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Agitațiunea electorală și guvernul.
Mereu este variată încă și 

acuma în foile unguresc! tema, că 
ore fi-vor la t6mnă alegeri dietale, 
ori nu.

In mijlocul acestei nesiguranța, 
partidele oposiționale maghiare nu 
stau însă cu manile în sin, ci pe 
lângă „partida poporală11 fin și cei 
din stânga estremă mereu întruniri 
electorale, pregătindu-se astfel pen
tru viitărele alegeri.

Se păte cjice, că agitațiunea elec
torală s’a început deja în tăte părțile, 
fără considerare la serbarea mileniului 
și la lucrările câmpului. Partidele opo- 
siționale maghiare vor, se vede, se 
se asigure față cu posibilitatea, ca 
guvernul Banffy se facă alegerile 
încă la tomna, adecă peste trei luni, 
în loc de-a le face peste șăse luni, 
când espiră mandatul actualei diete.

împrejurarea acăsta neliniștesce 
forte mult pe guvern și oficioșii lui 
afirmă sus și tare, că nici prin gând 
nu-i trece lui Banffy se facă la 
tbmnă alegeți. Ceea ce-i îngrijesce 
așa de mult este, Țic eb iritațiunea 
electorală, de care e cuprinsă țâra cu 
mult înainte de timp. Acesta agita
țiune electorală va mai avă, după 
denșii, și urmarea, că sub piesiu- 
nea ei va suferi și liniștea desbaterilor 
parlamentare la redeschiderea dietei. 
Decă fiă-care deputat va voi să-și 
reproducă discursurile sale electo
rale în parlament, atunci dieta va 
fi pusă în imposibilitate de a-șî re- 
solva problomele, ce-o aștâptă. Ea 
va ave să voteze încă budgetul, să 
desbată câte-va proiecte de lege nea- 
mânabile și înainte de tbte să ia o 
decisiune cu privire la tratările pen
tru înnoirea pactului cu Austria. 
Tote acettea însă recer liniște și 
paciență, pe care însă nu o va pute 
ave dieta, fiind cuprinsă de frigu
rile electorale.

Br. Banffy ține mult să aibă li
niște, ca să pbtă să-șî resolve pro
blema, ce ’i s’a prescris dtla Viena 

în favorul noului tratat vamal și co
mercial cu Austria. Eoile oposițio- 
nale sunt și așa de pe-acum pline 
de învinuiri, că Banffy a făcut deja 
concesiuni guvernului austriac și că 
îi va mai face și cu privire la pos
tulatul seu de-a se urca cuota chel- 
tuelilor comune.

E lucru firesc, ca ministrul-pre- 
ședinte unguresc se dcrescă a ave 
pace și liniște. Marea întrebare este 
însă, decă păte seu nu conta la o 
nermală soluțiune a problemelor 
destul de grele, ce mai stau înain
tea actualei diete pănă la espirarea 
mandatului ei.

Și în punctul acesta, pote pre
dice ori și cine, anevoiă se va pute îm
plini dorința lui Banffy, căci alegă
torii unguri sunt și rămân de-ocam- 
d?.tă alarmați. Decă acestă alarmare 
a causat’o în prima liniă atitudinea 
„partidei poporale11 și numai în a 
două liniă purtarea celorlalte par
tide oposiționale, cari au fost trase 
în vîrtejul mișcărei electorale, este 
o cestiune secundară. Important este 
numa', că agitațiunea s’a început, 
că partidele oposiționale — catolică 
și „independentă11 — țin în tote păr
țile adunări și vorbiri electorale și 
că acum se fiice, că va mobilisa și 
partida apponyistă.

Faptul acesta dovedesce nu nu
mai, că oposiția nu are nici o în
credere în asigurarea ministrului- 
președinte Banffy, că nu va face 
alegeri la tomna, ci mai mult încă 
dovedesce hotărîrea oposiției, de-a, 
face cât mai multe încurcături gu
vernului actual chiar și în cașul, 
când acesta în adevăr ar voi să aș
tepte liniștit espirarea mandatului 
dietei de față.

Și aici este a se căuta momen
tul, ce păte interesa pe toți cari 
așteptă să se facă vre-o scimbare în 
guvern și în partida lui, căci cu cât 
mai înverșunat va lupta oposiția 
maghiară, cu atât mai mari vor do- 
veni încurcăturile.

Reuniunea publică din Paris.
Lăsăm adl se urmeze aici procesul verbal 

luat în marea întrunire dela 11 Iulie s n. din s da 
W a gram:

Procesul verbal
al jReuniunei publice ținute Ia 11 Iulie 1896, 
în sala Wagram, sub președinția D-lui 
Emile Flonreus, deputat, fost ministru al 
afacerilor străine, asistat de D-nii Le Senne, 
deputat, Millevoye, (fost deputat, și acum 
Director al fiiarului „Za Patrieu), Sans- 
boeuf, (președinte al Ligei francese), G. 
Thiebaud, (redactor la „Z« Gaulois11 și la 
nL’Eclairu), Charles Loiseau, redactor la 
„ Eevue des deut Mondes'1 și director al ma
relui organ catolio „Z’Uhwers*),  G. Bla- 
ch&n, (fost redactor en șef al revistelor 
^L’Autriche Slave-Boumaine et ^VEurope11 
și actualmente secretar al prefectului Se
nei, în secțiunea Pressii.), precum și de 
alte notabilități ale sferelor politice și 
jurnalistice.

*) L’am publicat în tâtă estensiunea în Nr. 
de eri al foiei nâstre — Red.

Ordinea ditai: Cestiunea Naționalităților 
în Ungaria.

Ședința se deschide la ora 9 săra.
Domnul președinte Flourens presentă 

biroul provisoriu compus din D-nii G. Ocă
șian, I. M. Spalaicovicl și Schmidt Bednchez, 
președinți ai Comitetelor celor trei națio
nalități: română, sârbă și ceho-slovacă; 
precum și din D-nii 1. T. Ghica, Gruici și 
.Hora, secretari. Formațiunea biroului pro
visoriu, puneodu-se la vot, e aprobată în 
unanimitate.

D-l Președinte, E. Flourens, ia apoi 
cuvântul și demonstră de câtă utilitate și 
de câtă importantă e pentru Francia, ca 
ea să nu înceteze a se interesa de Gestiu
nile politice exteriore. Arată în urmă im
portanța oestiunii ce se va trata în Reu
niune și rolul ce Francia, credinciosă prin
cipiilor prooleniste în 1789, trebue să’l 
aibă în vedere cu privire la naționalitățile 
oprimate ori cari ar fl opresorii. (Aplause 
generale, lung timp repetate*).

După discursul D-lui Flourens.*)  atât 
de viu aplaudat, D-nii: Jivadanovici, G. 
Ocășian și Schmidt-Beochez, fiă-care în nu

mele națiunii ce representă, au expus si
tuația politică a Sârbilor, Românilor și a 
Oeho-Slovaodor în Ungaria.

După d'scursunle ascultate cu aten
țiune și subliniate de vii aplause, D-nii 
secretari cetesc telegramele de felicitare 
și adesiune sosite din tâte părțile locuite 
de Români, Sârbi și Ceho-Slovaol, pănă 
chiar și din America.

In urma cetirii telegramelor, cari 
tâte se terminau cu cuvintele însuflețite: 
Trăescă Francia! Trădscă Domnul Flon- 
rens, domnul Președinte pune la vot ur- 
mătorea ordine de fii, ce se votâză în 
unanimitate:

Ordine de fii:

„Publicul reunit la 11 Iulie 
„1896, în Sala Wagram, sub preșe
dinția d-lui Emile Flourens, după ce 
„a ascultat pe oratorii Șerbilor, 
„Românilor și a Ceho-Slovacilor, — 
„cari au expus situațiunea istorică, 
„etnografică, națională și politică a 
„acestor naționalități, — salută în 
„aceste naționalități amici fideli 
„și probați ai Franciei, și ureză 
„emancipare națională și politică, 
„precum și egalitate înaintea legilor 
„civile și politice tuturor naționalită
ților conlocuitore în Ungaria, fără 
„nici o deosebire de rassă11.

D-l Spctlaicovicl, președintele Comite
tului sârb, ia cuvântul în urmă spre a mul- 
țămi D-lui Flourens pentru onârea ce 
ni-a făcut d’a presida Reuniunea celor 
trei Naționalități — și declară în numele 
Sârbilor, Românilor și a Ceho-Slovacilor, 
că aceste națiuni ’i vor păstra o adâncă 
reounoscință.

Acesta declarație e aplaudată în una
nimitate, — și ședința se ridică la r2*/ 2 
fără nici un incident.

Semnați m. p.
Președinte: Vice-președințl: Secretari:
FLOUKENS. G. Ocășian, I. T. Gliica, 

I. M. Spalaicovici, S. Gruici. 
Schmidt-Beanchez. Hora.

(L. S.) Comitetul celor trei
Naționalități:

Români, Șerbi, Celio-Slovaci.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.*

Lady Nicotine.
Dama acâsta nu are lipsă a fi în 

deosebi recomandată, fiă-care o cunâsce. 
Ar fi luoru forte greu, să facem o desori- 
ere esactă și amănunțită asupra dânsei. In 
genere ni-se represintă cu țigara între bu
ze sân între degete, învălită într’un nor de 
fum. Se pare oă acest fum e poetic, trebue 
să luăm acesta țigară ca ceva social de
mocrat, în orl-ce cas ca social-reformatoric. 
Astfel răspunde domna Colin Campbell, o 
scriitore de spririt asupra cestiunei ce i 
s’a pus de curând din partea damelor en- 
glese: „E permis ca damele să fumeze?*

Ea însa-șl fumâză mult, e o amică 
credinciosă a buruiene! transmarine, care a 
fost sărbătorită de poețiii englesl sub nu- 
meFe grațios de Lady Nicotine. Pănă aouma 
numai de poeți, er acum și de poete.

Sub astfel de împrejurări răspunsul 
d-nei Campbell nu pote fi decât afirmativ. 
E?te un da categoric, de trei ori subliniat, 
ceea ce cetim aicL Femeile pot fuma? De 
sigur, se înțelege de sine 1 Ele pot, decă 

voeso. Se nu supărăm pe domna — căci ne 
va răspunde: Ele trebue chiar dâcă nu 
voeso...

D na Campbell ia acâsta cestiune din 
punct de vedere al drepturilor femeilor, 
ca o parte a marei oestiunl de emancipare 
și aoesta este un nou mod de luptă.

Despre fumat în general și în spe
cial, că e folositor sâu stricăcios, s’a vărsat 
o Mare năgră de oernâlă. Acesta cestiune 
a tutunului este una dintre cele mai vechi 
oestiunl ale literaturei de petrecere și di- 
daotice. In timpul din urmă s’a abusat cu 
aoesta cestiune, trimițendu-se bărbaților 
renumițl, ca să-și dea părerea, întâiu la 
Paris și apoi la Berlin. Și aoeștl omeni 
vestiți, au răspuns după calitatea întrebă- 
rei. Aiol amicii număroșl, colo puținii ad
versari ai tutunului, o armată întregă de 
creditori, în contra unei cete de eretici...

Totuși aoeștia din urmă nu au arti
leria rea. Tot-dăuna îd asemenea cașuri se 
aduce desgustul ce-1 avea Gothe contra 
tutunului: Gothe este artileria cea grea. 
Ceilalți citeză alțl fiece poeți, cari la un 
loc nu fac nici oât o jumătate de Gothe; 
mai buouros se citează pe ei înșiși și spun 

că ei fără țigară nu pot face Did un vers 
și că pentru fericirea literaturei patriotice 
trebue să stea fiiua întrâgă într’un nor de 
fum, oare firesce trebue să fiă un nor poe
tic, pentru că din el se nasoe poesia. Dăr 
adversarii aduo în foc alte baterii: pe Re
gele Angliei Iacob I și ordinul său strict 
îu contra tutunului — Papa Urban al VIII 
și bula sa în contra tabacului de prisă — 
crudelitatea vechilor Țari, cari porunceau 
să li-se taie fumătorilor nasul.—

In timpurile mai vechi țigarea era 
revoluționară, lulâua personifica trădarea 
de patriă. Primul rege al Prusiei și cole
giul său de tabac formâză o escepțiune. 
Baronul Helfert în istoria sa despre Austria 
spune, că între regenți, Franciso Iosif I. 
este cel dintâiti, oare fumeză, primul împă
rat ou țigară. Luleaua oăfiu în bănuială, oă 
e perieulosă pentru stat, tabaeherea era 
simbolul cetățânului liniștit. Ea era forte 
mult considerată la locurile mai înalte. 
Unii monarchl, Frideric cel Mare spre esem- 
plu, nici nu se pote închipui fără aoest 
Vademecum. Și astăfil este un privilegiu al 
prinoipilor domnitori de-a dărui tabacherl 
de aur oa semn de favore.

Astăfil mai cunosoem afară de împă
rați fumători și Papi cari prisează; în ul
timul său roman Zola desorie oum Leone 
XIII nu încetâză, ca în momentele sale de 
singurătate să-și presare sutana ou „spa
niol*  oafeniu.

Astfel părerile omenilor diferă și în 
acâstă cestiune. pănă când la fine toți 
omenii se vor afla într’o părere și într’un 
nor de fum. Acâsta nu o va împedeoa niol 
un fieu, și niol Gothe. Adversarii tutunului 
pot ca să aducă în luptă cel mai mare tu
tun al lor, nu le va folosi însă la nimic. 
Ghiulele lor se sparg în aer. Ceilalți, ado
ratorii lui Lady Niootine, oa răspuns sdro- 
bitor au numai să espună faptul, că de trei 
veacuri nici o putere de pe pământ, nici 
rege, niol împărat, nici papă, niol țar, nici 
decret, nici decreta], niol bulă, nici ucaz, 
n’a fost în stare să împedeoe gustarea tu
tunului și a înfrânge despotismul Lady Ni
cotine, un despotism de necrefiut, der care 
e solid ca o stâncă pe marea putere a obi
ceiului.

(Va urma).



Pag 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 153—1896.

„Cealaltă Ungaria".
Piarul „L’Eclair“ din Paris dela 

18 Iulie 1896 publică un articul 
subscris de distinsul publicist Geor
ges Thiebaud, în care acesta pune 
față în față Ungaria cum e presen- 
tată de cătră cei dela putere si Un
garia cum este în realitate. Repro
ducem din acest ramarcabil articul 
următorele:

Studenții români, șerbi, eeho-slovaol, 
cari locuesc în Paris și urmâză acolo cur
surile facultăților uâstre, au ținut, Sâmbăta 
treoută, în sala Wagram, un meeting des
tul de interesant, despre care este ceva 
de spus.

Causa acestei întruniri neașteptate și 
acestei întâlniri repentine de patrioți și de 
oratori mi-se pare, că trebue oăutatâ in 
faptul, oă un număr destul de mare de dia- 
riștl fra^cesl s’au dus acum de curând în 
Budapesta, ca să participe la un congres 
internațional, cu ocasia serbărilor Mileniu
lui unguresc.

Negreșit, că studenții aoestor naționa
lități diferite, cari sunt legate mai mult 
ori mai puțin artificial de Monarchia ungu- 
râscă, s’au temut că opinia francesă, in
struită de coriștii întorși din Budapesta, 
nu va fi nici pe deplin, niol exact lămurită 
asupra situației adevărate a Ungariei, des
pre o țâră, pe care nu au văcjut’o decât 
pe de-asupra.

Tinerii aceștia s’au gândit, că cjiariștii 
noștri, seduși de primirea oordială, care 
le-a fost făcută la Budapesta, se vor în- 
târoe de acolo cu-o impresiă prea bună 
despre starea reală a âmemlor și a lucru
rilor și că, deși sunt omeni de prea bună 
credință, vor contribui a falsifica opinia 
publică în Francia.

Pentru a restabili adevărul, cel puțin 
oa să se audă limba olopotului lor, Româ
nii, Sârbii și Ceho-Slovacii din Paris au 
voit se vorbescă, se espue în public ceea 
oe cugetă dânșii despre politica țărei lor și 
să se ridice, în mijlocul populației nostre, 
odinioră așa de fraternă popârelor asuprite, 
espresiunea plângerilor lor și țipătul res- 
tristei lor.

Se văduse Ungaria oficială, trebuia să 
se audă cealaltă Ungariă.

Acâsta este verosimil oausa imediată 
a meetingului de Sâmbătă.

Ungaria, de fapt, nu este în realitate 
ceea ce a putut ea să pară confraților noș
tri, cari au văcjut’o numai prin serbările și 
reoepțiunile Mileniului. Acolo era pentru 
dânșii numai o amăgire, o perdea încântă- 
tore, făcută pentru a ascunde privirilor 
turiștilor prea grăbiți, deși măguliți și forte 
bine primiți, abusurile și suferințele cari 
resultă din dominația maghiară.

In Ungaria, în adevăr, elementul do
minator imediat nu este Austriacul propriu 

cjis, este Maghiarul, rassă ouriâsă, de ori
gine asiatioă, mongolă ori turanică, după 
oum se asigură, oare s’a freoat mult cu 
Neamțul și care s’a asimilat de preferință 
cu tipul germanio.

Maghiarii nu sunt în majoritate în 
Ungaria; sunt în minoritate numerică ; însă 
desfășură o astfel de activitate, sunt așa 
de suoițl, așa de puțin încurcați de scru
pulele în materie de administrația și de 
guvernământ, sunt așa de împănați pănă 
în măduvă de spiritul de partid și de stra
tagemele liberalismului protestant, încât 
mână cu bagheta de fier pe celelalte rasse 
conlocuitore în Ungaria și le guverneză cu 
silnicie.

Și de aoâsta se plâng, nu fără drep
tate, Românii, Sârbii, Slovacii aceștia, de 
rassă blândă, melancolioă și resemnată, cari 
simt bine răul de care sufer, der oarl, deși 
sunt în majoritate, nu găseso în sine ener
giile trebuinoiose ca să resiste și să luoreze 
potrivit intereselor lor.

In Ungaria, teoria rasselor superidre, 
care și acjl mai bântuie în Francia, a înce
tat de a fi o simplă tesă etnologică și a 
ajuns a fi o formulă de guvernament, 4‘lnio 
aplicată.

In Ungaria totul este subordonat su
periorității Maghiarului, proclamată ca 
dogmă de stat.

Afară de Maghiar nu este decât pulvere 
omenesoă călcată fără milă în piciore de 
perceptor și de gendarm.... “

D-l Thihbaud trece apoi în re
vistă suferințele naționalităților din 
Ungaria. Arată cum sunt de asu
prite, cum se falsifică și se elude 
dreptul lor electoral în favorul ele
mentului dela putere, sistemul de 
persecuțiune al partidei isolate de 
maghiarisare în contra șcdlelor aces
tor naționalități și contra limbei lor 
Injustiția și administrațiă etc. Res- 
trîngerea dreptului de întrunire pen
tru Nemaghiari, prigonirea pressei 
nemaghiare și în genere prigonirile 
politice, cari au ajuns pănă la ur
mărirea polițienescă a fetelor „pen- 
tru-că portă vestminte cu colori, 
cari nu sunt cele maghiare" etc. 
etc. și încheiă în modul următor:

O astfel de situațiă a indignat în cele 
din urmă chiar pe Unguri. Unul dintr’ânșii, 
d-l Carol Eotvos, deputat, a interpelat pe 
guvernul upguresc, în 4’ua de U Iulie 
1891, asupra politicei, care consistă în „a 
„nu tolera uu singur deputat român în 
„Parlament, pe câtă vreme sunt aprope 
„trei miliâne de Români în Ungaria 1“

Dimpotrivă, fliarul ofioial maghiar, 
„Magyar Hirlapu, scrie, la 2 Septemvre 
1894: „E păcat, că s’a desființat frumdsa 
instituție de a trage în țepă pe adversari, 
căci altfel cestiunea română ar fi resolvată, 
și ce frumâsă priveliște ar fi pentru noi să 

vedem pe Români trași în țâpă cu culorile 
naționale14 •

Ferbii din Bosnia și Herțegovina de
clară din parte-le, că prefer regimul turc 
în locul stărei de luorurl, pe care o sufer.

D-l Ernest Lavisse, mișcat, ca om și 
ca istorio, de înfricoșata tirăniă a regimu
lui maghiar, scrie, oă „se rogă mult pentru 
revanșa justiției și a dreptului ofensate 
brutal44.

Acesta ar fi, în trăsuri mari, situația 
Ungariei, sub dominația maghiară, si este 
forte sigur, că confrații noștri, cari s’au 
dus în Budapesta nu au avut nici un mij
loc să-și dea semă de ea.

Se pune mult preț. în Ungaria, pe 
opinia francesă. Politica maghiară a întâl
nit în Paris admiratori de bună credință și 
susțiitorl, împinși de un fel de complicitate 
de rassă și de religie, care se trădâză în 
unele diare prin informații tot-deuna de
naturate și tendențiâse...

înțeleg forte bine, că tinerimea ro
mână, sârbă și ceho-slovacă, care primesoe 
aci binefaoerea învățământului nostru su
perior, s’a îngrijat când s’a gândit, că ilusia 
că în Budapesta s’a făcut totul pentru a 
amăgi pe 4'aI>iștii noștri, ar putea căpăta 
cre4ământ în Paris și altera adevărata opi- 
niă francesă.

Tinerimea acâsta studiâsă, care ne iubesee, 
care a preferit de bună voie învățământul 
francos în locul ori cărui alt învățământ, 
să se liniștâscă, în oe privesce adevărata 
aprețiare a lucrurilor.

Negreșit, că printre conduoătorii și 
oficioșii politicei francase sunt partisan! ai 
pangermanismului. Sunt partisanii lui, nu 
numai pentru provinciile unguresol, ci chiar 
pentru însu-șl spiritul frances, pe care tind 
a-1 simila spiritului anglo-saxon, prin pro- 
cedeuri aprope similare, păstrându-se însă 
tâte proporțiile cu prooedeurile maghiare.

Acesta însă nu e deoât o probă tem
porală, care nu va avă urmări durabile și 
împotriva căreia va lucra într’o (fi marea 
majoritate francesă.

Tinerimea ungară, oare se simte apă
sată de-o minoritate maghiară reclamă 
continuu, prin acte mai mult decât prin 
disoursurl. regimul sufragiului universal 
liber și 0 lege electorală, oare să nu fiă o 
impostură. Odată cucerit acest drept legi
tim, adevărata majoritate o va face lQgea 
în Ungaria, după cum o va face în 
Francia.

jjrancisc Iosif m România 4.
Sub acest titlu fbia kossuthistă 

din Budapesta, ^Magyarorszâg11,, pu
blică un nou articul de fond în causa 
visitei, ce monarchul nostru are s’o 

I facă în România. Etă ce c|ice între 
altele fbia ungurbscă:

Acum Majestatea Sa va face o visită 

în România, va reîntârce visita dela Viena 
a Regelui român. Așa cere bunacuviință, 
dâr o oere tocmai într’un timp rău, față 
cu Ungaria forte rău.

In visits princiară România nu va 
privi pe regele maghiar, ci cel sărbătorit 
va fi împăratul austriac, oăruia agitatorii 
ardeleni au voit să-i predea vestitul Me
morand în contra Maghiarilor, în oontra 
unirei Ardealului. Foile bucuresoene soriu 
ou mare alaiă despre visita Majestătii Sale 
și acoentuâză viu, că aoesta a dat grațiă 
Memorandiștilor osîndițl la martiriu diD 
partea guvernului unguresc. Tot în foile 
din BucurescI se spune, că vor profita de 
visita Majestății Sale în România pentru 
a-i preda un nou Memorand. Ce-i drept, 
din asta nu se va alege nimic, der idea 
este destul de turbată și tradâză sentimen
tele și părerile, ce le deștâptă în România 
visita Majestății Sale Franoisc Iosif I, care 
este tot-odată regele urgisitei Ungarie.

Din artioulii fiarelor buouresoene se 
pâte vedâ, că acolo vor să salute pe îm
păratul Austriei, de sigur pe socotâla re
gelui maghiar, despre care o spun de față, 
oă sub stăpânirea lui frații de peste Car- 
pațl gem în tirăniă și-și nun oa un soop 
național al lor, ca să ia din imperiul seu 
partea țerei, ce este locuită de frați de ai lor. 
Nu noi o (ficein, oi la BucurescI se oonsideră 
lucrul așa, că visita Majestății Sale este 
continuarea politioei tradiționale vienese, 
care nu dă o para frântă pe Ungaria. In 
faptele sale suverane, domnitorul este îm
părat austriao. In România simt, oă în ast
fel de împrejurări regele maghiar ou greu 
ar afla oeasiune potrivită pentru astfel de 
visită și ar amâna-o pe mai târejiu.

Acâstă visită nu va domoli agitațiu
nea îndreptată oontra Ungariei. Lupta pur
tată de Maghiari oontra naționalităților și 
așa este destul de neimportantă înaintea 
striănătății și a iubiților noștri veoinl, de- 
dre-oe se crede, că aoesta nu este alt-oeva 
decât șovinism... De aceea trebue con
tinuate luptele de naționalitate, dedre-oe 
ele promit un resnltat favorabil. Din multe 
semne îșl fao astfel combinațiile cei din 
străinătate.

Cu cât România oea măniosă pe Un
guri va saluta ou mai mare însuflețire pe 
Majestatea Sa Franoiso Iosif I, cu atât va 
fi mai mare demonstrația în oontra Un
gariei. De visita Majestății Sale in România 
in împrejurările de acțl nu se pole bucura nici 
un Maghiar. Acea visită nu va faoe mai 
amioabile raporturile nostre cu vecinii. Er 
agitatorii vor căpăta curaj în urma aoesta.

SCiRiLE SULEI.
— 11 (23) Iulie.

Flonrens și Ungurii Ni se comunică 
din Paris, că după-oe guvernul unguresc 
a aflat, oă d-l Flourens a primit preșidența

0 Biblia a Negrilor.
(8) (Urinare).

Cum s’a îutors Obajaka.
întristarea fu mare, după oe părăsi 

Sango orașul și poporul său, și când nu 
mai fu nimeni pe tron. Atunci bătrânii, 
șefii și stăpânii de casă se gândiră s’aducă 
înapoi pe Obajaka, adecă pe regele pe 
oare-1 exilaseră odinioră. Ii trimiseră soli cu 
mulțime de daruri în țâra Egbasilor, unde 
se retrăsese el. Obajaka se înduplecă după 
multe rugăciuni și se întorse. Și era toc
mai vremea, fiindcă de când era orașul 
Oyo fără rege, dușmanii prinseseră er cu- 
ragiu și împănaseră drumurile cu răsboiniol. 
Obajaka se bătu în mai multe rânduri cu 
dușmanii și câștigă tote bătăliile. Porunci 
să se tae capetele dușmanilor tăiațl, le 
aduse în palat și se închină lor.

Impuse multor omeni să se închine 
la capete spre aduoerea aminte despre el 
când intră în pământ.

Cum a domnit Aganju.
AgaDju, fiul întâiu născut al lui Oba

jaka, fu apoi numit rege.
Și etă una din faptele lui pe cari au 

păstrat’o poeții.

AsoultațT: E primejdios oa un pă
rinte să-și arate pe fetele lui regelui când 
sunt frumâse !

Pe oând era pe tron Aganju, era în 
apropiere de Oyo un răsboinio vestit, pe 
care-1 chema Onsobo.

Răsboinioul aoesta avea opt fete fârte 
frumâse și oarl ațîțau iubirea și dorința în 
inima orl-oui le vedea. Onsobo era prea 
mândru de fetele sale și soia că bărbații 
cari s’ar însura ou ele l’ar face fârte bo
gat. Aganju însă, căruia îi plăceau fetele 
frumâse, află despre fiicele lui Onsobo, și 
voi îndată să le aibă în palat. Dâr On
sobo, mai înainte de a le aduce regelui, 
cerii să i-se dea opt cai cu tote hamurile 
lor, opt săbii, douăcjecl și patru de sulițe, 
opt boi, opt berbeci, opt capre, opt găini, 
opt robi bărbați, opt râbe femei și de 40oe 
ori opt saci și mulțime de stofe.

Aganju se supăra foc când aucfi oe 
cerea Oosobo. Ișl adună armata și porni 
înpotriva lui Onsobo. II ucise. Și astfel 
avu pe nimic pe cele mai frumose opt 
fete din țâră.

Regele Akori.
Și după Aganju domni Akori. Și âtă 

o istoriă de bătăliă din acel timp :

Timi, regele din Ede, nu voise să 
mai plătâscă tributul. Akori trimise înpo
triva lui pe șeful său de resbel, care era 
nu om prea tare și se numea Gbonga.

După o bătaiă înverșunată și după 
ce întrebuința multe firmece, Grbonga putu 
se prindă pe Timi. Se făcu serba.e mare 
când aduse el la palatul din Oyo pe pri- 
sonier. Trei sute de cântăreți din fluer și 
o miă de Tam-tam salutară sosirea lui.

înfrângerea nu abătuse trufia birui
tului. In loc să se arunce cu fața în ță
rână și să se râge înaintea regelui Akori, 
el rămase în pioiore și păstră un obraz 
disprețuitor. Robii trebuiră să culce ou sila 
pe captiv în țărână în fața stăpânului său.

Insă pe când îl ținea cu fruntea în 
țărână și îl băteau, Timi tăcea și nu voia 
să 4i°â salutarea aoelor cari se râgă. Și 
după ce celebrară musicanții și cântăreții 
gloria lui Gbonga, după ce dete voiă șe
fului de răsboiu să ședă la drepta sa, Timi 
vorbi astfel cu multă trufiă:

— Nu, nu este brav, nu este vitez, 
nu este răsboinio acela care m’a făcut 
captiv și m’a adus aci legat în lanțuri ca 
pe un biruit. Eu n’am fost biruit. Nici
odată n’ar fi putut un laș ca Gbonga al 

vostru să se apropiă de mine, deoă ași fi 
avut săgețile mele, dâcă ași fi avut sa
bia mea !

Când au4i vorbele acestea. Akori 
dor) să vadă lupta înoepându-se din nou, 
fiind-că voia să înjosâscă mândria lui T;mi, 
si ținea și să încerce curajul șefului i 
de resbel. Porunci să se dea lui Timi să
gețile și sabia lui, pe urmă porunoi lui 
Gbonga să se armeze și să se pue în fața 
regelui din Ede.

Timi căuta insulte dușmanilor săi lași, 
exalta curajul âmenilor din rassa lui, și se 
ațîța ou atâta furiă chiar pe el, muindu-șl 
săgețile în otravă.

Gbonga se supuse poruncei regelui 
ou multă soîrbă, fiind-oă era om înțelept, 
și se gândea, oă un om nu trebue nici
odată să-și primejduâscă viața numai pen
tru un capriciu de curiositate. Și se supăra 
foc și pe regele lui, și pe adversar.

Era se fie pătruus de săgețile otrăvite 
ale lui Timi, oare era cel mai dibaoiQ din
tre toți trăgătorii, când intona oânteoul său 
de răsboiO, oântecul său fermecător :

„Un copil nu pâte să se apropie de 
leopardul, care l’a fixat; 
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meetingului în causa naționalităților din 
Ungaria, unul dintre cei trei corifei ai par
tidei unguresol dela putere (Bânfîy, Szi- 
lâgyi ori Wekerle) ia telegrafat astfel: „Nu 
pot orede, că D-vostră veți aocepta preșe
dinta meetingului de protestare a celor 
trei naționalități. E imposibil, rog răspun
deți !“ D-l FJoureus ja răspuns; „Non sett
lement ne c'est possible, muis c’est certain*.  
(Nu numai că e imposibil, oi este cert). 
Răspunsul acesta și celelalt dat lui „Ma- 
gyarorszâg44 de sigur că și-a avut deplinul 
efect la Unguri ca să-i facă să se convingă 
oă într’adevăr este posib 1 ca și Francesii 
să îmbrățișeze cșusa naționalităților asu
prite dela noi.

— o —
Nou meeting în Paris. Deja de acum 

s’au luat măsuri, precum aflăm, pentru 
aranjarea unui meeting monstru la tomnă în 
Quartier latin cu vre-o 15 mii studențl de 
tote naționalitățile din lumea întregă. Me
eting, în care asemenea se va pune la or
dinea cjilei cestiunea naționalităților din 
Ungaria.

—o —
Țarul la Paris. „Gaulois44 asigură, 

că Țarul Nioolae al Rusiei, cu ocasiunea 
visitelor, ce le va faoe curților europene, 
va merge negreșit la Paris.

— o—
Protestanți de „partida poporală14. 

Protestanți din ceroul Kulpin au adresat 
biuroului central din Budapesta al „parti
dei poporale14 o scrisore, în care declară, 
că și ei se alătură la „partida poporală44 și 
cer să li-se pună în candidațiă la viitorele 
alegeri de deputațl un Slovao „ou spirit 
patriotic44, care să aibă în program revi- 
suirea legilor politioe bisericescl, înființa
rea autonomiei catolice și apărarea școle- 
lor confesionale. Tot-odată oer aranjarea 
nnui meeting al „partidei poporale44 în 
Petrovac, în oare să se vorbâscă în patru 
limbi: maghiară, slovacă, sârbă și germană. 
Biroul a luat cu multă bucuriă la cunos- 
cință acestă cerere.

— o —
Potu-se mărita profesorele școlelor 

catolice? In adunarea comitatului Strigoniu 
s’a ’scat cjilele acestea o disouțiă intere
santă. E'-a la ordinea (jil94 un recurs al 
profesdrei Bertha Gestager, oare s’a măritat 
după Rudolf Midler, deși eforia școlară a 
•orașului Strigoniu o făcuse atentă, că dâcă 
se va mărita, îșl va pierde postul de pro- 
fesoră, dedrece scola la care funcționeză 
ea este confesională catolică și, după praxa 
și disciplina de până acum, nu se pot to
lera la acea scolă profesore măritate. In 
recurs, oocona Bertha atăcâ cu multă ve
hemență senatul școlar pe cuvânt, că spri- 
jinesoe lucruri în oontra firei, fiind dușma
nul măritișului. Fiscalul comitatului a pro
pus, ca hotărîrea senatului școlar să se ni- 
mioescă, deorece nu esistă un regulament,

„Elefantul, cu strigătul lui, aruncă 
groză în inima vânătorului;

„Cursa oare omoră pe șorecl îl omoră 
-cu tote vicleniile lui44.

Timi înoepu să tremure grozav oând 
aucfl vorbele dintâi ale acestui cânteo; se 
învineți și sângele îi fugi din ochi; asvîrli 
săgețile și că(ju în genunohl. Gbonga îi 
tăia capul ou o singură lovitură de sabiă, 
îndată ce ’șl sfirși cântecul.

Insă luorul acesta nu potoli furia din 
inima șefului de resbel, oi îl înseta de 
sânge mai mult deoât pe un leopard, Se 
reped! asupra lui Akori, ca să ’i tae capul. 
Regele putu să scape cu multă greutate, 
graț’ă devotamentului servitorilor și femei
lor lui, dintre cari mulțl fură uoișl, și fugi 
în apartamentele sale, unde se baricadă 
după ușile masive.

Atunci Gbonga se întorse aoasă. Mă
celări în drum pe tdte ființele, oarl nu fu
geau, bărbați, femei, copii și animale. Și 
nouă ejil® Pe rând omorî mereu și nu se 
potoli și nu voi să asculte de niol o vorbă.

Din prioina acesta bătrânii adunară 
pe toți omenii din Oyo, oarl aveau o armă, 
și înconjurară pe Gbonga în casa lui. Și 
■Gbonga fu ucis.

(Va urma.) I. 8. Spartali. 

care ar opri măritișul profesorelor. Inspec
torul de șoâle a făout contra-propunerea, 
de-a se înoredința afacerea autorităților bi- 
sericesol, deoreoe școla fiind oatolică, ad
ministrația oomitatului nu este competentă 
de a aduce hotărîrl în oausă. Majoritatea 
însă a primit propunerea fiscalului, dând și 
profesorelor oatolioe dreptul de a se mă
rita. Fiind-că bisericelor creștine sub regi
mul unguresc și așa nu li-se permite a dis
pune de sine și de ceea ce este al lor, oa 
mâne ne vom pomeni, oă li-se dă și călu
gărițelor dreptul de-a se mărita.

—o—
Dela băile din Carlsbad ni-se sorie 

ou data de 31 Iulie n.: Din norooire avem 
pe aid tot timp frumos. Numărul ospeților, 
cari au visitat pănă aoum băile de aici, a 
trecut peste cifra de 28,000. Români sunt 
forte mulțl. Ex-regele Milan înoă petrece 
aici de vre-o două săptămâni,

—o—
Și Affendakis este prins. Din Sige- 

tul Marmației se sorie: vioe-șpanul Kutha, 
întorcendu-se dela o esoursiune, la gară a 
primit următorea telegramă: „Affendakis a 
fost prins astă-nopte de oătră un lucrător 
în comuna Nâmet-Mokra și a fost esoortat 
în Taraczkoz (Tereszva)44.

—-o —
Pentru linia ferată dintre Sibiiu și 

Ocna Sibiiului se vor introduce ou 1 Au
gust n. c. biletele de căiătoriă tour și re- 
tour cu prețul redus de: 37 cr. ol. II și 
20 cr. ol. III.

— o —
Petrecere în Blașiu. S'ibsorisul co

mitet, aranjator invită la petrecerea de 
vară, ca se va ținea Dum'neoă în 2 Au
gust n. o. în sala hotelului „Univers44 din 
Blașiu. Comitetul aranjator: Patrioiu Barbu, 
stud. în drept ; Val. Candrea, rig. în drept; 
I. Chirilă, Aur. Ciato, Lud. Ciato, Liviu 
Gigărian, studențl în drept; Aur. Ciortea. 
când, prof; B. Crișian, G. Dubleșiu, stud, 
în drept; V. Fodor, stud. în med; Drd. 
med. Val. Laslo; Drd. med. V. Maior; I. 
Moldovan, stud. în med. Drd. med. Nerva 
Moldovan; Val. Moldovan, stud. în drept; 
Emil T. Muntean, stud. în med; Sempr. 
Muntean, stud- în drept; Drd. med. Emil 
Pop; Victor Pop, stud. în drept; Vietor 
Porutiu, rig. în drept; R. Patița, Dion, 
Roman, Toma Vasinca, stud. în drept. In
trarea: de personă 1 fl., de familiă 2 fl. 
50 cr. Venitul ourat e destiuat în favorul 
reuniunii pompierilor voluntari din Blașiu. 
Tnoeputul la 8 ore săra. Damele sunt ru
gate a se presents în toalete simple.

— o —
Boia de porci. Din Bihor se scrie, că 

în acele părți bântue în mari dimensiuni 
boia de porol, așa că aprope jumătate din . 
ei s’au prăpădit pănă aoum cu totul. Mai 
mari pagube au îndurat țăranii, cari îșl 
țin porcii în oiurdă, deorece oiurde întregi 
de porci au fost total nimioite.

—o —
„Pomul verde44 este unul dintre cele 

mai frumose oteluri în Brașov, având oea 
mai frumosă grădină, un pavilion de sticlă 
mare și frumos, mulțime de odăi elegante, 
mânoărl și băuturi forte bune. Actualul 
posesor al otelului, d-l G. Sorea, îșl dă 
totă silința pentru a câștiga mulțămirea 
dspeților și a susține buna reputațiune a 
acestui elegant otel. Joia și Dumineca eon- 
certeză musica orășenesoă. Avis ospeților, 
cari vin la Brașov!

Români din Ardeal la exposiția 
„milenară" ?

Foile ungurescl din Budapesta, ce 
le prim'tn acjl, aduce vestea, că la expo
siția din Budapesta au sosit înoă două 
turme de oi călbejite. Una este reorutată 
dintre Slovaoii din comitatul Trencin. 
Aceștia atrag atențiunea publicului prin 
îmbrăcămintea lor sărăcăoidsă și prin fisio- 
nomiile lor slabe și tfirșite.

A doua turmă se d’oe, că constă din 
32 de Români din Ileanda mare, în cer
cul Deeșului. Aceștia, cfl0 foile ungurescl. 
sunt omeni plini de putere, bine nutriți, 
rumeni și sănătoși la față. Toți biue 

îmbrăcațl, având port unguresc, — un 
singur bătrân pdrtă opinol. Unguresce mai 
mult seu mai puțin soiu vorbi toți. Con
ducătorul acestor rătăciți este solgăbirăul 
neaoș „maghiar44 Moricz Karoly.

Se ’nțelege, Jidanul viclean a soiut 
să folosâsoă ooasiunea pentru a șl face re- 
olam. El d’se, că marfa dusă de el la 
târg sunt nisce „nemeși maghiari valahisațl44. 
Ca „dovada44, că ei au fost când-va Ma
ghiari, se provocă la numele lor, aducând 
ca esemplu familia Bude, despre care (jis®, 
că s’ar fi format din „Buda*.

La întrebarea unui colaborator al lui 
„Bud. Hirl.“, oă ore cum se faoe, că mare 
parte dintre „Valahi44 vorbesc bine un- 
gtiresce, Jidanul răspunse, oă acesta este 
a se datori șoâlei unguresol de stat, oare 
funcționeză în acea comună de 12 ani, er 
de doi ani încoce mai au și un „Kisde- 
dovo44, unde copii români învață ungu- 
resoe. „Acesta este un mare noroc și bine
cuvântare pentru noi Maghiarii*  — flise 
jupanul Moricz, — „căci Valahul, care în
vață unguresce, nu oade așa ușor victimă 
asmuțărilor agitatorilor. Dâoă în întreg ți
nutul se vor înființa școle de stat, e spe
ranță, că acest ținut odinidră curat maghiar 
(nu cum-va o fi fost jidoveso? — Trad.) 
îl vom recâștiga erășl pentru Maghiarime44.

Acestea sunt cuvintele „bravului sol- 
găbirău44, despre care „Bud. Hirl.44 d100> 
oă „cu drept ouvânt pote fi mândru, pe 
aoeea, oă el a condus la exposițiă din păr
țile ardelene prima ceată mai mare de Va
lahi*.

Nu-i vorbă, speculanții fără suflete 
de multe lucruri sunt caoabill: ei fac co- 
meroiu cu fete, cumpără suflete nevinovate 
și le exporteză, ca marfă în străinătate. 
Ce luoru mare ar fi ddr denă unui Jidan 
violean i-ar fi sucoes să ducă și din Ar
deal 32 de țărani români la bâlciul din 
Budapesta ?

Vorba e însă, că totă istoria cam 
mirosă a minciună. După descrierile de 
mai sus, se pare, oă cei 32 de mușterii ai 
jupanului Morioz, dâcă nu toți, dâr cel 
puțin în parte sunt Unguri, pe cari Jida
nul îi dă de Români pentru a-șl face mai 
mare reolamă cu ei.

Așteptăm lămuriri urgente din par
tea fruntașilor români din acele părți.

Rap ortul
general al sociotății tinerimei române studiose 

în Milnchen „România*.
Un gând bun și frumos îmbrățișat cu 

căldură și nutrit cu iubire — âtă istoricul 
sooietății nostre, care astătjl îșl încheie pri
mul semestru al activității sale. A trebuit 
să învingem multe piedecl, pănă ce am pu
tut anunța înființarea ei, piedeol cu atât 
mai mari, cu oât calea ne era înoă nebă
tută și noi am trebuit să-o oblim.

Ne ținem de datorință a mulțămi tot
odată și ou aoestă ooasiune tuturor acelor 
suflete marinimose, cari primind cu entu- 
siasm apelul nostru, s’au grăbit a sprijini 
tinera ndstră sooietate — care e prima so
cietate aoademică română în Germania.

In un timp relativ fbrte scurt, socie
tatea nostră, carea astădl numără 12 mem
bri ordinari și un număr însemnat de mem
bri ajutători, — ale căror nume se vor 
publica la darea de semă despre ajutorele 
inourse în folosul sooietății — a ținut sub 
conduoerea comitetului său 2 ședințe ge
nerale ordinare, 3 ședințe generale estra- 
ordinare și 6 ședințe ordinare săptămânale, 
în cari s’au desbătut statutele și regula
mentul sooietății, agendele curente ale ad
ministrației și s’au cetit 6 lucrări în prosă 
și 2 poesii.

Au oetit anume: d-l C. Lucea, stud, 
fii. „Walther von der VogeJweide44. C. 
Fop de HărșiaD, stud. ing. „Radele lui 
Rbntgen44.'C. Bardoși, stud, iuris. „Influința 
dreptului roman asupra iurisprudinței mo
derne44 și o traduoere după Rosegger. Ios. 
Sceopul, stud, eleotr. „Viitorul eleotricității44, 
2 sohițe „Din pinaootecă44 și două poesii 
traduse în limba germană: „O mamă44 de 
M. Eminesou și „Rugămintea din urmă44 
de G. Coșbuc.

Biblioteca numără 95 de opuri în 125 
volumurl — tote donațiunl de ale membri
lor ordinari, afară de un op donat de d-l 
Ioachim Muntean, preot în Gura-Rîului, 
căruia și pe acâstă oale îi aduoem mulță- 
mitele nostre. Di^re sooietatea a primit ur- 
mătârele: „Gazeta Buooviuei44 (Cernăuț); 
„Deșteptarea44 (Cernăuț); „Gazeta Transil
vaniei44 (Brașov); „Tribuna44 (Sibiiu); „Drep
tatea44 (Timișâra); „Unirea44 (Blașiu) și „Vul
turul44 (Oradea mare).

Averea sooietății numără 338 mărol 
și 63 pf. și anume: Depuși la instit. „Al
bina44 Sibiiu 250; La filiala băncii germane 
naționale Miinohen 60; Bani în oassă 28 m. 
63 pf. Suma 338 m. 63.

Sperăm, că on. publio român și în 
viitor va păstra aceeași marinimosă bună
voință față de sooietatea nostră, pare a ma- 
nifestat'o în anul acesta și va contribui și 
în viitor la îmulțirea bibliotecei.

Mănchen, din ședința generală ordi
nară ținută la 16 Iulie n. 1896.

In numele comitetului: 
Iosif Sceopul, 

stud., elect? otechnic, secretar.
NB. Adresa societății peste vară e: 

„România44, Tiirkengraben 2/1 R.

Nou abonament
la

6ÂZETÂ TBOSKVAIIH
Cu fl Iulie flS9© st. v. 

e’a deschis nou abonament Ia 
eare invităm pe toți amicii șl spri
jinitorii foiei nostre.

ȘVefuS abonamentului!
Pentru Austro-lJngaria:

pe im. azi ............................... 12
pe șese ............................... S£L.
pe trei 1-u.xxx ............................... G ±L.

Pentru România și străinătate:
pe -«.XL aaa. ..................... 40 fraaxci,
pe șese 1-u.aa.i..................... 20 n
pe trei Ivlxlî. ..................... 10 „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazeiei Transilvaniei**.

Avis!
Se aduce la ounoscința corpului învă- 

țătoresc al Reuniune: învățătorilor Români 
SelagenI, cum și a părților Chiorene, cum- 
că „Despărțământul XVI. Selagian-Chioran 
al Asooiaț. Transilvane pentru liter, ro
mână și cultura pop. român44 și în ăst au 
din munifioența bărbaților cordațl va, con
feri premii învățătorilor, cari zelâză pe tere
nul culturei poporale. Doritorii de a obțind 
premii pănă în 31 Iulie st. n. să-și trimită 
recursele la presidiul „Despărțământului44.

Șimleu, 16 Iulie 1896. ,
Alimpin Barboloviciu, Alecsiu Fedorca 
vic. for. gr. cat. episcopesc secretariu I. al 
al Silvaniei și președintele riReuniunni“.
Reun. înv. rom. sălăgenl.

DIVERSE.
Primul pessimist. Intre filossofii greci, 

primul pessimist a fost Prodiko3 din Cheos. 
Credința lui era, că viâța omenâsoă e fără 
temeiu și că o mai mare miseriă, deoât 
vieța nu esistă. Mârtea, dicea el, e mai de 
preferit, căol prin ea omul scapă de rău!

Literatură.
D-l Simeon P. Simon, Zelosul preot 

român din Șomfalău (Soofalva p. u. Besz- 
tereze) a publicat următdrele trei piese 
teatrale: Regele Edip, tragediă în 4 aote 
cu un prolog și exordin de Sofocle. Tra
duoere în versuri. — De același autor: 
Titu Slanliu Torcuatu, tragediă în 5 aote, 
și Sermaua Contesă, tragediă în 5 aote ou 
un epilog. Tdte trei comandate de-odată 
costă 75 cr. Se pot procura dela autor.

Proprietar: Dr. Aurel aflureșiarau.
Redactor responsabil Gregoriu SSaios*.
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Cursul la bursa din Viena.

Din 22 Iulie 1896.
Renta ung, de aur 4% .... 122.60
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.60
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 124.75
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2% 101.65
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.35
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
Imprum. ung. ou premii .... 152.80
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.50
Renta de hârtie austr. .... 101.65
Renta de argint austr.......................... 101.70
Renta de aur austr...............................123.80
LosurI din 1860........................... 147.95
Acții de ale Băncei austro-ungară. 977.—
Aoții de-aleBăneei ung. de credit. 391.—
A«ții de-ale Băncei austr. de credit. 364.—
Napoleoudorl. ^51
Mărci imperiale germane . . . 58.7272
London vista............................. 119.75
Paris vieta.................................. 47.62 */2
Rente de cordne austr. 4°/0. • • 101.15
Note italiene.................................. 44.40

Cursul pieței Era^ow.

Din 23 Iulie 1896.

Bancnote rom. 
Argint român. 
Napoleon-d’ori 
Galbeni
Ruble rosescl

Camp.
Cu mp.
Camp.
Camp.
Cump. 126-72

9.46
9.40
9.48
5.60

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.

9.49
9.45
9.51
5.65

Mărci germane Cump. 58.40 Vend. — 
Lire turcesol Cump. 10.60 Vend. — 
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Nrul 143 — 1896.
II.

Publicațiile.
Subscrisul conducător de matri- 

cule suplent din cercul matricular 
al Brașovului aduce la cunoscință 
publică, că: Ioan Petrescu, vă
duv, de religiunea greco-orientală, 
de profesiune măcelar, locuitor în 
Bacîfalău, — comitatul Brașovului — 
născut în comuna Isvbrele din 
România la anul 1867 și care este 
fiiul lui Petru Măcelaru și a soției 
acestuia Anna Măcelaru, locuitori în 
comuna Isvorele din România, — și:

Maria Cioflec, fost mărita
tă după Nicolae Turcu, acum 
divorțată, de religiunea greco- 
orientală, de profesiune menageră, 
al cărei susțiitor este tatăl seu, lo- 
cuitore în Brașov II pe» Tocile Nr. 
16, născută în Brașov la 24 Decem- 
vre 1874, și care este fiica lui Ge
orge Ci o flec și a soției acestuia 
născută Paraschiva Lupan: voesce 
împreună se încheiă căsătoria.

Se provbcă toți aceia, cari au 
cunoscință cu privire la numiții că- 
setorin^I de vre-un impediment le

gal, seu de vre-o împrejurare care 
ar esclude libera învoire, ca s'o in- 
sinue acăsta subscrisului conducător 
de matricule suplent în mod nemij
locit, seu prin primăria comunală a 
locului unde se face publicaraa că
sătoriei.

Acestă publicațiune este a se 
face în următbrele localități, și ade
că: în Brașov, în comuna Baclfalău 
și în orașul Ploești.

Brașov 21 Iulie 1896.
Oskar Alesius.

conduc&tor de matricule suplent.

Bz. 1709-1896.

Ârverezesi hirdeimeny.
Alattirt elbjjârbsâg reszerăl koz- 

hirre tetetik, hogy a Hosszufalu kăz- 
săg tulajdonăt kepeză ugynevezett 
„Predelucz“ erdă reszletben Kucse- 
ra Arpâd elobbi văllalkozbtbl visz-

szamaradt 3649 drb, epiileti fenyă- 
tbrzs 4155 m3 tartalommal az 1896. 
evi Julius ho 30 ăn clelelott 10 orakor 
Hosszufalu kozseg hâzânâl megtar- 
tandb zărt irâsbeli ajânlattal Ossze- 
kotott szObeli nyilt ârveresen a leg- 
tobbet igărbnek el fog adatni.

Kikiăltâsi ar 2908 frt. 50 kr., 
melynek 10°/0-a az ârverezes meg- 
kezdese elott bânatpenzkep a koz- 
segi eloljârbsâgnâl leteendb.

Zărt irâsbeli ajânlatok, melyek 
szinten 10°/0 bânatpenzzel szerelen- 
dbk fel, csakis a szăbeli ârverezăs 
megkezdeseig fogadtatnak el.

Egyebb ărverezâsi es kihasznă- 
lâsi feltetelela a kozsegi irodâban 
betekinthetok.

Kelt Hosszufaluban, 1896. evi 
Julius ho 14-en.
Lukâcs Kâroly, Islik Andrâs,

jegyzo. 119,1- 3 bird.

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reinoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-căroi luni.
Domnii abonați să binevoiaBcă 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.
Administrat „Saz. Trans.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Maar BBSS
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5.10
8.00
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Tren 
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10- 8.05
8.30 2.15

11.21 416
1.33 5.48
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43
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
6.12
6.41
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8.-
3.55
4.40
5.10

TăToo

7.08
7.15
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1.48
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5.32
6.24
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9.15
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2.18,
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Viena . . .
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare

BOH.

4.17
4.50
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Bratea . .
Ciuda . .
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7.30
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6.11
6.27
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Apahida 
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12.26
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1.34
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Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mică
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișdra . 
Hașfalâu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiora

"pb I Bra?ov • 

Ț Timiș .
i Predea

sus. Bucuresol

J pl.
Isos.
X

pb
808.

rri. expr.

tb $
Hi-

ȘC-g 
X X

3.36
3.18

ipl. 
boa.

I
pl.

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

1111

10.10
10 05
9.39
9.12
5 35

8.00
7 10
6.13
5.38
5.49
4.59 :
3.18
2 23
5 24 1
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40 
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11.41
11.14
10.55
10.21
9.42'
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7.45
7.02
6.36
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5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

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

©ucerdea — Oșorheiu — Begh.-săsesc.
Trenu 

de 
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3.11
3.52
4.37
5.26
5.36
7.14

Trenu 
de 

peraân 

1039 
11.40 
12.26
1.14

9
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CipSu . .

pl. } Oșorlieiu . 
sos. Regli.-săs..

80S.8.10
8.51
9.37

10.27
10.42
12.16

Nota: Orele însemnate în stânga 
insemnezâ drele de nopte.
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. pl.
stațiunilor
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1.50'

11.44'
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

7 30 
7.09
6 56
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6.41
6 20
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3.53
3.37
3 16
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8.35

5.23
tr.pers.
~4J&

4.03.
2.55'
2.25
2.08
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6.20
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10.42
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9.19
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7.-
G.4o
6.27
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5.05
4.45

10 30
10.10

3.20
3.00

9.12
8.52

©«Snșa-SBiică — ^«Bbrîbi — Avrigii — JFăgărașiii
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Î Brașov
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1.29
12.05

8 31
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|10.28
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Mureș-Ludoș ....
Z ti u.............................
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St. Mihaiu de câmpie . 
Lecința........................
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6.28 1.19 6.55 11.01
5.34 12.25 5.50 9.54

9.20 5.04 9 35
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de sus în jos, cele însemnate în drâpta de

5.30
5.42
6.U6

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

7.10
6.57
6.36

9.20
9 07
8.46

trenu 
mixtu

3 22
K54
6?20

jos în sus. — Numerii încuadrați cu linii

11.08 Sigiiișora .
11.48 Hașfaleu .
1.59 Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

mai negre


