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0 broșură anti-dualistă.>

Numai de câte-va c|ile a aPa‘ 
rut în Viena o broșură sub titlul: 
„Pactul austro-ungar“. Se asigură, 
că acestă broșură a fost compusă 
sub -inspirațiunea unui personagiu 
însemnat din Austria; ea se respân- 
desce acuma în mii de esemplare.

Cuprinsul acestei broșuri se pote 
caracterisa cu puține cuvinte: Pac
tul austro-ungar dela 1867 trebue 
se fiă supus unei revisiunl radicale; 
căci Austria nu pote lăsa se mai fiă 
esploatată de Ungaria pe terenul 
economic și financiar. O revisiune a 
pactului înse nu se pote face pănă 
nu-i va premerge reorganisarea Aus
triei în spirit federalist. Constituția 
austriacă tocmai așa nu se mai pote sus
țină, precum nu se pbte susține nici 
constituția dualistică a monarchiei. 
Acesta trebue înlocuită cu o organi- 
sațiă federalistă.

Plângerea generală în Austria 
este îndreptată astăcjl mai ales în 
contra proporției, în care se face 
plata cheltuielilor comune statelor 
dualistice. încă dela înființarea dua
lismului Austria s’a plâns, că este 
prea mult încărcată, plătind 70°/fi, pe 
când Ungaria contribue numai 3O°/0. 
Pe lângă acesta s’a mai adaus și ne- 
mulțămirea causată Austriacilor prin 
aceea, că mutăndu-se „punctul de 
gravitare la Pesta11, preponderanța 
politică a Ungariei, seu „prepotența“ 
ei, cum c|ice broșura, a ajuns a fi 
fbrte simțitbre pentru partea aus
triacă a monarchiei.

Prin dualismul dela 1867 și prin 
luptele naționale și de drept public, 
ce le-a provocat el, și cari de 30 de 
ani diviseză și slăbesc puterile po
litice ale statului, fără de nici un 
folos, Austria — c|ice broșura — a 
fost degradată la o satrapiă a Unga
riei administrată de Poloni. Maghiarii 
numai pănă atunci cred, că-și vor 
pute susține hegemonia în monar- 
chia, pănă când Austria va remâne 
în starea de ac|I de divisare și slă

biciune politică, la care a adus’o 
constituția din Decemvre 1867.

O reformă a constituției aus- 
triace se impune însă cu necesitate 
și este reclamată acjl de toți poli
ticii cu minte sănetăsă în Austria.
Chiar și Germanii liberali din Boe- 
mia, — cjice numita broșură — 
cari pănă astăcjl au lost cei mai în
carnați centralist!, încep acum se 
cârnescă în tabăra federalistă.

re-

atât vor fi mai pu
ce le va face revi-

„Cu cât mai curend va fi 
solvată acestă cestiuue, cu atât mai 
bine va fi pentru Austria și popă- 
rele sale și cu 
ține greutățile, 
siunea pactului dela 1867, care va 
fi neînlăturabilă. A lăsa, ca dualis
mul să-și trăăscă traiul, ar fi o 
gravă erăre, pentru-că căderea lui 
ar fi împreunată cu o sguduire ne
calculabilă a puterei monarchiei. 
Problema bărbaților de stat aus
triac! este deci de a pregăti cu 
totă graba reforma constituției im
periale prin reorganisarea de drept 
public a Cislaitaniei, din care apoi 
va resulta de sine revisiunea pac
tului dela 1867“.

Cu ironia vorbesce autorul de 
nisuința Maghiarilor de a împiedeca 
liberarea popărelor Austriei de că- 
tușile constituției de aeji; ei mereu 
pretind, că dualismul ar forma basa 
posiției de putere a monarchiei în 
afară și a alianțelor ei. Acesta este 
deja o „poveste învechită41, dice au
torul, căci în realitate dualismul nu 
este decât „asuprirea Austriei prin 
Maghiari și Poloni", și „preponde
ranța politică" a Maghiarilor în mo- 
narchiă. O eventuală sguduire a dua
lismului va amenința așa-deră nu
mai acăstă preponderanța, nu însă 
„posiția de putere mare" a monar
chiei. Acesta se va întări numai prin- 
tr’o organisare federalistică a aces
teia.

Astfel vorbesce broșura amin
tită și limbagiul ei dovedesce, că 
spiritele în Austria sunt nu numai 
fărte agitate în cestiunea pactului 

cu Ungaria, der că de astă-dată le 
escită un curent cu totul nou, care 
numai favorabil nu este actualei or- 
ganisațiunl a monarchiei.

In Cislaitania nu se mai înfier
bântă adi nimeni pentru dualism și 
„susținerea acestuia nu eorăspunde 
nici cu intențiunile Maghiarilor, cari 
numai atâta timp vor ține la dua
lism, pănă când și în privința eco
nomică și militară vor sta cu totul 
pe piciărele proprii",

Decă. vederile esprimate în bro
șura, despre care e vorba, sunt ale 
maiorității Austriacilor, — și acesta 
se pbte admite cu siguritate — atunci 
se pregătesce o epocă, care pbte 
să devină fatală pactului dualist.

Maghiarii mult au „cutezat" 
pănă acuma — vorba lui Szechenyi 
al lor — și mult au și dobândit în 
urma acesta, der sunt departe încă 
de a și fi asigurat pe base stator
nice măcar o părticică din ce au 
câștigat. A dl e încă senin cerul, 
dăr ce au făcut căpitanii corăbiei 
ca să o asigure contra vrem ei fur- 
tunose și vijeliose?

„Partidul poporal" și naționalitățile.
Piarul sârbesc, nBraniku organul 

partidei naționale sârbesc! din Un
garia, publică un articol scris de că- 
tră un fost deputat dietal, în care 
articol se vorbesce despre raportul 
dintre „partidul poporal" și naționali
tăți, în legătură cu mișcările electo
rale, cari decurg de present. Etă 
ce se d’c între altele în amintitul 
articol al foiei sârbesc!:

Este a-se privi ca o mare anomaliă 
faptul, că naționalitățile din Ungaria, cari 
formâză majoritatea țerei, acum de 10 — 15 
ani nu mai iau parte în vieța constituțio
nală, și mai ales, că sunt eschise dela par
ticiparea în parlament. In legătură cu a- 
câsta stă a doua anomaliă, că adecă par
tidul guvernamental îșl câștigă majoritate 
chiar din cercurile electorale naționaliste. 
Oposiția maghiară atunci s’a înfuriat mai 
mult asupra guvernului actual, când acesta 

a aplicat, în cercurile curat maghiare, chiar 
aoea recetă, pe care a folosit’o odinioră 
pentru împiedecarea alegerei deputaților națio
naliști.

„Partidul poporal" a atras asupra-șl 
atențiunea mai ales prin aceea, că pretinde 
alegeri libere. Intre „partidul poporal" și în
tre naționalități a devenit natural (??) con- 
taotul, deore-ce pe lângă aceea oă el pre
tinde alegeri libere, șl-a pus de țintă, ca 
și naționalitățile, revizuirea legilor biseri- 
cescl politice.

Cu acâsta nu dicem, că partidul po
poral mână apa pe mora naționalităților. 
Naționalitățile și-au formulat programul în 
congresul ținut la 10 August 1895 în Bu
dapesta. Cu tbte că acest program nu tae 
niol în integritatea, niol în constituția Un
gariei, ci mai mult pretinde în interesul 
bunei administrații luarea în oonsiderare a 
raporturilor de limbă — totuși partidul 
poporal nu voiesce se-l accepte, ba nici execu
tarea strictă a legei de naționalitate dela 1868 
n'a luat’o în programul seu. Faptul aoesta 
produoe dubietate cu privire la împrejura
rea, deoă n’a sosit 6re timpul, ca naționalită
țile să iasă din pasivitate, și la viitorele 
alegeri să se alăture la partidul poporal. 
Der în tot cașul este de însămnătate (?) 
pentru naționalități, ca partidul poporal la 
proximele alegeri să. câștige cât se pote 
de multe mandate ; și ar fi de însămnătate, 
ca naționalitățile să trimită chiar și numai 
oâțl-va deputațl în parlamentul maghiar, 
oarl aci să-șl espună gravaminele lor și ca se 
nu fiă silite de-a ține congrese.

Deci și în cașul dăoă în privința pro
gramului nu se pote crea o legătură între 
partidul poporal și între naționalități, to
tuși ar fi de dorit, ca partidid poporal și 
naționalitățile se încheiă un compromis elec
toral.

Nu este probabil, ca partidul poporal 
să câștige majoritate în parlament la ale
gerile viitore, der în decursul timpului e 
posibil. Naționalitățile speră, oă, deoă va 
ajunge partidul poporal la guvern, le-va 
oferi cel puțin acele ooncesiunl, pe cari li 
le-au oferit la timpul său conservativii, și 
că pentru naționalități se vor crea cel pu
țin acele stări suportabile, cari au domnit 
dela 1860 pănă la pactul din 1867, când
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Oe se petrece în noi pe când dor
mim ? Nu cum va o tainică și irezistibilă 
muncă a ideilor nostre fermenteză fără soi
rea nostră pe când simțurile ne sunt în
chise impresiunilor din lumea din afară ?

Orî-cum ar fi, când m’am deșteptat 
m’am găsit în disposiții prea deosebite de 
acelea în cari adormisem. Nu deschisesem 
ochii de cjece minute și vădui chipul lui 
Petre Fauohery. Numai decât ideia că 
avăam să abusez de bunătatea cu oare mă 
primise el îmi fu așa de nesuferită înoât 
simții o trebuință passionată ca să mă duc 
să-i cer iertare oă-1 mințisem. Voiam să-i 
spun oine eram, cu oe scop mă introduse
sem la el, și să mă căesc. Era de-ajuns să 

nimicesc foile pe cari le scrisesem. Mă 
sculai ou gândul acesta. Insă inainte d’a 
rupe ce scrisesem, cetii tot încă-odată.... 
Ș’apoi, — toți omenii de litere au să mă 
pricepă, — ș’apoi, mi-se păru oă sorisesem 
așa de bine înoât nu rupsei nimic. Prin 
cap îmi trecu un gând: „Fauohery este 
așa de inteligent, așa de generos ! Și să 
vorbim drept, ce este scris aci care să-l 
potă ofensa? Nimic. Dâcă m’aș duce er 
la densul și chiar acum de dimineță ? Decă 
i-aș spune totă istoria mea, și că dela 
succesul acestei mici anchete atîrnă pbte 
tot viitorul meu de diarist? Când va sci el 
că ani întregi am trăit în mizerie și mun- 
oind neîntrerupt fără să ajung la vre-o pri- 
oopselă, și că am trebuit să întru în pressă 
oa să am o bucățică de pâne, el mă va în
țelege, mă va plânge, îmi va răspunde; 
„Publică interviewnl"...

Și dâoă mă va opri d’a-l publica ?
Dâr nu, nu mă va opri...
Totă diminbța m’am gândit la planul 

acesta... O rușine firâscă mi-1 făoea vecjl 
bine forte greu. El însă putea să împace 
tot într’o vreme sorupurile delicateței mele, 

amorul propriu al meu de aspirant croni
car și interesele mele de pungă. Sciam pe 
nenea Pascal forte generos pentru artico
lul interview când îi plăoea bucata. Ș’apoi 
nu-mi făgăduise el o primă? Scurt vorbind, 
eram gata să mă hotărăsc să încerc expe
riența, când, ieșind din birt unde dejuna
sem în pripă, si toomai oând mă suiam în 
cariola cu care mă dusesem și ieri la cas
tel, vădui trecând în trapul mare al unui 
cal de rassă, o victoria armoriată, și cu 
groză cunosc, șetjend pe perine și cufundat 
în gânduri triste, pe cine? chiar pe Petre 
Fauohery !...

Un cufăraș pus pe oapră lângă vizitiu 
dovedea că se duoe la gară. Mă uit la 
ceas. Trenul pentru Paris pornea peste 
două-pre-dece minute. Aveam abia timpul 
să-mi pun d’avalma lucrurile în sac, să 
plătesc unde durmisem și cu aceeași ca- 
riolă, care trebuia să mă ducă la oastelul 
Proby mă dusei la gară, în goana oailor, 
și, când se urni trenul eu ședeam într’un 
compartiment gol, în fața marelui scriitor 
care ’ml c]ise:

— „Și dumneata pled din Nemours?

Esd ca mine, îți trebue Parisul ca să lu
crezi bine".

Vorba, odată deschisă astfel, ar fi 
trebuit să mă ducă la mărturisiraa pe care 
hotărîsem să o fac. Pentru asta ar fi tre
buit însă ca să nu mă cuprindă în fața to
varășului meu improvieat o rușine falsă 
cumplită, și pe de-altă parte ca atitudinea 
lui să nu-mi inspire o curiositate egală cu 
sfiala mea. Că el părăsise așa de grabnic 
castelul unde-1 lăsasem așa de confortabil 
instalat ieri, două-cjeol de întâmplări puten 
să esplice pricina, începând ou o depeșe 
primită dela o rudă bolnavă pănă la eea 
mai de rând întâlnire de afaceri. Dâr oa 
expresiunea fitionomiei lui să se schimbe 
de ieri pănă acjl, cum se schimbase, ca el 
să ajungă în aceste două-cjecl și patru de 
ceasuri omul îngrijat, descurajat, sleit cum 
părea că este, pe când eu îl lăsasem așa 
de fericit că trăesoe, așa de voios pe lângă 
copila aoeea frumosă, pe lângă aoea dom- 
nișoră de Russaie care-i iubea și pe care 
părea că o iubea, tote acestea erau o 
enigmă pe care trebuia singur să ml-o des- 
tăinuiescă înainte d’a ajunge în Paris. ’
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s’au luat în considerare raporturile de 
limbi.

A sosit în fine timpul, oa fiă-oare po
litician maghiar să nu facă secret din aoeea, 
că a fost greșită calea, pe care s’a pășit 
față ou naționalitățile. Interesul nu numai 
al Ungariei oi al întregei monarchii pre
tinde, ca să se încapă o nouă eră.

De-ocamdată publicăm articolul 
acesta numai cu comentarul, că el 
pare a fi direct inspirat de contele 
Ferd. Zichy, în interesul și sensul 
partidului poporal, în care noi nici
decum nu putem avd încredere.

Vandalismele dela Oradea-mare îna
intea tribunalului.

In urma urmelor, după trei ani 
de trăgănare, afacerea cunoscutelor 
vandaiisme dela Oradea-mare a ajuns 
înaintea tribunalului.

Cetitorilor noștri le va fi încă 
în prdspetă memoriă scandalul ne 
mai pomenit, ce s’a sevîrșit la Ora
dea-mare în fiiua de 9 August 1893. 
începutul scandalului l’a tăcut fai
mosul preot renegat Pituk Bela, care 
într’o broșură infamă a sa acusase 
pe episcopul român gr. cat. Mihail 
Pavel, că acesta „valaliiseză cu forța11 
și că urzesce mari „uneltiri, daco-roma- 
niste“ printre credincioșii din die- 
cesa sa. Infamele scornituri ale lui 
Pituk au fost binevenite șoviniștilor 
jidano-maghiari din Oradea-mare 
pentru a înscena acele vandaiisme, ne 
mai pomenite în felul lor, cari re
voltaseră tbte inimile omenilor cu 
bun simț și al căror ecou s’a audit 
aprope în tbtă Europa. Intre stri
găte sălbatice de „abzugu și „Jos 
cu trădătorul de patriău, ei bombarda
seră cu pietri ferestrile residenței 
episcopului Pavel, ale seminarului, 
cum și ale mai multor Români frun
tași din Oradea-mare.

In urma acesta, atât I. P. S. S. 
Episcopul Pavel, cât și ceilalți Ro
mâni păgubiți și maltratați făcură 
arătare la procuratura r. din Oradea 
mare, cerend pedepsirea turburători
lor și o despăgubire de 15—20,000 
fi. pentru pierderile suferite.

Lucru de sine înțeles, că auto
ritățile unguresc! nu s’au prea gră
bit cu resolvarea acestui proces. 
Abia alaltăerl, în 12 August n., a 
început pertractarea finală înaintea 
tribunalului din Oradea-mare, despre 
a căreia decurgere curidsă și carac
teristică lăsăm de-ocamdată se ur
meze aici o mică dare de semă după 
foile unguresc! din Budapesta:

Pertractarea s’a început în 12 August 
la uirele 9 diminâța. Sala de pertractare, 
în care era permisă intrarea numai ou bi
let, era plină de lume. Președinte de tri

bunal : ALillye Gyula; judi votanțl: Gram 
Sândor și Csatho Zsigmond. Notar: Hraball 
Otto.

Pe banca aousaților erau următorii 
voinici: Bertsey Gybrgy, președinte al so
cietății meseriașilor, Sas Ede diarist, Fehâr 
Dezso rjiarist, Rieger Jozsef, Borsodi Mi
klos, Sziik Istvân, Papp Lâszlâ, Halâsz 
Lajos diarist, Fâder Samu, Schneider Ja
nos, Klein Jâzsef, Frâter Gyula, Dergits 
Kâroly, Gencz Janos, Klein Armin, Vido- 
vits Jâzsef senior, Bâtori Gyula, Kutasi 
Lajos, Brittig Jakab, Kalinoczky Dezsd, 
Pâl Istvân, Jeg Lajos, Dâvald Dezso, Szi- 
lâgyi Lajos, Sohlâsinger Adolf, Vidosich 
Gyula diarist, Ekker Jozsef, Hor.vâth Jâ- 
nos, Fehârvâri Dezsd, Kora Istvân, Fulop Ja
nos, Heizer Ferenc, Toth Gyorgy, Benedek 
Jânos, Dobdi Sandor.

Pe lângă aceștia, au mai fost oitațl 
la pertractare 30 acusatorl și 60 martori.

Președintele de tribunal chiar dela început 
dă un străluoit testimoniu de „obiectivita
tea0 sa, făcând atențl pe cei de față, oă 
„după ce au eșit la ivâlă aousațiunile lui 
Pituk în contra lui Pavei, episcopul numai 
după o tăcere de câteva fiile a dat un răs
puns, dâr un răspuns, care n’a satisfăcut 
opiniunea publică și dip causa acăsta (Va 
să fiică din vina episcopului! ! — Trad.) 
s’a iscat marea agitațiune și demonstra- 
țiunea.

După acâstă espunere a președintelui, 
oare dela început a dat să se înțelâgă, care 
va fi resultatul procesului, urma ascultarea 
acusatorilor și păgubiților. Aici erășl gă
sim multe momente caracteristice. De e- 
semplu:

Lauran Agost, oanonic, director semi- 
narial (și aspirant de episcopia — Trad.) 
cere despăgubire pentru bombardarea se
minarului, der pentru săvîrșirea faptului 
nu vre s6 suspiționese pe nimenea, și de 
aceea nu cete pedepsirea acusaților, deorece 
el „ww vri pocăința, ci îndreptarea celor re 
taciți*.

Ciceronescu, secretarul episcopului: a- 
rată paguba suferită, ce atinge suma de 
400 fi., dâr reservă episoopului hotărîrea 
dâcă vrâ să primâsoă despăgubirea ori nu ?

Zigre, advocat: mărturisesce, că îna
inte de-a se fi întâmplat demonstrația, nisce 
individă necunoscuți au traversat cu trăsura 
stradele orașului și au fixat casele, cari aveau 
se fiă bombardate

Mureșan, preot „valah0, spune, că în 
diua următâre cjiaristul Sas Ede a chiămat 
pe nisce cunoscuțl ai săi în șcâla de băețl 
gr. cat., unde „a dat espresiune soandali- 
sărei sale celei msi marl“ asupra distruge- 
rei săvîrșite prin bombardare.

Buna, advocat: La întrebarea preșe
dintelui, dâcă ’i s’au făcut pagube, răs
punde: „Decât paguba materială mai mare 
îmi este folosul moral, căci de când mi-s’a 
distrus casa, coreligionarii mă împresbră 
ou oea mai mare dragoste.0

Guldis Jânos, vicar episocpesc (și 

acum de.putatcu pinteni al Ceicii — Trad.): 
Casa lui încă au fost bombardată; fiind-oă 
plebea i-a strigat la ferestră: „Megâllj 
kutya olâhl0 (Stăi câne de valah), el a 
oerut în fiiua următâre ajutor dela polițiă, 
der poliția n’a trimis pe nimenea să-l apere. 
Din causa acâsta a făcut arătare în contra 
poliției. (Aoesta s’a întâmplat pe când încă 
nu era deputat.) Acum însă nu cere pedep
sirea acusaților.

Cu asta s’a terminat comedia din- 
nainte de prânfi. Se dice, că toți acusa- 
torii au arătat la pertractare pagubele în
durate mai mici, de cum le-au arătat la 
investigare.

După amâfil au fost asoultațl acusații 
principali:

Bertsey, președintele societății mese
riașilor, nâgă, că el ar fi fost inițiatorul 
demonstrațiunilor. — Sas recunâsce, că el 
a fost pretutindenea de față, aoesta însă 
fiice că a făcut’o din datorința sa de (ța
rist. Spune, că poporul l’a ridicat pe umeri 
și i-a oerut să vorbâsoă, dâr el n’a vorbit, 
ci a strigat să-l lase în paoe. — Mandl, co
misar de polițiă, confirmă fasionarea cu- 
mătrului său Sas. — Fehâr Dezso redao- 
torul lui „Nagyvârad0, și Halâsz Lajos 
redactor la „Szabadsâg0 recunosc, că au 
fost presențl la demonstrația oa c^iariștl, 
dâr nâgă că au luat parte la ea.

După acestea pertraotarea s’a amânat 
pe fiiua următâre. Sentința, cum se crede, 
abia astăfil deoă se va fi putut aduce.

SOIRILE BILEI.
— 2 [14] August.

Arcliiducî în partida poporală. Par
tida poporală ținu Duminecă în Ettyek o 
adunare, în decursul căreia membrii parti
dei poporale au trimis telegrame de felici
tare archiducilor Iosif și Iosif August. 
Archiduoii numai deoât au răspuns aoestor 
felicitări prin fir telegrafic, adresând răs
punsul președintelui partidei, contelui Gâza 
Apponyi. Răspunsul telegrafio trimis de 
archiduoele Iosif din Alcsuth este următo
rul: „Primiți sinoerile nostre espresiunl de 
mulțămită, pentru felicitările vostre cor
diale. Arohiducele Iosif*. Telegrama arohi- 
ducelui Iosif August e de următorul cu
prins : „Contele Gâza Apponyi, Ettyek. 
Vă rog a fi înaintea adunărei poporale 
din parte-mi intepretul mulțămirei mele ce
lei mai adânci pentru salutarea și rugă
ciunea ei. Rog pe Dumnezeu să reverse 
cornul binecuventărei sale asupra poporu- 
rului și să conducă toți pașii lui. Archi
duoele losif August*.

—o —
Pregătirile pentru serbările dela 

Porțile de fier, după cum anunță „Timpul0, 
se urmâză cu multă activitate. Se fao dru
muri în tote părțile, se reparâză și se spo- 
iesc casele, in momentul de față Orșova 
a devenit un oraș dintre cele mai oerce- 
tate, fiind că (fi °u dl sosesc din tâte păr
țile lumei călători, cari se interesâză de 

grandiosa operă. Noul canal presintă chi
pul unui frumos edificiO, dinaintea oăruia 
s’au luat sohelele și care abia așteptă să’i 
sosâscă primii locuitori.

— o—
Regina Natalia a Serbiei are inten

ția să părăsâscă Belgradul, în timpul călă
toriei Regelui Alexandru în Muntenegru, 
și să vină pentru câte-va săptămâni la Si
naia la sora sa, prinoesa Ghica.

—o—
De ale armatei. Majestatea Sa a nu

mit pe locotenentele-mareșal Emil Probst, 
cav. de Ohstorfî, oomandant al 12 oorp de 
armată din Ardeal. A fost transferat looo- 
tenentele-oolonel Petru Peppa dela reg. de 
inf. 46 la reg. de inf. 68. Mai departe a 
fost transpus în pensiune la rugarea sa 
propriă looot. colonel Viotor Cupșa, profe
sor la șoola reală superiâră, esprimân- 
du-i-se mulțămită preanaltă pentru servi
ciile prestate. In fine a fost decorat ou 
„crucea de argint pentru merite0 infante
ristul Ștefan Todor dela reg. de inf. 37 
pentru-că a mântuit, ou risioul vieții sale 
proprii, pe un oopil dela morte prin 
îneoare.

— o —
Lueger în Miinchen. Conducătorul 

antisemiților din Austria a sosit în 11 o. 
la Munohen, unde a fost primit la gară 
cu mari demonstrațiunl. In societatea lui 
se aflau deputatul Schneider și oonsilierii 
comunali vienezl Weitmann și Platter. 
Toți împreună merseră la adunarea, aran- 
giată de partidul reformator bavarez, unde 
Lueger ținu o vorbire, în oare aocentuă 
lupta antisemiților oontra jidano-liberalilor 
Bustriacl. După el vorbi Sohneider despre 
„falsificarea istoriei și seducerea opiniunei 
publioe de oătră Jidani0. La adunare au 
luat parte cam la 10.000 persone.

—o—
Furtună grozavă. Ni-se sorie din co

muna Băgău, oă în 12 c. n. pe la ârele 
4 d. a. s’a desoărcat în ținutul acela o 
furtună împreunată cu grindină așa de 
mare, deoât oare mai teribilă nu pome- 
nesce niol un bătrân din sat. Furtuna a 
înoeput dela polele munților apuseni, în 
direcția dela Vest spre Ost și a nimicit 
total recâltele comunelor: Aiudul de sus, 
Aiudul, Ciumbrud, Păgida, Băgău, Lo- 
padea magh., Hopârta și a altor comune. 
Viile sunt total nimicite, asemenea ouou- 
ruzele și otăvurile. Paguba se uroă la 
35,000 fl. Omenii sunt desperați în urma 
nenorooirei, oe au suferit.

— o —
La căsătoria principelui moștenitor 

italian. Cum i-se anunță fiiarului „Dal- 
rnata0 din Zara, în Montenegro nu se mai 
face nici un secret din apropiata visită și 
logodDă a prinoipelui moștenitor italian ou 
principesa Elena de Montenegro. La cur
tea din Cetinje se fao mari pregătiri și se 
asigură, că metropolitul din Cetinje și-a dat 
deja învoirea la treoerea principesei dela 
ortodoxism la oatolicism.

Cel puțin, am să cred întot-dâuna oă 
vorbele pe oare mi le-a spus el într’un mo
ment âre-care, nu erau, subt o formă indi
rectă, decât destăinuirea incidentului neaș
teptat oare-1 hotărîse să pleoe așa de pri
pit și acea repede metamorfosă a cercului 
său intim, oum ar fi fiis ei în stilul din ro
manele sale. Da, am să ored întot-dâuna 
lucrul aoesta, fiind-oă chipul acesta de a 
simți, era prea mult el!

El începu vorba tocmai ou pretinsul 
subieot al romanului meu, adică, o ! ironie ! 
tocmai ou subieotul real al interviewului 
meu !

— „M’am gândit mult la oe am vor
bit amândoi ieri și la cartea dumitale, și 
mă tem oă nu țl-am spus destul de lămu
rit gândul meu!... Când îți spuneam că 
pâte oine-va să iubesoă și să fiă iubit la 
orl-ce verstă, aș fi trebuit să adaog, oă iu
birea pore să vie forte târfiiu. Anume 
atunol când oine-va nu mai are dreptul să 
probeze, deoât prin jertfă, ființei iubite 
cât de mult o iubesoe... Aș voi, rugându-te 
să-i păstrezi numai pentru dumneata secre
tul acesta fiind-oă nu e al meu, să-ți dau 

un dooument, cum se fiice afli, care este el 
singur o întrâgă mică dramă și un desno- 
dământ.0

Și fiind-oă i-am făgăduit că nu voifi 
publica oeea ce am vorbit amândoi, el în
cepu iar așa:

„Aveam un prietin, un oamarad de 
vîrsta mea, care iubise la vîrsta de două
zeci de ani pe o fată. El era sărao. Ea 
era bogată. Părinții îi despărțiră. Fata s’a 
măritat cu altul și a murit după fârte 
sourtă vreme,... Prietinul meu însă a trăit... 
Ai să soii într’o fii, oă este de-opotrivă 
adevărat când se fiice că omul se vindecă 
de ori și ce și că nu se mângâe de nimic.

Fusesem confidentul nebuniei și aven
turilor lui. Iubi pe alte femei, inspira alte 
iubiri. Gusta alte fericiri. Avu alte dureri. 
Și ou tâte acestea, când eram singuri amân
doi și când ajungeam să ne deschidem 
inima unul altuia, tot logodnica ideală din 
al douăfiecllea an al lui reapărea în tot oe 
spunea. De oâte-orl i s’a întâmplat să-mi 
spue: „In totdâuna numai pe dânsa am 
căutat’o în tote aelelalte femei și, fiind-oă 

ele nu erau totdâuna ou totul ea, — dela 
dânsa n’am mai iubit adevărat pe niol una0.

— „Dâr ea? îl iubise?“ întrebai eu.
— „Nu credea, că ea îl iubea, cel 

puțin ea uu-i spusese niol-odată că-1 iubea0,., 
răspunse el. — Acum, înohipue-țl pe prie
tinul meu ajuns la vârsta în care sunt eu, 
său cam p’aoi. II vefil, cărunțit, obosit de 
viâță și forte sigur că a cucerit în sfârșit 
liniștea oea mare, și întâmplarea face, oă 
odată șefiând în provincie la nisce rude, 
se întâlnește piept în piept ou o copilă de 
douăfiecl de ani, portretul, exaotul, uimi
torul portret al aceleia, pe care a voit el 
s’o ia de nevastă acum treifiecl de ani. 
Soii dumneata, una din aoele asemănări 
ciudate între colârea ochilor, timbrul vocei, 
asemănare la zîmbet și la ougetare, la gest 
și la cele mai fine nuanțe ale inimei.,.. 
Sentimentele ciudate de cari am văfiut pe 
prietinul meu atins ar trebui studiate nu 
în două frase vorbind, oi în pagini după 
pagini: iubirea lui tot într’o vreme presinte 
și retrospectivă pentru o ființă mortă în
tr’o ființă viuă, felul aoela de halucinație a 
sufletului, aare nu scie unde se sfîrșesc 

amintirile și visele, unde începe emoțiunea 
reală, acea învălmășire fiilnică a tot ce 
este mai depărtat de lume, fantoma unei 
logodnice pierdute și a oe este mai plin 
de viăță, mai fraged, mai naiv și spon- 
taneu, o fată tînără.

Fata asta se duoe încolo, vine înoooe, 
rîde, cântă, te plimbi cu ea în intimitatea 
unei vieți de castel, și vefil o mărtă 
lângă ea

Și acum, după oinol-spre-fieoe fiile de 
trai aprope neohibzuit în voia primej- 
dioselor delioii ale aoestei tulburări inte
riore, închipue-țl pe prietinul meu întrând 
din întâmplare, într’o diminâță, într’una 
din camerele mai puțin freouentate din 
castel: o galerie unde se găsea, între alte 
tablouri, un pastel pictat chiar după el 
când era de două fiecl și cinci de ani. El 
s’apropie de portretul aoesta. In cameră 
fusese făcut foo, așa oă pe sticla, care 
apăra pastelul se pusese o brumă ușoră, și, 
pe sticla aoâsta, ohiar pe brumă, cel care 
intrase vede desinată fârte distinct urma 
a două buze, cari se puseseră acolo pe por
tretul lui în locul ochilor, două buze fine
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Dela comună.
In ședința de MierourI a representan- 

ței comunale s’a săvârșit mai întâii! oere- 
monia predărei decorațiunei cruoei de aur 
ou coronă pentru merite, ce a fost confe
rită d-lui inginer al orașului Christian Kertsch, 
de cătră Majestatea Sa. Acest aot solem
nei a fost presidat de d-1 vice-șpan, Dr. 
Jekel, care în vorbirea sa a aooentuat me
ritele, ce și-le-a câștigat pentru orașul nos
tru d-1 inginer Kertsch, prin rodnica sa 
aotivitate de un șir lung de ani; după 
aoeBta vice-șpanul i-a aninat crucea de 
piept. D-1 Kertsch a mulțumit emoționat.

După acâsta luă presidiul primarul și 
veniră la rând interpelările. Profesorul 
Vlaicu întrebă: De ce în suburbiul Soheiâ, 
și adecă în Ciocrao și pe Costă nu funo- 
ționâză apaductul; și de ce câteva fântâni 
au fost înouiate ? întrebă, dâcă d-1 primar 
e aplicat a face ordin în privința acâsta? 
— Primarul răspunse, că va da deslușirile 
de lipsă la acâsta interpelația pe basa ac
telor în ședința următore.

Membrul I. Barițiu interpelâză privi
tor la ourățirea stradelor, la necurățenia și 
praful, oe se observă pe stradele orașului 
și la promenadă. — Primarul promite, că 
va ordona poliției de a supraveghia ener
gic pe măturătorii stradelor în lucrarea lor.

Răspunsurile primarului se iau la ou- 
nosoință.

După aoesta a urmat ordinea de cji. 
Bilanțul cassei orfanilor a fost primit, ase
menea s’a primit și preliminarul budgetu
lui spitalului orășeneso. — Pentru cons
truirea unui nou pod peste valea de pe 
livada poștei s’au înouviințat 2000 fl. cu 
adausul ca magistratul să represente un 
plan nou. — Juncțiunea cu țevile apeduc
tului pe Strajă dela hydrautul dinaintea 
villei Nioa, pănă la hydrautul în Șirul ce- 
tățuei asemenea s’a încuviințat conform pro- 
punetei oomisinnei permanente.

La punctul privitor la cedarea de te
ren înaintea Chiosoului pe promenada de 
jos fraților Rosner, Dr. C. Lurtz a făcut 
obieoțiunl, că arenda anuală de 50 fl. e 
prea mică, că contractul a fost defectuos 
formulat etc., arătând tot-odată, oă publicul 
prin dreptul ce ’i se dă fraților Rosner este 
mult inoomodat în locul cel mai căutat de 
pe promenadă. Primindu-se propunerea ma
gistratului, Dr. Lurtz a anunțat recurs con
tra ei.

Pentru 110 fl. bani s’a dat îngrijirea 
orologiului dela sfat lui Arthur Miiller.

Intre celelalte puncte ale ordinei cp" 
lei mai amintim pe acela privitor la „în
cuviințarea speselor pentru repararea tur
nului casei sfatului în 1897. Magistratul 
propusese 1500 fl. pentru ridioarea unei 
sohele și repararea coperișului turnului. 
După o viuă d’scuțiune între Dr. Lurtz și 
primarul se primesoe propunerea celui din- 
tâiîi de a se retrimite propunerea magis
tratului, ca să fiă supusă unui nou și mai 
esact studiu.

și delioate a căror vedere îl făcură să i-se 
bată inima. El iese din galerie și întrebă 
pe un servitor. De diminâță și pănă atunci 
nu intrase acolo nimeni altcineva deoât 
fata de care se ocupa el.

— Și atunci?.... întrebai eu vătjen- 
du-1 oă se oprește.

— Atunci prietinul meu intra iar în 
galeriă și se duse să se mai uite la aoea 
urmă frumâsă, a celei mai nevinovate, a 
oelei mai pasionate desmierdărl. In apro
piere era o oglindă, în care el se putea 
vedea și putea să-și compare obrazul lui 
de adl ou obrazul lui de altă-dată, ce fu
sese și ce era. Ce s’a petrecut într’ânsul 
în minutul acela, el n’a spus niol-odată, 
eu nu l’am întrebat niciodată.... Să fi avut 
cumva impresia oă era prea vinovat, că 
inspira o pasiune a unei fete tinere, pe oare 
nu putea s’o iee de nevastă? Priceput’a el 
cumva, că în omul bătrân și celebru fata 
iubea pe tânărul de odinidră ? Ișl aduse el 
âre cumva aminte ou prea mult drag de 
cealaltă, de aceea care nu-i dăduse nici
odată sărutarea aceea când putea el să io 
dea înapoi ?.... Sciu numai că el a plecat

Evenimentele din Turcia.
Se anunță din Atena „Agenției Ha- 

vas“, oă se atribue o mare însemnătate con- 
lerenței ce Regele Greciei a avut alaltăerl 
cu d, Delianis, președinte al oonsiliului și 
cu miniștrii de resbel și afacerilor străine.

Se află din sorginte sigură, că Porta 
a respins reclamațiunile cretane, neacor
dând deoât menținerea oonvențiunei dela 
Haleppa și o amuiBtie generală.

In districtul Heraclion domnesce o 
anarchie desăvârșită. Musulmanii au inoen- 
diat încă 4 sate și au ars câteva persone.

O depeșa din Larissa adresată c|’aru- 
lui „Asty* anunță, oă lângă Vodena în Ma
cedonia a fost o luptă între 150 de insur
genți și 500 de n'zaml. După o luptă de 
oâte-va oeasurl șeful Katarackia venind în 
ajutorul insurgenților, Turoii au fost puși 
pe fugă, după ce au perdut 50 de morțl.

Se anunță din Canea diarului „Times*, 
că adunarea revoluționară cretană a remis 
deputaților oarl sunt în acest oraș, o scri- 
sâre care cji00 0 gata să aștepte resul- 
tatul demersurilor puterilor în favorea 
Cretei.

Se crede în general, că Grecia nu 
este decisă să secondeze mai mult silințele 
Porții în Creta, deoreoe sentimentele po
pulare sunt forte excitate în urma ultime
lor măceluri, ale oăror amănunte oribile 
umplu colinele tiarelor.

„Agenția Ștefani* află din Canea, că 
jăfuirea proviuoiei orientale continuă; pănă 
acum s’au incendiat oincl sate și mănăstiri 
și măsurile militare adoptate sunt nesufi
ciente.

Stipendii dela Asociațiune.
Dela „Asociațiunea Transilvană pen

tru literatura română și cultura poporului 
român“ ou înoeputul anului școlar 1896/7 
sunt de conferit următorele stipendii:

I. Un stipendiu de 100 fi. din fondul 
general al Asociațiuneii pentru un tînăr 
român din Munții-apusenI, ca să pâtă urma 
cursul la vre-e șdolă de sculptură în lemn 
seu petră din patriă;

II. Un stipendiu de 40. fl. din „fun- 
dațiunea Dr. loan Moga și soția Anna n. 
Bologa“ pentru eleve, cari frecventeză vre-o 
școlă de fete cu caracter național românesc 
respective confesional românesc, în prima 
liniă scola civilă de fete a Asooiațiunii 
și școla elementară a Reuniunii femeilor 
române din Sibiiu

III. Un stipendiu de 60 fl. din fun- 
dațiunea „Marinoviol“ pentru siudenți ro
mâni de gimnasiu ori școlă reală de aoeeașl 
categoriă.

Cererile pentru aceste stipendii au 
să se înainteze la comitetul Asociațiunii 
transilvane din Sibiiu (strada Morii 8.) 
pănă la 31 August a. c. stil nou, provădute 
cu următorele documente:

Ad. I. a., atestat de botez; b., ates
tat școlar, din care să se vadă, că petentul 

chiar în diminâță cjfl0’ aceleia pentru ca 
să nu mai vadă pe fata pe oare nu o mai 
putea iubi cu tinerețea, cu candoarea, cu 
sufletul celor două-cjeel de ani ai lui, — 
cum o iubise pe cealaltă....“

IV.
Câte-va oeasurl după convorbirea a- 

câsta, eram în redacția cjiarului „Bulevardul* 
Mă pusei pe un scaun în cabinetul lui 
nenea Pasoal oare ’ml <ji°ea:

— Ai și venit ? ai interviewat pe Petre 
Fauohery ?

— Nici n’a voit să mă primâscă, răs
punsei ou sfruntare.

Ge’țl 8pusem eu! rînji directorul ri
dicând dm umeri. Avem să’l pișcăm îndată 
oe va da la lumină o scriere....

Și zise iar uitându’se la mine:
„Soii d-ta, micul meu Labarthe, că 

nu vei putâ face nimic în pressă câtă vreme 
vei avea înfricoșarea asta de copil ?“

N’avusei ce să răspund patronului. 
Ce ar fi dis el dâcă ar fi sciut oă aveam 
în busunar interviewul cu Fauchery, și în

a terminat cu suoces două clase la vr’o 
șoâlă medie ori oivilă, său apoi șest; olase 
la șoâle elementare poporale, ca să potă fi 
primit la vr’o șoâlă de soulptură cu înoe
putul anului școlar 1896/7; c., atestat,
dâcă a oercetat în anul școl. treout o ase
menea școlă; d., dooument despre învoirea 
părinților seu tutorului, prin care se obligă 
a permite tînărului oa să încheie în regulă 
cursul învățământului de 4 ani; e., alte 
eventuale documente recomandatore.

Ad. II. și III. a., atestat de botez; 
b., testimoniu școlar de pe semestrul din 
urmă al anului școl. 1895/6; o., atestat de 
paupertate, eventual de orfan, dâcă peten
tul este orfan.

Ad. II. special: Concurentele, cari 
vor documenta, că sunt desoendente din 
familia fericitului fundator Dr. loan Moga 
sâu a soției sale Anna n. Bologa, sâu în
rudite, vor fi preferite ceteris paribus la con
ferirea stipendiului.

Cererile intrate după termin nu se vor 
considera.

Sibiiu din ședința comitetului Asocia
țiunii transilvane, ținută în 13 August 
1896.

Șuluțiu. Dr. F. Bologa
seer. II.

€ a n d i a.
Etă cum descrie raportorul special al 

(jiarului „Neue Freie Presse* acest oraș din 
Creta și împrejurimea sa, cari au fost tea
trul atâtor măceluri între Creștini și Mu
sulmani :

Candia (grecesce Herakleion s’au Me- 
galooastro) este înconjurat de fortifioațiunl 
venețiane ; de departe se vede catedra gre- 
câscă și mai departe lucesc vîrfurile mina
retelor.

Corăb’i mânate de Negrii, Arabi și 
Cretenl, îmbrăcați cu sarici albe, ou cisme 
de piele de capră, ou fesul pe cap, arătau 
orientul turoesc.

Erau și corăbii turoescl cu semiluna, 
pe bordul cărora se aflau oficerl și soldați, 
cari se duoeau la Retymno și Canea. In 
fund se văd munții Madare, „munții albl“ ai 
Sphatjioților, și în mijlocul acestui basin lu- 
cesce Candia pe luciul mării, și ca o oon- 
tinuare a orașului se ridică Haleppa, 
oartierul de vile între măslini și vițe 
de vie.

Se vede casa lui Abdulah-Pașa, fos
tul guvernator general și pănă alaltăerl 
comandant militar cu rangul de mușir.

Când intrarăm înăuntru, sârele too- 
mai apunea. Marea era aurie, âr costele 
munților ca formate din ametist transpa
rent. In port staționau corăbiile de răsboiîl 
străine cu tunuri fulgerătore; încrucișătore 
francese, englese, austriaco, rusescl, ger
mane și italiene. De pe borduri se au- 
deau fluerăturl pătruncjătâre și sunet de 
tobe.

Un edificiu înalt, care se ridică la

oap o anecdotă din care puteam să fao cea 
mai frumâsă cronică? Și Pascal n’a avut 
nici interviewul niol cronica. După aoeea 
am înaintat în pressa acâsta în oare tre- 
buiam să cad. ’Mi-am pierdut aerul copi
lăros și adl câștig cele oinclflecl de mii de 
franoi pe an. Ei bine! nu este articol care 
să’ml fi făout publicându’l plăcerea pe 
care am avut’o asoundend în outia biuroului 
meu, pentru a* nu le mai scote niol-odată 
d’acolo, foițele de hârtie pe cart scrisesem 
visita mea la Nemours! Mă gândesc de 
multe ori că nu am slujit Literile așa cum 
voiam, de vreme ce am muncit așa de 
mult și n’am scris nici o carte. Și cu tâte 
acestea, oând îmi aduc aminte respectul 
pentru talent care m’a reținut să nu fao o 
indiscrețiune față de un Maestru iubit, îmi 
<jio „Dacă nu ai slujit Literile, nici nu la 
ai trădat. “ Și iată pentru ce acjl când Fau
chery nu mai trăesce, am orecjut că pot 
povesți ancheta pe care am făcut’o pentru 
întâia oră. Nu am scris alt ceva de oare să 
fiă mai mândru. („Cosmopolis11) 

intrarea portului, este conaoul, loouința 
guvernatorului general. In fața oonaoului 
se află un port și o casarmă, unde stătea 
peste <ji Abdulah-Pașa. Pe cheul portului 
se află o mulțime de âmenl, liniștiți, unii 
fumează și beau oafea împrejurul moscheei 
portului. Se pare oă e un tablou al păcii 
și al iubirii frățesol. Dâr oând vii mai a- 
prope, vedl îndată o linisoe sinistră. Este 
ceva înfricoșător în aer. Vorbesc încet și 
se privesc țintă în ochi; oând se mișcă, 
pare oă au plumb în piciâre... Și oe fel de 
âmenl sunt aoeștia?

Ceva mai oriental, mai pitoresc nici 
nu pote să esiste. Este o orgie de colori, 
un basm de strențe pompâse și de oos- 
tume ciudate și figuri marțiale. Costumul 
național Cretan oonstă din o cămașă albas
tră, șalvari largi, o eșarpă roșie oa brîu, 
oisme galbene din piele de capră, un fes 
asouțit întors pe ceafă — o cârpă arun
cată peste umeri, compleotâză oostumul. A- 
oest costum îl portă și cretenii creștini și 
musulmani, și Arabii și Negrii; nu lip- 
sesce niol o nuanță a oolârei pelii dela 
cel mai ourat alb și pănă la cel mai luci
tor negru.

Și între acești omeni se văd tineri 
oretenl îmbrăcați europenesoe — advocațl 
și doctori, cari au studiat la Atena — și 
deputațl serioși creștini cu bărbi venera
bile, cari numără cu religiositate bobele 
dela mătănii — nici o femeiă; ici colo 
câte o femeiă de Negru, îmbrăcată în 
strențe.

Stradele sunt strimte și murdare, ca
sele înaite cu geamuri de zăbrele, la col
țul stradelor fântâni maure ou inscripții 
turoescl. La porțile orașului se află posturi 
duple, âr pe strade circulă patrule da 
AsiațI în uniforme murdare. Cretenii spun, 
că acești spldațl barbari se amesteoă ou 
Creștinii, pentru ca apoi să se ia la bătaiă 
cu dânșii.

Porta Kalâ Kaprisâ, oare dă în șo
seaua spre Haleppa, e cu deosebire tare 
păzită. Aici a fost uois în 24 Mai oavasul 
consulatului ruseso, din oare causă s’au fă
cut masacre, cari au durat trei (jile.

SCIRÎ ULTIME.
Atena, 13 August. Ambasadorii 

puterilor astacji din nou au interpe
lat guvernul grecesc pentru trimi
terea de munițiune în Creta. Guver
nul grecesc răspunse, că a făcut to
tul, ca se pdtă satisface sfaturile 
puterilor, der agitația poporațiunei 
este atât de mare, în urma eveni
mentelor de pe insula Creta, încât 
guvernul nu mai e în stare se facă ni
mic mai mult.

Londra, 13 August. „Daily Chro
nicle* află că Euglitera și Rusia au 
ajuns la o înțelegere, său că sunt 
aprope de a se înțelege asupra modului 
de a procede pentru a libera Ar
menia precum și Creta de opresiunea 
turcescă. Armata rusescă se va în
sărcina să pacifice Armenia, pe când 
flota britanică îșl va lua aceeași sar
cină în Creta.

Roma, 13 August, piarul „Tempo* 
anunță, că regele George al Greciei 
ar fi hotărît să abdică dela tron din 
causa turburărilor din Orient și a 
ținutei marilor puteri față cu Grecia.

DIVERSE,
Călduri infernale. Se anunță din 

New-York, că acolo au ajuns căldurile la 
așa un grad teribil, înoât în 11 c. au mu
rit de căldură 48 de persone și sute de 
omeni au leșinat. In Chioago au murit în 
10 o. 25 omeni și \în 11 o., 31. Mai de
parte se depeșâză, oă oadavrele cailor 
perițl pe strade periolitâză salubritatea pu
blică.

Proprielar: Dr. Aurel Mure^ianu.
Redactor resjonsalil Gregorîu Sfiaior.
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Cursul fa bursa din Viena.
Din 13 August 1896.

Renta ung. de aur 4% • • < •
Renta de cordne ung. 4°/0 • • •
Itnpr. oăil. fer. ung. în aur 4’/2°/o • 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/0 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 
Bonuri rurale croate-slavone. . .
Imprum. ung. ou premii . . . .
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta de hârtie austr...................
Renta de argint austr....................
Renta de aur austr....................
Losuri din 1860...........................
Acții de ale Băncei anstro-ungară. 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 
Napoleondorl. . .........................
Mărci imperiale germane . .

Londou vista..............................
Paris vista..................................
Rente de cordne austr. 4%. .
Note italiene.........................

119.70
47.55

101.20
44.05

CupsuI pieței
Din 14 August 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.43 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump, 9.48 Vend. 9.51
Galbeni Cump. 5.55 Vend. 5.60
Ruble rusesc! Cump, 126. Vend. —.—
Mărci germane Cump. 58.30 Vend.
Lire turoesol Cump. 10.60 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei“ | 

â 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

122.20
99.50

123.65
101.60
121.80
97.20
97.-

152.75
138.50
101.60
101.60
123.65
145.50
962.—
387.75
360.75

9.51
58.6272

Sz. 5456-1895. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirâsâg, mint tlkvi hatoaâg kozhirre teszi, hogy 

Rațiu Jânos vegrehajtatonak Cocan Avisalom vegrehajtâst szenvedd el- 
leni 130 frt. tbke-koveteles es jârulekai irânti vegrehajtâsi ttgyebnn a 
fogarasi kir. jârâsbirosâg teruletân levo f.-szombatfalvi kozseg hatârân 
fekvo a 211 sz. tijkvben A f 2—22 es 24—55 rsz. alatti ingatlanokra 
299 frt., az 581. bz. tijkvben A f 1—5 rendsz. alatti ingatlanokra 35 
frt., a 748 sz. tijkvben A f 1. rendszâm alatt foglalt ingatlanokra az âr- 
yerest 105 frtban. ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte es 
hogy a fennebb megjelolt mgatlanok az 1896 evi Augusztus ho 29-îk 
napjân d. e. 9 orakor a Felsd-Szombatfalva kozseg hâzânâl megtartando 
nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi aton aloi is eladatni 
fognak.

Ârverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0’ât 

vagyis 43 frt. 9 krt keszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-âban 
jelzett ârfolyammal szâmitott es az 1881 evi november ho 1-ea 3333 
sz. alatt kelt igazsâgugyminiszteri rendelet 8 §-â'oan kijelolt ovadekke- 
pes ertek papirban a kikiildott kezehez letenni, avagy az 1881: LX. 
t. cz. 170 §-a ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl eldleges elhelye- 
zeserol kiâllitott szabâlyszeru elismervânyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogarason, 1896 evi Martius hd 24-en.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint telekonyvi hatosâg.

Or. iVIeszăros,
kir. albiro.

Sz. 42—96. tlkvi

Arveresi hirdetmenyi kivonat
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint telekkonyvi hatdsâg kozhirre teszi, 

hogy Catiavei Moise vegrehajtatdnak Mania Nicolae Man Serban es 
târsai vegrehajtâst szenvedd elieni 150 frt. tdke-koveteles es jârulekai 
irânti vegrehajtâsi tigyeben a fogarasi kir. lârâsbirdsâg teruleten levd 
Lissza kozseg hatârân fekvd a 2^1. szâmu tijkvben A f 1—4, 6—22, 
24—29. rendszâm alatt foglalt ingatlanokra az ârverest 448 frtban ezen
nel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte es hogy a fennebb megje
lolt ingatlanok az 1896. ev Augusztus ho 26-ik napjăn d. e. 9 orakor Lisz- 
sza kdzseg hâzânâl megtartandd nyilvânos ârveresen a megâllapitott 
kikiâltâsi âron aldl is fognak eladatni.

Ârverezni szândekozâk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0- 
ât kâszpdnzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyam
mal szâmitott es az 1881. evi november hd 1-en 3333. sz. a. kelt igaz
sâgugyminiszteri rendelet 8. § âban, kijeldlt ovadekkepes ertdkpapirban 
a kikiildott kezdhez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. § a ertel
meben a bânatpenznek a birdsâgnâl eldleges elhelyezeserdl kiâllitott 
szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogarason, 1896. evi Aprilis hd 20-ik napjân.
A fogarasi kir. jărâsbirosăg, mint telekkonyvi hatosâg.

Or. Meszăros,
kir. albiro.

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 1 ihiis S83S
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9.07
9.37
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11.10
11.27
12 30
12 57
109
1.16
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11.40
11.55

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40
9,09 2 62

10 40
11.21
11.49
11.59
12.29

8.05
5.45
9.02

11.33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

pl.

¥
sos.l,

JPl

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

80S. 1.55
7.—

0 4 45
5 ’ 5.39

6.08
6.19
6.57

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

Clușin .

6.12
6.41
7.16
8.- 

"1L55
4.40

i 5.10
12.00

4.16

5.07
5.14
5 59
6.29

11 25 ”830

12.55 _ I'^0
1 30
2.08
2.27
3.11
3.31
346
4.08
4 45
5 27
6 12
7.5(
8.37
9.07
9.40

10.26
11.—
12.26
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O

O o
Bc g
GCD*
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7
6 40
7.30
8.00

10.05
Sm 9 )

8.17
8.33
8.38|

9 09,

9.42
9.44'
9.59

10.22
10.51
11.12
12.26
12.58

1.15
1.34
2.09
2.19
3 01
3.31
9.30

Apahida 
Grhiriș . 
Cucerdea 
Uiuora . 
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Ciăciunel 
Biașiu . 
Micăsasa

SUS

iAb

2.48

Copșa-mioă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldidra

Spk} Brașov • • 

Ț Timiș . .
Y Predeal 

sos. Bucuresol .

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11T1

10.10
10 05
9.39
9.12

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

7.21
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.pei‘8- 
‘ 4.B5 

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
T.2B
6.48 

, 6 83 
, 5.67

5.20
4.14
3.32

6.20
8.10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2.26
1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48

”9?0&
8.28
8.01
3 16

7 33
7.53

11—
11.20

5—
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10.21
10.41

Ghiriș
- Turda
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person.
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de 

person.

5.05
4.45

10.30 3.20
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9.12
8.52
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doTren 
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11.55
1.25
1.48

4.34
6.16
8.42

7.10
8.50
9.16
2.05
3.58
6.35

pl.
3 13
3 39 sos. 1

I9

Copșa mică 
Ocna . .

80S.

cl. J Sibiiu .
Avrig .
Făgăraș pl.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12.57

6.25
K07
4.40

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16
4.30

S i bb» e r 1 a (Piști) — Bl u n e <8 6 «• a
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mixt |
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6.15 11.35 4.25 10.28
v

Simeria . . . .
AV»1 4.50 10.25 3.10 8.34

6.38 11.54 4.48 10.46 J Cerna.................... 4.34 10.05 2.54 8.14
, 7.13 12.20 5.23 11.12 Hunedora . . . • •

l 4.10 9.38 2.30 7.45

58 r » m v — ’Si e 1* ii e s t• i
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

7.44
6.20

1.29 S31
12.05 7 20

8.35
10 28

4.55 4 30 
K36 5.49
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mixtu [ mixta
I

3
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mixtu.

Brașov
Zerneștl

u d — T i

4.— J 9.10 4.20 w Mureș-Lndoș .... 3
6.46 7.21 2

5 03 B10.28 5 35 Z a u............................. 5.49 6.24 =12 Ș
6 48 ?12 41 Țagu-Budatelio . . . 4.50 9.4q
7 38 £' 1.54 o St. Mihaiu de câmpie . 3 44 8.46
8.33 | 3.02 Uț a Lechinta........................ J- •—< 2.48 7.43
9 07 §3 41 ■ * a

1 Ș.-Măghiărtiș .... ■ 2.01 6.52
9.59 £■ 4.55 o Bistrița........................... % O d 1.16 5.551
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Cucerdea — Oșorheflu — B£eg8a.-săsesc.
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5.12 10.27 5.26 1.14 SOS. )
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


