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trar, nutrit de principiile și nisuin
țele celor din partida poporală, care 
curent sg „între în sanctuarul aspi- 
tațiunilor lor11 și „se distrugă acolo 
în mod vandalic imaginele strălu- 
citâre ale idealelor lor naționale11, 
atunci pbte că ei deja și-ar fi veițut 
visul cu ochii.

Acest curent contrar înse îi su
pără și neliniștesce cumplit, căci ei 
ved într’ensul reacțiunea confesio
nală și socială, ce tinde a nimici 
consolidarea națională, cu care ei 
vor se-șl încoroneze întrega clădire.

Distrugere pentru distrugere.
Decă șoviniștii dela putere vor 

se facă consolidarea națională prin 
nimicirea tuturor deosebirilor de 
rassă, de limbă și sociale într’un 
stat, care de o miiă de ani numai 
prin respectarea acestor deosebiri 
s’a putut susține, atunci ni-se pare, 
că reacțiunea, de care vorbesce amin
titul fiiar, este nu numai firâscă, dăr 
chiar și legitimă. Căci nu s’a mai 
pomenit în istoriă, ca nisuințele des
potice de unificare, contopire și ni
velare să nu producă cea mai des
perată resistență din partea tuturor 
factorilor, cari își văd amenințată 
esistența prin asemeni nisuințe.

Mișcarea, ce s’a produs chiar 
în sinul poporului maghiar, amenin
țând societatea maghiară cu diso- 
luțiune și despărțire în confesiuni 
și clase, este, prin urmare, nu numai 
o piedecă accidentală, ce se opune 
celui mai înalt ideal național ma
ghiar, ci este chiar urmarea neîn- 
laturabilă a nisuințelor politice, cari 
tind a crea prin forță și violențe, 
prin nimicirea organismelor vii, ce 
compun acest stat poliglot, o Maghia- 
riă, în care tdte se fiă unificate, con
topite și nivelate.

Idealul unei astfel de contopiri 
l’au mai avut și alte state nease
mănat mai mari și mai puternice 
decât țera, care și-a recâștigat in
dependența la 1867 „în mod res- 
trîns și redus11, și totuși numai cu 
încetul, după grele lupte și jertfe

„Unificare, contopire și nivelare44.1
Pe drumul, pe care au pornit la 

1867/8, politicii unguri au ajuns în 
timp de două-cjecl și opt de ani așa 
de departe, încât ac|i se fălesc cu 
nisuințele lor de unificare, contopire 
și nivelare.

Dela reformele bisericescî-poli- 
tice încdce șovinismul a apucat la 
larg și acum luptă cu vizirul des
chis pentru idealul de distrugere și 
desnaționalisare, ce se cuprinde în 
devisa: se unificăm, să contopim și 
se nivelăm tot ce ne stă în cale.

Unul din 4iare^bi cari 86 iQS' I 
piră direct dela guvernul unguresc, 
făcend o contemplare asupra ideale
lor politice ale Maghiarilor, dice, că 
idealul național cu privire la drep
tul public al Ungariei s’a realisat, 
deși întru cât-va în mod mai redus, 
prin înțelepciunea lui Deak și mo- 
derațiunea națiunei, Ungaria deve
nind, sub sceptrul Habsburgilor și 
în cadrul monarchiei, de siue stătă- 
tore și căștigându-șî dreptul de a 
dispune ea însa-șî de sdrtea ei. Ase
menea, <dice, s’au realisat și idealu
rile liberale ale națiunei maghiare 
așa că Ungaria „pdte fi mândră11 pe 
libertățile ei, pdte fi mândră cu deo
sebire pe libertatea ei religionară.

Avem, ce-i drept, și idealuri 
nerealisate — continuă amintita foiă, 
— der și aceste sunt aprope de a 
se împlini. Pe lângă idealurile de 
drept public și de libertate întră în 
sfera realisării „idealul nostru cel 
îLai înalt național, consolidarea nds- 
tră de stat și națională11.... „Acestă 
consolidare e strîns legată de con
solidarea nostră socială și de crea
rea acelei mari unități, care cu totă 
puterea sentimentului național ma
ghiar va sparge zidurile despărți- 
tore ale deosebirilor de rassă, de 
limbă și de societate11.

Precum se vede, șoviniștii un
guri sunt forte încrecțuți în steaua 
idealurilor lor și dăcă nu s’ar fi în
tâmplat se se ridice un curent con

de sute de ani și în condițiuni cu 
totul deosebite de acele ale desvol- 
tării în regatul s-lui Stefan au ajuns 
a realisa consolidarea lor națională.

Ce vreau însă ocârmuitorii 
Țării unguresc! cu nisuințele lor de 
contopire și nivelare, când pe lângă 
reacțiunea, ce se ridică în sînul po
porului maghiar însu-și în contra 
lor, mai au de furcă cu nii-
lione de cetățeni de altă limbă, 
cari sunt conduși în resistență lor 
nu numai de motive religibse și so
ciale, ci și de cel mai înalt ideal 
național al lor, care este indepen
dența și libertatea lor națională în 
stat?

CRONICA POLITICA.
— 8 (20) Iulie.

Din Viena se telegrafiâză, că trădă
rile asupra pactului au avut un succes ne
așteptat, dâoă nu chiar surprinzător. In 
18 Iulie diminâța s’au întrunit represen- 
tanții celor două guverne și, înainte de-a 
fi intrat în tratări, au declarat împrumu
tat, că păuă la prând negreșit tratările 
au să fiă terminate. Așa s’a și întâmplat. 
S’au făcut concesiuni însemnate de-o parte 
și de alta și astfel a fost posibil, ca de-o- 
camdată tratările să fiă terminate. După 
cum apare din unele indigetărl ale Țarului 
„Neue fr. Presse11, din partea guvernului 
ungar s’au făcut mari concesiuni mai ales 
în următorele puncte: Vama asupra petro- 
leului se va urca în mod considerabil, prin 
oeea-ce petroleul la noi se va scumpi; ce 
privesce protegiarea industriei ungare, gu
vernul unguresc a renunțat la pretenția, 
oa la acoperirea trebuințelor statului un
gar să se aibă în vedere numai artioulii 
industriali unguresc!; cererea Ungurilor, 
de-a se cassa vama asupra cerealelor trans
portate la Tirol, Austria nu-o va satisface, 
ci pănă la altă ooasiune va rămâne neschim
bată. Cestiunea dărilor de consum încă nu 
este lămurită. Guvernul austriac, se Țce, 
ar fi dispus a face o reformă în privința 
aoâsta, der fiind-oă prin asta s’ar ridica 
venitele Ungariei cu vre-o trei milibne fi. 
la an, el pretinde în schimb urcarea cuo-

tei. — Observăm, că în ce privesce cuota’ 
care formeză punctul principal al dificul
tăților reînoirei pactului, cestiunea a ră
mas a se resolva mai târȚu. In privința 
acesta „Magyarorszâgu a făcut în Țilele din 
urmă o descoperire de natură fârte sensa- 
țiouală. Numita foiă pretinde a soi adeoă, 
că ministrul-președinte Banfîy numai pe 
aceia îi primesce în lista oficială a depu- 
taților fîitorului parlament, «ari promit 
prin reversal, că după ce vor fi aduși în 
parlament vor vota pentru wcarea cyotei la 
55%. De aci ar urma, că Banffy e hotă- 
rît de-a face îu privința cuotei concesiu
nea dorită de Austria. De-altmintrelea se 
Zice, că însu-șl monarchal ar fi întrevenit 
pentru a urgita înnoirea pactului in tim
pul cel mai scurt și de aci se esplioă și 
graba, cu care s’au făcut tratările în cjitia 
de 18 Iulie.

*

Un diplomat francos, cu ocasiunea 
unui interwiev, ce l’a avut cu un cores
pondent din Paris al organului catolic un
guresc. s’a esprimat astfel despre mileniu. 
„Ceea ce am vădut și am aucjit despre 
mileniu a făcut asupra mea impresiunea, 
că partida dela putere și Ungaria oficială 
folosesc mileniul ca armă în oontra oposi- 
ției și că ascuțișul acelei arme este în
dreptat mai cu deosebire in contra magna
ților catolici. In Budapesta Jidanii jocă 
mare rol și nu numai unul dintre Ziariștii ji
dani mi-a Z’s« că mileniul este opera Jida
nilor și că Maghiarii au devenit popor cul
tural. numai sul) influința civilisatdre a Jida
nilor. Purtarea Jidanilor în capitală este 
prea bătătore la oohl și provocătore, așa 
că petrecerea unui străin în Budapesta nu 
pote fi plăcută din causa loru.

*

Soiri sosite din Austria spun, că anti
semitismul a început să ia acolo mari în
tinderi. Succesul, ce l’au avut anti-semiții 
în Viena încuragiâză întinderea anti-semi- 
tismului și în provincia. Pănă aci, dintre 
naționalitățile Austriei singur în mișcările 
Rutenilor era pronunțat caracterul anti
semit, întru cât adecă candidații lor 
de deputațl au pășit cu program anti-semit. 
Acum însă mișcarea antisemită a început să se

FOILETONUL „GAZ TRANS.U

Napoleon L
La Paris a apărut de curând o oarte*), 

în care se arată pe larg viâța privată a 
marelui împărat Napoleon I.

Cred, oă e bine a arunca o privire și 
asupra vieții private, putem Z'ce intime, a 
acestui mare și glorios împărat, care a fă
cut epocă în istorie prin însușirile sale de 
beliduce și bărbat de stat. Să cunosoem 
acum și omul ca atare, în cercul intim al 
vieții sale, pentru a ne putâ face o judecată 
asupra activității sale:

Diminâța între orele 6 și 7 ntra ica- 
merierul în odaia de durmit a împăra
tului Napoleon, care nicl-odată nu dur- 
mea mai mult ca șâse ore, ba de multe- 
orl se îndestulia și cu trei; împăratul de 
obiceifi glumea cu el și-i poruncia, ca să 
deschidă ferestra „pentru ca se respire aerul 
lui DumneZeu“; el nu putea suferi aerul

D ^Napoleon ch°z lui. La journde de 
l’empereur aux Tuileries*.

înăbușit, de aceea îi mai plăcea de regulă 
să petrâoă la castelurile sale, pentru că 
aerul din Tuilerii nu-i părea destul de 
prospăt. După aceea se seula repede din 
pat, își lua costumul de diminâța și după 
aceea primea dela seoretarul său privat 
scrisorile, pe cari le cetea repede, pe cele 
mai de însemnătate le punea la o parte, 
pe celelalte le aruncajos. După aceea res- 
foia prin Ziare ; apoi se informa, oine-1 aș
teptă afară și numia pe aceia, cu cari voia 
să vorbâscă. Mareșalul curții, medicii, fiă- 
care la Ziua sa hotărîtă, întră fără o ohiă- 
mare specială. Primul medic fe bucura de 
oea mai mare încredere a împăratului. Ade- 
se-orl făoea glume cu el. Pe când conversa 
ou diferite persons, bea câte-o ciașcă de 
ceaifi, în care punea el însu-șl zaharul. 
Decă ceaiul avea cât de puțin gust amar, 
îl da înapoi, de temă, că ar pute fi otră
vit. După aceea făcea o baiă forte caldă 
și lucra apoi îârte mult cu secretarul său, 
căruia îi dicta tote. Nu era o lucrare ușoră 
pentru secretar, ca să urmăresoă repede pe 
împăratul, care dicta fbrte repede. Era

ceva uimitor, că împăratul răspundea la 
tote sorisorile nu numai din țâra sa, dâr 
și din străinătate, pe dinafara, fără ca să 
se folosesoă de vre-un document.

Intr’aceea se pregătea totul pentru 
toaletă. El sa informa esact asupra prețu
lui fiă-cărui vestmânt. Când afla odată, că 
pentru o păreche de ciorapi de mătase se 
cere prețul de 18 franci, a esclamat mâ
nios: „Pentru ce sunt mai scumpi pentru 
mine, decât pentru alții? Aoâsta nu o 
înțeleg. Trebue ca să fiu furat ?“

De multe-orl din motive de eoonomie 
inspecta el însu-șl cheltuelile curții. Intr’o 
Zi afla, că pentru cafea cheituesee o sumă 
prea mare. El calcula, că pentru întrebuin
țarea dilnică a 155 cescl de cafea, ceașca 
cu 20 centime, — trebuesce pe an sume 
de 56,575 franci. îndată dispuse, ca să nu 
se mai dea cafea, ci să se dea personalului 
o despăgubire în baDl; toți au fost mulțu
miți cu aceste schimbări, afară de cameris
tele împărătesei Josefina . împăratul făcea 
prin aoâsta o economia anuală de 35,000 
franci. Altă-Zată afla, oă rufele se spală prea 

scump, de aceea stabili un preț fix asupra 
spălatului lor. In fiă-care lună își făcea 
bilanțul asupra stărei casetei sale particu
lare, calculând cu esactitate cheltuelile și 
veniturile.

La nouă 6re împăratul părăsea apar
tamentele sale și intra în salon, în care 
camerierul de servioih introducea pe prin
ții casei imperiale, pe cardinali, și pe cei 
mai înalțp demnitari civili și militari, și 
adecă după rangul lor. Pentru fiă-care 
avea Napoleon câte-un cuvânt; el ținea 
revistă esaotă asupra celor presențl și se 
supera, oând lipsea cine-va fără motiv bine 
cuvântat. O salutare mută indica celor pre
sențl, să se despărteze; împăratul da după 
aceea audiențe private. Camerierul chema 
personele după listă ; Napoleon încă avea 
o listă, pentru oa să nu se facă abus ou 
favorul său. De obiceiu audiențele țineau 
pănă la 9l/2, ora fixată pentru dejun. De 
multe-orl se tâmpla însă, oă țineau pănă 
la 11 âre spre marele năoas al prefectului 
palatului, care nu putea face nimio, decă 
bucatele se răceau. 
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marcheze și între Cechl, așa că în anumite 
cercuri electorale ale Boemiei Did nu vor 
să audă de un candidat de deputat, oare 
n’are în programul seu lupta în contra se- 
miților. Pănă acum s’au pronunțat pentru 
antisemitism trei cercuri electorale cehe, 
cari la viitorele alegeri vor vota pentru 
candidat anti-semit.

*
ErășI a început să devină îngrijitore 

și perioulosă situațiuuea în Creta. Ce e 
drept, la stăruința puterilor europene, Porta 
a făout concesiuni -mari Oretenilor, dâr ce 
folos, căol fiind vorba de duoerea în depli- 
nire a reformelor, Turoia a trebuit să dea 
trista dovadă, că ea nu are niol măcar 
atâta putere, ca să ducă în deplinire re
formele promise. Că Sultanului i-ar lipsi 
bunăvoința față cu locuitorii oretenl nu se 
pote presupune, mai ales fiind-oă Sultanul 
de repețite-orl a dat semne, oă el găsesce 
forte firâscă antipatia, cu care Cretenii se 
portă față de Turcia. Fapt este, că pacea a 
fost frântă mai întâia din partea ostașilor 
turci. De altă parte însă indignarea de-acum 
a Cretenilor a provocat’o împrejurarea, că 
Sultanul n’a împlinit rugarea lor, de-a sub- 
ordina noului guvernator creștin pe Abdul- 
lah-pașa, guvernatorul turc; ba ce-i mai 
mult, Sultanul a dat guvernatorului turc 
cea mai înaltă demnitate militară, inves- 
tindu-1 cu putere discreționară asupra Cre
tei. Las’ că nici pănă acum Abdullah-pașa 
nu era plăcut înaintea Cretenilor, deore-ce 
era sever și neîndupleoat, dâr acum amă- 
rîciunea s’a potențat, neîncrederea Creteni
lor față de guvernul turcesc a ajuns la 
gradul cel mai înalt și astăcjl ei se prepară 
pentru o nouă revoluția.

Un diplomat frances despre Banffy 
și Wekerle.

Un diplomat frances, care ca 
cunoscut orientalist stă în serviciul 
ministeriului de esterne al Franciei 
pentru a-i raporta asupra stărilor din 
Peninsul a-balcanică, re’ntorcendu-se 
din Belgrad și Sofia, s’a oprit și la 
Budapesta, unde a petrecut doue 
luni tocmai pe timpul întrunirei de- 
legatiunilor. In acest timp diploma
tul frances a făcut cunoscință și cu 
minstrii Banffy și Wekerle. Impre
siile, ce și-le-a câștigat, le-a arătat 
într’un interwiev, ce l’a avut cu un 
corespondent din Paris al d'aru^ui 
„Alkotmâny“. Etă cum s’a espri- 
mat el :

Eram forte ourios — dice diplomatul 
frances — să cunoso pe miuistrul-președinte 
Banffy și pe ministrul Wekerle, deorece 
despre Banffy este peste tot lățită idea, 
oă e un om mărginit, pe când pe Wekerle 
foile franoese l’au proclamat (după Chălard) 
oa pe-un adevărat geniu...

Se înșâlă forte /tare cei oe cred, că 
Banffy are puțină minte; nu mintea îi 
liDsesce lui Banffy, ci în urma oresoereî 
sale defeotuose ii lipsesce cultura. El este 
„gentilhomme campagnard" ; n'are cunos- 
cință de limbi, chiar și nemțesce vorbesce 
cu accent maghiar și în cercurile mai 
înalte atât prin modul vorbirei, cât și prin 
înfățișarea lui nu pote produce, deoât ila
ritate. In timpul de acjl se Dretinde dela 
ministrul unei puteri, ca în atingerile lui 
cu diplomații se vorbescă perfect franțu- 
zesce și din întrâga iui ființă și din modul 
presentărei lui să se vadă o cultură ÎDaltă 
și fină. Numai unor spirite mari și puter
nice, ca Gladstone seu Bismark, li-3e per
mite să fiă altfel ca alții și să se abată 
dela regulă. Eu cred, că din Banffy numai 
așa a putut să se alegă un ministru-pre- 
ședinte, fîind-că Consorțiul - Rothschild și 
cercurile anti-maghiare din Viena — fiind 
duse în rătăcire nrin presența lui esterioră 
— au orecjut, că el este un om mărginit 
la minte, cu care îșl vor pută face ușor 
frebile cu ooasiunea încheiărei paotului. 
După părerea mea însă, acesta este o ră
tăcire, deorece Banffy face parte dintre 
omenii vicleni și prefăcuțl, pe lângă aceea 
mai e și incăpăținat, astfel că nu cred să 
se potă încheia cu el pactul.

Și față cu Wekerle omenii sunt in 
mare rătăcire. El nu. are o cultură supcrioră, 
dâr are o anumită rutină biurocratioă și 
acesta îi este de-ajuns pentru a acoperi 
ou ea ceea ce îi lipspsce din cultura ome- 
nilor mari. Gu 50 de ani Wekerle ajun
sese prea de timpuriu ministru-președinte, 
deorece acea clasă de omeni, burgesiraea, 
la al căreia sprijin oonteză el ca democrat 
se află încă în primul stadiu al desvoltărei. 
In orașe burgesimea o formeză în mare 
parte Germani și Jidani maghiarisațl la 
aparență și vor trece încă cel puțin 50 de 
ani pănă ce din gentry și din aristocra- 
țimea maghiară se vor alege elementele, 
cari să formeze în viitor o burgesime un- 
gurâsoă.

Wekerle uresce pe domul, uresce ori
ce magnat și nu vre să recunoscă nici o 
autoritate asupra burgesimei. El piofesăză 
în ascuns principiile lui Kossuth și numai 
din oportunism este un aderent al pactu
lui din 1867; acâsta a dovedit’o mai bine 
atunci, când prin demonstrațiunl Kossu- 
thiste a voit să aaucă în strimtore corbna.

— 8 (20) Iulie.

Circul regal român al d-lui Sidoli, 
fiind invitat de primăria din Budapesta să 
dea representațiunl aoolo, după oum ni-se 
scrie din Bucuresol, a refusal acesta onore, 
răspundend, că circul său este „regal ro
mân" și nu pote da representațiunl, când Ro
mânii sunt subjugați.

Propunerea obligatore a religiei în 
școlele din Stiria. Ministrul austriac de 
culte și instrucțiune publică a dat o ordi- 
națiune, prin oare restabilesce propunerea 
obligatore a religiunei în clasele euperidre 
ale șoolelor medii din Stiria. Aoestui fapt 
’i-se da mare importanță, căci el indioă o 
direcțiă contrară de cea urmată pănă acum 
de guvernele „liberale" ale ambelor părți 
ale monarchiei.

— o —
Un supus român împușcat de un gen- 

darin nuguresc. In cursul săptămânei aces
teia se va întruni la Borseo, în Transilva
nia, comisiunea mixtă, compusă, din partea 
României, din d-nii prefect și procuror de 
Suceava, pentru a statua asupra modului, 
cum s’a petrecut faptul comis de un gen- 
darm de frontieră austriac (finanț), care a 
tras ou arma în un locuitor din țâra româ- 
nâscă, care deși nefiind pe teritoriu străin, 
nu a voit a se supune ordinelor sale de 
a-i ajuta să transporte câte-va piese mari 
de lemn din România în Austro-Ungaria.

— o —
Limba germană și scolele jidovesc]. 

Nu-șl pot da sămă Ungurii, cum este ou 
putință, că Jidanii pe lângă tote că sunt 
așa de mari „patrioțl", țin totuși atât de 
mult la limba germană, încât ei semănă a 
fi mai mult nisce JidănI-nemțI, decât Ji- 
dani-maghiarl. Mai ou sămă li-e năcas, că 
chiar în scolele jidovesol limba germană 
se propune cu mare diligință. Escepțiune 
au făcut în anul școlar espirat scolele po
porale jidovesol din Budapesta, unde gu
vernul a oprit de-a se mai propune limba 
germană. Asemenea s’a sistat propunerea 
limbei germane și în școlele jidovesol din 
Dobrițin. Aoum vedem o notiță în „Egye- 
tertâs", în oare se cere, oa guvernul se 
oprescă propunerea limbei germane in iote 
scolele jiaovescl din Ungaria.

—o—
Sfeclele de zahar, oarl pănă aci pro

miteau o reooltă fârte bogată, în urma căl
durilor și a timpului secetos, au început în 
unele comitate ale Ungariei a da îndărăt. 
Mai ales în comitatul Pojunului și al Stri- 
goniului sfeclele sunt devastate de nisoe 
insecte, cari au nimioit pănă acum jumă
tate din recoltă. Cultivatorii de sfecle d n 
acele părți sunt forte năcăjiți din causa 
aoesta.

— o —
Kâzâr e prins. Dintre soții lui Papa- 

koste, spărgătorul de casse, cari au fugit 
din înohlsorea tribunalului din Budapesta 
în luna trecută, unul a lost prins cjilele 
acestea. Lucrul s’a întâmplat astfel: Affen- 
dakis, dimpreună cu soțul său Kâzâr, aupă- 
oe au isbulit să fugă din închisdre, s’au 
ascuns îutr’o pădure din comuna Lonca. 
Ajutorul de notar din acea comună, Moriț 
Kun, se dusese într’o di la pădure după 
bureți. Acolo dete peste cei doi omeni, 
cari erau culcați și palicjl la față. Kun i-a 

întrebat, cine sunt, der fiind-oă nu s’au 
putut legitima și păreau suspecțl, Kun 
apucă pe unul de braț, âr celalalt o luâ 
atunci la fugă. Cel prins spuse, că el e 
Ambrosiu Kâzâr și a fugit din închisorea 
din Budapesta în 30 Iunie. De oâte-va cjiF» 
spuse el, oă vagabundâză pe dâlurl și prin 
păduri morțl de fome. Mâncarea și-au gă- 
tat’o, âr să cerșâsoă n’au îndrăsnit, deoreoe 
se temeau, că-i vor ounosce. De mai multe 
4ile ei nu mânoasere nimio. Kâzâr spuse 
că prietinul, care fugise, e Affendakis Pe- 
rikles. Fomea întru atâta l’a oonsumat pe 
Kâzâr, încât nici nu-i mai trecu prin minte, 
să se opună lui Kun. Kâzâr a fost predat 
gendarmeriei, oare l’a dus în închisârea din 
Siget.

—o—
0 frumosă petrecere de veră ui-se 

spune, că au arangiat ieri tinerii plugari 
români din Stupinl. FavorisațI de-un timp 
frumos și încuragiațl de-un număr mărișor 
de ospețl de prin Brașov și jur, tinerii 
noștri dela Stupinl dovediră, oă precum la 
munoă, așa și la petrecere sunt omeni la 
locul lor. Mica dumbravă din Stupinl, sub 
care se umbreau tinerii, părea, că tresaltă 
la ecoul cântecilor și jocurilor naționale 
românescl. Petreoerea a durat pănă săra 
târdiu, decurgând în oea mai frumosă 
ordine.

—o —
0 producțiune musicală-literară îm

preunată cu joo se va arangia Duminecă 
la 14 (26) Iulie 1896 în sala „Hotelului 
dela sdre" din Toplița română. Venitul cu
rat este destinat în favorul școlei române 
gr. or. de aoolo. Inoeputul precis la 7 ore 
sera. Prețul intrării: de personă 1 fi., de 
persână în familiă 80 cr.

—o—
Concert. Musica orășenâscă va con

certa mâne după amiacjl, în 21 Iuiie n. c. 
la 5 pe promenada de jos, er sera la 8 
6re va da un oonoert în gradina reuniu- 
nei meseriașilor (Gewerbeverein). Prețul de 
intrare 30 cr.

Uin Komâuia.
București, 7 Iulie v. 1896.

Sesonul mort șl-a inaugurat apariția 
sa. Căldurile caniculare, cari s’au revărsat 
asupra capitalei române, au provocat ve
nirea acestui seson, punând capăt agita
țiunilor. Ga prin farmec, stradele Capitalei 
îșl schimbă aspectul, pe calea Victoriei, la 
șosea nu te mai umilesc luosuâsele echi- 
pagiurl, ai căror proprietari au părăsit oa- 
pitala.

Sohimbarea acesta a Capitalei se pote 
observa numai spre seră, când potolirea 
oăldurei ingădue iumei să iesă din oasă. 
Peste tji, când sorele îșl îndrâptă pătrun- 
cjătorele sale rade asupra pavegiului oapi- 
talei, stradele sunt aprope pustii. Din când

In privința mâncărilor domnia oea 
mai mare cumpătare; în cursul anilor nu
mărul felurilor de mâncare se mioșorâ forte 
mult.

împăratul mânca forte repede, nu 
ținea la formele esteriore, de multe-orl lua 
din bucate ou mâna și-și mânjea chiar și 
hainele. Mâncările de predilecțiune îi erau 
pui ou sos, fripturi și prăjituri qu deose
bire mâncări naționale italiane : maoarone 
ou brânză de Parmezan. Deși îi plăoea fa
solea verde, nu o mânoa de târnă, că va 
găsi în ea un fir, oare să-i facă impresiu- 
nea unui păr: numai la idea, că va găsi 
un fir de păr, se outremura. In 1811 îi veni 
idea să mănânce cu soldați! în Cherbourg; 
el mânca din pânea și din supa lor; abia 
luâ o lingură din supă, oând află în ea un 
fir de păr. El îl soose afară și mâncâ mai 
departe, căci nu voia a-șl arăta slăbiciunea 
față de soldații săi.

Și în beuturl era Napoleon forte oum- 
pătat; el bea numai via cu apă. In nici 
unul din palatele sale nu se aflau piv- 
mțl de vin.

De obioeiii dejuna singur; o escep
țiune făcu în timpul scurt, care a decurs 
dela a doua sa oăsătoriă, pănă când Mana 

Luisa a născut. După nascerea regelui Ro
mei se întorse la obiceiul său de mai îna
inte, acum însă guvernanta fiului său avea 
datoria, oa să-l aducă cjilnio pe acesta la 
împăratul în timpul dejunului. II lua în 
brațe, îi da să guste din tote bucatele și 
rîdea când guvernanta se spăria de grijă.

împăratului îi plăcea, ca în cursul de
junului să glumescă eu nepoții săi. O dată 
ținea în brațe pa fiiul regelui Ludovic de 
Olanda, oând i-se aduse oafeaua. Mioul 
prinț îșl întinse mânuțele spre ceașoă. Na
poleon îi dete o înghițitură și oând văqu, 
că micul prinț îșl sohimosi fața, <jlse ri
dând : „Ah, educația ta nu e înoă termi
nată, oăcl tu nu soil încă să fii fățarnic!"

După dejun împăratul se punea din 
nou pe muncă, pentru care tjicea el, că a 
fost anume creat. Adese-orI se întâmpla, 
că trecea ora dejunului, și el înoă tot lucra. 
De mulțe-orl uita, oă n’a mânoat și nime
nea nu îndrăsnea să-i aducă aminte; nu
mai după căsătoria sa cu Maria Luisa se 
obiclnui întru câtva cu punctualitatea, pen- 
tru-eă împărătâsa îl avertisa ia ordine.

Prânijul era de asemenea forte sim
plu, ceea ce merită a fi relevat, deore
ce în acele timpuri la masa unui cetă

țean de regulă se aflau șese-spre-cjece fe
luri de mâncări la masă. Prântjul ținea 
puțin timp.

împăratul lucra adese-orl și în decur
sul prânzului. Când îi sosiau depeșl impor
tante le cetea și în timpul prândului. După 
prânfl împăratul se retrăgea în apartamen
tul soției sale, unde lua oafeaua, pe oare 
i-o prepara însa-șl împărătesa.

In salonele împărătesei se afla în fiă- 
oure seră o societate strălucită ; împăratul 
se purta forte reservat, pentru ca să nu 
treoă limitele permisului. In anii de mai 
înainte — mai înainte de-a fi împărat, — 
juca când și oând cărți și întreținea con- 
versațiunl ou damele frumose, dâr din cjiua, 
când luâ insigniile imperiale, începu la 
curtea sa domnia pliotiselei — pentru cei
lalți.

In anul 1806, ministrul de marină 
arangiâ un bal, la oare promise și Napo
leon, oă va lua parte. Sera la 8, împăra
tul chiămâ la sine pe ministrul de finanoe, 
ou care avea de resolvat afaceri impor
tante. „Va fi timp destul, dâcă voiă merge 
la bai la orele 10", cjlse împăratul și se 
apuca de lucru. La miecjul nopții bătu 
oiueva în ușă. Un pagiu anunța solia îm

părătesei, că balul e fârte frumos și că 
împăratul e așteptat cu nerăbdare. împă
ratul trimise vorbă împărătesei, că lucră cu 
miaistiul de finanoe și că va veni îndată. 
Lucrul mergea înainte. O oră mai târcjiu 
aceeași avertisare, totuși aoelașl răspuns. 
Lucrul mergea înainte. In fine bătură orele 
trei. „Ah. Dumnecjeule, cjise Napoleon că- 
tră credinoiosul său oolaborator, e târcjiu 
pentru ca să mai mergem la bal. Să ne 
culcăm mai bine". „Da", adause el, „mulțl 
omeni cred, oă noi ne petrecem vremea în 
distractiunl și, după oum cjio Orientalii, cu 
consumarea de dulcețuri."

Bucuria, ce-o simția oând luora era 
mai mare, ca orl-oe plăcere seu desfătare. 
Cine ar pută tăgădui, oă partea cea mai 
mare a sucoeselor sale se datoresoe acestei 
forțe colosale de munoă, a sirguinței sale 
nepregetătore?

Istorioii, cari se ooupă ou faptele 
aoestui mare împărat, cetind acest op; și-ar 
putâ forma o altă ideiă despre multe din 
acțiunile sale.

Ucu. 
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în când vedl oâte-un cetățân trecând de-a- 
lungul stradelor, copleșit de arșița sbrelui.

Gările din BuourescI sunt dilnic esal- 
tate de pasager?, cari părăsesc capitala, 
ducându-se, care la băi, care la țeră seu la 
munte.

Peste cji puțină lume pe strade, nu
mai cătră sără începe capitala să se împo- 
puleze. Grădinile și restaurantele furnică 
de omeni. Se consumă cu duiumul halbele 
eu și fără guler, cafelele â la glaoe și în
ghețatele, de cari, slavă Domnului, avem 
berechet. Nu e mirare deoi să vecjl și pe 
cel msi sărac muncitor permițându-șl luxul 
•unei porții de înghețată, oare costă 5 pa
rale! Bragagii, bulgari și greci, circulă pe 
strade ou înghețate și ou bragă.

— Căldura a pus capăt și agitațiunilor 
politice. Matadorii au plecat și ei din ca
pitală pentru ca In cursul verei să-și re
câștige forțe nouă pentru lupta dela tomnă. 
Cestiunea Metropolitului Ghenadie s’a mai 
calmat, așa încât numai pressa se mai ocupă 
de ea. ț)iarele dela noi aduc soiri de sen- 
sațiă, că adecă ar ciroula misionari cato
lici pentru de-a propaga papismuh O altă 
cestiune, care preocupă presa, este desco
perirea unor neregularitățl în manipularea 
banilor pe la diferitele primării din țâră. 
Pănă acum însă justiția nu s’a pronunțat.

— Prin cercurile politice se comentbză 
forte mult visita, ce împăratul Francisc 
losif o va faoe regelui Carol, pe la mij 
locul lui Septemvre. împăratul Franciso 
losif va veni pe la Verciorova la Bucu- 
rescl. Aici i-se va face o frumosă primire. 
Colonia austriaoă și germană au hotărît, 
să întâmpine și ele în mod festiv pe au
gustul ospe.

In onbrea împăratului se va face o 
revistă militară la Cotrooeni, la oare vor 
lua parte două corpuri de armată. Din Bu
ourescI augustii suverani vor pleca la Si
naia. Acestei visite i-se dă și o însemnă
tate politică, oa o demonstrațiune față de 
întâlnirile principilor statelor slave balca
nice (?). Aprope întrega pressă se ocupă de 
importanța acestei visite și de articolul 
simpatic și măgulitor al diarului d-lui Go- 
luchowski „FremdenblatF, în care se laudă 
atât de mult posiția României intre statele 
peninsulei balcanice.

— Majestățile Lor Regele și Regina Ro
mâniei vor pleca peste vre-o două săptă
mâni la Ragaz, unde vor petrece o lună. 

Guvernul nostru este pentru moment 
representat numai prin trei membri, de- 
oreoe ceilalți cinci miniștri, în frunte cu 
-primul ministru au plecat în ooncediu in 
străinătate.

— După terminarea conferenței interpar
lamentare pentru pace, care se va ține la 
Budapesta, vor sosi în capitală foștii mi
niștri franoesi Flourens și Trarieux, preoum 
și filoromânii marohizul Fandolfi, Gobat, 
Imbriani eto.

— Las să urmeze aouma o noutate tristă 
privitore la cestiunea națională. Scanda
lurile provocate de protestanții din vechia 
Ligă au ajuns la culme, după ce casierul 
vechiului comitet al Ligei, d-1 Periețianu, 
a oerut prin o adresă intervenția autorită
ților judecătoresc!, pentru ca să scotă din 
looalul Ligei (str. Nouă 6) pe membrii co
mitetului central al Ligei, de sub preșe- 
dința d-lui Ionel Grădișteanu. Procesul se 
va pertracta, spre marea durere a tuturor 
Amenilor de bine, mâne înaintea tribuna
lului de .aici. Despre decurgerea acestui 
proces vă voiu informa. X.

O desculpare.
(Urmare.)

k) Procedura pusă în curgere din par
tea congregațiunei comitatense pe basa 
Ș-Jui 115 al art. de lege XXII, din 1886 
nu se pote sista, de-o parte pentru aceea, 
pentru-că modalitatea de regulare contem
plată acuma va reolama fără îndoelă mai 
mulți ani pănă la resoivirea ei definitivă, 
•și o pausă atât de lungă ar periclita tot 
mai mult interesele comunelor, cari inte
rese și așa sunt in pericul, ce a împiede
ca este ohiar datorința municipiului pro
genitors din dreptul său de supraveghiere, 

— eră de altă parte aceea procedură pusă 
în lucrare din partea guvernului comitatu
lui și primită și din partea comunelor, ca 
ooup8țiunile să se dea de-ooamdată în 
arendă pe 6 ani posesorilor lor, și ca in- 
dividilor, cari au subscris oontractul de 
arendă pentru trecut să li-se ierte folosul 
detras dela comune, pe lângă deobligă- 
mântul plătirei unei mici arentjl, este în
tru atâta ecuitabilă, drâptă și corăspun- 
flătore și pentru cei interesați, și simplifică 
deslegarea legală și drăptă a acestei între
bări pentru toți aoeia, cari voeso a evita 
procesul, încât intre astfel de împrejurări 
nu esistă nici un motiv pentru sistarea 
proceselor, apare numai oa un favor dat 
posesorilor nelegall în detrimentul comu
nelor și ar resuita subordinarea intereselor 
generale ale comunelor interesului privat 
în contra apriatei disposițiuni a legei, — 
cu atâta mai puțin există necesitatea sis- 
tărei proceselor, căci congregațiunea co
mitatului deolară, că încheierea contracte
lor de arendă nu prejudecă vinderei oou- 
pațiunilor luate în arendă, — ci între mar
ginale posibilității ohiar indivizii, cari au 
înoheiat oontracte de arendă sunt de a se 
preferi în prima liniă la vinderea ooupa- 
țiunilor.

Munioipiul declară mai departe, că 
întrucât în procesele puse pănă acuma în 
curgere pîrîții singuri cer ținerea în pen- 
dință a procesului, să îndrumă protofisca- 
lul comitatens ca representantele comune
lor actore (pîrîrbre) a cere împreună cu 
acestea la judecătoria competentă ținerea 
proceselor în suspens.

D6re-ce însă congregațiunea nu ab- 
4ice dela speranța, că va sucoede deslega
rea acestei întrebări pe cale pacinică — 
pentru de a da spre acest scop ocasiune 
nouă, deoide, că afară de procesele pregă
tite pănă acuma, celelalte procese sunt a 
ținea în suspens pănă la 1 Ianuarie 1895 
și după acest termin se vor pune în cur
gere numai oontra acelora, cari nu au în
cheiat cu comuna contraot de arendă.

Dela aoâstă disposițiune fac esoep- 
țiune acele procese, a căror punere în 
curgere să hotăresce din partea comunelor.

Acest respiriu insă nu se estinde asu
pra lucrărilor necesare pentru punerea în 
curgere a proceselor și asupra disposițiu- 
nilor privitâre lă procurarea speselor, pen- 
tru-că altmintrelea ar suferi împedecare 
pașii legali, ce sunt a se lua în cașul es- 
pirărei fără resultat a respiriului acordat.

In fine din considerare la acoperirea 
speselor, ca să pot ivi în urma acestor 
ocupațiuni, comunele sunt a se îndruma 
oa să ia aoeste spese în preliminarele lor, 
întru cât însă nu ar voi să facă acîsta, 
este de a se provoca Vme-comitele comi
tatului, ca să dispună luarea lor din oficiu 
seu în preliminariul ordinar seu în cel su
plinitor.

Acest decis are a se estrada Vioeco- 
mitelui cu aceea, ca disposițiunile lui să 
le oomunioe antiștiile comunale și să le 
publice poporațiunei în modul cel mai es- 
tins și corăspuncjător și în cercul său pro
priu de activitate, să ia tote mijlbcele 
pentru de a se face posibilă atât de do
rita deslegare pacinică a acestei afaceri.

A notat:
Aurel lsseliutz. 

vice-notar comitatens.

Pe când la cererea orală espresă din 
mai multe părți publicăm în traduoere ro
mână disposițiunile aoestea luate de re- 
presentanța comitatului nostru Caraș-Seve- 
rin ca autoritatea politică competentă în 
afacerea forte momentuosă a ocupațiunilor, 
totde-odată ne ținem de datorință civică 
a desiuci spre liniștire comună în trăsuri 
generale ouprinsul amintitelor disposițiuni.

Prin deoisul comitatens suscomuni- 
cat să întenționâză, ca ocupațiunile din 
izlazurile comunale între marginile condi- 
țiunilor cuprinse în punctele a. b. c. d. f. 
și i. ale desamintitului deois fiă întregi seu 
numai în parte să se lase respective să se 
predea în proprietatea posesorilor actusli 
ai ooupațiunilor prin vîncjare, der nici în 
un cas gratuit, adecă acele ocupațiuni au 
să fiă rescumpărate pe lângă un preț mo

derat după împrejurări de cătră ocupanți 
dela comunele proprietare.

I. Deci în sensul decisiunei citate co- 
mitatense comunale înainte de tote au să 
constateze prin măsurare, cât de mare 
este suprafața izlazului comunal și cât din 
el are să rămână reservat nu numai pen
tru present, ci și pentru viitor pe sema 
pășunei suficiente a vitelor celor îndreptă
țiți la usufructul izlazului, deoreoe numai 
în acel cas este permisă vîntjarea resp. 
predarea ocupațiunilor în proprietatea oou- 
panțiilor, dâcă după măsurarea izlazului iese 
la lumină, că comuna respeotivă față cu 
numărul vitelor îndreptățiților la usufruc
tul izlazului are prisosință adecă mai mult 
izlaz, decât se recere pentru pășunea vi
telor celor îndreptățiți.

Asemenea au de a fi măsurate și oon- 
scrise separat una câte una tbte ooupa- 
țiunile și despre acelea, cari în conformi
tate cu disposițiunile decisului comitatens 
se pot preda în proprietatea ooupanțiilor, 
au să se compună schițe de plan cu punc- 
turi fixe și au a fi prețuite, pentru-că pe 
basa acestora la timpul său să se pbtă în
cheia între comună și ocupanți contracte 
spre transcrierea proprietății în cartea fun- 
duară pe numele foștilor ocupanți.

De sine se înțelege, bă vînfiarea ocu
pațiunilor are să se pertracteze în ședința 
representanților comunale cu strînsa obser
vare a §§-lor 100 și 113 din legea comu
nală (Art. de lege XXII, din anul 1886) 
și că oonclusele luate în obiectul acesta 
au să se subștbrnă măritului Comitat spre 
aprobare.

(Va urma).

Nou abonament
la

IMITA .T1AMIWAIIH
Cm 1 Iulie 189® st. v.

s’a deseliis nou abonament ia 
care invităm pe toți amicii șii spri
jinitorii foiei nostre.

Crețul abomameniuluia
Pentru Austro-Ungaria:

Pentru România și străinătate:

pe vlh aa ................................. 12 fi.
pe șese lurxi ................................. 6 fi.
pe trei l’u.zxi ................................. 3 ft-

șese lvxzi.1 20 Tf

trei 1-vLXi.l IO n

Abonarea se pote face mai ușor
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transiivames**.

Convocare.
Membrii Despărțământului Vili, 

Devau al Asociațiunei Transilvane, precum 
și toți aceia, cari pbrtă la inimă mărețul 
scop al Asociaținnei nâstre, prin acâsta se 
învită la adunarea generală a Despărțămân
tului, ce se va ținâ în opidul Hunedora, 
la 1 August st. nou (cpua de s. Ilie proroc) 
în s. biserică gr. orient., înainte de amâ<jl 
la 10 bre.

Ordinea de cți: 1) Deschiderea șed'nței, 
prin directorul despărțământului. 2) Rapor
tul actuarului despre activitatea subcomi
tetului dela ultima adunare generală. 3) 
Raportul cassarului, despre starea cassei. 
4) Alegerea unei comisiunl pentru oonscri- 
erea membrilor noi și încassarea tac.selor 
restante. 5) Alegerea unei comisiunl pen
tru controlarea raportului presentat de ac- 
tuar și a socoților date de cassar. 6) Ceti
rea disertațiunilor insinuate cu 24 de ore 
mai înainte la directoral despărțământului. 
7) Desbaterl asupra propunerilor insinuate, 
conform regulamentului. 8) Raportul comi- 
siunilor exmise. 9) Alegerea a doi dele
gați pentru adunarea generală a Asooia- 
țiunei, ce se va ține ăst an la Lugoșiu. 10) 
Statorirea looului pentru ținerea adunării 
gănerale pe anul viitor. 11) Disposițiuni 
pentru verificarea protocolului.

Deva, 12 Iulie n. 1896.
Francisc Hossu Longin, Dionisiu Ardelean,

director. aotuar.

SOIRI ULTIME.
Paris, 18 Iulie. După „Gauloia^, 

în cercurile politice de aici se vor- 
besce, că guvernul ar fi primit scire 
oficială despre intenția Țarului rusesc, 
de-a visita și Francia, după ce mai în
tâia va fi mers la Berlin.

Roma, 18 Iulie. „Italiano11 rapor- 
tâză, că împăratul Germaniei TW7- 
helm cu ocasiunea visitei, ce-o va 
face în curând Reginei Angliei, va 
căuta să se întelnescă și cu Faure, 
președintele Republieei francese. în
tâlnirea acâsta are de scop a aplana 
calea pentru realisarea planului, de-a 
visita și împăratul Wilhelm exposi- 
ția internațională francesă.

DIVERSE.
Influența bucuriei. Despre renumitul 

scriitor tragedian din Grecia, Sophocles, 
când era la adânci bătrânețe se dicea, că 
e nebun. Pentru ca să arate, oă nu e ne
bun, el a scris o drama, cu care a câști
gat primul premiu. Atunol, de bucuriă, el 
a murit. Ghilon din Sparta a murit de bu
curiă, pentru-că fîiul său a eșit învingător 
în joourile oiympice. Marcus Juventus Thal- 
na, când se afla înaintea altarului, aducând 
jertfă de mulțămită, primi din Roma soi
rea, că deorece el a cucerit insula Corsica, 
va întră în Roma oa triumfător; atunci 
de bucuriă a căcjut jos și a murit. louquet 
muri, fiind-că el a audit, că Ludovic XIV 
i-a dat ârășl libertatea.

Vorbe înțelepte. Omenilor amicabill 
încă la nasoerea lor le dăruesoe natura 
cheia pentru inima altuia: Young. — Acela 
e oel mai fericit, fiă împărat ori sărao, care 
în casa lui are ce-i trebue: Goethe. — Gel 
ce pe nimeni nu ofenseză și totuși are duș- ' 
mani, acela nu pote fi om de rând: Schefer. 
— Educatorul va deveni un oorumpătort 
când îșl va țină ochii totdeuna deschiși și ■ 
nu-i va soi închide la timpul său: Ebers.

Omul cel mai avut di» Formosa, 
este Ling-Iyeng, oare are o avere imobilă 
de 40 milione tael-I (cam 70 milione fl.) 
Pănă acum Ling-Iyeng a fost neguțător în 
China, er acum se află intr’o stare critioă, 
deorece după terminarea răsboiului chino- 
japones, fiă-care Japones locuitor în For
mosa, în decurs de doi ani trebue să albgă: 
ori de-a fi cetățân supus Japoniei, ori să 
lase tot ce are și să-și caute altă țeră. 
Ling-Iyeng pe față se rrătă mare pretin 
al Japonesilor, der în ascuns și el făcea 
parte dinți e oonjurâții contra Japoniei, 
care conjurațiă a și avut ca resultat răs- 
cola dela începutul anului acestuia, der au 
fost bătuți de guvernul japones și Ling- 
Iyeng s’a refugiat în China. Dbcă Ling- 
Iyeng s’ar reîntbrece acum în Japonia, de 
sigur n’ar mai trăi.

Cum își cresce împeratul Germauiei 
feciorii soi ? Un american, cu numele Mr, 
Bigelov, care în copilăriă a fost bun prie
tin ou împăratul german, descrie aoum 
într’o revistă englesă modul, cum împă
ratul îș' cresce cei șâse feciori ai săi. Bi
gelov vrea să arațe, ce puțină putere eser- 
cibză împăratul asupra fiilor săi. Odată 
Bigelov îi arăta împăratului o luntre, cu 
care făcuse el o lungă călătonă pe apă. 
împăratului într’atâta i-a plăcut luntrea, 
încât de bucuriă <jise: „Care-va d’ntre fiii 
mei trebue să fiă luntraș !u Bigelov oreiju, 
că tocmai așa va și fi, dâr s’a înșelat. Im- 
părătesa când observa că Bigelov învăță 
pe micii prinți manuarea luntrei «fise: — 
„Ah, aoesta e lucru periculos! Eu nici
odată nu voia concede oa fiii mei să ședă 
vre-odată în luntre“. — „Der împăratul 
1-ea concesu... — „Se pote,“ dise împără- 
tesa rujând, „el întru adevăr e împeratul 
Germaniei, dbr eu sunt împ&rătesa fiilor 
mei “.

Proprietar: Dr*> Aurel IWurețianu.

Redactor responsabil Grego^âu ftiaior.
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Cursul la bursa din Viena.

Din 18 Iulie 1896.
Renta ung. de aur 4% .... 122.60
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.50
I<npr. ofi.il. fer. ung. în aur 41/2% • 124.50
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% 101.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4% . • > 97.50
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.50
Imprum. ung. cu premii .... 152.50

■ LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.50 
Renta de hârtie austY...................101 80
Renta de argint austr................... 101.80
Renta de aur austr........................ 123.50
LosurI din 1860.......................... 147.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 987.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 390.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 363.75

Napoleondori................... 9'51
Mărci imperiale germane . . . 58.75
London vista .   119.80
Paris vista................... 47.62*/2
Rente de corâne austr. 4%. . . 101.15
Note italiene.................. 44.30

Cursul pieței Brasov.

Din 20 Iulie 1896.
Banonote rom. Camp. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.40 Vând. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.48 Vând. 9.50

Galbeni Cump. 5.60 Vând. —.—
Ruble rusescl Cump. 126.72 Vend. — .— 
Mărci germane Cump. 58.40 Vând. —
Lire turcesol Cump. 10.60 Vând. —.— 
Soris. fono. Albina 5°/0 100.75 Vând. 101.75

%$$$$$$$$$$$$$%

Dentistul

clin Afortid»
fiind dus în căletorie timp de 2 luni,

cu c^ua st- n- a sosit
în Abrud., unde erăși .vasta la 
dîsposîțiunea onoratului public.

^$i$$$$$$$$$$^

Publicare de concurs.
Prin acesta se escrie concurs, 

pentru stațiunea de învețătoriâ, va
cantă la șcăla comunală din Măgu
ra (comit. Bistrița-Năseud.)

Emolumente 300 fi. salariu, ca
re mai tâic|'u eventual se va ridica 
la 400 fi., — 100 fi. relut de cuar- 
tir, mai departe jumetate din veni
tul grădinei de pomărit.

Dela. conourențî, prelângă pur
tare morală neescepționată, se pof- 
tesce se posedă limba maghiară și 
română peifect și cu abilitate de a 
le propune.

Suplicele provecțute cu atestate 
despre aceste, precum și despre ser
viciul de pănă acuma sunt a se tri
mite pănă în 15 August a. c, inclusi

vis’
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potâ face și reînoi 

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

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

lămurit și să arate și posta ultimă.

Administrat. „Gaz.

ve la notarul cercual Stossel Li- 
pot, președintele senatului școlar în 
Szent-J6zsef, p. u. Olâh Szt.-Gyorgy. 
Senatul șcdlei comunali.

Măgura, în 12 Iulie 1896.
Stossel,

1021,1 — 1 președinte.

Anunciuri
(inserțiani și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
adminăstratăuni. In cașul pu
blicării unui animcîu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea* 
se face mai de multe-oră.

Adminîstr. „Gazeta Trans.“

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I $896.

€1

Tren 
de 

persân.

Tren
accel.

Trenu 
mixt.

Tren 
do 

persân.

Tren
accel.

I Tren
I de
|pers6n.

Trend
mixtu

Tren
accel.

Trenu 
de

Tren
accel. perS(5ni

trenu 
de 

persân.

trenă
mixtfi

trenu 
mixtti

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8.00 ’

6.32
7.16
8.07.
8.34
8.49
9.06

10.12
10.42
11.01
11.09
,11.31
11.48
12.05
12.33
12.47
1.18
1.34
2.13
2.32
3 04
3.40 
4.03 
5 34

9.07
9.37

10.37 
Tr. prs. 
11.10 
11.27 
12 30 
12.57

1.09
1 16

Tr. exir.
11.40
11.55

8 05
5.45
9.02

11 33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2 52
4.45
5.39
6.08
6 19
6.57
7.30

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

pL

I
Y 

sos.l 
pl.

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

SOS. 1.55
7.—
3.37
1.19

4.17
4.50

5.55
6.11
6.27
7.27
7.50

pl.

CT 
ax
CT-
O

O

c*

-Ol

O

8.17
8.33
8.38

9.09,

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

Clușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud

Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

fpl.
Isos.

A

( pl. 
tsos.
A

6.12'
6.41
7.16
8.-
335
4.40.
5.10

4.16

7.51
8.37
9.07
9.40

10.25
11.—

o 
O
B c
E. 
g 9*
s*
CC 0 
S" a 
ș»

o
&

-co

5.07
5.14
5.59,12.26
6.29 111

03

I

—— 1125 8 3<>

6 40
7.30
8.00

10.C5
Sin?:

9.42
9.44!
9.59]

10 22
10.51
11.12
12.26
12.58

1.15
1.34
2.09
2 19
3 01
3.31
9.30

r1-

I
Y

SCS,

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6 13

Tr. exil.

5 g &
M M

3.36
3.18

2.48

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalâu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apsța . 
Feldidra
Brașov .

2.15
2 12

I pl. 
|sos.

Timiș .
Predea
Bucuresol

ii ii

1.40
1.06

12.52
11.54

8.00
'7 10
6.13
5.38
6 49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40 
12.01
11.41 
11.14
10.55 
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

Cucerdea — Oșorheiu — ERegBi.-săsesc.

7.20
1.50

11.44'
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

7 30
7.09
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

5.23
tr pers.

4.03.
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.69
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18
9.43
9.19
7.38
7.22
6.48

i 6 33
, 5.67

5.20
4.14
3.32

6.20
8.10 

~L28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
18.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38 I
3.06
2.40
2.26
1.54 j
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48

"9.08
8.28
8.01
3.15

7 33
7.53

11 -
11.20

5.-
5-20

10.21
10.41

trenu 
de 

persân.

n

trenu 
de 

person.

Ghiriș 
Tnrda

5.05
4.45

trenu 
mixtu

10.30
10.10

€tog»șa-mic& — ^ibâisi — Avj’ig'u — IFăgarașu
trenu

de
persân. mixt persân.

Tren trenu 
de

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

3.20
3.00

9.12
8.52

2.20
3.57
4.19

11.55
1.25
1.48

!
7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

3 13
3 39

pl.

sos. 1
pl. j

sos.
Avrig .
Făgăraș

Copșa mică 
Ocna

Sibiiu .

trenu 
de

trenu Tren
mixt person.mix tu.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27.

12.57

trenu 
de 

persân.

6.25
5.07
440

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16|
4.30

11.35
11.54
12 20

trenu 
mixtu

10.28
10.46
11.12

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

4.25
4.48
5.23

trenu 
mixtu

Brașov 
Zernești

4.50
4.34
4.10

Simeria . .
Oerna.
Hunedora .

trenu 
mis tu

trenu
mixtu

trenu
mixtu

8.35
10.28

4.55
6.36

4 30
5.49

10.25
10.05
9.38

trenu 
mixtu

7.44
6.20

3.10
2.54
2.30

trenu i trenu
mixtu mixtu

1.29 8 31
12.05 7 20

h d — TT i m i h o r u

4.- 
5 03

□e c 
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9.10
10.28

4.20
5.35

w Mureș-Ludoș ....
Z a u............................. ă
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5.49
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6.24

0

i 3 g
6 48, £• 12 41 Țagu-Budatelicti . 4.50 - ■ - - 1

9.4i |
7 88 p 1.64 St. Mihaiu de câmpie . « * 3 44 8.461
8 33 o 3.02 3 3 Lecința........................ 2.48 7.4:J
9 07 c 

a 341 h; «3 g Ș.-Măghiăruș .... ° 'S 2.01 6 52
9.59 4 55 Bistrița........................ b - 1.16 *>.3 •’>

însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti

Trenu
mixtu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

pers6n -.1 Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
mixtu

.2.30 8.10 3.11 10.59 ț » pl. Cucerdea . . 80S. A 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoșâ. . 7.02 1.58 7.38 9.59 |
412 9.37 4.37 12.26 Cipfiu . . 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 S0S.1 fpl. 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36

4
pl. J Oșorheiu . • isos. 9.20 5.04 9 35

7.14 12.16 7.14| sos. Eegh.-săs.. . pl. 7.54 3.30 8.05
Nota: Orele 

insemneză drele de nopte.

6.20 11.25 5. 1 f Aradu ........................ A 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Vinga........................ 9.42 3.01 10.11
8.01 1.10 7.39| Timișdra.................... 8.20 2.- 9.10

12.41 8-^7 12.27| 5.10 Segedin ........................ A 6 05 2 30 10 05 2.15
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6,57
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3 22
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6.^0

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

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54•t.U-d

3-1
de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


