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Nr. 170. Brașov, Vineri, % (14) August 1896.

Voi v’ați făcut’o!
Mare spaimă a băgat „partida 

poporală11 a catolicilor în tabăra li
beralilor" unguri. Guvernul și orga
nele sale și-au pierdut capul cu de
săvârșire, așa că nu mai sciu cum 
s’o întbrcă și încătrău s’o ia, ca să 
scape de acâstă „ciumă a liberalis
mului".

Fapt este, că „partida popo
rală" desvdltă o acțiune, asemenea 
căreia nu s’a mai pomenit ddră 
nicl-odată din partea vre-unei par
tide politice unguresc!. Chiar și 
acum, în toiul acestor călduri mari, 
mai că nu trece Duminecă ori c|i 
de sărbătdre, în care acestă partidă 
să nu arangeze câte unul, ori mai 
multe meetinguri de-odată, când în
tre Slovaci, când între Șvabi, ori 
Maghiari. Meetingurile sunt de obi- 
ceiu bine cercetate, fiind conduse 
aprope pretutindenea de înși-șl cori
feii partidei, cari prin vorbiri entu- 
siaste fac propagandă în favorul ei, 
declarând resboiu pe mărte și viâță 
contra „liberalismului" și contra a 
tot ce privesce guvernul și par
tida sa.

A și ajuns astăcjl acâstă tînără 
partidă să devină amenințătbre pen
tru cei cu „liberalismul" pe căciulă, 
căci în mai multe comitate ale Un
gariei ea ocupă din c|i în teren, 
ba după cum cetini în foile ungu
resc! de astăzi, ea și-a împlântat 
acum ghiarele chiar și în Buda
pesta, așa că pentru viitbrele ale
geri de deputați dietalî al treilea 
cerc electoral din capitala ungară 
își are deja candidatul său cu pro
gramul „partidei poporale".

Lucru de sine înțeles, că în fața 
acestor împrejurări, guvernul a pus 
în mișcare întreg aparatul organelor 
sale de prin comitate, pornind pe 
tbtă linia o gbnă în contra „parti

dei poporale", cum nu s’a mai po
menit nici-odată față cu o partidă 
ungurâscă ; căci, după cum pbte nu 
fără temeiîi se esprimă diarul aces
tei partide, „organele oficibse ale 
Ungariei au suspendat constituția și 
au decretat statariul liberal, prin 
care se scbte de sub scutul legilor 
ori-ce cetățen de partida poporală, 
pe care pentru convingerile sale po
litice îi stă în liberă voiă ori-cărui 
derbedeiu de pe stradă de a-1 cio
măgir

ea să nu mai amintim multe 
alte apucături, cari în parte sunt cu
noscute și cetitorilor noștri, vom 
aminti numai cașul recent de Du
mineca trecută, când „partida popo
rală" a arangiat în trei localități deo
sebite ale Ungariei câte un meeting. 
Unul dintre acestea s’a ținut în li
niște, pe când celelalte două mee
tinguri, cari au fost convocate în 
același mod, pe basa aceleiași legi 
și cu observarea acelorași formali
tăți, au fost în momentul din urmă 
oprite prin forță brutală, ba pentru 
disolvarea meetingului din Koszeg, 
în comitatul Vas, unde era să pre- 
sideze contele Francisc Eszterhazy, 
se adusese și un regiment de ostași.

Nu intrăm în amănuntele aces
tor măsuri de forță brutală, prin 
cari guvernul și organele sale vor 
se suprime libertatea de acțiune a 
unui partid, ci ne mărginim numai 
a constata, că ac[I se găsesce și o 
partidă maghiară, care simte ce va 
să (fiică „libertatea", cu care se gu- 
vernăză ac|I cetățenii acestui stat, — 
e acea faimbsă „libertate", la care 
cu câțl-va ani înainte de asta se 
provocau înși-șl corifeii de aeji ai 
„partidei poporale" pentru de-a do
vedi, veiji Dbmne, ce fericite sunt 
popbrele nemaghiare de sub stă
pânirea ungurescă. Aceiași bmeni, 
aceiași conducători ai partidei po

porale, cari înainte priviau în liniște 
la măsurile brutale și volnice apli
cate în contra libertății de acțiune 
> cetățenilor nemaghiari, ac|i țipă 
și se vaetă, că „guvernul prin or
ganele sale împinge poporul pe ca
lea răsvrătirei, a ilegalității și a re- 
voluțiunei."

Au dreptate să se plângă, der 
nu trebue să-și uite nici de aceea, 
că ei înși-șl au contribuit la aceste 
stări de lucruri prin faptul, că au 
tolerat să se dea curs liber față cu 
cetățenii de altă rassă ilegalităților 
și voluiciilor, cari acum s’au prefă
cut în obiceiu și nu se mai pot îm- 
pedeca ușer.

Răbdați, căci voi v’ați făcut’o!
Nouă ne rămâne de-ocamdată 

să tragem învățătura, că, dâcă nici 
chiar o partidă maghiară nu pbte 
să-și prepare calea unei libere ac
țiuni pentru viitbrele alegeri de de
putați dietalî, cu atât mai puțin ar 
pute fi vorba de-o liberă manifes
tare a convingerilor politice din par
tea unei partide politice maghiare.

De altmiutrelea ni s’a spus când 
cu oprirea conferenței nâstre națio
nale, că partide naționale nema
ghiare nici că vor mai fi în viitor 
tolerate.

Congrua — subjugare.
In numerii 145, 146 și 147 din 

a. c. ai „Gazetei Transilvaniei11, un 
preot român greco-catolic a publicat 
o seria de articuli importanți, în 
care a‘ arătat marele pericul, ce ame
nință biserica și nemul nostru prin 
intenționata viitbre salarisare a preo- 
țimei de ambe confesiunile, din par
tea stăpânirei unguresc!.

Cătră finea acelor articuli au
torul lor conjură clerul să se adune 
într’o conferență, ori în gremiul Die- 
cesei, ori airea, la care să ia parte

câte un protopop și preot din fii 
care tract. Scopul conferenței ar f 
să se desbată causa în principiu, s 
se constate, decă Congrua pote aduc, 
vre-un folos bisericei și națiunei. ș 
decă se pbte ea primi așa cum ni s< 
îmbie, adecă diu partea guvernului 
Se dă tot-odată espresiune speran 
ței, că inteligența română mireni 
va sta în ajutor; se va pune în frun 
tea poporului și va căuta mijlbce ș 
modalități de-a ușura sortea preoți 
lor noștri, și de a-i feri de cursele 
ce li-se întind astăzi din partea ce 
lor ce vor să-i iacă slugile guvernu
lui. Apoi încheie c|icen(i •' ,

„Congrua pe calea croită nu ne 
trebue, pentru-că ce folos că vom 
dobândi tbtă lumea, dâcă vom pierde 
libertatea și independența clerului și 
bisericei, și ne vom despărți de că
tră scumpul nostru popor, cu care 
dimpreună ni-am amestecat sute de 
ani lacrimile și suspinele".

De când s’au publicat acești ar
ticuli sunt aprope trei săptămâni, 
dâr n’am cetit și n’am aucjit nicăiri, 
ca se se fi ridicat măcar un singur 
glas din sînul clerului nostru în fața 
pericolului semnalat. O apatică li- 
nisce domnescc atât în jos cât și în 
sus la cei dela cârma năii bisericei. 
Ba până și organul bisericesc din 
Blaș, piefăcându-se că n’aude, nu 
vede, tace înfundat, și nici măcar 
atâta ostenelă nu și-au luat claris- 
simii lui redactori, ca ținend semă 
de neliniștea ce domnesce în cler și 
popor, se se ocupe și ei măcar cât 
de puțin cu cele ce le-a scris un 
preot român greco-catolic; ori inde
pendent acâsta să-și fi dat mai pe 
larg părerea în grava întrebare, de 
care e vorba.

Un trist simptom este acestă 
tăcere, der și mai trist e, când sun
tem osândiți a constata dilnic, cum 
clerul nostru este lăsat pradă fluc-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Paul Bourget.

Etatea Amorului.
Traducere de I. S. Spartali. 

(Urmare.)

Ce să răspund? Și âtă cum un simplu 
reporter al riBulevardului“ se găsia săra la 
ceasurile oinol, instalat la o masă de ceai 
în marele salon al unui castel unde, de 
sigur, nu călcase înoă nici un alt Ziarist, 
presintat bătrânei marchise de Proby, la 
care Maestrul se găsea în visită, ca un tî- 
năr poet și romancier cu viitor; întrebat 
de acâstă amabilă aristocrată cu păr alb 
despre pretinsele lui lucrări și răspunzând 
minciuni silite, cu o roșeță în obraz pe 
care buna damă a trebuit s’o ia drept o 
naivă timiditate. Și, ca și cum ar fi fost 
un geniu rău, care să înmulțâscă îndem
nurile la fapte rele în unele momente, 
etă că oele două tinere, pe cari le vădu- 
sem adinea-orl eșind, se ’ntorceau acum 
în mijlocul acestei visite neprevăzute. Ah ! 
Interviewul meu cu marele om despre eta
tea iiibirei, ce comentar viu avusei îndată, 

și cum se lumina totul de discursurile 
scriitorului îmbătrânit când vorbea una și 
alta cu una din tinerele cari intraseră! 
Era o tînără ca de două-Zeoi de ani pbte 
— o domnișoră de Russaie — decă am 
auZit bine numele său. Copila acâsta era 
destul de ’naltă, cu un obraz oam lung pe 
care’l luminau doi ochi fârte negri și prea 
dulci, plini de un foc ciudat și cari se pi- 
roniau pe om și mai ciudat. Fata acâsta 
sămr.na forte mult cu portretul din Salo
nul pătrat din Louvre, atribuit lui Fran- 
cia, și care e cunoscut sub numele de 
Omul Negru, din causa colorei posomorite 
a vestmântului și a glugei. Buzele și nă
rile îi tremurau de aceeași nervositate 
stăpânită, de aceleași friguri înfrânate, 
cari dau acestui portret un caract°r așa 
de isbitor, și nu trecuse nici un sfert de 
ceas și și ghicisem, după cum se uita ea 
la' Fauchery și după cum îl asculta, ce 
interes pasionat îi inspira bătrânul Mă
iestru. Când vorbea el, ea părea cuprinsă 
întrâgă de atențiunea in care se adâncea. 
Când îi vorbea ea, simțiam că’i tremura 
vocea, și el, gloriosul scriitor, saturat de 
succes, sleit de muncă, părea, de când 
era în radiarea acestei naive idolatrii, că’șl 
regăsise totă vioiciunea, totă elasticitatea 

de impresiune care este grația suverană a 
tinereței chiar!

„înțeleg pentru-ce oița el pe Goethe 
adinea-orl și pe fata d-n Marienbad", mă 
gândeam în mine rîZând, pe când mă în
torceam la Nemours: „Se gândea la den
sul chiar. E înamorat de mititica aceea 
și și ea îl iubesce. O să audim în ourend, 
oă o ia de nevastă. Iată o oăsătoriă des
pre care se vor scrie multe, și când va 
afla nenea Pascal, oă am fost de față la 
logodna lor!... De-ocâmdată, să ne gândim 
la interview! Cum are să se mire Fauchery 
când îl va ceti poim.âne în Ziar? Nu e 
tocmai corect lucru... Der ce rău îi fac? 
Dâr de! lupta pentru viâță!..."

îmi aduc aminte. Cu astfel de rațio
namente mă sileam să năbușesc glasul 
oare ’ml striga în mine :

„Tu nu ai dreptul să așterni pe hâr- 
tiă și să dai publicului ceea ce țl-a spus 
scriitorul acesta mare, care a credut când 
te-a primit că ești un poet âr nu un re
porter".

AuZiam însă și vocea redactorului- 
șef: — „Nu ai să isbutescl!" — Și vocea 
acâsta, ou rușine o mărturisesc, birui, mai 
cu semă că era vorba să-mi omor sera 
cum ași pute mai bine. Adevărul este, că 

sosisem în Nemours prea târdiu ca să 
mai pot lua trenul care să mă lase în Pa
ris la ceasul prânZului. Mi-se dăduse la 
cârciumă o cameră forte curată și forte 
liniscită.

Mă gândeam :
„Aci am să pot să scriîi", și, pănă 

să mă culc, îmi trecui timpul a compune 
bucata care trebuia să deschidă ancheta 
mea. Scrisei acolo, sub impresia viuă a tot 
ce văZusem și simțisem în după-amiaZa 
aceea: nu lipsia nimio: călătoria mea și 
sosirea la castel, castelul cochet, o clădire 
din veaoul al opt-spre Zeoelea, cu copacii 
lui și ou aleele cu pomi tunșl, —- salonul 
măiestrului și ohiar măiestrul — și vorbele 
lui — și oeaiul dela sfîrșit, — și zimbetul 
romancierului îmbătrânit în cercul său de 
prietine, bătrâne și tinere, — nimic nu 
lipsea decât o glumă la sfîrșit. „Am să’o 
găsesc mâne", îmi Zisei în gând, și, — 
așa e natura literară — mă culcai cu sen
timentul că’ml făousem datoria ! Scrisesem 
și simțiam bine, sub pretextul unui inter
view, cea mai bună pagină a mea de 
roman.

(Va urma.)
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lațiunilor politicei vrășmașe a stă- 
iDirei în acesta mare și capitală 
astiune pentru biserica nostră stră- 
îoșescă. Din turburela nedumeririi 
limilor și din încurcala tot mai pă- 
ubitbre a minților, resultă o totală 
esconcentrare în rândurile nbstre, 
essimismul cresce văcjend cu ochii, 
i la seria neajunsurilor și nenoroci- 
ilor, ce ne apasă, se adauge acum 
i contagiosa bolă a desprețuirei ce- 
ar mai mari și mai vitale interese, 
menințate prin uneltirile celor dela 
ârma statului și prin propria nbstră 
lepăsare culpabilă.

Periculul imens pentru biserica
i națiunea nbstră, ce se cuprinde 
u Congrua contemplată de guvern, 
tbia dâcă ar ave păreche în legio- 
iul de legi și ordinațiuni, cu cari 
nntem guvernat) dela 1867 încoce. 
Tare omul nevoie de o deosebită 
jătrundere politică pentru-ca se vedă, 
;ă aievea aici nu se tractbză și nu 
ie țintesce la mai puțin, decât — 
jonscient și direct — la subjugarea 
lesăverșită a bisericei române, prin 
•ăpirea libertății și independenței 
flerului ei.

Las’că și pănă acum preoțimea 
ibstră fără deosebire de confesiune
ii rang, a fost și este prea adese-ori 
axpusă influențelor străine de chiă- 
marea și datorința ei în mijlocul po
porului. Der decă guvernului îi va 
succede a ne da lovitura ce ni-o 
pregătesce prin Congruă, atunci la 
influințele străine se va adauge și 
cutezată operă a adversarului de-a 
corumpe pănă la cele din urmă li
mite simțul național, de a-ne ruina 
prin noi înși-ne și de a ne pregăti 
astfel pe-o cale mai repede desna- 
ționalisarea, er prin desnaționalisare: 
mormântul esistenței nbstre ca na
țiune.

Teoria funcționarismului salari- 
sat din partea statului, a fost tot- 
deuna și este și afli una dintre cele 
mai puternice arme în mâna celor, 
cari ' militeză pentru omnipotența 
statului.

Mai ales la noi după praxa do
minantă, lâfa funcționarului de stat 
formeză cătușa, prin care i-se legă 
cu desăvârșire ori-ce liberă mișcare.

Acestă posiție dependentă și 
umilită se va crea și preoțimei nbs- 
tre, întroducându-se Congrua guver
nului. Și e lucru fbrte firesc. Din 
momentul, în care preotul român va 
deveni un organ susținut și întreți
nut din partea statului, el se va 
coborî din înălțimea altarului româ
nesc la trepta umilită de slușbaș or
dinar al unui guvern, care țintesce 
direct la desnaționalisarea poporului 
seu credincios.

Voiți un esemplu ? Priviți la 
mica Bucovină. Clerul român din 
acestă țerișoră mult cercată este afli 
înjugată politicesce guvernului din 
Viena, care îl salarisâză, și numai cu 
durere observăm, că în germanisa- 
rea acestei provincii, mare rol a ju
cat însu-și clerul român.

Der se nu mergem tocmai în 
Bucovina, se rămânem aci la noi. 
Nu vedem bre cum demnitarii noș
tri bisericesc! salarisați mai mult 
seu mai puțin din partea statului, 
sunt vecinie șicanați și amenințați 
cu detragerea salarului, decă nu se 
conformeză și supun orbesce dorin
țelor și tendințelor stăpânirii? Dela 
1865 încoce puterea esecutivă a sta
tului nu șî-a dat bre pururea silință 
de a-șî esecuta intențiunile ei per
fide și dușmane limbei și naționali
tății nbstre, chiar prin anumițî dem
nitari eclesiastici ? Trecem peste 
probe și lăsăm altora mai compe- 
tenți întrebarea, decă acesta i-a suc
ces, orî nu.

Revenind asupra cestiunei, cine 
va risca a contrazice, că decă se 
va introduce Congrua așa cum do

resc și voesc căpeteniile din Buda
pesta, întregă preoțimea nostră, dela 
archiereu și pănă la cel din urmă 
capelan, va deveni o gardă falnică 
de funcționari ai statului, gardă 
umilită și supusă capriciilor siste
mului de guvernare, sub care gem 
ac|î tbte poporele nemaghiare din 
acest stat ?!

Ore dbră mai pbte fi vorbă, că 
cel ce-ți dă hrana, va sci să-țî dea 
și de lucru, er lucrul acesta numai 
românesc și binefăcător esistenții și 
prosperării nemului și bisericei nbs
tre nu va putâ se fiă? Vom asista 
atunci la sfâșietorul spectacol de a 
vede cum preoții români se vor în
trece — cum se întrec acjî cei mai 
mulți funcționari — în aducerea de 
serviții „patriotice4' stăpânitorilor, 
în câștigarea de „merite" prin ac
țiuni și fapte neromânesc!. O nouă 
și cea mai primejdibsă rană se va 
deschide atunci pe corpul națiunei, 
rana funcționarismului bisericesc.

Cine nu vede grozavul pericul, 
ce zace în acestă politică destruc- 
tivă a guvernului?

Tăcerea clerului român, nepă
sarea și apatia lui în acesta mare 
și gravă cestiune, pbte se devină 
fatală independenții sale și biseri 
cei române, dâcă nu va fi între
ruptă de-o puternică mamfestațiune 
în contra uneltirilor ce tind la to
tala subjugare a acestui cler.

Der nu numai clerul, ci întreg 
poporul credincios are sfânta dato- 
rință de a-’și ridica vocea, căci este 
în pericul mai mult decât indepen
dența clerului: e în pericul indepen
dența bisericei nbstre și caracterul 
ei național român.

Un cleric.

Foiâ germană, despre sistemul elec
toral ungar-

Fâia creștină „Dus Volk“ din Berlin 
aduce un articol detailat despre sistemul 
electorul din Ungaria, scris de un cores
pondent al sâu, care de present căletoresce 
prin Ungaria, toomai cu intențiunea de a 
studia stările pe la noi.

Estragem din acest articol interesant 
și caracteristic, următorele pasagii:

„Este mai pe sus de ori ce îndoială, 
că Ungaria posede cel mai râu sistem elec
toral dintre tote țerile cu alegeri parla
mentare.

„Casa de sus (oasa magnaților) ca si 
cea din Prusia nu se compune dintr’un 
număr stabilit odată pentru totdâuna de 
membrii. De present e numărul membrilor 
395. Majoritatea se oompune din așa nu
mirii magnați, începând dela baron pănă 
la rangul de principe. Fiă-oare magnat ma- 
joren are drept la un loc în casa magna
ților, dâoă plătesce cel puțin 3000 fi. dare 
de pământ. Fiă-oare Jidan, oare scote pe 
iubitul său deaprâpe din moșiă, pote aspira 
ia un loo în oasa magnaților, dâcă devine 
baron, ceea-ce nu arare-ort se întemplă*.

Corespondentul (farului berimes trece 
apoi la „alagerile libere" pentru casa de
putation Aici descrie pe larg anomaliile 
ou dările de venit și pământ, inegalitatea 
și abusurile cari se oomit sistematice la 
stabilirea oensului, și desvălesce tendințele 
ascunse, urmărite de guvern la arondarea 
cercurilor electorale.

„Inteligența sunt în Ungaria agenții 
născuțl ai guvernului, nu fiind-că ar voi, 
oi fiind-oă sunt necesitați să fiă. E vai de 
acel învățător, oficiant etc., care ar cuteza 
să voteze cu candidatul oposiționJ."

„Micul proprietar, meseriașul și mi
cul industriaș, ou un cuvânt „omul micu 
(der kleine Mana) ți mai ales uvrierul sunt 
eschiși din dreptul electoral".

„Guvernul guvernâză cu Jidanii pen
tru Jidani!"

După aoeste trece oorespondentul ger
man ia diferitele partide din Ungaria și 
dintre tâte numai dela partidul poporal aș
teptă o lege electorală echitabilă, prin care 
și-ar putâ recâștiga creștinii și naționalită

țile acea importanță în conducerea afaceri
lor țârii, care le compete.

Se face deci lumină. Inaepe străină
tatea se vadă în colorile adevărate mult 
lăudatul constituționalism din Ungaria.

Așa se vede, că guvernul ungureso 
încă e pe sfârșite cu politica de struț.

Visiu.nl și halucinațiunl.
Francisc Kossuth, fiiul „martirului 

sânt" dela Turin și actualul prim- 
colaborator la Z^iul ultra-maghiar 
„Egyet&rtesu debutâză din când în 
când cu câte un articol politic, des
pre care el însuși crede, că e scris 
cu atâta aplomb, încât, decă nu alt
ceva, cei puțin trebue se misce din 
loc osia globului maghiar și se im
pună în mod teribil străinătății. La 
aceea înse nici nu se gândesce odrasla 
„guvernorului maghiar din 48", că 
pănă acuma în articolii săi omul 
nici-odată n’a putut vede alta, de
cât idei scrintite, șoviniste și peste 
tot fbrte înrudite cu ideile Ziariș
tilor de rend: Taiteles, Bloch, Sil- 
berstein etc. etc. „Maghiari neaoși", 
cari se pot mândri astădî cu con
ducerea vieții politice din Ungaria.

îndrugă d-1 Kossuth la vorbe 
fără de nici un rost, erupe câte
odată în suspine sentimentele la 
adresa „trecutului glorios" al Ma
ghiarilor, și nu : e sfiesce de-a pro
duce adese ori date false și perverse 
nevrednice de un „pretendent cinstit 
și leal", pentru de-a dovedi adevă- 
rătatea a câte unui neadevăr cras.

Ca un specimen de creațiune 
Ziaristică a esaltatului „pretendent" 
pote servi și articolul său publicat 
îu numărul de ieri al lui „Egyetărtes" 
— articol, care furnică de contra
ziceri, espectorări, palavre, absurdi
tăți și minciuni. Că le scrie acestea 
fiiul „martirului", consciu seu in- 
consciu de starea lucrurilor — nu 
impbrtă; destul că el cuteză a ieși 
în publicitate cu ele, și acăsta deja 
îl timbreză ca pe un fanfaron și 
barlechin politic, care nici-odată 
nu pbte representa o direcția se- 
ribsă și prudentă.

De altmintrelea cităm acele pa
sagii din articolul „Conceptele străine- 
tații despre noiu subscris de el cari 
îl pot caracterisa mai mult. Etă-le:

A fost ud timp, când națiunea ma
ghiară a dat nascere la oele mai mari 
simpatii în întrâgă lumea. Poporațiunea oe- 
lor două continente l’a primit cu frenetică 
însuflețire pe representantul libertății și 
independenței maghiare; sute de mii îl as
cultau entusiasmațl și încântați, cum îșl 
apăra dreptul patriei sale destmațiunea na
țiunei sale: de-a trăi, înflori și de-a crea 
un stat.

(Frumos! Adecă Kossuth Ferko îi 
face de minciună pe Maghiarii milenari, — 
cari fiio oă statul ungar e creat de o milă de 
ani, — susții nd, că singur tatăl său a lup
tat pentru „crearea statului". — R.)

Mai t.ârcjiu Maghiarul a negoțiat, și 
a început a-se lăți credința, că a câștigat, 
pentru ceea-ce s’a luptat. Se aude despre 
guvernul maghiar, despre miniștri maghiari, 
și cu tâte acestea străinătatea nu ounosoe 
pe altul, decât pe împăratul austriac. Ace
sta este titlul domnitorului nostru înaintea 
opiniunei publice din lume; ou acest titlu 
îl numesce fiă-care om cult, întrâgă lumea, 
când vorbesce despre el. Pâte rvâ și are 
alt titlu ofioios, der înaintea opiniunei pu
blice a lumei el e împărat austriac, scurt 
și precis, și nimic mai mult. In ce stare 
se află deci Ungaria aceea; ce și-a elup- 
tat, cu ce s’a mulțămit, in ce raport pote 
sta cu Austria, cum pote fi ea stat, dâcă 
lipsesee cu toiul din societatea statelor?

(Aoi par’oă ar voi să rnirâsă a revo
luția ! — R.)

După-ce ridică Kossuth tângu
iri contra delegațiunilor, și poves- 
tesce un episod din vieța sa tre
cută, numindu-se pe sine „espatriat“; 
începe a espune momentele, cari îl 

superă mai mult pe Maghiar. Intre 
acelea amintesce cu ipocrisiă și pe 
următbrele:

Pe lângă aoestea îl mai supără pe 
om și aoeea, că Maghiarul a încetat a sta 
înaintea lumei oa o națiune, care luptă 
pentru libertate și e entusiasmat pentru li
bertate; ci el stă ca o națiune, oare pe 
pământul său propriu (! 1) asupresoe națio
nalitățile de altă limbă. De fleol de ani 
lățeso astfel de idei agitatorii naționaliști 
prin pressa lumei, cu o perseverauță și 
desteritate de necrezut, și maehinațiunile 
lor și defăimările, scâse din aer, piourând 
neîncetat pe opiniunea publioă, au deschis 
o strungă pentru concepte false.

In statele unite nord-amerioane tote 
afacerile se portă în limba englesă, deși 
New-York-ul este al doilea oraș german 
din lume. Pentru acâsta nimeni nu acusă 
Statele unite, că ar asupri pe cei de limbă 
străină. Maghiarul, însă, cu tote că a per
mis (/!) naționalităților străine sâ esiste o 
milă de ani, le-a acceptat (? ?) limba in 
afacerile oficiose, le-a permis desvoltarea, 
le-a dat (? ?) tâte drepturile, pe oare le po
sede el insu-șl; cu tote acestea Maghiarul 
e asupritor!

Inzădar esplică aoum omul, că Ma
ghiarul nu asupresce pe nimeni; inzădar 
espune, oă pănă acolo ue-a mers toleranța 
și mannimosiratea, încât am lăsat sâ fiă ocu
pate părți întregi din țâra nostra de cătră 
imigrați. In zădar esplică omui, că națio
nalitățile de limbi străine in cea mai mare 
parte sunt popore imigrate, și ooloniste.

înșirând aci poporele „imigrate", 
despre Români susține următorele 
minciuni cornurate:

Valahii s’au strecurat din secolul XIII 
încoce pe încetul din Thracia și Macedonia 
pe munții Ardealului, și de acolo pe câmpii, 
și după alungarea Turcilor au ajuns și prin 
ținutul Tisei și al Mureșului.

Apoi finesce astfel:
Ce ar Statele unite nord-ameri- 

cane, dâcă elementele de diferite naționa
lități imigrate nu s’ar mulțămi cu aoeea, 
oa sâ guste drepturile cetățenilor amenoaul 
într’o formă ou indigenii, ci ar pretinde 
drepturi separate din punotul de vedere al 
limbei și naționalității lor? Nu ar judeca-o 
acâsta orl-oare cetățân amerioan ca o ab
surditate ? — și noi, nu numai că nu o 
ținem de absurditate, oi o tolerăm bucuroși, 
din inimă, o tolerăm jrățesce (!'); ou tâte aoes
tea noi suntem asupritorii, noi stăm înain
tea lumii cu renumele acesta ; aoâstă de
făimare încă trebue s’o combatem atunol, 
când ne vom sili a esplică și a espune 

. aceea, că oe a pretins Maghiarul odiniâră, 
și cu oe s’a mulțămit acum ?

— 1 [13] August.

Erăși cestiunea monumentului lui Pe- 
tofi. „Pest. LI." de astăc]! esousă prooede- 
rea ministrului de interne Perozel în ces
tiunea neaprobărei celor 1000 fi., pe oarl 
comitatul Târnavei mari îi votase pentru 
statua lui Petofi. Numitul dLr declară, oă 
ministrul Perozel de aceea n’a putut aproba 
hotărîrea comitatului, pentru oă a fost le
gată de condițiunea, ca la rândul său și 
statul să contribue la ridicarea monumen
tului pentru profesorul săseso Albert, și 
apoi bine se soie, că Albert a fost întot- 
dâuua un dușman de morte al maghiaris
mului și oă în 1848 a luptat contra Ma
ghiarilor.

—o—
Proiect de lege pentru restituirea 

cehurilor (țecliiurilor). Guvernul Germa
niei a lucrat un proiect de lege, menit a 
faoe reforme de sensațiă în lumea indus
trială. Prin proieotul acesta se decretâză 
restituirea cehurilor (oorporațiunilor de meș
teșugari) față cu 76 de măestrii diferite. 
Eseroiarea acestor măestrii va fi permisă 
numai măestrilor, cari vor faoe parte din 
ceh, er intrarea în ceh este condiționată 
dela probarea cualificațiunei. E interesantă 
motivarea acestui proiect de lege. In ea se 
Zice, că prin legea industrială din 1861, 
basată pe principii liberale, industria nu 
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numai că nu s’a desvoltat, dâr din contră 
a stagnat și a dat chiar îndărăt. Mulțl 
omeni, cari n’au învățat niol-odată măes- 
tria, dispunând de parale, îșl deschid pră
vălii și ateliere de lucru și fac ei pe pri
mul meșteșugar, pe când adevărății măestri 
sunt paralisațl și aduși în cea mai mare 
strîmtore din partea capitaliștilor. Din causa 
aoesta guvernul în interesul industriașilor 
a hotărît să presents camerei noul său pro
iect privitor la restituirea cehurilor de odi- 
nioră.

—o—
Petrecere îu Brașov. Aflăm, că tine

rimea academică română din loo a hotărît 
se arangeze Sâmbătă, în 10 (22) August, 
o petrecere românescă în Brașov, cu care 
ocasiune corul tinerimei nostre academice 
va esecuta mai multe cântări. Suntem 
siguri, că soirea aoâsta va fi primită ou 
bucuriă, mai ales, oă în orașul nostru n’am 
avut de mult astfel de petreoerl, er în spe
cial petrecerile arangiate de tinerimea nos- 
tră academioă au fost întotdâuna între cele 
mai animate și bine oeroetate, cum va fi, 
de sigur și in anul aoesta.

—o—
Incendiu mare. Alaltăerl după amâcp) 

un incendiu violent a isbucnit în oentrul 
orașului Alexandria (România). Ajutat de 
un vânt puternic, focul s’a întins ou repe
ziciune și flăcările au cuprins mai tote lo
cuințele vecine. Pompierii orașului, fiind în 
imposibilitate de a pute localisa incendiul 
care luase proporțiunl considerabile, s’a 
telegrafat imediat pentru a se cere ajutor 
orașelor Roșiori, Zimnioea și Turnu-Măgu- 
rele. La orele 3 din nopte (scrie „Ep.“) au 
sosit pompierii din Măgurele și o compa
nia da infanteria pentru a da ajutor, fooul 
se întinsese colosal și distrusese peste 100 
de case. ErI dimineță incendiul nu era 
încă localisat și prefectul județului a cerut 
telegrafio ajutorul pompierilor din Slatina 
și Pitești. Au ars cu deseterșire peste 200 
de case, pătule, magazii ou bucate: depo
sits de nutreț și grajduri cu animale. în
treg orașul este îngrozit de acest sinistru.

— o—
Colora în Egipt. In 11 și 12 n. o. 

e’au ivit în Egipt 268 îmbolnăviri de oo- 
leră și 322 decese. Dela ivirea oolerei în 
Egipt s’au îmbolnăvit 16.866 și 13,966 
dmenl au murit.

— o—
Timpul în Europa. Pe unele locuri 

timpul s ploios. Mai mare oăldură se anunță 
din Atena: 30'1°, mai răcoros e timpul în 
Hernosand: 11'4°. In Viena: 17 3°, în 
Roma: 24'3°, în Paris: 14'9°, în Berlin: 
15-3°, în Petersburg: ÎS'O0, în Sofia: 20T° 
în Constantinopol: 27,5°, în Budapesta: 
16 8°. Se prevestesoe timp ploios și ră
coros.

— o —
Medicament în contra bolei de porci. 

Din Hodmezăvâsărhely se scrie, oă veteri
narului Stefan Balla l-ar fi succes de-a afla 
un medicament sigur pentru vindecarea 
bolei de porol, ce graseză astăc}! în dimen
siuni atât de mari în Ungaria. El a făcut 
mai multe încercări în Hodmezovâsârhely, 
unde a vindeoat sute de porol ou medica
mentul seu. In urma aoâsta Balla, care 
este veterinarul acelui oraș, a și cerut 
dela ministeriu patentă asupra medicamen
tului aflat de el.

Programul
adunării generale, ce va ține „Asociațiu- 
nea Transilvană” la 27 și 28 August n. c. 

în Lugoșiu.
I. MerourI, 14 (26) August 1896: a) 

Primirea dspeților la gara căii ferate, la 
tote trenurile, b) Ospeții cari sosesc ou tră
sura, sunt poftiți a descăleca la hotelul 
„Conoordia”, unde biroul permanent al co
mitetului arangiator va da deslușirile de 
lipsă, c) La 8 ore sera convenire socială 
în grădina „Concordia11.

Ii. Joi, în 15 (27) August 1896 : a) 
Convenirea la 8 6re a. m. la hotelul „Con
cordia”. b) La 8l/2 6re a. m. participare la 
servioiul divin în ambele biserici din loo. 
Cântările liturgice ie vor eseouta corurile 
■respectivelor biserici, c) Ședința I-a a adu

nării generale la 11 ore a. m. în sala mare 
a comitatului, d) La 5 ore p. m. partici
pare la „Rugă”, sărbarea ohramului biseri- 
oei ort. române în curtea bisericii și îd 
grădina „Concordia”.“ e) La orele 7 săra 
emularea corurilor române pentru premiile 
lugoșenilor în curtea bisericei gr. or. și 
grădina otelului „Concordia”. Programul 
special se va disbribui ou ooasiunea emu
lării. Pentru aducerea judeoății asupra pro- 
duoțiunilor corurilor emulante se va com
pune un juriu din omenii de specialitate 
ai Românilor presențl. Juriul va împărtăși 
premiile și afară de aoele fiă-care cor va 
primi liste oommemorative pentru conlu
crarea la aoâstă emulare. /) Continuarea 
„Rugei®,

III. Vineri, 16 (28) August 1896 : «) 
Convenirile la 8 ore a. m. în otelul „Con
cordia”. b) La 8V4 6re a. m. participarea 
la părăstasul pentru răposatul George Ba- 
rițiu în biserica catedrală gr. cat. c) Șe
dința II a adunării generale în sala mare a 
comitatului, la 10 ore a. m. d) La 2 ore 
p. m. Banohet în grădina otelului „Con
cordia”. e) La 7 ore săra Concert împreu
nat cu representațiune teatrală în teatrul 
din Lugoșiu. /) La 9 ore săra petrecere 
de joc, în sala otelului, „Regele Ungariei”.

IV. Sâmbătă, 17 (29) August 1896: 
EscursiunI eventual la Băile Eroulane, Or
șova, Ada-Kaleh, Porta de fer etc. Ospeții 
cari voiesc a Im parte la escursiune, sunt 
rugați a se insinua pănă în 23 August st. n. 
la adresa d-lui adv. Coriolan Bredicean, în 
Lugoșiu.

NB: a) Despre detailurile acestui pro
gram se va tipări un conspect detailat.

b) Pentru esecutarea aoestui program 
s’a constitui un comitet de 45 membrii.

c) Cu eventuale informațiunl va servi 
un birou permanent, oare va funcționa dela 
25 August st. n. în otelul „Concordia” 
Nr. 15.

d) Programe separate se vor distribui 
în biroul permanent și la cassă.

e) Toți domnii, cari voiesc a se folosi 
de ouartirele, ce stau la disposiția comite
tului arangiator, din nou sunt rugați, oa în 
înțelesul avisului deja publicat, pănă în 20 
August st. n. se se insinue la d-1 Dr. lacob 
Maior, președintele secțiunei de încuar- 
tirare.

Lugoșiu, 10 August 1896.
Pentru comitetul aranjator: 

Dr. lsidor Pop, 
secretar general.

Catulle Mendes.

Din cântecele Franciei.
Pietrile de pe druma
Număr pietrile de pe drum. Cât de 

multe sunt, și cât de multe au să mai fie! 
Știu bine lucrul ăsta, fiind oă pe drumul 
pe care merg, Am mai mers odată, Nu 
întoroându-mă, oi duoeudu-mă In viăță.

Și număr pietrile din marginea dru
mului 1

*
Când am trecut pe lâugă piatra asta, 

Am mințit pe o femeiă tînără, Care cre
dea că am s’o îubeso întotdâuna. Eu acj.1 
sufor de durerile pe cari ’i le-am cășunat. 
Ce amare sunt 1

Și eu număr pietrile din marginea 
drumului!

*
Când am treout pe lângă piatra asta 

Am refusat prietinului meu celui mai bun 
Pânea de care avea nevoe pentru călăto- 
riă. Fomea, de oare sufer eu, este fomea 
de oare a murit el înainte d’a ajunge la 
han. Ah! ce crudă este fomea mea!

Și număr pietrile din marginea dru
mului ! *

Când am trecut pe lângă piatra asta 
Am fost insultat de-un om voinic Care 
mi-a pus mâna pe obraz. Rușinea de oare 
sufer, Este drâpta mândriă a acelora cari 
n’au fost insultați fără răsbunare. Ah! oe 
grozavă este!

Și număr pietrile din marginea dru
mului ! *

Când am treout pe lângă piatra asta 
Pentru bani și pentru glorie, Ml-am în

josit geniul care a fost în mine. Despe
rarea de care sufer Este oalmul triumf al 
aoelora, cari și-au îndeplinit fără preget 
misiunea lor pământâscă. Ah! ce spăimen- 
tător lucru este !

Și număr pietrile din marginea dru
mului ! *

Sunt misiuni cărl sunt trădări, sunt 
misiuni cari sunt învoiri la rău, Sunt al
tele cari sunt gemetele sufletelor, cărora 
li-am refusat cerul, frica cerșitorilor cărora 
n’am voit se le dau de pomană. Sunt unele 
așa de cumplit reprobatore, încât nu voeso 
să spun oe’ml impută ele !

Și număr pietrile din marginea dru
mului !

*
Sigur însă că tot înoeroând durerile pe 

cari le-am pricinuit. Tot înțelegând gre- 
șelele pe cari 1-eam făcut, Am să merit 
în sfirșit să ajung la piatra din capul dru
mului, La aceea când, mio copil, nu aveam 
destuiă putere nici cugetare ca să fiu rău 
altora nici chiar mie. In minutul când 
eșam din inoousciiuță, din Inainte-ul, Ș’ 
atunci va fi Pe urmă-ul.

Și ațunci nu vor mai fi pietre pe 
marginea drumului.

1. S. Spartali.

Lhei'abjE’ă.
Dicționar universal al limbei româno, 

apărut în Institutul de editură Balian și 
Ignat Samitca din Craiova, e prima operă 
românescă de felul acesta, menită a aduce 
mari servicii pentru cunoscerea mai apro
funda a limbei și pentru vulgarisarea cul- 
turei elementare. Autorul ei d-1 Lazăr Șăi- 
neanu, doctor în litere, laureat al Univer
sității și al Academiei Române, profesor 
la șoola normală superidră din Bucurescl, 
a voit să pună la disposițiunea publicului 
un repertoriu de noțiunile generale pri- 
vitore la limbă, la biografia, geografia și 
istoria națională, — materii, cari fîgurâză 
pentru intâia-oră într’o carte românâscă 
de-asemenea natură. Dicționarul conține 
aprope 1000 pagine pe 2 colone și în pri
vința esecuțiunei tipografice nu lasă nimic 
de dorit. Prețul e cât se pâte de eftin: 
un esemplar broșat costă numai 6 lei 50 
bani seu 3 fl. 10 cr., er legat peste tot 
în pânză, cu inscripțiă în negru, costă 3 
fl. 60 cr. Se pdte procura și dela librăria 
Ciurcu din Brașov.

*

Din „Biblioteca pentru toți*, edată de 
librăria Carol Muller din Bucurescl, au 
apărut încă următorele volume: Nr. 70: 
Legenda Țiganilor, de P. Dulfu. Cu ilus
trații originale. — Nr. 71: Ce este frnm- 
sețea (artele plastice în România între anii 
1848—1878), de 1. C. Stăncescu, director 
si museului și al șoolei naționale de bQle- 
arte din Bucuresol. — Nr. 72: Cugetări 
asupra poporelor vechi (Egiptul) de G. T. 
Bunoianu. — N-rii 73—74: Dan, roman de 
A. Vlăhuță. Partea I. — Nr. 75: Armonii 
intime, de Alexandru Z. Sihleanu. — N-rii 
76—77 Dan, roman de A. Vlăhuță. Partea 
II (cea din urmă). — Nr. 78: Ginerii® lui 
Pairier, de Emile Augier și Jules Sandeau, 
traducțiă de Dumitru Stăncescu. Fiă-care 
număr din acâstă eftină și bine alăsă bi
bliotecă costă 30 bani său 16 cr. De ven- 
Zare și la librăria Ciurcu în Brașov.

DIVERSE.'
Preiniarea vieții familiare pacinice. 

Intr’un oraș mic din Angua, în Dunrnow, 
se află un obiceiu forte frumos. Iu fiă-care 
an, la începutul lunei lui August, părechia 
oăsătorită, care a trăit în acel an o vieță 
mai paclnioă, capătă ca premiu o jumătate 
de slănină. Acest obiceiu datâză din anul 
1229. In acel an se întâmplă, că Robert 
Fitzwalter, vă<ju o fată frumosă, de care 
se și amoresâ, și mai târziu o luâ de soțiă. 
Baronul se strămuta apoi cu locuința la 
soția sa în comuna Dunrnow. După un an 
dela căsătoria acestei părechi, baronul se 
îmbolnăvi și a doua Z1 și muri. înainte de 
morte baronului i-se arăta în vis, că pe 
părete atârna o jumătate ae slănină; atunci 

el Zise preotului, ce era lângă dânsul, că 
binecuvântarea baronilor Fitzwalter nici 
când nu va lipsi din oomuna Dunmow, 
dâoă antistia comunală va da în fiă-oare 
an oâte-o jumătate de slănină, acelei pă
rechi, oare a trăit așa paclnio, oum a trăit 
el. De atunci în toți anii s’a făout acel 
dar, pănă ce a fost oprit de Henrio al 
VIII. Obiceiul a fost sistat pănă pe la 
mijlocul vecului treout, când ârășl a ajuns 
în us. In anul aoesta au fost premiate trei 
păreohi, ou câte o jumătate de slănină, dâr 
părechile au să promită sărbătoresoe, oă 
vor trăi în paoe și linisoe și de aici încolo.

Povețele uuei mame. Când călătoreso 
prin țâră persone mari, oa miniștri eto., e 
obiceiu, oa să li-se facă primire sărbăto- 
râsoă. Cam de comun sunt puse fete tinere 
îmbrăcate în costume albe, dintre cari una 
întinde âspelui flori, ba îi ține chiar și 
oâte-o vorbire. E interesantă descrierea, 
ce-o face „Figaro® din Paris, cu privire la 
povețele unei mame, care-șl trimise fiica 
președintelui Republice! franoese, Faure, 
cu ocasiunea călătoriei sale în Britania :

Mama: „Fiica mea, acum se apropie 
momentul cel mai însămnat din viâța ta”.
— Fiica: (cu sfială): „Sciu, mamă”. — 
Mama: „Dela purtarea ta, de-acum atârnă 
pdte întrâgă fericirea vieței tale.” — Fiica: 
„Da. mamă, deja ni-a spus primarul ora
șului.” — Mama: „Pe tine te-au ales, din
tre celelalte fete, oa să săvîrșesol un luoru 
delioat.” — Fiioa : „Sunt gata la ori și oe.”
— Mama: „Președintele repblubicei peste 
o oră te va săruta.” — Fiioa: (agitată): 
„D-1 Felix Faure în persdnă!” — Mama: 
„Acesta e primul cas, că te sărută un băr
bat așa destins — oel puțin așa ored oă 
primul cas”. — Fiica: „Iți mărturisesc 
mamă...” Mama: „Intr’un asemenea oas 
important nu poți rămâuâ fără povețele 
mamei. Nu-țl vorbesc din esperiența pro- 
priă, deoreoe pe mine nicl-odată nu m’a 
sărutat un președinte al republioei... Ascultă 
însă povețele din inimă ale mamei, oarl se 
baseză pe ounoscințe adevărate istorice...”
— Fiioa (distrasă): „Te ascult, mamă.” — 
Mamă: „îndată ce Felix Faure se apropiă, 
să ridiol florile oât se pdte de sus. Atunci 
el te va îmbrățișa. De te-ar strînge ori 
cât de tare, tu să nu soapl florile. In mo
mentul acesta președintele te va săruta pe 
fruute. Nu trebue însă să-l săruți și tu. 
După-ce președintele te sărută, îl rioitezl 
senosă și smerită, vorbirea oe te-am învă
țat. Dâcă te va întreba, oă ce poftesol, 
spune-i, că ordinul de ondre pentru tată 
tău. Acum dute, fiioa mea. Eu sunt aoum 
sigură de viitor. O fată, pe oare Felix 
Faure o sărută, de sigur se va mărita”. — 
Fiioa: „Sperez, că nu după el?” — Mama: 
„Nu, fiioa mea. D-1 Faure numai sărută, 
dâr nu se însâră... Ora a sunat, du-te!..“

Șorecii și musica. Se soie, oă șoreoii 
ba și alte animale, se simt atrase de mu- 
sică. James de Fenell spune, oă de oâte- 
ori oopiil din clasă oântau psalmi, mai 
mulțl șoreci ieșiau din găurile lor și se 
plimbau prin olasă. Un ofioer, oare fusese 
înohis în Bastiiă ceruse voie să cânte ou 
harpa., oa să-i mai trâoă de urît. Gu mirare 
ebserva, oum o mulțime de șoreol ieșiau 
ia ivelă de oâte-orl cânta, ba chiar păian- 
ginii îșl părăseau pânzele și se apropiau 
când făcea musioă; îndată oe înoeta, dis
păreau cu toții. In „Magazin of Natural 
History”, se spune, că oârmaoiul unei co
răbii stirpea șoreoii și guzganii atrâgându-i 
oăntând ou fluerul, și astfel din trei în trei 
cesurl prăpădea oâte 20—30 din aceste 
animale.

Flueratul. La noi nu este la modă, 
oa femeile să fluere; în Amerioa este toc
mai contrarul: acolo flueratul e la modă 
intre femei și ou deosebire ou ooasiunea 
nuntelor. Astfel ia cununia unei domnișore 
din New-York, ce s’a măritat acum de 
ourena, 12 prietine i-au fluerat marșul de 
nunta. In Anglia înoă a ajuns la modă 
flueratul între femei.

Proprietar: Dr» Aurel i^ure|iâanuo 

eiactor responsabil Gregoriu tiffîaiar.
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Henneberg-Seide
— nur ad?t, roenn bireft ab meinen ^abrifert 
bejogen, — fcbmarț, wcifs unb farbig, non 
35 kr. bis fi. 14.65 p. ZBeter — 
glaff, geftreift, fatrierf, gemufierf, Damafte 
etc. (ca. 240 verfd). Qual. unb 2000 nerfdț. 
^arben, Deffiins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. ZHuffer umgefyenb. Doppeltes 
Sriefporfo nadț ber Sdjmeij.

Sei<Ien-Eal>riken
G. HEXXEBKHG

L (k. u. k. Hofi.) Kih'icli.

Renta de hârtie austr..............101 60
Renta de argint austr.............. 101.60
Renta de aur austr...................126.55
LosurI din 1860.................. 145.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 963 —
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 387.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 361.30 
Napoleoudorl................... .... 9.50 72
Mărci imperiale germane . , . 58.65
London vista....................... 119.75
Paris vista......................... 47.533/4
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 101,20
Note italiene......................... . 44.25

Cursul pieței Brașov.
Din 13 August 1896.

Bnicnote rom. Gamp. 9.46 Vend, 9.49
Argint român. Cump. 9.43 Vend. 9.46
Napoleon-d’orI Cump. 9.48 Vend. 9.50 Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.7g

Galbeni Camp. 5.55 Vend. 5.60'
Ruble rusescl Cump. 127. Vend. —.—
Mărci germane Cump. 58.30 Vend. —.—
Lire turcesol Cump. 10.60 Vend. —.—

CursuB ia bursa din îfiena.
Din 12 August 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.35
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.50
i’jipr. căii. fer. ung. în aur 4,/2% • 124.—
!mpr. oăil. fer. ung. în argint 41/2% 101.60
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.80 
Bonuri rurale ungare 4% ■ • • 97.20
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.—
Itnprum. ung. cu premii .... 152.75
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 138.50

Anmiciurî
(inserțmm și reclame)

Simtă a se adresa subscrisei 
administratăuni. In cașul pu
blicării unui anunciu mai muK 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de muite-orî.

£
5

Prafurile-Seidlitz aie m Moi!
Veritabile numai, <lecă fiăeare cutia este provedută cu marea de bV 

aperare a Iul A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- w 
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o rfispândire, co jJvm 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutiioriginale sigilate 1 fl. v. a. 'V

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. W

Fr-aBraabrarmtwein și sa^e a lui IfciL 

ohilîn nnmni decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
ILcWHU BlUIIldl, plumbul lui A. Moli.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

V î SÎ
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi fates și reînci 

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

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

lămurit și să arate și posta ultimă.
Administrat. „Gaz. Trans.“

Apa dr a Hm M©On
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză acestă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provejlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

s
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Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

10 -
8.30

11.21
1.33
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
7.16
8.-

“3b5
4.40
5.10

8.05
2.15
4.16
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10,37
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57
109
1.16

Ti. expr.
11.40
11.55

4.16

12. OU

Is1

Trimiterea principală prin
Farmacistul A. MOUL,

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

La deposite se se ccră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
aperare a lui A. MOLL.

r Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch &, Tartier, Fritz 
Geisberger. ()_52

de

X£ersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 3 fesy 18TC

Budapesta-Prcdeal
Tren 
de

TronTren
mixt, persân. accel.

Tren 
de 

person.

Tren
mixt

5.10
8.00

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8,21
8.40
9.09

10 40
11.25
11.49
11.59
12.29
12.55

1 30
2.08
2.27
3.11
3.31
3.46
4.08
4 45
5 27

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

“2Ă7
2.52
4 45

“03
6.08
6.19
6.57
7.30

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5.55
6.11
6.27
7.27
7.50

5.07
5,14
5.59
6 29

11.25

6 12
7.5C
8.37
9.07
9.40

10.25
11.—
12.26

1 11
8 30

J

Y 
sos. | 
pl- I

<_>
CT-
O

O
B

8.17
8.33
8.38

9.09

Y
SOS. ț

pl-1
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Tren 
accel. perg^n.

Tren
accel.

Viena . . .
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratca . .
Ciucia . 
B.-Huiedin.
Ghârbău .

Clușiu ,

Apahida 
Grbiriș . 
Cucerdea 
Uiuora , 
Vințul de 
Aiud

sus

608. 
/> 
1 

fpl. 
Isop.

1.55
7.-
3.37
1.19

11.04,
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6 13
Ld-

a 
î» 
CT

-oo

O
•1

QO 
b c 
țș
S
ttx

p 
E 
n>

5'

o CY

c-<
o
P

•as

a. S’ 
E cn 
F o 
P 7

6 40
7.30 
8.00

10.05
S.tiB )

9.42
9.44
9.59

10.22
10.51
11.10
12.26*
12.581

1 1b|
1.34
2.09
2 19
3 01
3 31
9.30,

Y 
sos. 
pl.

Teiuș
Ciăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . ,
Feldiora

SpjS; } Brașov .

Ț Timiș .
Y Predeal 

sos. Bucuresol

|P1.
Isos.

A

fpl. 
Uos.

1
pl.

Ti. exjr.
« 01 o a>g ci 9-3 n ®

ă
3.36
3.18

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

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
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

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23 
tr pers.

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

4.3 d 
4.03
2.55
2.25
2.08 
2.00
1.38
1.17

12 57 
12.32 
11 59 
11.28 
11.10 
11.05 
10.48
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6 33
5.57

5.20
4.14
3.32

aG k 1 r i ș — T u
tren 
de 

persdn.

'tren
mixt

tren 
mixt

tron 
de 

persdn.

tren 
de 

person.

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

person.

7 33
7.53

11.-
11.20

5.-
5-20

I Ghiriș........................
Turda ........................

10.30
10.10

3.20
3.00

10.21
10.41 r 5.05

4.45
9.12
8.52

Clopșa-mică. — Sihiiti — ALvi-ig- — Făgăraș
tren 
de 

persdn.

Tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

tren
mixt

tren 
mixt

Tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

tren 
de 

persdn.

3 13

3 39

I

V

pl. Copșa mieă . sos. 
Ocna . . .

«os. 1 .. ( pl.
pi. 1 Slbnu • • • Isos.

Avrig . . .
sos. Făgăraș . . p).

9.34

8.11

7.44
7.29

6.02

3.05

1 27

12.57

2.20

3.57

4.19

4.45

6.35

7.01

11.55

1.25

1.48

7.10

8.50
9.15 1 6.25 12.35

11.01

10.30
8.57

7.16

5.07

4.40

4.34

6.16

8.42

2.05

3.58
6.35 3.28 4.30

....

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

S i m e i* 1 a. (Pis ki) — 00 ta n ed o »• a

trenu 
mixtii

tren
mixt

11.35
11.54
12 20

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

tron 
mixt

trenu 
mixtu

8.35

Sj sa «S >iit ți

Brașov
ZSrnești

trenu
mixtu

Arad
Vinga
Timișora
Seghedin

6.20
7.08
8.01

12.47

a «1 — T i ja i ș

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

bimena . .
Cerna.
Ilunedora .

4.50 10.25
4.34
4.10

10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

t o
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

4.55 4 30
6.36 5.49

7.44
6.20

1.29
12.05

831
7 20

4.- 5 9.10 4.20
5 03 |10.28 5.35
6 48 fl2 41 <s ■?
7 38 > 1.54
8 33 | 3.02 -a°9 07 I 341 £ 1

9.59 ?* 4 55 o

Mureș-Ludoș . . .
Z a u.........................
Țagu-Budatelio . .
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința...................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița . . . . .

6.46
5.49

—, CO
=1 77

£ E 
o a

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

©«acerdea — Oșorkeiu — Hegk.-săgesc.

sunt a se ceti de sus

Tren
mixt

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
mixtu

2.30 8.10 3.11110.59 pl. Cucerdea . . sos. A 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52111.40 Ludoș . . 7.02 1.58 7.38 9.59
412 9.37 4.37 12.26 Ci pău . . • 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 sos.) i pl. 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36 pl. / Oșorhei . • l sos. 9.20 5.04 9.35'
7.14 12.16 7.14| F sos. Regii.-săs.. . pl. • 7.54 3.30 8:05l

Notă: Orele însemnate în stânga stațiunilor 
’’nsemneză drele de ndpte.

11.25 5. Vp

12.15[ 6.14
1.10| 7.39
8.47 27 5.10

10.43
9.42
8.20

3.44
3.01
2.—

* 6 05 2.30 10 05

Sigiiișora—Ot9oa*heiit-seci8c»«c.
trenu
mixtu

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

pl. bibiiu
„ Selemberk „ 
,, Cisnădie pl

trenu 
mixtu

trenă
mixtu

trenu 
mixtu

h |! trenu 
m ixiu

trenu 
mixtâ

în jos, cele însemnate în drepta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

7.10 9 20 
6.57 VTo?
6.36| 8.46j

11
9.51 5.32j 
9.03 4.54|

Odorheiu-secuescJ 7.15

3 22
3.54 
6?2O|

jos în sus. — Numerii încuadraț.I cu linii mai negre

ll.USl
11.48
1.59

Bight.soca . 
Hașfaleu .

3.-


