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INSERATE ce pTimesola Adml- 
HlatrEțluna în Bra.gov și la ut- 
mătârele Blmrl da anunclurl: 

lyi Viena: jf. /him, Hnnrtch 
Schalck, Rudolf Xosw, 1. Oppsliks 
Kachfolger; J.nton Oppeifk, J. 
Dantuocr, în Budapesta : A. V. 
GoldbergsTg, Xcksistn Bernat: în 
Bucureflci; Agenco Havas, 8uc- 
onraalo de Jfcoumanie; în Ham
burg: Karoiyt & Ltebmann.

Prețul Inserțtanllor: o seria 
parmond pe e eoidnă 8 er. și 
80 cr. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Re clame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. Hau 30 bani.
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Abonamente nentru Anstio-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șeae luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe an.

Pentru România si străinătate:
Pe un an 40 franci, pe șâae 
luni 20 fr., po trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

Se prenumeră la tdte oficiale 
poștale din întru și din atară 

și la dd. colectori.
IHamtH jam Brasot 

administrați un ea, piața ?aare, 
Târgul Inului Nr. 30 '■! etaedu 
I.: pe un an 10 fl.. po șece 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusul în casă: Pe nn ».n 
12 fl., pe 0 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un eaempiar 5 or. v. a. 
sbu 15 bani. Atât abonamen
tele cftt și in ser ți uni le sunt 

a se plăti înainte.

Nr, m. Brașov, Luni-Marți 8 (30) Ootomvre 1886.

Nou abonament

IAZ1U SMSîWAIZH
t'ss 4 Octomvre st. v.

s’a «leseiais no m abonament Ja 
«are iiivităma pe toți aimieSÎ șS spri- 
jiMiîtorn fotei mostre.

■Prețul absnamenftutai»
Pentru Âustro-Ungaria:

pe uzi. a.zi ................................. 12 £L
pe șese luzi-î. ................................. £5 fl.
pe trei luzii ................................. 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe tlzx azi ...................... "iO franci
pe șese luni...................... 20 „
pe .trei luzii ...................... 3-0 „

Abonarea se pote face mai nșor 
prin masadate postaSe.

Atlministrațiunea
„Șsaxeteî Transiivanoeti*1'.

Părerile contrarilor.
Până acuma dintre thte fiarele 

unguresc! numai doue s’au ocupat, 
în nisce raporturi datate din Tran
silvania, de conferența generală a 
alegătorilor noștri convocată la Si
biiu. Aceste și sunt foile, cari aduc 
cele mai dese și amănunțite rapor
turi despre cele ce prind cu urechia 
corespondenții lor, că s’ar petrece 
între noi.

De astă-dată pare înse că n’au 
multe de spus și deci vorbesc des
pre cele ce au premers convocărei 
conferenței și despre cele ce se pre
pară de mâna lungă a politicei, care 
numai spre înaintarea scopurilor nos- 
tre naționale nu militeză.

Forte caracteristic este, că ni-se 
spune indirect, cum Banfîy voesce 
se paraliseze politica națională ro
mână, înjghebându-și un grupuleț 
de mameluci tineri români, care se 
umple pipa cinstitului baron la șe- 
Țetorea dela Pesta a aleșilor „na- 
țiunei“.

Nu cum va între acești tineri e 
numărat și vestitul famul dela Nă- 
seud al lui Banfîy ? Despre acest fa
mul credincios aflăm, că de astă- 
dată candideză „serios" în cercul Nă- 
seudului și că lista noilor deputați 
guvernamentali va fi împodobită și 
cu numele Csokân Jânos.

Cu întrebarea, decă autoritățile 
vor permite, ori nu ținerea confe
renței naționale române, se ocupă 
numai „Egyetertes", trăgând cu in- 
tențiune o paralelă între modul con
vocărei „Sachsentag“-ului și a con- 
ferențelor române naționale.

Se’nțelege, că conclusiunea nu 
iese în favorul Românilor.

Nu seim, ce față vor face de 
astă-dată autoritățile, der aflăm a fi 
de interes se împărtășim publicului, 
cel puțin în estras, mersul ideilor 
politicei, ce se clocesce față cu noi 
Românii în cabinetul lui Jeszenszki, 
care conduce chiar și Alegerile în 
ținuturile locuite de naționaiități.

Atragem din nou atențiunea 
Românilor asupra acestor uneltiri; se 
vegheze și se se apere pe ei și pe 
popor în contra lor!

„Acțiunea electorală a Valahilor".
^Budapesti Hirlap^ bine cunosout în

tre 4iar0le maghiare oa acela care are cele 
mai dese raporturi despre cele oe se petreo 
sâu s’ar petreoe între Români, debutâză și 
în numărul său de Sâmbătă cu un raport 
speoial datat chip — ca se se abată aten
țiunea — din orașul Brașov. In acest ra
port se indrugă multe verdi și uscate des
pre stăruințele Românilor ardeleni de-a 
afla resultatul visitei monarchului nostru 
în Bucuresol, în ce privesce nisuințele nos- 
tre naționale, și despre pretinsa nemulță- 
mire a tinerimei valahe ou politioa de pa
sivitate.

Cu privire la politica de pasivitate 
raportorul quasi brașovân al foiei unguresol 
spune, oă dintre elementele tinere mai 
mulțl ar fi aplecați, oa, dâcă nu altfel, oel 
puțin să facă așa ca Sașii, și să între în 
politica activă; s’a mai dus vestea, că mai 
mulțl s'au presentat la Banffy pentru man
date, și că Banfîy va nimioi, prin consti
tuirea unui grup de partidă guvernamen
tală română, cea mai gravă acusațiune a 
străinătății, că Românii nu sunt represen- 
tați în parlament. Grupul aoesta parlamen
tar de partidă guvernamentală română ar 
fi să fiă compus, după raportor, din vr’o 
10—15 „gigerll“ români.

In țața acestei stări de luoururl, Ro
mânii s’au Întrebat, dice raportorul, că ce 
să facă, acum ? S’a vădut necesitatea unei 
conferențe, der oum să se intrunescă confe
rența, când cea dela 15 Maia a fost oprită? 
S’a die atunol, oă oonferența aceea a fost 
oprită numai de autorități, âr guvernul n’a 
răspuns. încă la recursul înaintat, deci nu 
este eschis, oa ținerea conferenței să fiă 
permisă.

Astfel, d’ce raportorul (ungur?), Dr. 
Rațiu a convocat o conferență confiden
țială pe d'ua do 14 Ootomvre la Sibiiu ; 
acesta s’a și întrunit, și a opinat, oă află 
de iipsă conchemarea conferenței naționale 
pe diua de 24 Ootomvre.

Raportorul termină apoi din ouvent 
in cuvânt așa :

„Acum se nasce întrebarea, că ce fel 
de soop posit,iv are acestă nouă acțiune ?

„Omenii lui Rațiu di°i că 1& cas decă 
guvernul nu va permite ținerea acestei con
ferențe, atunol e evident, că visita monar- 
ohului în BucurescI nu va avă niol o con
secință, șioă pentru Români situația a ră
mas neschimbată. Decă va permite, atunci 
permisiunea va fi o asigurare pe față, ba 
mai mult ogaranță, pentru faptul, că oon- 
seoințe'e visitei din Buouresol vor fi favo
rabile ou privire la românism, și de aceea 
oonferența națională, ce se va ține la 24 
Ootomvre, ar enunoia numai următorele : 
Românismul rămâne și mai departe pe 
punctul de vedere actual de pasivitate, pănă 
oând legile electorale nu vor fi modificate 
în părțile ardelene cel puțin într’atâta, în- 
oât să fiă egale cu dispoeițiunile legei 
electorale, valabile dinoăce de dălul Cra
iului.

„Dâcă dieta viitâre ar modifica în 
înțelesul acesta legea eleotorală, atunol o 
oonferență viitore ar modifica și programul 
dela 1881 dela Sibiiu și încă așa, oă ar 
enuncia activitatea, și ar lăsa se cadă punotul 
privitor la autonomia Transilvaniei în con
vingerea, oă susținendu-șl oelelalte preten- 
siunl, totuși ar fi ou putință de a se înțe
lege pe basa acâsta cu ori și ce guvern 
maghiar.

„Acesta este ioona situației politicei 
naționale române în raport ou viitorele 
alegeri, și astfsl candidații guvernamentali 
său oposiționall de prin cercurile electorale 
loouite de Români n’au nici un motiv de 
a fi îngrijațl, că tirtipurile lor vor fi tur
burate prin activitatea naționaliștilor ro
mâni".

* *
*

Sub titlul „Acțiuni ale naționalități
lor", vedem și în „Egyetărtăs" de Dumi- 
neoă un raport special, oare se ocupă însă 
nu numai cu Românii, ci și cu Sașii. Ra
portul sătnănă ca ou cu ou ou al lui „Bu
dapest Hirl." în oe privesoe mersul idei
lor, așa că îți vine a crede, oă derivă din 
aoeeașl pănă, care și-a mutat numai de 
astă-dată data la Sibiiu, unde, credem, 
este a se și căuta isvorul raporturilor.

Vorbind despre Sași cjioe:
„Cu ooasia alegerilor se va mai 

pune în mișcare și oomitatul nostru locuit 
de naționalități, care de-altmintrelea este 
anost. Mai întâiă vom avă „Sachsentag" 
în 22 a lunei curente. Ce însămnă ărășl 
aoesta? — va întreba cetitorul maghiar, 
care trăesoe departe de classioa patriă de 
odiniără a celor trei națiuni și patru con
fesiuni. Și „Saohsentag“-ul a fost pănă 
acuma un astfel de „Rumpfparlament", oum 
au fost oonferențele naționale ale Valahi
lor, numai oât, firesce, cu un program 
mult mai moderat și nu pe basă represen- 
tativă, oa acelea".

Vorbesce apoi de ivirea pe scenă a 
partidei Sașilor „verrjl" și 4^coj aceștia 
în timpul dm urmă au urgitat oonohiăma- 
rea „Sachsentag“-ului, ca să dovedăscă, că 
cei de sub flamura lui Wolff nu sunt în 
stare a dobândi dela amioiția lor ou 
Banffy niol măcar permisiunea ținerei unui 
„Sachsentag". „Mai ou semă au urgitat 
acestă ținere, după oe Banffy a deolarat 
în parlament, că nu va permite formarea 
de partide politice pe base de naționali
tate. Au cre4ut, că astfel vor prinde pe 
Wolff (conducătorul Sașilor), der acesta 
este un harnic politician și, oa se potă 
țină „Saohsentag“-ul, a oonchiămat pe ale
gătorii din fundul regiu pe basa progra
mului săseso, der fără deosebire de confe
siune și naționalitate; ou acăsta a căcjut 
caraoterul național al adunărei și guvernul 
nu pote să facă escepțiunl formale față ou 
conchiămarea. „SachseDtag" va fi deol, der 
firesce nu în înțelesul dorit de Sașii 
„vercjl"...

Trecând la Români, raportorul 4*ce : 
„După Sași au intrat și Valahii în 

acțiune, căci sunt de părere, oă dăoă 
nu vor face oeva, nu numai că nu 
vor mai respecta alegătorii români passi- 
vitatea de atâtea-orl anunțată, dăr Banffy 
va da mai multor tineri români și man
date guvernamentale, numai ca să arate 
lumei, că politicii naționaliști români nu 
representă adevăratele sentimente ale Ro
mânilor".

Vorbesce apoi de conferența confi
dențială dela Sibiiu și sfirșesce 4icând, că 
convingerea generală ar fi, oă ținerea con
ferenței conohiămate tocmai așa nu o vor 
permite autoritățile, cum n’au permis’o în 
luna lui Maifi.

Bmpresiuni și reffîexiaairaî.
Brașov, 7 (19) Ootomvre.

Stimate D-le Redactor! Cred, oă nu 
voiu face rău, dăcă vă voîu desorie aid fu

gitiv unele impresiunl, pe cari le-am primi 
în aceste trei 4*1® din urmă, în cari orașul 
nostru, escepționând părțile loouite de Ro
mâni, furnioa de străini împintenațl și stră- 
luoea în splendorea trioolorelor maghiare 
și a oâtor-va stâgurl săsesol — tote spre 
mărirea și ridicarea festivității inaugurării 
monumentului lui Arpad de pe Tâmpa. 
Compatrioții noștri sași sâu „we^ri"
oum se mai numesc ei, se întreceau în a-șl 
oferi serviciile milenarilor, venițl împreună 
cu ministrul de interne Perczel Dezso din 
Budapesta, apoi din prejurimea Brașovului 
și de prin Săcuime.

Pe noi, Românii, puțin ne dâre oapul 
de sărbările lor milenare, de aceea nici nu 
mă voiu dimite în detailuriie desorierii fes
tivităților, oi mă mărginesc a-ml schița pe 
scurt impresiunile, primite.

De tot ce au putut să se bucure „mi- 
lenarii“ mai mult a fost timpul frumos și 
favorabil, pănă oând arangiarea festivită
ților și decurgerea lor au fost cât se pdte 
de monotâne și triste.

începând dela sosirea episcopului să
seso Muller din Sibiiu și pănă la coborîrea 
^jubilanților^ de pe Tâmpa, totul părea a 
fi sforțat. Entusiasmul era numai oa tras 
de păr, ba pănă și caii din banderii steteau 
cu capurile plecate.

Sașii s’au absținut dela ser
barea milenară, ba și-au manifestat des- 
interesul față ou ea și prin aceea, că în 
4iua, în care era Rșteptat ministrul, ei 
luară jos de pe casele lor tâte deoorațiu- 
nile, cu cari le împodobiseră cu o 4i mai 
’nainte în onârea episcopului lor săsăsc.

Banderiul cu care au condus pe mi
nistrul Perozel dela gară, la sosirea sa în 
Brașov, a fost mare, însă o’un aspeot mai 
mult tragio-oomic: călăreții sași posomoriți 
și apatici, Ciangăii urîțl și murdari. Nu sciu 
4ău. ce-șl va fi gândit d-1 Perczel, când a 
plecat dela gară spre oraș în mijlocul unei 
escorte, pe oare totuși arangiatorii au voit 
să o mai împodobescă prin aceea, că au 
oump'țrat pe doi Români renegați și pe 
doi Țigani din Săcele, oarl îmbrăcațl în 
costume românescl călăreau „mândri" și 
„fâloșî" pe lângă trăsura ministrului, for
mând garda de elită

Cât pentru banderiștii sași, totuși Vi
neri, câDd au adus pe episcopul lor erau 
mai veseli, âr Ia sosirea ministrului, cu tâte 
că și de rândul aoesta au căpătat o taxă 
de 1 fl. 50 cr. de cal, și au putut odihni 
peste nopte, păreau a fi eșofațl, oa și când 
ar fi oălărit o 4* întregă.

Trec peste recepțiunile, cari au urmat 
după sosire, și la cari, după oum am au4it, 
ministrul stătea ou manile în buzunar ca 
și un nemeș proprietar dela țâră, care-șl 
primesce pe arândașii săi.

Nu mai voeso să aminteso nici reu
șita deplorabilă a serenadelor festive de 
Sâmbătă sera; vrâu însă să accentuez nu
mai atâta, oă erl dimineță, când mă aș
teptam să văd un conduct festiv, urcându-se 
pe Tâmpa, nu vă4ui decât o disordine și 
0 gălăgiă esemplară. Nesce musiol oine 
seie de pe unde, cântând cu falsețe ad
mirabile, pleoară de capul lor înainte spre 
Tâmpa; într’un târ4iu urmară apoi vre-o 
oâțl-va panduri îmbrăcațl cu șinore; apoi 
ârășl într’un târ4iu veneau, fără nici o or
dine nesce corporațiunl și școlari; în fine 
ministrul Perczel însoțit de fișpanul Maurer 
și de câte-va kalpacurl și dolmane urmă 
încet pe trotoarul de pe „Târgul Inului" tot 
borborosind de credeai, că-șl reciteză vor
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birea, ce avea s’o țină lângă statua lui 
Ărpâd.

Ne uitam de jos oum „milenarii" în- 
cunjurară statua, strigară oâte-va „âljen-“url 
musica intona „szozat“-url și ne gândeam, 
oă și Tâmpa trebuie să să mire, că âre ce 
pârtă de astă-dată în spate ?

In fine la 2 âre „jubilanții" începură a 
se coborî din vârful dâlului. Ajungând în 
oraș, tocmai la eșire din alea de sus însă 
ce să vadă oohii lor? O oavaloadă admira
bilă de 80 Juni albi și Curcani români bra
șoveni, îmbrăcațl în costumele lor frumâse 
și pitoresc!; ei călăriau mândri ca nisce 
șoimi de munte pe stradele Brașovului spre 
gară, pentru de-a întâmpina pe nou alesul 
și sfințitul lor preot dela biserica St. Ni- 
oolae din Soheiu. Urmă după ei un lung 
șir de trăsuri, pline cu inteligență și popor 
român. Ospeții milenari priveau surprinși 
la acâstă priveliște neașteptată și impuitâre, 
și-i au4ei întrebând : „Vârjâk az olâh pus- 
pokot?" (Așteptă pe episoopul român?), 
despre care unii în naivitatea lor credâu, 
că vine să aducă omagiele întârziate re- 
presentantelui guvernului la serbarea mi
lenară din Brașov.

Dâr curând s’au convins de amăgirea 
lor! Nu trecu o âră și âtă se ivesce oon- 
voiul român, venind dela gară cu noul 
preot.

Am audit vorbindu-se, că ministrul 
Perczel, șecjând într’o trăsură cu fișpanul 
ar fi văqut din depărtare frumosul oonvoiu, 
și desigur, că acâstă ultimă impresiune oe 
a dus’o cu sine din Brașov îl va fi făcut 
să se îndoiâscă, că Românii ar fi așa de 
sălbatici oum îi crede el, și așa de neculțl 
cum pâte îi i-a descris colegul său Banffy, 
și de sigur, că în calea sa pănă la Buda
pesta va fi zărit în vis de mai multe ori 
pe mândrii Juni dela pâlele Tâmpei, și se 
va fi gândit, oă ore astfel de âmenl cu 
atâta simț pentru obioeiurile lor naționale 
pot fi despoiațl vr’odată ou puterea de 
limba și de naționalitatea lor ?

S.

întrunirea cluburilor electorale.
CONVOCA RE.

Alegătorii români din orașul și co
mitatul Brașovului sunt convocațl la adu
narea generală, oe se va ține Joi j,în 
10 (22) ;Octomvre 1896 la 2 ore după 
amâdi în sala oea mare a hotelului central 
Nr. I.

Ordinea Zilei: a) Reconstituirea clu
bului electoral pentru viitorul period; b) 
alegerea bărbaților de înoredere, cari vor 
ave să participe din oele patru cercuri 
eleotorale ale aoestui comitat la conferența 
generală dela Sibiiu.

Brașov, 16 (18) Oct. 1896.
Dr. A. Mureșianu.

Convocare. Alegătorii români, apar
ținători oeroului eleotoral dietal al Aiudului 
să învită cu onâre la oonferența, ce să va 
ținea în Blaj Mercurl in 21 Octnmvre n. la 
orele 4 d. a. în sala cea mare dela hotelul 
„Univers", pentru alegerea alor doi băr
bați de înoredere la conferența electorală 
generală a alegătorilor dietall români din 
Transilvania și Ungaria convocată pe 24 
Ootomvre n. — Blașiu la 18 Ootomvre n. 
1896.

Dr, Aug. Bunea. A. C. Domșa.

Convocare. Alegătorii români din ambe 
cercurile electorali ale Clușiului sunt in
vitați ou tâtă onârea la conferența eleo- 
torală, oe se va ținea Marți în 20 Oot. 
st. n. la 6 âre în casina română din loo.

Obiectele : 1) Reorganisarea clubului
eleotoral. 2) Alegerea a 4 membru pentru 
oonferența generală electorală convocată pe 
24 Oct. a. c. la Sibiiu.

Din ședința olubului electoral ținută 
în 18 Oct. 1896.
Alesiu Pop, Basiliu Podoba,

v.-preșied. secretar,

Convocare. Stând în pragul alegerilor 
dietale, alegătorii români din comitatul 

Turda-Arieș prin asta se convocă la o a- 
dunare, care se va ținea în Turda la 22 
Ootomvre n. Ia 11 âre a. m. în otelul 
„Central".

Obiectele vor fi: Consultări ou pri
vire la alegerile dietall și alegerea a doi 
delegați pentru conferența electorală ge
nerală, ce se va ținea în 24 Ootomvre st. 
n. în Sibiiu. — Turda, 18 Ootomvre n. 1896. 

loan Mesaros, Ales. Pop Romonțianu 
preș, clubului elect. secretar.

P. T. In fața alegerilor dietale și pro- 
vooațl de mai mulțl bărbați de ai noștri, 
oonohemăm prin acesta oonferența alegă
torilor dietall români din Comitatul Solnoc- 
Dobâca pe 22 Ootomvre 1896 la 10 âre 
înainte de amiadl în oanoelaria advooatului 
Dr. Todor Mihali, la care avem onâre a 
învita pre toți alegătorii dietall români.

Unul dintre objeotele conferenței va 
fi și alegerea bărbaților de încredere pentru 
oonferența generală a alegătorilor români, 
care are se se țină la Sibiu în 24 Octom- 
vre 1896.

Bees 17 Ootomvre 1896.
August Munteanu. Dr. T. Mihali.

A cui e Budapesta?
La întrebarea acâata răspunde 

„Alkotmâny" într’un articul scris 
din incidentul actualelor corupțiunî 
electorale, cjicend între altele:

Budapesta este oraș europân, dâr nu 
e capitală unguresoă. Ea este cel mai mare 
oraș jidovesc de pe întreg rotogolul pămân
tului, deore-ce nicăirl nu se găsesc la un 
loo 150,000 de Jidani, oum se găseso aioi 
(în Budapesta), unde ale lor sunt palatele, 
ale lor fabrioele, ale lor băncile, ale lor 
sunt firmele comerciale, a lor este casa 
orașului, a lor camera advooațială, a lor 
pressa și edificiul „Lloyd".

Și guvernul lui Banffy atârnă dela 
ei (dela Jidani); dela ei primesoe ba
nii pentru alegeri, Jidanii îi croeso po
litica, ei țin partida liberală legată, și 
pe deputății liberali îi iau în serviciul 
intereselor lor.

Așa-dâră opiniunea publică a Buda
pestei nu este independentă, ba e oea mai 
dependentă de Jidani și de guvern în în- 
trâgă țâra. Aici, așa-dâră, o oposițiă mai 
însămnată nu esistă, însă pentru aceea în 
sînul poporului totuși esistă „partidă po
porală", numai oât acâsta este acum su
primată. O vom libera-o noi acușa, după 
ce vom ajunge la guvern... Deși „partida 
poporală" n’a pus în candidațiă 400 de 
persâne, oum a făout guvernul, pentru 
aceea totuși între partidele oposiționale 
ea are cei mai mulțl candidați. Dâoă ale
gerile ar fi pure, acum imediat am ajunge 
la guvern și numai decât am faoe revisia 
(legilor politioe-biserioescl.) Dâr în urma ti- 
răniei guvernului lui Banffy și a alian
ței ou partida Kossuthistă, numai peste 
oincl ani vom putâ avă majoritatea și 
atunci revisiunea va și urma...

Adunarea despârțementului II 
(Zernescl) al Asociaținnei.

Bran, Ootomvre 1896.
In 6 Ootomvre st. n. și-a ținut al 

II-lea Despărțământ (ZârnescI) al Asooia- 
țiunei adunarea generală în Bran. Se ho- 
tărîse anul trecut, ca ou ocasiunea acâsta 
să se arangeze și o esposițiă din tote ra
murile industriale și economice ale popo
rului român de aici. Acâsta însă nu s’a 
putut din mai mult motive justificabile, pe 
oarl Ilustritatea Sa D-l Cav. de Pușcariu 
ni-le arăta destul de clar.

Ce privesoe adunarea în sine nu ne-a 
mulțămit aprope de loo, deore-ce, afară 
de inteligența Brănână și jur, poporul Bră- 
nean a lipsit total. Un singur Român din 
popor n’ai putut vedâ la acâstă adunare.

D-l director al despărțământului, ad
vocat Nicolae Garoiu, îșl și esprimâ nemul- 
țămirea în vorbirea de deschidere, Zi°®nd 
între altele: „Mă simt tare nemângăiat, 
D-lor, când pe lângă cununa frumâsă de 
inteligență, nu pot vede un singur țăran 

român, pentru a oărui desvoltare culturală 
și economioă alergăm în tot anul în mij
locul poporului, oa cu cunosoințele nostre 
să contribuim la înaintarea lui culturală. 
Nu soiu ce ar fi causa acestei aparințe în- 
tristătâre; presupunerile mele nn vreu să 
le justific atribuind causa D-lor Vâstre, ca 
unora, cari ar trebui să stațl în cea mai 
intimă legătură cu poporul, informându-1 
despre tot oe se face pentru el. Ajunge 
dâoă vă declar, că nu mă pot entusiasma 
pentru niol o idee, când lipsa poporului 
românesc dela acâstă adunare lasă un gol 
neșters în sufletul meu, un gol supărător 
în acâstă adunare. Dee DumneZau, oa în 
viitor acâsta să nu se mai întâmple".

Aoâstă opărâlă a atins pe toți mem
brii de față, adunarea a decurs fără nici 
un entusiasm.

Propuneri maroante nu s’au făcut. 
S’a presentat o interesantă disertațiune de 
cuprins bogat higienio, luorată anume pen
tru popor, de d-l Dr. Stoica, medicul oer- 
cului. Disertațiunea s’a oetit, durere numai, 
oă munca plină de rodn’oiă a d-lui medic, 
care se interesâză cu vervă adevărat apos
tolică de sănătatea poporului, în al oărui 
mijloo luorâză, a fost așa de rău răsplătită 
prin faptul, oă poporul român din Bran 
pentru oare a fost întocmită, lipsia total.

Pe lângă preoțimea Brăneană, care 
s’a presentat aprâpe complet a fost de 
față și d-l fisolgăbirău Borosnyai și oape- 
lanul rom. cat. din Bran Martonfi.

Mulțămită stăruinței D-nei și D-lui 
doctor Stoica, s’a dat și o masă comună, 
unde s’au rostit toaste frumose și petreou- 
răm în animațiă mare. La acâstă masă au 
luat parte și mai multe persâne distinse 
din Bran.

Numărul membrilor ordinari s’a mai 
sporit cu vre-o 6.

Dâe Dumnefleu, ca în viitor adună
rile despărțământului să fiă mai succese și 
mai însuflețite.

T. D. C.

Congregația comitatului Făgăraș.
Comit, făgărașului, Ootomvre 1896.
In 14 Ootomvre n. o. s’a ținut adu

narea munioipală de tâmnă a comitatului 
Făgăraș. Peste tot adunarea a decurs li
niștit. S’a iscat o discuția mai viuă la punot 
3, privitor la „Raportul scaunului scon- 
trar". rnoă în ședințele anteriore s’a fost 
decis, ca să se ia măsuri severe, ca indi
cele despre evidențele banilor orfanall, cari 
pănă aci erau în regulă, să se aducă în 
ordine. Ou acâstă ooasiune d l Dr. Șenchea 
sulevâ din nou Gestiunea, imputând negli- 
gență vădită, deâre-ce nici aoum oausele 
orfanall nu sunt în regulă, deși numărul 
amploiaților s’a sporit. Atrage atențiunea 
fișpanului și pretinde sanarea răului în 
timpul cel mai scurt.

La acâsta se scâlă președintele scau
nului orf. și Zioe, oă e greu a se face re
gulă, deâre-ce numele vin schimbate și nu 
așa după cum le au ei în evidență.

Dr. Șerban replică, că aoâstă apo- 
maliă se întâmplă în urma șovinismului/șu- 
chiat al amploiaților, oarl schimbă nu’mele
numai să se pâtă reoomanda grațiqf mai 
înalte, oăloând în piciâre legea de /națio
nalitate. Spune, oă nu-i mirare, dâcă pre
ședintele nu-șl cunâsce afaoerile orfanall 
când din Paraschiva fao Piroska, din Mae- 
ruț-Marucz, schimonosind numele de bo
tez și familiă ale bieților orfani. Românii 
erump în aprobări sgomotâse. „Poitașii" 
strigă „elăll*. Se nasce un sgomot infernal. 
Președintele sună clopoțelul și ou voce 
amenințătore închide discuția, trăgând în 
mod arbitrar dungă peste socotâla întrâgă. 

încă ceva: S’a făcut un statut de pă- 
durărit. D-l căpitan Stanciu, oa membru al 
comisiunei de oensurare studiând acel sta
tut, a propus reieptarea lui ca neacomodat. 
Se miră oum de oomitatul îl aduce din 
nou la desbatere, după ce d-sa l’a respins 
oa neacomodat. Ca să ne arate și motivele 
pentru ce l’a respins, binevoi a ne arăta 
cuprinsul unor paragraf!, cari nu conțineau 
nici mai mult, nici mai puțin, decât darea 
pădurilor în administrația statului; ba unii 
paragrafl cuprindeau astfel de oondițiunl, 

încât proprietarii de păduri deveneau prin 
ei adevărațl iobagi ai păZ'torilor de pă
duri.

Nu mai espun pretensiunile formulate, 
căci e ceva de neînchipuit în acest timp 
de lumină. Se vede, că d-nii au gândit, că 
vor soâte-o la cale mai ușor și apoi plă- 
tesoe Române, oă ai pe cine ținâ. După o 
desbatere meritorie însă, proiectul s’a res
pins cu adausul, ca să se dea comunelor 
și proprietarilor spre studiare, și numai 
după ce îșl va face fiă-care observările 
sale să se trimită din nou la comitat, 
având a anoheta asupra aoestora o comi- 
siune de esperțl, cunoscători de tote îm
prejurările looale referitore la aoest sta
tut. Peste celelalte obieote s’a trecut în 
linisce. Ce privesce membrii" români, s’au 
presentat în număr corespundător.

T. d. C.

SCmBLE OSLEL
— 7 (19) Octomvre.

Măcelul dela Mehadica în congrega- 
ținnea comitatului. In congregațiunea co
mitatului Caraș-Severin, ce s’a țiuut în 15 
și 16 Octomvre n. o., vioe-șpanul comita
tului a raportat și asupra cunosoutului mă- 
oel dela Mehadica. Era de prevăZut oum 
are să fiă acest „raport". Vice-șpanul spuse 
scurt și simplu, oă el a studiat causa „pe 
basa datelor ofioiose" și a aflat, oă ^singur 
poporul român din Mehadica portă vina la 
sâvîrșirea acelui măcel*. Membrul Coriolan 
Brediceanu, apărătorul Mehadicanilor, a 
cerut și propus suspendarea și punerea în 
ceroetare disciplinară a solgabirăului, no
tarului și primarului, dâr punându-se pro
punerea la vot, ea a fost respinsă. Așa-dâră 
de-ooamdată afaoerea măcelului dela Me- 
hadioa ar fi „resolvată". Gendarmii au luăt 
pe bieții âmenl la gonă, fugind după ei 
prin sat și împușoându-i dela spate, — âr 
vina pentru aoâsta o pârtă „siugur popo
rul român", cel împușoat și măoelărit! Mai 
auZitu-s’a undeva o judeoată oa asta?... In 
aceeași congregațiune s’a primit fără niol 
o sohimbare proieotul de regulare a oou- 
pațiunilor făcute în izlazele comunale din 
fosta graniță, lucrat de d-l Ilie Curescu și 
soții, âr d-l Dr. Dobrin a făout o interpe
lare în oausa propunerii limbei românesol 
la gimnasiul din Lugoș.

—o—
Instalarea nou alesului preot dela 

biserica S.-lui Nicolae din loc, după cum 
am anunțat în numărul trecut, s’a săvîrșit 
erl. Preotul instalant, d-l Dr. V. Saftu, so
sind dela Sibiiu cu trenul accelerat de 
după amâZl, a fost întimpinat la gară de 
un număr fârte mare de popor și inteli
gență din loc, în numele cărora l’a salutat 
d-l prof. A. Vlaicu, la oare d-l Dr. Saftu a 
răspuns,fiind ambele vorbiri urmate de urări 
de „să trăâscă" ale celor presențl. Conduotul, 
care era imposant, pleca apoi spre oraș, 
mergând în frunte un banderiu de vre-o 
80 de călăreți, în frumosul și curatul lor 
port național. Unii dintre ei purtau stin
darde în co'orl românesol ardelenescl, parte.. 
unioolore, parte bicolore. Admirabili erau 
cu deosebire oălăreții albi, cari în costumele 
lor uniforme și de-o rară frumseță, deco
rați ou brâne, cu pantliol și ou oocărZi na
ționale la căoiull, atrăgeau atențiunea lu- 
mei și invidia streinilor, oarl totl se gră
mădeau pe strade pentru a-i privi. Bande- 
riul era urmat de-un șir forte lung de tră
suri, în număr de vre-o 60. In total, cou- 
duotul a fost cât se pote de frumos. D-l 
Dr. Saftu a fost condus în biserioa S.-lui 
Nicolae, unde l’a salutat d-l protopop Pe
trie, la care d-l Saftu a răspuns mulțumind 
atât d-lui protopop Petrio, cât și d-nului 
protop. Voina pentru bunăvoința, ce i-au 
arătat, și promițând, oă va lucra ou devo
tament pentru binele poporului și interesul 
biserioei. La urmă noul preot fu oondus la 
locuința sa, petreout de mulțimea publicu
lui adunat.

•— o—
Adunare coinitatensă. AstăZl la 11 

âre a. m. s’a ținut adunarea estra-ordinară 
comitatensă a oomitatului Brașov, al cărei 
obiect a fost cetirea resoriptului regesc, 

I
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prin care se provocă comitatul a lua dis- 
posițiunl privitor la alegerea deputățiilor 
dietali pentru dieta convocată pe 26 No- 
emvre c.

—o—
Căletoria Suveranilor ruși. Maiestă

țile Lor rusesoî și marele duce de Hessa 
au sosit în 16 o. la ora unu și y4 în Ham
burg și au fost Drimițî de împărătâsa Fre
deric, generalul Wittich, oa representant al 
împăratului și de autorități. Majestățile Lor 
au asistat la punerea primei pietre a ca
pelei rusesoî, apoi s’au dus, în mijlocul 
aolamațiunilor mulțimei, la oastelul Frie- 
derichshoff, unde s’a servit un lunch. La 4 
fire săra au plecat la Darmstadt, însoțite 
pănă la gară de împărătâsa Frederic. Se 
asigură, că Majestățile Lor rusesoî vor sosi 
Dumineoă în Wiesbaden, ca să facă o vi- 
sită marei ducese Constantin.

—o—
Noul archidiacon al părților sătmă

rene. Cetim în „Familia*4: Aflăm cu buouT 
riă, că E3c. Sa episcopul Mihail Pavel a 
numit archidiacon al părților sătmărene și 
selăgeue, aparținătore dieoesei de Oradea- 
mare, pe d-1 Dr. Felician Bran, pân’ acuma 
protopop onorar, profesor de limba română 
și de religiunea gr. oat. la gimnasiul din 
Oradea mare, oonferindu-i tot-odată și pa- 
rochia română din Oareii-marI, dimpreună 
cu protopopiatul de același nume. Archi- 
diaoonatul sătmărean, având sub jurisdic- 
țiunea sa opt protopopiate, este un post 
de frunte înierarchia biserioâsoă gr. cat. și 
o expositură cardinală a episcopatului ro
mânesc din Oradea-mare. De aoeea ve
dem cu mulțumire și cu înoredere deplină, 
că pentru serviciul aoesta se trimite un 
bărbat instruit și stăruitor, înzestrat cu sen
timente naționale, care mai având întru 
ejutor și vigorea tinereței, va împlini nu 
numai speranța poporenilor, oari l’au cerut 
unanim, ci tot-odată va răspunde cu dem
nitate și la înalta sa chiămare de conducă
tor al bisericilor și șoolelor române din 
părțile acele!

—o—
Priucipesa Ghisela de Bavaria, fiica 

împăratului Francisc Iosif, după cum aflăm 
va pleca din Sinaia astăijl, Luni. Alteța Sa 
a sosit în Sinaia Vineri; toți miniștri au 
venit ou soțiile lor ca să-o întimpine și 
au stat aoolo pănă la plecarea principesei.

—o—
Manevre mari în România. Din Bu- 

ouresol se anunță, că în primăvara viitore 
se vor face mari manevre. Vor fi concen
trate oâte o jumătate din cele patru cor
puri de armată din țâră. Tomna viitore se 
va conoentra tot pentru manevre cealaltă 
jumătate din fiă-care corp de armată și 
contingentele de reserviștl pe 10 ani din 
•urmă.

— o —
Societatea de lectură „S. Vulcan44 a 

tinerimei studiose dela gimnasiul sup. gr, 
oat. din Beiuș s’a constituit în 26 Septem- 
vre n. o. In privința acesta ni-se scrie: 
Adunându-se tinerimea în sala comună — 
în frunte cu d-1 prof. Ioan Kâri ca oondu- 
cător al societății, — d-nul direotor gimn. 
loan Butean, printr’o vorbire bine nimerită 
arătă scopul societăților și în speoial sco
pul sooietăței nostre, îndemnând pe mem
bri la lucrare continuă. După acestea s’au 
ales funcționarii societății în următorul mod: 
notar al ședințelor: loan Chiș st. ol. VIII; 
notar al corespondențelor: Leontin Boroș 
ol. VIII; secretar: Viotor Kretz ol. VIII; 
biblioteoar: Tit Doroș cl. VII: arohivar: 
luliu Chiș ol. VII; oassar: loan Iacob cl. 
VII; controlori: Ardelean I., Pavel O. cl. 
VIII și Maiorescu I. ol. VII. In fine d-nul 
conducător, arătând mai de-aprope dato- 
rința fiă-oărui funoționar, îi îndâmnă la îm
plinirea consoiențiâsă a oficiului oonoredut. 
— Beiuș, 17 Oct. 1896: Leontin Boroș.

—o—
0 comună arsă. Se sorie, că în 14 

Oct. n. o. marea comună Bandul de Câm
pia, din comitatul Mureș-Turda, a cătjut 
pradă flaoărilor aprope întregă. Se presu
pune, oă focul, care a isbucnit cjiu.a pe 
la amecjl, a fost pus de-o mână blăstă- 
mată.

—o—

Comerciu de mărfuri cu România. 
Camera oomeroială din Brașov, pe basa 
unui ordin ministerial, aduoe la cuuoscința 
meseriașilor, că în înțelesul vămei comer
ciale a căilor ferate române, ori-ce însem
nare (arătare) falsă a pachetelor ou măr
furi se va pedepsi în bani. De aceea se 
atrage atențiunea respectivilor, că la în
semnarea mărfurilor să se încunjure astfel 
de falsificări și să se arate preois suma 
cât prețuesce marfa.

— o—
Furtună grozavă. Din Ostenda se te- 

legrafâză, că pe marea de Nord furibun- 
dâză o furtună grozavă; mai multe năi au 
fost, pănă acum, înecate de undele mărei 
și mai multe sute de persoue și-au perdut 
viâța.

— o—
Adunările de controla, cari erau să 

se țină în 26, 27 și 28; respective în 29, 
30 și 31 n. o. nu se vor ținâ în acele 
rjile. La timpul său se va face cunoscut 
ținerea lor.

— o—
Societatea „Progresul14 din Făgăraș. 

Comitetul acestei societăți rogă pe toți 
aoei domni, oărora li-s’au trimis liste de 
însoriere (colectare) în favorul societății, 
să binevoâsoă a retrimite listele pănă în 
23 Ootomvre n. c. fiind adunarea generală 
convocată pe 26 Ootomvre.

—o—
Reuniunea română de cântări și mu- 

Sică din Oravița-Montană arangâză cu ooa- 
siunea adunării generale a Beuniunii învă
țătorilor rom. gr. or. dela șcdlele confesionale 
din diecesa Caransebeșului Duminecă în 
13 (25) Ootomvre 1896 în sala hotelului 
„Corona ung.44 din loc un Concert împreu
nat ou Teatru. — Programul este ur
mătorul: 1. W. Kopriva : „Imnul nopții*, 
cor micst cu solo pentru alt (eșec, d-șâra 
Ana Stepan). 2. Strengarescii. Intermezzo 
comic de Orivanescu. Personele: Dirigen- 
tul d-1 Iancu Cerbu. Tenoristul I d-1 Const. 
Cucu. Tenoristul II d-1 Dr. Petru Cornean. 
Basistul I d-1 Nicolae Băiaș. Basistul II 
d-1 Alexa Perian. 3. Sub per. Operată co
mică de A. Conradi, localisată de I. T. 
Personele: Ion Dan d-1 Nioolae Băiaș. Ana 
fiica lui, d-șora Elena Pavlovits. George 
Stan d-1 Lszar Dragoescu. Nițu fiul lui d l 
Const. Cucu. Mihaiu Oiulu d-1 loan Paleu. 
Păun fiul lui d-nul Rudolf Cucu. Căprariul 
satului d-1 loan Veloelean. Țărani, țărance, 
După aceea urmeză joc. Intrarea de per- 
s6nă 50 or. Venitul curat e destiuat pentru 
fondul reuniunii învețătorescl. Suprasolvirl 
se primeso ou mulțămită și se vor chita pe 
oale publioă.

Afacerea de onore Rațiu, Coroianu și 
Lucaciu.

Este cunoscut cetitorilor noștri, 
că dela faimosa crisă a „Tribunei41 
încbce s’a accentuat un aspru con
flict între Lucaciu și Dr. Rațiu, de o 
parte, și Lucaciu și Coroianu, de 
altă parte. Nu le este înse cunoscut, 
decât pbte numai în general, că 
acest conflict a degenerat în tim
pul din urmă în nisce atacuri pe 
cât de nedemne și neprecugetate, 
pe atât de murdare și ofensătdre, 
pe cari le-a lansat mai întâiu Lu
caciu în „Revista Orăștiei44 și la 
cari a ripostat apoi și „Tribuna44 
după cum a aflat de bine. Ne-a 
repudiat de-a înregistra în foia, nos- 
tră aceste atacuri personale îndoit 
condamnabile, pentru-că printr’ensele 
se tera causa națională în noroiă.

Acum înse venim a înregistra 
faptul, că asupra afacerei de onbre 
între d-nii Rațiu, Coroianu și Lu
caciu s’a constituit un juriu de onore, 
care publică următorul proces ver
bal în „Tribuna44 de Sâmbătă:

Protocol
luat la 15 Octomvre 1896 în urbea Sibiiu în con
siliul juriul de onore exmis din partea comitetului 
național român pentru judecarea și eventual apla
narea diferențelor ivite între președintele comi
tetului național Dr. loan Sațiu, membrul comite
tului luliu Coroianu și secretarul Dr. Vasile Lu
caciu.

Din partea oomitetului național se 
presentă membrii juriului eximis • Dionisiu 
Vaida, Alexandru Filip, Dr. Mihali și Petru 
Truța, oari oonstituesc și designeză de pre
ședinte pe Dionisiu Vaida, âr de notar pe 
Petru Truța.

Presentându-se Dr. Toan Rațiu, Dr. 
Vasile Lucaciu și luliu Coroianu, oărora 
aduoându-li-se la ounosoință, oă oomitetul 
național a denumit juriul de mai sus pen
tru complanarea și judeoarea diferențelor 
ivite între ei, se provâoă a se declara, că 
primeso judecarea causei prin juriul exmis 
de oomitetul național și nu au ceva esoep- 
țiune față de persânele juriului?

Dr. loan Rațiu, Dr. Vasile Luoaoiu și 
luliu Coroianu se declară, că primesc ju
decarea oausei prin juriul exmis și se su
pun necondiționat verdiotului aoestuia, âr 
față de persânâle, cari oonstitueso juriul 
nu au nici o escepțiune.

Dr. 1. Bațiu. Dr. V. Lucaciu.
luliu Coroianu.

In urma acestora presentându-se părțile 
interesate, și după declarațiunile reciproce Dr. 
Vasile Lucaciu dă următotea declarațiune :

Declarațiune.
Id fața juriului de onore, exmis de 

oomitetul partidului național român deolar, 
că eu stau pe basa programului național 
din 1881 și a oonoluselor oonferențelor na
ționale și a enunoiațiunilor comitetului, nu 
sunt și nu am fosț angagiat cu nici un par
tid politic afară de patriă. Din lămuririle și 
declarațiunile date aoeluiașl juriu de onore, 
de Dr. loan Rațiu Ș> luliu Coroianu, am 
primit oonvingerea și certitudinea, că dom- 
nialor stau pe aoeleașl base politice, și 
asemenea nu sunt angagiațl ou nici un 
partid politio afară de patriă.

Așa între noi nu esistă nici o diferență 
principală în cestia națională.

Astfel fiind constatat luorul, declar, oă 
apărându-mă de ataourile nedrepte și neba- 
sate apărute în „Tribuna44, la adresa carac
terului meu național, sub presiunea indig- 
națiunii juste, nfam folosit pe afirmațiunt și 
espresiunî vătemătore la adresa numiților 
domni, pe cari cu regret le consider prin a- 
cdsta de neavenite și le revoc.

Sibiiu, 15 Ootomvre 1996.
Dr. Vasile Lucaciu.

Noi, Dr. loan Rațiu și luliu Coroianu, 
luăm spre soiință declarația domnului Dr. 
Vasile Lucaciu, și declarăm din partea 
nâstră, oă pentru cele publicate în „Tri
buna44 afară de articolii subBorișI de noi, 
nu putem lua responsabilitatea, âr vătămă
rile cele sorise în „Tribuna44 noi nu le-am 
influențat și le regretăm.

Sibiiu, la 15 Ootomvre 1896.
Dr. Bațiu. luliu Coroianu,

Prin declarațiunile de mai sus oonsi- 
Jiul juriului, afacerea ivită între domnii Dr. 
loan Rațiu și luliu Coroianu de o parte, 
âr de altă parte între domnul Dr. Vasile 
Lucaoiu, o oonsideră de aplanată.

Dat în Sibiiu, la 15 Ootomvre 1896.
Dionisiu Vajda, 

președinte.
Alexandru Filip.

Petru Truța, 
notar.

Dr. T. Mihali

Caracteristică este observarea, 
ce-o face redacțiunea „Tribunei44 
la „protocolul44 de mai sus. Ț)ice, 
că-șl are reservele sale, pe cari 
acuma din considerarea împrejură
rilor le suprimă. Adauge apoi:

„Pentru a preveni însă pe ori și oine, 
amio și inimio al nostru, constatăm, oă 
afacerea, care a esistat între noi, redacțiunea 
și părintele Dr. V. Luoaoiu, n’am predat’o 
niol unui juriu și niol intențiunea nu avem 
s’o supunem verdiotului cuiva, decât a 
îăsu-și publioului oetitor.... Suntem liniștiți 
în consciința nostră și îndestulițl ou ver
dictul deja pronunțat al opiniunei pu
blice44....

Oradea mare, 16 Oct. n. 1896.
Mișcări electorale in Bihor. In Comi

tatul nostru domnesoe dinastia lui Tisza, 
care în mânia oposiționalilor maghiari, 
este frate de Cruce cu D-1 Banffy; căci 
„Banfe nostru44 a reounosout pe vechiul 
general de conducătorul și sfetnioul parti
dului guvernamental. Doi puterniol aliațl 
împărțeso cercurile alegătore; ăst mod vul
poiul Tisza este oandidat la Orade, fratele 
său Lâszlo la Biharia și fiiul generalului, 
Pista, la Ugra, — un adevărat tnfoliu pen
tru Bihorenl.

Pănă aci la Ugra a fost Beothy Algi, 

dâr a trebuit să facă loo lui Tieza — da 
unde n’a putut să-l lase necăpătuit, ci oă 
după tăndăliturile lui Vâghso, oă e bătrân, 
că nu mai primesoe, oăcl el n’are niol spese, 
clioa lui Tisza pe bufi'onul Beothy Algernon 
din nou l’a candidat la Beiușiii, ougetând: 
mai bine spesăm pentru aoesta, deoât pen
tru Vișeu, oarele și-a rnânoat oojile, și a 
avut destul din omenia liberală; prin ur
mare renegatul Todor Făssie, lingăul libe
ralilor, a cădut din al șeptelea ceriu.

La Ceica în contra lui Goldiș (alias 
Goldfisch) s’a ridicat un craiii nou dela 
răsărit cu numele Cordă de viță armean, 
dâr oare cântă, descântă și jdoă ou Ro
mânii și Româncele dela sate; aoest domn 
nu este proprietar în Ceioa, și se sorie 
„Korda Bandi44, âr Românii strigă „Să tră- 
âsoă Bândi nostru!44; are marl pros- 
peote să fiă ales pentru că preoțimea a 
înțeles, oă d-nul Goldfisch este oprit prin 
Episcopul dela candidatură; pe cum se 
aude d-1 vicar să fi deolarat, oă în contra 
voinței Episcopului niol oă se va candida, 
der revenind la cuibul său în Orade, de 
aoi a referat în scris Episcopului, oă și-a 
schimbat hotărîrea, și orl-ce va da D-deu, 
el pășesoe de deputat la Ceioa.

Se înțelege, că partidul guvernamen
tal pentru un astfel de erou, și „Caracter44 
îșl va trimite tâte forțele în luptă, și fra
tele Bandi va trebui să-și încorde tote 
„Cordele44 diblei sale; deol avem să vedem 
o luptă de șoreol și de brosoe, predileotele 
dobitooe ale lui Goldfisch.

Ce să vă scriu despre celelalte oer- 
ourî, în cari se vor bate în oapete libe
ralii ou partidul Kossuthist? Cred, că nu 
înteresâză pe publioul român; totuși am 
să vă fac ounosout, că partidul Kossuthist 
acuma se reculege, și în Orade, în 18 o. 
va ține adunare oandidatâre în contra ge
neralului Tisza ; fără resultat, soiu și dânșii, 
numai oât vor să arate lumii, oă genera
lul nu va fi ales ou aolamațiune. Despre 
colea oe se vor întâmpla altă-dată.

Coresp.

DIVERSE.
Câni de ambulanța. Dresarea oâni- 

lor de ambulanță se urmăresce cu multă 
activitate în Germania și o mulțime de 
câni au fost dresați în vederea manevre
lor din tomna aoâsta. Fiă care câne are 
în spate o șea mioă provăcjută ou buzu
nare oonținând obiectele neoesare pentru 
pansare și o sticluță cu rachiu. Dresarea 
acestor animale consistă în a-i învăța să 
se opresoă lângă răniți pentru a-le permite 
să se panseze la răni și să-și potolâscă 
setea, căci setea e, precum se soiă, marele 
chin pentru răniții, oari au perdut sânge. 
Șâua acestor oânl e însemnată cu o cruoe 
roșie și are și o mioă lanternă cu refleo- 
toriu pentru serviciul de nâpte. Actual
mente cânii sooțianl, fârte docili și forte 
inteligențl fac în deosebi obieotul aoestui 
dresagiu.

L itera t m râ>
Din „Biblioteca pentru toția, oe apare 

în Buoure9CÎ în editura librăriei Carol 
Muller, oele mai nouă volume eșite de sub 
tipar sunt: Nrii 80—81, 82 — 83 și 84, cu- 
prindend tote trei părțile din romanul: 
Ciocoii vechi și noi, seu ce nasce din pi
sică soreci mănâncă44, de Niculae Filimon. 
Al 85-lea volum, conține: „Din biografiile 
scriitorilor români44, de Adamescu. Fiă-oare 
volum costă 30 bani, legat frumos 60 bani.

*
In Tipo-litografia N. D. Miloșescu 

din Târgu-Jiu a apărut: „Mănăstirea Tis- 
mana44, de Alexandru Stefulescu, cu un 
mare număr de olișeurl și ilustrațiuni is
torice esoelent esecutate. Valdrea aoestui 
op, elegant eseoutat, reiese din însu-șl tit
lul cărții. Autorul înfățișâză după doou- 
mente si insoripțiunl mănăstirea Tismana 
neprețuitul monument istorio din județul 
Gorj, cea mai vechiă între mănăstirile 
esistente adl în România, întemeiată ou 
520 ani înainte de Radu-Negru-Basarabă. 
Scurt di8-’ opul d-lui Ștefulesou presentă 
cel mai mare interes atât din punct de 
vedere istorio, oât și artistic. Un esemplar 
oostă 4 lei.

Proprietar: Oa*» Aurel Mupe^îarau. 

Redactor responsabil Sregoplu ffiflaiar.
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Carsul Ea bursa dm Vierea,
Din 17 Octomvre 1896.

Bents ung. de aur 4% .... 121.70
Renta de oordne ung. 4% • • - 99.20
Irnpr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 122.—
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4y2% 101.10
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121. - 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.70 
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.30 
Lnprum. ung. ou premii .... 155.—
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.50 
Renta de hârtie austr......................... 101.05
Renta de argint austr..........................101.20
Renta de aur austr.............................. 122.05
Losuri din 1860........................... 144.25
Aeții de ale Băncei austro-ungară. 942.— 
Acții de-ale Bâncei ung. de credit. 404.50 
Aoții de-ale Bancei austr. de oredit. 366.85 
Napoleondori.................................. 9.53
Mărci imperiale germane . . , 58.82 */2
London vista............................. 119 85
Paris vista.................................. 47.5772
Rente de cordne austr. 4°/0- ■ • 101.20
Note italiene. ....... 44.50

Lire turcesc! Oump. —.— Vend. —.—
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Cursul pieței Brasov.
Din 18 Octomvre 1896.

Binonote rom. Camp. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.48
Napoleon-d’orl Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusesc! Cump. 126.— Vend. —.—
Mâroi germane Cump. — Vend.

1“

Anunciuri
(inserțiuni și reclame)

Suntft a se adresa subscrisei 
administratsuna. Un casuî psa- 
biicârii uiraui anunccu mai midi 
de odată se face scădemest^ 
cai’e cresce cu cât publicarea 
se face mai de mul te-ori.

Admioistr. „Gazeta Trans.“

V î Si
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potul face și reîno 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiâ-cârei luni.
Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

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

lămurit și arate și posta ultimă.
Administraț. „Gaz. Trans.“

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bîcarbonată

Isvoral „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia COMlturfoăl’i 
de umastuire. maladiele stomacului, a rînscld- 
lor, a beșiciâ udului și ale organelor respira- 
tore etc.

W* Boiwis de rang
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător— va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU îs» Brașov:' strada Căldărarilor Nr. 68, în 
SiMlu, Sighișora și în AWa-«?ulia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Cluj • la Segesvăry es tărsai, în S9eva: la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

Cu tdtă stima:
Administrațiunea isvoruhi

„va A T i îl s> a “
TOSET

(comit. Hâromszek). ÎS ® d O 3i. (Transilvania).

1025,28—100
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Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. îi. valabil din i 0©tn I8SS

Budapesta — Predeal

Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

Tren 
deTren 

mixt, persdn.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persdn.

Tren
mixt

Tren
accel.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persdn.

tren 
de 

peraon.

tren 
mixt

tren 
mixt

1

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

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8.00

9.07
9.37

10.37
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

1.09
1.16

11.40
11.55

8 05
5.45
9.02

11 33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6,24
6 59
2.17
2 52
4 45
5 39
6.08
6 19
6.57
7.30

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

J

V
SO8. | 
pl.

6 12
6.41
7.16
8.-
3.65
4.40
5.10

12 00 9.30j

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok . .
P.-Ladâny. . 
Oradea-mare .
Mezo-Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciuoia . .
B.-Huiedin
Ghârbău .

j CI uși u .

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uiudra . 
Vinț,ul da 
Aiud

sus

f 
f

I 
I

Teiuș . . 
Ciăciunel . 
Biașiu . , 
Mieăsasa . 
Dopșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
HașfalSu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . . 
Feldiora

"ph } Bra?0V ’

6Y
sos.

Timiș . .
Predeal 
Bucurescl .

c*

Ipl.
1908.

jpl.
Isos.
A

I Pi
pes.

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

La>

Tr. exji.
«3

.5x5- o - »

___ffl
3.36
3.18

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

1111

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

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06

7 08
6.39

5.23
tr.pera.

~4.P5
4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17 

■I12 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

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 I
6.27

7 33
7.53

11 -
11.20

5.-
5-20

ii

tren 
de 

peradn-

2.20
3.57
4.19

5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2 26
1.54
1.35
I. 01 I

12.45
12.16
II. 331
11.16
10.03
9.25
9.01
5.28
7.48

8.28 î
801
3 15

I

Cucerdea — UșorfiaeSia — Begh.-săsesc.

Tren
mixt

Tren 
âe 

persdn.

Tren 
de 

persân.

Tren 
de 

persdn

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 pl. Cucerdea . . 80S. •ia 7.45 2.36 8.31 12.42 |
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . e 7.02 1.58 7.38 9.59 1
412 9.37 4.37 12.26 Cipliu . . • 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS. 1

Oșorhei
f pl. 5.34 12.25 5.50 9.54

5.40 10.42 5.36 pl. j • Isos. 9.20 5.04 9.35
7.14 12.16 7.14 V SOS. Regh.-săs.. . pl. 4 ii 7.54 3.30 8:05 1

N o t ă: Orele însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti de sus în jo
’nsemnezfi. orele de ndpte.

tren
mixt

tren
mixt

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.55
6.36

4.-
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

pl-

mixt

•H

co
05

Tren 
mixt

de 
persdn

trenu
mixtu

trenu 
mixtți

trenu 
mixtu

tren 
de 

persdn.

Avng . 
Făgăraș

6.25
5.07
4.40

«4 Ss s r $ ș — T «a

tren 
de 

persdn.

10.21
10.41

Copșa-iulcă. — tsJbîis»
tren 
de 

persdn.

11.55
1.25
1.48

tren
mixt

g 9.10 
|10.28 
£12 41 
“ 1.54 
| 3.02

341
?- 4 55

peraon.

tren 
mixt person.

tren
mixt

7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

3 13
3 39

Copșa mică 
Ocna . .

5.05
4.45

10.30
10.10

3.20
3.00

9.12
8.52

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12.57
cd
t-,
<D

3 î>

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16
4.30]

I__ _ —»® i mj e r i a. (P i s k i) — 12 sa sn e <1 6 a* a

tren 
mixt

trenu
mixtu

n e ș 4 iBIS a

4.25
4.48
5.23

4.50
4.34
4.10

10.28
10.46
11.12

trenu
mixtu

Simeria . 
Cernu. . 
Hanedora I

î
8B i 8 4 r .4 ț a

I
•9

10.25
10.05
9.38

7.44
6.20

trenu
mixtu

Brașov . 
Zernești.

$3. aa a- e ș - ,SL an «M ® $
4.20
5.35

a

Mureș-Ludoș . . .
Z a u.........................
Țagn-Budatelic . .
St. Mihaiu de câmpie
Leohința....................
Ș.-Măghiărcș .
Bistrița...................

&
6.46
5.49

ci "« -e

£ 73 
o â

3.10
2.54
2.30

trenu 
mixtu

1.29
12.05

7.21
6.24
4.50
3.44
2.48
2.01
1.16

8.34
8.14
7.45

trenu 
mixtu

2
o ~ Bt-8 5Lp. o. —

9.40
8.46
7.43
6-55
5 â2

a ui — { m i ș 6 r a

8ig3iis®a-a—©dorăneha-sfecaiiese.

6.20 11.25 Arad ............................. £ 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Vinga......................... j 9.42 3.01 10. i I
8.01 1.10 7.39 i Timiș6ra.................... 8.20 2.— 9.1^

12.47 8.47 12 27 5.10 V Seghedin. > .................... A 6 05 2 30 10 05 2.15

trenu
mixtu

ti enu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

2.15
2.27
2.5J

7.10
6 57

pl. Sibiiu . sos.
„ Selemberk „
r Cisnădie pl | 6.36

9.20 
Tot

8.46

3 22
3.54
6.20

trenu
mixtu

11.08 Sighișora .
11.48

1.59

5.30
5Ă2
6.06
cele însemnate în drepta de jos îu sus. — Nutaerii înouadrațl cu linii mai negre

HașfalSu . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,

8


