișpanul conte Bethlen Geza vor parti
cipa la bauderiu, au aflat cu cale să voteze 
cele 18,000 fl. dăruite de Mendel pentru aco
perirea chaltuelilor făcute de ei inși-șî cu ban
deriu! Votarea se cjice, că s’a făcut atât de 
pe nesimțite, încât partea cea maî mare a 
membrilor din congregațiune nici n'a prins 
de veste. — Sunt minunați omeni „patrioțiiu 
dala Turda. Ei au înțeles în adevăr, cum 
este a-se trăi în „țâra lui Pap-Jânos !“

— u —
„Distincțiune rară." Sub acest titlu 

comunică „Pest. Oorresp.“ soirea, că prima
rului provisor Constantin Burdia din Ca
ransebeș 'i-s’a dat din partea ministrului 
ung. de interne, cu aprobarea Majestății 
Sale, calificativul presoris în § 31 al art. 
de lege I. din 1883. „Pester Corr.“ flioe, 
că Burdia e cunoscut la foștii grănițeri bă
nățeni ca un „stâlp puternic al ideei de 
stat maghiaru, și că se bucură de rară sim
patia și popularitate. — A fi cineva un „stâlp 
al ideei de stat maghiar", și în aoelașl 
timp a se bucura și de-o „rară simpatiă și 
popularitate" la foștii grănițeri români, 
cum susține foia ungurescă despre Burdia, 
este o prostia din cele mai mari. Ori că 

Burdia este în adevăr „un stâlp al ideei 
de stat maghiar" și atunci a meritat să fiă 
distins de-un ministru ungureso, der nu 
merită să se bucure de simpatia Români
lor, — ori că el merită simpatia Români
lor, dâr atunci nu pote fi uu „stâlp al ideei 
de stat maghiar" și, prin urmare, disti no
țiunea ’i s’a făcut de geaba. Care din 
aceste alternative este a se înțelege atol?

—o—
D-șora Bârsescu când a pășit aeeră 

pe scenă a fost întâmpinată o’o furtună de 
aplause. Artista a jucat pe Margareta în 
„Zanberin am Stein". An fost toțlîncântațl 
ca totdâuna de jocul ei esoelent și Lsci- 
nător. La înoheierea primului act i-s’a 
oferit d-rei Bârsescu din partea damelor 
române un buchet cu panclicl tricolore și 
un obiect de luos, ce representa un 
Amor de argint pe un postament de bronz 
ținând în mâni asupra capului un ceasornic 
de nikel bogat ornat. Art’sta a fost acla
mată cu însuflețire.

— o —
Un protest al lui „Magyar Hirlap". 

E de rîs, pănă unde merge șovinismul ma
ghiar și ura Maghiarilor față cu armata 
comună austriacă, pilele trecute a apărut 
în ministerul comun de resbel șematismul 
militar pentru 1896. In acela br. Beck, 
șeful statului major este numit astfel: „Șef 
al statului major pentru întrâga armată." 
„Magy. Hirl." protestâză solemnei contra 
acestei titulaturi, în care aoum se accen- 
tuâză de prima-oră, oă și honvecțimea ma- 
ghi'-ră e supusă unui organ ajutător din mi
nisterul comun de resbel. Nu-i încătrău, poți 
tot protesta 1

- o—
Palatul dela Cotrocenl. Lucrările de 

reconstruire ale palatului dela Cotrocenl 
(lângă Bucuresol) sunt terminate, și se asi
gură, că la primăvară părechia moștenitore 
se va instala în aoest palat; pănă atunol 
vor sta în palatul regal. îndată ce princi
pele și principesa României îșl vor lua re
ședința la Palatul dela GotrooenI, d. colo
nel Perticasi va fi numit șeful oasei mili
tare a A. S. R. și domnii căpitani Socec, 
Exarou și Gr. Ghioa, adjutanți.

—o —
„Liga de pace ungară" îșT începe de

butul. pilele acestea liga de pace ungară 
a publioat un apel cătră toii amicii (??) de 
pace ai Ungariei, în care îi provocă pe 
aceștia, să lupte contra resbelului, făoân- 
du-se membri ai ligei de paoe ungare. Taxa 
anuală de membru este oel puțin 1 fl., mem
bri fundatori plătesc cel puțin 50 fl. Ape
lul este subscris de următorii corifei și șo- 
viniștl maghiari: oonte Albin Csaky, Alb. 
Berzeviozy, Carol Hieronymi, episcopul 
Carol Szasz, generalul Tiirr, Dionisiu Paz- 
mandy, Dr. Moriț Jokai, Armin Vambery, 
Juliu Horvath, Geza JosipovicI, contesa 
Albin Csaky și baronesa Banfîy-Bethlen.

—o—
De necrezut. Lui „Pest-Ll." i-se scrie 

din comuna Chișineu (Kis-Iend), oă acolo 
s’ar fi săvârșit o încercare de omor asupra

tul din (jiu» care mai întâiu mă recu
noscură, pănă’n vremea, când începură a 
vorbi. De tote ’ml-aduc aminte. Pioiorușele 
lor sunt slabe. Numai gura le stă desohisă, 
ca și al păsăruicilor golașe în cuib. Cine le 
va aduce acum nutremânt? Mama lor? 
Pe ea însa-șl o amenință iadul. Odinioră.... “

El eră-șl nu-șl sfîrși vorba, puterea il 
părăsi. '

— „Lui îi merge în. tocmai ea mie și 
oa D-tale, d-le major. întocmai ca mie și 
ca D-tale“, strigă oolonelul, alergând agi
tat în sus și ’n jos prin odae.

— „Ce să facem? Eu cred, să-1 tri
mitem deja mâne la general".

— „Da de sine se ’nțelege, mâne".
— „Afli va rămânea la noi.
— „Bine, bine, îi voiu spune lui Se

men, să-i pregătâscă un pat. Patru copilași, 
Domne, Dumuedeul meu!"

— „Generalul fără de-a pierde mult 
timp va ordona de sigur, să-l pusce".

— „Hm, da! Posibil. Lui nu i-să pote 
nicl-decum povesti despre copilași".

— „Răsboiul e un lucru râu, d-le co
lonel un lucru rău".

— „Decă-1 consideri din acest punot 
de vedere, sigur, că așa e!“ striga colone
lul. „De altfel uniforma, înțelegi.... dâr să 
lăsăm de-ocamdată. Pănă mâne să nu ne 
mai cugetăm la afacerea asta; inima amân- 
dorora ne e și de-altfel deBtul de grea. 
Intrebă-1, dâcă vrea, să bea vin. Putem 
cina împreună".

III.
Prisonerul se oulcâ într’o odae cu co

lonelul și cu maiorul.
In curând totul se oufundâ în tăcere. 

La înoeput mai răsuna încă prin întunerec 
inăbușitul echo al pușeăturilor. Turcii nu se 
puteau astâmpăra, și deși linia rusescă nu 
le răspundea, oontinuară a trimite în în
tunerec glonț după .glonț- Mai apoi însă 
se săturară și ei.

Era nopte. Maiorul nu putea adormi.
Se svercolea sub manta, o arunca de 

pe sine, să învălui ârășl în ea, privi la 
Turoul ou nasul oocârlat, asculta răsuflările 
aoeluia, se strădui să se cugete ia altoeva, 

dâr gândurile i-se reîntorceau neîncetat la 
unul și același obiect, și chiar, când în
chise în sfârșit ochii, continua a se ocupa 
cu aceeași temă.

El visa de copii, nu însă de neferi- 
ciții și părăsiții copii ai prisonierului, ci 
de copii săi, cari vor fi dormind acum în 
micul orășel rusesc, păziți de îngrijirea gin
gașe a mamei. Gândurile sale îl duceau 
mii de milurl mai departe, ca și când lângă 
el nici n’ar esista acești răniți, aceste ne
numărate cadavre, acâstă mare de neno
rociri. Și âtă ce visa maiorul:

O mioă odaie, două paturi mici, âr 
dâsupra lor o frumosă perdea albă. Se 
aucjiau răsuflări regulate. Maiorul se aplecă 
asupra unuia dintre paturi. Copiliței sale îi 
era cald; ea îșl aruncase de pe sine pla- 
poma, îșl strînse pioiorușele mici și gole, 
și dormia fără a visa, cu obrajii aprinși 
și cu gurița întredeschisă. Neastâmpărata 
era ostenită. întrâga cj1 alergase înodee și 
încolo, se săniase pe dâl, alungase neîn
cetat găinele ei favorite și pe cocoș, de- 
dese de mânoare porumbeilor și se păruise 

cu frățiorul ei. Privesoe, cum stă ea ou 
mânile i rotunjiâre sub cap. Pare ca și 
când ar deschide imediat oohii, ar miji cu 
ei șl ar rîde apoi, dâcă ar vedâ pe tatăl 
apleoat asupra ei.

Lung, lung o privesce el și surîde 
singur.

— „Dormi, inimiâra mea, dormi, po
rumbelul meu", șoptesce el. „Ah cum îi 
atârnă pe frunte șuvițele de păr cu to
tul ude... Ttrebue, că ’i-e cald".

Celalalt pat.
Ah, ștrengarule, încă niol nn ești de 

doi ani și necontenit te bați, când cu pi
sica, când cu soriora ta! Intrâga-i față era 
brăzdată de urmele ghiarelor pisicei. Ma
iorul privesce pe copil, oare nu-1 vede. 
Ce îndesat e mititelul! Și acum încă îi 
sunt mânile, pioiorușele și gâtul ca și le
gate cu firicele. Dâr obrajii roșii, nasul 
rotunjor, părul lui mio și albioios pe capu-i 
rotund! Ei, d’apoi gropița dela cot? Să-l 
sărute? Mititelul se va deștepta. Nu, dormi 
numai...

Doica horoăiă în ungher, âr pisica 
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notarului Gerasim Serb. Judele de instruc
ția Lazar să fi ordonat, oa numai decât să 
fiă deținuțî: preotul român de-aoolo, fiiul 
acestuia, primarul comunal, notarul adjunet 
și mai mulțl jurați din amintita comună 
pentru prepusul, că ar fi luat parte la 
atentatul săvârșit asupra notarului. Oe-i 
mai mult, după soirea fâiei ungurescl, preo
tul să fi fost prins și deținut ohiar pe tim
pul când se afla în biserică. — Soirea 
.aoâsta ne pare de tot sensațională și de 
necredut. Lăsăm răspunderea pentru ea în 
sarcina fâiei jidovescl, din care o luăm.

—o—
In coniisiunea pentru indigenate a 

■Camerei române au fost aleși în ședința de 
Luni următorii deputațl: Iuniu Leca, Ion 
Grădișteanu, Cociaș, Politimos, Urzică și 
Ianoovesou. Pentru looul al 7-lea balotagiiî 
între d-1 Horia Rosetti și Bianu.

—o —
Șerbi contra Românilor, piarele ma

ghiare primesc din Belgrad depeșa, că de
putatul sârbeso Ilia Stoj ano viol a făout în 
scupștină propunerea, ca guvernul, sârbesc se 
închidă scolele românești de fetițe, aflătore pe 
teritor sârbesc.

—o—
Pentru broșura „Kioster Putna", 

cum ni-se sorie, a primit vrednicul autor, 
părintele Iraolie Por umb eseu din Frătăuțul 
nou, o căldurâsă mulțumită și din partea 
ministrului austriac de culte și instruoțiune 
publică, br. Gautsoh. In sorisârea de mul
țumită, ministrul se adreseză în termini 
forte măgulitori cătră părintele Porumbesou.

— o —
Antichități. In hotarul comunei Cudriț 

■din comitatul Timișului, nisoo muncitori, 
cari luorau la sădirea unei vii, aflară în 
pământ mai multe giuvaere antioe, despre 
■cari s’a constatat, că sunt din aur curat și 
.probabil au fost astrucate în pământ pe 
vremea răsboelor cu Turcii. Valârea giuva
erelor aflate este mare. Săpăturile con
tinuă.

—o—
Promovați. Din Clușiu ni-se scrie, că 

în 21 Decemvre n. o. au fost promovați la 
rangul de doctor în sciințele juridice dnii : 
luliu Popescu, al doilea fiiu doctor al preo
tului din Jucul inferior Vasile Popescu, și 
Lazar Gebeleș, din părțile Aradului. — 
Felioitările nostre !

—o—
Lumina electrică in trenurile acce

lerate. Ministrul de comercifl a hotărît, oa 
în tote trenurile accelerate dela căile 
■ferate ungare să se întroduoă lumina eleo- 
trică, ceea ce pe liniile principali deja în 
anul viitor va fi introdusă. Pe linia Buda- 
.pesta-Fiume este deja introdusă lumina 
■eleotrică în trenurile acoelerate.

—o —
Bal românesc la Arad. Ni-se scrie: 

La 5 Februarie n. c. se va arangia în 
Arad un bal românesc, pentru ajutorarea 
.studenților săraci, care ca de regulă, și mai 
ales acum după pausă de un an, cum din 
.tote semnele se arată, are să fiă una din- 

ttârce. Majorul trece în vârful pioiârelor în 
■odaia laterală; acolo dorme copilul cel mai 
mare. El e de șese ani și privesce mândru 
la sorioră și la frățiori. In lipsa tatălui, 
.dârme lângă mamă-sa.1’, 0 masă rotundă 
stă înaintea patului. Soția sa a citit ceva 
înainte de-a adormi. Colo atârnă portretul 
său, alte tablouri ce ’i le-a făcut ei oadou 
stau pe o mesoiâră. In tote părțile zac lu- 
.crurl — dela el. Nu l’a uitat, și recunoscă
tor să plecă majorul asupra dormindei.

Dâcă ar fi observat cineva în acel mo
ment fața .majorului, oare dormia, ar fi văcjut, 
că pe buzele oficerului slab și lung sburâ 
un 8urîs vesel, un surîs atât de vesel, încât 
inima bătrânului Turo cu nasul încovoiat, 
care zăoea toomai într’un somn greu lângă 
densul, n’ar fi putut suporta aoâsta. Căci 
pe prisoner nu-’l părăsiră niol acum gân- 
durile-’i triste. El era chinuit și frământat 
de temă și în somn.

De-odată majorul se deșteptă, îșl 
.aruncă de pe sine mantaua și se sculă.

(Va urma.) 

tre cele mai reușite oonvenirl ale inteli
genței nostre aradane.

— o—
ț)iar german oprit. Ministrul de in

terne Perczel a oprit intrarea pe teritor 
maghiar revistei periodice din Berlin 
„Deutsches VollcsrechC, din causa direcțiunei 
ei „contrare statului ungar.u In urma aces
tei ordinațiunl ministrul de comeroifi a de- 
tras susnumitei foi debitul postai.

— o—
Profesor de desemn falsificator de 

asemnațiuni poștale. Profesorul de desemn 
Carol Koszanovics a întrat în cailele trecute 
la oficiul postai din Sătmar cu o asemna- 
țiune poștală de 42 fl. La postă ’i s’a și 
plătit suma scrisă, și numai mai târziu a 
observat funcționarul dela postă, că asem- 
națiunea e falsă, așa că a fost desemnată 
forte esact stampila unui ofioiu postai 
strein. Profesorul este deținut la poliția 
din Sătmar.

—O—
Fabrică de pulbere. Ministerul român 

de resbel a decis să construâscă o fabrică 
de pulbere model, în apropiere de Bucu- 
resol, în comuna Dudeștii, jud. Ilfov. Pre
țul luorărilor se urcă la suma de 240,000 
lei. Licitația, conform legii comptabilității 
a statului, se va țină îu looalul ministeru
lui de resbel, în cfiua de 10 Ianuarie 1886

— o—
Unde este Milan? Exregele Milan, pe 

care Sârbii se bucură să-l soie cât de de
parte de țâra lor, a dispărut (file's trecute 
din Paris. Guvernul sârbesc, temâudu-se ca 
nu cum-va Milan să vină âră;I la Belgrad 
pentru de-a inscena pe ascuns vr’o nouă 
gălăgiă, a început a-1 căuta prin firul te
legrafic în tote părțile, și în fiue ou mare 
greu l’a aflat în — Monte Carlo.

—o—
O regină-niedic. Amalia, regina Por

tugaliei, terminându-șl în săptămâna trecută 
anul al doilea de medicină, a depus, un 
esamen la universitatea din Lissabona, ou 
forte bun succes. Corpul profesoral felicită 
pe tânăra regină, care va mai fi doi ani 
asoultătârea faoultății, spre a fi apoi pro
movată la gradul de doctor. Regina s’a 
apucat de studiul medioinei din pasiune 
pentru sciințe. Ea visiteză forte des și spi
talele, unde însa-șl îngrijesoe cât se pâte 
de delioat pe bolnavi.

— o —
Nenorocirea unui oraș. In urma ploi 

lor continue, orașul Adana, preoum să tele- 
grafâză din Smyrna, să află cu desăvîrșire 
sub apă. Potopul de pe strade e de mai 
mulțl metri de înalt; oomunicațiunea e po
sibilă numai prin luntrii. Palatul guverno- 
rului, casarmele, școlile, moșeele și bise- 
ricele stau tâte sub apă. Păn’ acum s’au 
dărâmat mai mult ca 30 de case. Paguba 
e forte însemnată, și vieți de om au oă- 
4ut jertfă.

—o—
Petreceri în Lipova. A doua di de 

Crăciun va arangii o petrecere „Societatea 
română de lectură din Lipova“ în favorea 
fondului său. Intrarea: de persână 80 cr., 
de familiă 1 fl. 50 cr. Damele sunt rugate 
a se presenta în haine cât de simple. — 
Altă petrecere o vor arangia în 7 (19) Ian. 
damele române din Lipova, în favorul copii
lor săraci dela șcâlele române de-aoolo. 
Pentru comitetul arangiator: Eoaterina 
Scalla, presidentă; Elena V. Hamsea, oa- 
sieră. Biletul: de persână 1 fl„ de familiă 
(3 membri) 2 fl. Oferte și suprasolvirl a-se 
adresa D-nei oasiere Elena V. Hamsea, în 
Lipova (Lippa).

— o—
Călindarul Plugarului pe au. 1896, 

redactat de d-1 1. Georgescu, se pote căpăta 
dela Tipografia „A. Mureșianuu din Brașov 
cu prețul de 25 cr., (trimis ou posta 30 cr.) 
Dela 10 esemplare comandate de-odată, 
unul se dă rabat. E unul dintre cele mai 
bogate și mai eftine călindare românesol, 
conținând material bogat atât economio, 
cât și literar, fârte variat și ins
tructiv și de petrecere. E întocmit anume 
pentru trebuințele plugarilor, cari in aoest 
călindar găsesc o călăuză credinciâsă pen
tru tote trebuințele lor.

— o —

3 Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 
ocupațiunl sedentare sunt prafurile Seidlitz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuirei. O cutie 1 fl. 
se pote căpăta dilnic prin poște de cătră far
macistul A. Moli lifeiantul curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă să să 
ceră preparatul lui Moli provedut cu marcă și 
subscriere.

China și Japonia.
Nici acum n’au încetat cu totul de-a 

sosi scirl din Ostul îndepărtat, unde aceste 
două imperii, după lupta înverșunată ce au 
purtat’o numai de curând, acum îșl adună 
puterile împrăștiate și îșl clarifioă situațiu- 
nea, devenită în disordine în urma răs- 
boiului lung.

Cu greu s’a putut încheia paoea în
tre China și Japonia, eserciâud o mare pre
siune statele europene și republica Americii 
de nord; după încheiare însă, au urmat 
diferite pertractări cu privire la acelea te
ritorii, pe cari în decursul răsboiului le 
ocupase Japonia.

Una dintre teritoriile celea mai în- 
sămnate pe care Japonia după ce-o ocu
pase, ar fi voit ou tot prețul să-o țină pen
tru sine, a fost peninsula Lzatong; der ma
rile puteri, cari s’au amestecat și în acâstă 
afacere, n’au permis ca Japonia să se pâtă 
bucura de aoest teritoriu câștigat cu sânge 
și ou vitejiă, oi au insistat, ca numita pe
ninsulă necondiționat să fiă înapoiată Chinei.

jț)iarul rusesc „Novoje Vremjau ne îm- 
părtășesce următorele amănunte privitor la 
pertractările, ce au decurs între China și 
Japonia în cestiunea redării Liatongului:

Pertractările s’au făcut prin oomisari 
speciali, în persânele lui Li Chung Cang 
din partea Chinei, și Chajusi din partea 
Japoniei. înainte de începerea pertractă
rilor, comisarul chinez primi îndrumări dela 
ambasadorii Rusiei, Franoiei și al Germa
niei, cu privire la modul cum va avea să 
procedă.

Ședințele de pertractare se finiră în 
(filele trecute și se stipulară următorele 
condițiunl:

1) Guvernul chinez se obligă a plăti 
Japoniei 30 milione taieli.

2) Rusiei, Franciei și Germaniei nu 
le este permis se ocupe Liatongul, der nici 
China n’are dreptul de-a renunța la acâstă 
peninsulă în favorul ore-cărei alte puteri.

3) Talienvan este reounosout ca port 
liber de comerciu.

4) Porturile Tatung și Takusan vor fi 
desohise pentru comerciul internațional.

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

(Urmare).

Al. Boer, preot și Lazar Cioeiu din 
Iacadilul rom. câte 50 cr., Susca G. (Lăs- 
cud) 15 cr., Coman I., Titu Pop cantor, 
Coman I., Popa I. și Dorof. Mânu din 
Giuluș câte 10 cr., Coste I. 10 cr., 1. Anoa, 
preot (âupădure) 20 cr., Moise Birtolon, 
notar (Lăscud) 1 fl. 50 or., Esc. Sa Viotor 
Mihalyi, Metrop. (Blașiu) 5 fl. Din Lugoș: 
Ștef. Moldovan 2 fl., Andreiu Liviu 1 fl., 
Petru Pop 2 fl., B. Densușianu 50 cr., 
Const. Pop, preot (Budabaia) 2 fl. Din Ca- 
șolțiu: N. Radu, D. Thorage câte 10 cr., 
6 inși câte 5 or., 3 inși câte 4 cr., N. La- 
zariciu și I. Tatu câte 10 cr. Dela mai 
mulțl poporenl 43 cr.

I. Rusu, protop. 1 fl. și Șcâla gr. 
cat. (Sibiiu) 2 fl. Din Bucuresol: Petru 
Jestem 20 fl., Fl. Thievriu 10 fl., Maria 
Sohevitz 5 fl., T. H. Zamfiresou 3 fl., Leo
nida Leon 2 fl., Nio. Toma 1 fl., Mihaescu 
M. 50 or., Marinesou I. 76 or., Morlova 
Cons., 1 fl.,Cătunean Const., Iliesou Autinoge 
și Virgiliu Popea câte 50 cr., Danobosi 
Const., 75 cr., Wiacoviol și Berbier Ștef. 
câte 50 or., Emil Staeld 1 fl., Sadi Jack 
50 cr., Joanesou Nic. 2 fl. 50 or., W. Stro- 
to 50 cr., Cialicoff H. 1 fl., G. Bobeș 1 
fl., G. Todorean 50 cr., Cassa de păstrare 
„reuniune" (Săliște) 5 fl., Simion Corvin 
(Orăștiă) 1 fl., Familia Crăoiunean (Petri- 
laoa) 2 fl., Precub Tanasie 20 or., N. Cris- 
bășan 1 fl. și Silvia Todoran (BuourescI) 
50 or.

(Va urma.)

SOIRI ULTIME.
Viena, 25 Decemvre. Abia acum 

se cunosc resultatele panicei teri
bile de Sâmbătă dela bursele din 
Viena și Budapesta. In Viena case 
solide, ca „Laenderbank*, „Banca po
pular ă“, „Cassa de economii11 și alte 
câte-va firme au perdut într’o sin
gură efi mai multe militine. In Buda
pesta „Banca industrială11, „Creditul 
general11, „Compania tramvaielor electrice*, 
„Cassa de economii'11, apoi firmele : 
Iacolo Furst și Haas et Deutsch au su
ferit perderl atât de îdsemnate, în
cât pentru plățile, ce aveau a-le face, 
au cerut amânare de 5—10 cjile. O 
mulțime de speculanți de burse, 
mici capitaliști etc., au perdut în 
câte-va minute întrâga lor avere ră
mânând pe drumuri. Pentru evitarea 
unei catastrofe financiare, tesaurul 
de stat austriac și cel ungar au 
pus în circulațiă monete de aur în 
valore de 10 milione fl.

NECROLOG. Irina Milovan, născută 
Rațiu, soția d-lui Pavel Milovan, notar de 
oerc în Mândruloc, a răposat în 22 Dec. 
n. o. în anul al 49 al etății și 29 al căsă
toriei. O jălesoe întristatu-i soț cu fiii săi 
Valeriu și Aurora, și alte numărâse rudanii. 
— Fiă-i țărîna ușâră !

L i t e r a tu r ă.
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra

șov a apărut: România agricola, studiu 
economic de Dr. George Maior, profesor 
de agrioultură și fost estimator espert la 
Banca agrioolă din BuourescI. Prețul unui 
esemplar elegant tipărit 2 lei. — Valârea 
acestui important studiu este ounoscută ce
titorilor noștri din „Gazeta Transilvaniei". 
Purem efice, că e un studiu eoonomio soris 
cu adevărată pătrundere asupra României 
din tote punctele de vedere. In cerourile 
de aici aoest studiu este forte aprețiat, ba 
a produs ohiar un fel de sensațiă. Cu atât 
mai aprețiat însă trebue să fiă el dincolo 
de CarpațI, unde ar fi fârte de dorit, ,oa 
toți patrioții adevărațl, mai ales însă băr
bații dirigențl să se ocupe în modul cel 
mai serios cu oestiunile tractate în scrierea 
d-lui Dr. Maior, cari sunt de-o importanță 
cardinală pentru viitorul și prosperarea 
țării.

*
Compus românesc, anuar finanoiar pe 

1895, de Petra Petrescu, anul III, conține: 
date statistice asupra institutelor române 
de bani; Legea comercială, partea I. des
pre oomeroianțl și societățile oomeroiale. 
De vânejare la autor în Brașov ou co
rone 1.50.

❖
A apărut în Tipografia A. Mureșianu 

din Brașov: Gramatica Linibei româ
nesc! (Fonetică și Ortografia. Etimologie. 
Szntacsă. Stil.) întocmită în două cursuri 
conoentrioe pentru șoolele poporale de 
Ion Dariu ; Cursul II pentru anul al 5-lea 
și al 6-lea de școlă, pentru ‘.șcâla de repe- 
tițiune, de adulțl, șeâle civile eto. Editura 
autorului. Recomandăm acestă carte aten- 
țiunei deosebite a d-loi' învățători. Se 
pote procura dela autor cu prețul de 
30 cr.

DIVERSE.
Beția femeilor englese. Despre acâsta 

sorie Dr. Normau Kerr în diarul „London", 
(jicând între altele: „îmi pare rău", că tre
bue să spun, cumcă beția se lățesoe forte, 
tare între femeile englese din tâte clasele. 
Este lucru de tote cjilel® de-a vedâ femei 
mergând la oâroiumă, unde se îmbetă, — 
luoru, ce se practioă numai de vre-o 20 de 
ani încâoe. In unele părți ale Londrei se 
văd în tâtă Lunia pe strade grupe de fe
mei bete, în etate de câte 18—50 de ani. 
— Numărul femeilor morte din causa beu- 
turei încă se înmulțesce tot mai tare.

Proprietar: Di*. Aurel fflure^ianu. 
Redactor responsabil: fîregorîu nfiaîor.
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Mărci imperiale germane . . . 59.27'/2

Din 25 Decemvre 1895.
Cursul la bursa din Viena.

Renta ung. de aur 4% .... 120.70
Renta de cordne ung. 4% • • • 97.20
Iropr. căii. fer. ung. in aur 4y2% . 122.-
Impr, caii. fer. ung. în argint 4y2% 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 118.50
Bonuri rurale ungare 4% . . . 95.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.-
Imprum. ung. cu premii .... 150.-
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 134.50
Renta de hârtie austr................... 99.—
Renta de argint austr.................... 99.20
Renta de aur austr........................ 120.25
Losurl din 860 ......................... 144.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 978.-
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 366.-
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 346.50
NapoleondorI.................................. 9.60

London vista....................121.25
Paris vista.................. 48.—
Rente de corone austr. 4%. . . 99.20
Note italiene, ....... 44.—

AnUHClUrl 
(inserțiuii și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiuni. In casui pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe»ori.

Admkistr. „Gazeta Trans. “

vis!
Prenumerațiunile Ia Gazeta Transilvaniei se potfi face și reînoi 

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

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

lămurit și să arate și posta ultimă.

Adm’mistraț. „(saz. Trans.4*

Tren 
de 

persân.

Tren
accel.

S.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

Cursul pieței Brașov.
Din 26 Decemvre 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.52 Vând. 9.54
Argint român. Cump. 9.46 Vând. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.53 Vând. 9.61

Galbeni Cnmp. 5.66
Ruble rusescl Dump. 129.— 
Mărci germane Cump. 59.— 
Lire turoescl Cump. 10.80 
Scris, fono. Albina' o’/o —■ —

Vend. 
Vend. 
Vând. 
Vend. 
Vând.

©
O
Q

J

Praimle-Seidlite ale lui ion
Veritabile numai, decă flăcure cutiă este prove<țută cu marea «Ie 

aperare a lui A. Moli hî cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate 1 fi. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătoriiscă.

Fr#aM2E^r,arerBtweăBi și saB*e a lui
Voritohilîi nume! decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
VGI lldUIiU IlUIlidl, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

Apa de gură"SalicyJ a im
(Pe basa de natron Acid-salicilicd)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulți, asigureză > cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provegute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

X

oI
xI
ti

Trimiterea principală prin 
Farmacistul A. UOJLIj,

c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, Tuclilaita 9 x
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se căra anumit preparatele provădute cu iscălitura și marca w 
de apărare a lui A. MOLL. O

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, j. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz
Geisberger. 45-52. W

XzCersu.! trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din i Octomllwe

Tren 
deTr enti 

mixt, pgrsân.

5.10
8.00

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50

1 25
1.43
1.52
2.18
2-40

r

Tren
accel.

I Tren
; de j 
jpersdn.i

Trenu
mixtu

Tren 
accel.

Trenu 
de

Tren 
accel. pers6n.

8 05
5.45

trenu
mixtu

trenu

| person.

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

person.

trenu 
de 

person.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

tronu 1 
do 

person.

|| 7 33 11 - 4.- 10.21 1 Ghiriș........................ A 5.10 10.30 3.30 9.12
7.53 11.20 4-20 10.41 1 AV Turda ........................ I 4.50 10.10 3.10 8.52

trenu 
mixtîi

trenu 
de

trenu 
de 

persân.

trenu 
de

trenu 
de 

person

Capșa-micft — SsBsSisn — Avrigu — .Făgiirașii

Tren 
mixt person

Tren 
mixt person.

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

sos.
6

1 55
7.25

6.257.20
1.60

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

pi. 1.55
7.—

2 15
9.15

11.12
12.48
2.12
2,20
2.50
3.26

8.10
4.43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
;8.37
7.37
7.-
6.45
6.27

5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

3 27
1.19

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

9.02 :
11 33 .

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

Tr. mix. _
'8Ă0

9.08
10 40
11.25
11 54
12.04
12.34
1.-
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.111
4 48
5 27
6 10

T50
8.30
9.03
9.38

10.25

i

Tren ' Tren 
de , .

person.; mix^

1375511.—
4.40 12.26
5.10 1 11 

-12.00 8 30

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8 33]
8.38j

9 09

Y
sos.ț
P1- J

1
I

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

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creoiuuel 
Blașiu . 
Mioăsasa

sus

I pl. 
tsos.

12.47
12.17

7.08
6.39

9.42
9.44
9.59

10 22
10.511
11.12
12.26'
12.58

1.151
1.34
2.09'
2 19!
3.01
3 31;
9.30,

' Copșa-mică
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalâu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apața . . 
Feld'.ora

"ph } Bra?ov * • 

J Timiș . .
Y Predeal 

sos. BucurescI .

<pl. 
uos.
A

I
Ah

£pl.

aSO

s ’>
fit!
8□

25

ci
5
8 o o

7.01
6.-
5.11

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

5.23
tr.mixt

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

11.34

9,23
8.49

8 23
8.05
7.59

7 30

4.48
4.23
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54

6 56 
6 54 
6.41
6 20
K53
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

■i

Tren 
de 

person.

9.08
8.28
8.01 

TÎ5

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
8.67
8.23
7.43

trenu 
mix tu

4 45
6 3& 1.03
7.01 1.25 

în totă

«e
a>P -G0

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

7.10
8.50
9.15
L46
3.31
6.08 9

ipl- Copșa mică 
Ocna . .

. 80S.

aos. I
Pl. i Sibiin . . f pl. 

t 80S.
Avrig .

803. Făgăraș . . p).

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

3.39
2 01
1 31 

în totă
< £
13

CO
s»

•Tf.

6.2( i
5.12
4.49

12.35
11.01
10.30
8.33
6.54
4.05

10.28
10.46
11.12

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

4.50
4.34
4.10

Simeria
Cernu .
Hunedor

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

B2 r a a » v — 25 e r e» ești
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
■mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10 28

4.55 w
1

6?
Brașov ........................
Zârnești........................

A
1

7.36
6.06

1.29
12.056.36

v® sa «• e g - fch tu dî s» n • ® 5 fi $ r i a>,•>
4.— =■ 9.10 4.20
5 03 B10.28 5.35
6 48 J12 41 o! «>
7 38
8 33

» 1.54
| 3.02 * 5

9 07 = 3.41
9.59 "•4 55 A c Y

ttacerdea — Oșwheiu — ISeg-ii.-săsese.
T renii
mixtu

Tronu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Treniî 
de 

persdn

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
mixtu

2.25 8.10 3.11 8.59 ▼ pl. Cucerdea . . sos. £ 7.41 2.36“ădl“TĂ8
3 14 8.51 3.52 9.40 Ludoșiă. . . 7.03 1.58 7.43 12.32
4 07 9.37 4.37 10.23 Cipău . . . 6.24 1.19 6.55 11.43
5 07 10.27 5.26 11.11 sos.ț „ , . f pl- 1 5.30 12.25 5.50110.35
5.40 10.42 5.36

*
pl. J Oșorheiu . . tsos. 9.20 5.04 10-

7.19 12.21 7.19] sos. Regh.-săs.. . pl. 4 h 7.49 3.25 8:25 ’
N o t a: Orele însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti de sus în jo

însemnezi 6rele de nâpte.

7.21
6.24
4.60
3 44
2.48
2.01
1.16

6.46
5.49

5.59

Mureș-Liidoș . 
Zau . . . .
Țagn-Budatelicft 
St. Mihaiu de câmpie 
Lecința...................
Ș.-Măghiăroș .
Bistrița....................

A r w <2 — T 3 m i
6.20
7.08 
8.01
1.26

11.30 5.
12.47 6.14
2.05 7.39

4

7.38 12.33

9,<j!Z
S £ § £.§ g o- —

9.4U
8.46
7.43
6.52
5.55

— m
2 S 
b â

10.55
10.11

8.15

e 10.43 3.44

4 k

9.42
8.20
5-—

2.40
1.12

Aradii
Vinga
Tiniișora 
Segedin .

jos în sus. — Nuoaerii încuadrațl cu linii mai negre

S i l> i i u — C i s n » c! i e. 5>d®j’ăiieiu-sfec«aesc.
■ trenu 

mixtu
trenu 
mixtu

1
1

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

treniî 
mixtu

trenu 
mixiu

trenu 
mixtu

5.30 1.36
1.49
2.12

pl. Sibiiu . so^i. 
„ Selemberk n 
„ Cisnădie pl

7.10
6.57
6.36

9.20 3 22 11.08
11.48
1.59

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

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

5.43 9 07 4.14
j| 6.06 8.46 6.20

i, cele însemnate în drepta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


