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Mișcări electorale.
Este interesant decursul lupte

lor electorale între partida guvernu
lui și partidele oposiționale ma
ghiare, der nu posede nimic, ce ți-ar 
put6 stârni mai mult, decât curioși- 
tatea unui cetitor diligent al noută
ților de di! mai ales nu conține mo
mente etice, cari se stdrcă admira- 
țiunea, vădind, cum lucră unii sâu 
alții, ci totul se presentă ca lupta 
între doi atlețî, cari se produc îna
intea publicului pentru plată.

Interesele materiale și egoismul 
de rassă, de classe și personal îșî 
J6că mendrele și trece ca un fir roșu 
prin tdte acțiunile și contra-acțiunile 
electorale.

Pe-o basă în adever etică de 
dreptate și de umanitate stau nu
mai națiunile nemaghiare, înse aces
tea n’au ce începe și n’au ce se 
ajungă cu alegerile. De aceea stau 
în total sub zodia pasivității.

Der sS lăsăm sS urmeze cele 
ce le-am cules din activitatea con
trarilor noștri:

„Besboiu civil“. Sunt numai câteva 
dile de când am raportat, oă în cercul Cu- 
binului de jos, cere locuit în majoritate de 
Slovaci, s’au încăerat la luptă o parte din
tre alegătorii de „partida poporală11 cu cei 
de partida ’„liberală11 său guvernamentală. 
S'a adus încă de-atunol miliția pentru su
primarea unei eventuale revdlte, dâr pe 
lângă tote astea liniștea publică între cetă
țeni este turburată în așa măsură, încât 
stările actuale de-aeolo le caraoteriseză o 
parte diu foile unguresci cu numirea „răs- 
boiă civil11. Despre aceste stări împărtășim 
câte-va date, pe cari nu le împrumutăm 
din „Altkotmânyw, despre oare se pâte 
presupune că este preocupat și parțial în 
causă, ci le luăm dintr’o altă f6iă ungurâsoă 
oposițională, anume din „Magyarorszâgu, 
oare dice, că el îșî primesoe intormațiunile 
chiar din isvor guvernamental. Etă deci cum 
stau luorurile în acel cerc:

Afară de organele oficiose, popora- 
țiunea din întreg oeroul este de „partida 
poporală14. Fiind acâstă partidă cea mai 
urgisită înaintea celor de sus, guvernul 
orede potrivit a usa de orl-ce măsuri pen
tru a-o paralisa. Omenii guvernului cu 
forța provooă poporul, pentru ca apoi să 
aibă petreest de-a aduoe gendarml și mili
ția asupra lui. In comuna Lehotta poporul 
a isbucnit aoum de ourend într’o revoltă 
formală. Fisolgăbirăul Abafîy Aurel a mers 
în sat ou un stindard de al candidatului 
guvernamental Kubinyi. Poporul, vă4endu-l, 
s’a turburat grozav, a atacat pe fisolgă
birăul și a voit să nimioesoă stindar
dul. Atunci fisolgăbirăul a luat’o la să- 
nătâsa și împreună înoă cu câțl-va mame- 
luol guvernamentali, s’a închis într’un cas
tel din apropiare. Au venit imediat gen- 
darmii, cari pe unul dintre alegători, l’au 
prins. Faptul acesta a revoltat și mai mult 
poporul. Înarmați cu bâte, omenii s’au a- 
runcat asupra castelului, în care se refu
giase fisolgăbirăul și soții săi mamelucl. 
Agitațiunea era atât de mare, înoât călă
torii, ce treceau pe drumul de țâră, erau 
ținuți în cale din partea poporului și de 
oum-va ei erau partisanl de-ai partidei gu
vernului, erau luațl la „frecușl“ cu bâtele 

și ciomegile. Unul dintre ei a fost bătut 
așa, că acum trage de mdrte. S’a depeșat 
după armată și a și venit o oompaniă de 
ostași, oărora cu mare greu li-a suoces a 
suprima răscola poporului. S’au început oer- 
cetărl, mai mulțl dintre conducători au 
fost arestați, Se <jice, că amărăciunea și 
agitația poporului e la gradul suprem.

*
Mituiri corupțiuni, bătăi. In cercul 

Godollo, după datele comunicate de „M. 
— g.“ partida guvernamentală a cheltuit 
până acum 20,000 fl. pentru mituiri. Mân- 
oarea, beutura, cumpărarea sufletelor se 
face în mod fățiș și în dimensiuni neîn
chipuit de mari. Prețul unui vot variâză 
dela 10 fl. pănă la 500 fl. Guvernul lu- 
crâză prin omeni cu trecut pătat, ca Biichler 
Bara, Kis etc. Pe lângă tote astea, candi
datul guvernamental, jupanul Wolfner, nu 
pote scăpa de huiduirile și batjocurile po
porului. In Godollo, Pesta nouă și Palota 
a fost bătut din partea poporului cu cepe 
paradise și ouă clocite; în Tura era s’o 
pățăsoă și mai rău, der a avut noroc ou 
sfânta fugă.

*
Huiduirea ini Zichy. Cam prost a 

pățit’o și contele Ferdinand Zichy, con
ducătorul „partidei poporale11. Mergând el 
Dumineca trecută la Kecskemet, ca să-și 
țină vorbirea-program, despre oare facem 
amintire și la alt loo al numărului nostru de 
ac}!, la gară a fost întîmpinat din partea 
tinerimei maghiare (juriști) cu fluerăturl și 
strigări asurejitâre de „abzug“, așa că nici 
vorbă n’a fost de-a se mai putea ținea vor
biri de bineventare. Ziohy s’a urcat în tră
sură și a plecat repede spre oraș. Tineri
mea însă s’a urcat și ea repede în trăsuri 
și a plecat după Zichy, însoțindu-1 cu flue
răturl, cu strigăte de „abzug“ și aruncând 
cu oui clocite după el. Ajungând în oraaș, 
Zichy se refugia în biserica romano-cato- 
lică. Intr’aeea alegătorii „partidei poporale11 
se încăerară la luptă cu tinerii juriști. S’au 
scărmănat bine uni pe alții, căol polițiștii nu 
și-au arătat nasul pănă târejiu, când mai 
mulțl juriști erau culcați la pământ, dintre 
membrii „partidei poporale11 asemenea erau 

mai mulțl inși răsturnați. într’un târziu s’a 
putut restabili ordinea și Zichy și-a ținut 
vorbirea în pace; când însă mu’țimea a 
plecat spre casă, din nou s’au încăerat, dâr 
acum nu mai erau, în scenă dnii juriști, 
pe cari se vede, oă li-a succes alegătorilor 
lui Ziohy a-i modera, ci lupta a isbuonit 
între alegătorii lui Zichy și între polițiști. 
S’au spart și acum multe capete, pănă 
când căpitanul orașului cu o trupă de 30 
polițiști, ivndu-se la fața locului, a isbutit 
să restabilescă ordinea, arestând pe mai 
mulțl alegători.

*
Atentat în contra libertății pressei. 

Din Cașovia se telegrafiâză, oă oomitetul 
esecutiv al partidei kossuthiste oposiționale 
de acolo a tipărit în 1200 esemplare un articul 
de fond al lui „Magyarorszag11 întitulat: „Ce 
faceți ?“ și un alt artioul al clarului „Abauj- 
Kassai Kdzlbny11. Ou aoeste tipărituri au 
fost trimiși nisoe hamali ca să le împartă 
printre alegători. Polițiștii însă au oonfis- 
oat tipăriturile. La protestarea președintelui 
partidei „naționale11, căpitanul de polițiă a 
declarat, că tipăriturile sunt „agitătore“ și 
de aceea le-a confisoat și le va preda pro
curorului. Agitațiunea din oausa aoâsta e 
fârte mare în sînul oposiției; pe cale tele
grafică s’a făcut arătare și la ministrul de 
interne. Legea 4* ee, că nici un product al 
pressei nu pâte fi confiscat de polițiă in mod 
preventiv-, confiscarea se pâte face numai pe 
basa unei sentințe judecătoresel.

*) Pradă de răsboifi.

E olar deol, oă aici a fost vătămată 
legea. O fâiă ungurâsoă 4ioe, că „acesta 
este cel mai neaucțit atentat, ce s'a comis 
vre’odată in Ungaria in contra libertății pres
sei11. — Se vede, oă fdia unguresoă, oare 
faoe aoâstă observare, n’are ounosoință 
ohiar de loo de modul, cum este tractată 
pressa română, oăct altfel n’ar pută 4ioe, 
că „acesta e atentatul oel mai neau4it.“

Catalogul candidaților de deputațl 
„români11, după oât am aflat pănă acum 
din foile unguresol, este următorul: 1) Dr. 
Nioolae Șerban ou program special în Fă
găraș ; 2) loan Beleș (guvernamental) în 
Radna; 3) Aurel îbimon (progr. „partidului 
poporal11) și Dr. loan Farcaș (progr. gu-
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Legendele și Tradițiile Indianilor.
Piciore Negre sâu Ninnax.

Notiță etnografică.

Pioidrele Negre său Ninnax (DamenI) 
formâză o națiune mică de șepte mii de 
suflete, oare, într’o vreme, înainta ou vână- 
torea “pănă pe malurile gârlei Castor, dâr 
oare pe urmă, respinsă de veoinii săi, In
diana Cris, și de cotropirile oivilisației, a 
fost mărginită în Sudul districtului Alberta 
pe malurile gârlelor Arcurilor, omului prost, 
Dihorului, și altor mid afluenți ai fluviu
lui Missuri de eus și a gârlei Sasoatcevan 
dela Sud.

Națiunea Ninnax se împarte în trei 
fracțiuni surori, oarl se 4*°  eșite din trei fii 
ai aoeluiașl tată, oare a fost odinioră eroul 
și legislatorul lor, șii care mai târ4iu a 
ajuns zeul lor solar.

Omul aoesta se numea Napi său Napâ 
Perfectul său Bătrânul. El locuesce adl în 
sore seu Naios.

Din Napi eșiră : Kaina, Omul de sânge, 
oare fu tatăl poporului Kainax său Omenii 
sângelui; Pieganiw, jefuitorul, străbunul po
porului Pieganix său PieganI ; și însfirșit 
Sixilcake, Omul ou pioiorele negre, Vraciul, 
tatăl poporului Sixikakex său Pioiăre Negre 
proprii dișî-

De aoeste trei fracțiuni ține poporul 
Sarcix său Lume Rea, numiți și Castori de 
livede, cari sunt un mio sîmbure al oelor 
400 de IndianI Dene, pe cari nisoe neîn
țelegeri i-au despărțit de frații lor de pe 
malurile gârlei Paoe; și popărele Arrapahos 
Minnetaries, Atsina său Absorokes, numiți și 
Burtă-Mare. Aoeștia însă au emigrat în 
Statele-Unite, pe malurile gârlei Plata dela 
Nord.

Tipul Picior-Negru este alb, însă se 
aproprie de Hinduul de rassă dravidiană 
său Kuohită, dela care țin cultul sabeit, și 
barbarul obioeiă al mutilărilor și peniten
țelor în onărea zeului-solar.

Dânșii îșî expun morții ca să fiă mân
cați de fiarele sălbatice, oa Thibetanii și 
ca Hinduii budhiștl.

Crima de adulter la femee e pedep

sită cu tăerea nasului, după oum făceau 
Indianii Cipevai și vechii Egipteni.

Iudianii Piciăre-Negre îșî părtă des
poiată partea de sus a oorpului, pe când 
dela brâu în jos portă un/fel de jupă ja- 
vanesă. Sub haina aoesta portă și jambiere. 
Se ouloă însă goi înfășurațl în felul aoela 
de fustă și în pătura oare le slujesce de 
manta.

Pe mantaua aoesta femeile Pioiăre- 
Negre brodăză steme oiroulare cu stiole său 
ou păr de poro mistreț, cari sunt blaza- 
nele lor respective, ca la Japonesl.

Ișl vopseso obrazul oum nu se pâte 
mai esoentric. Insă vopseaua pe obrazul 
unei femei ori unei fete este o invitare la 
petreoere, pe care tînărul o înțelege fărte 
bine.

Limba lor oferă analogiă cu a Esqui- 
moșilor și a Indianilor Cris; însă au gutu
rale oa Indianii Dene.

I.
Napă său Napi.

(Perfectul).
Napâ avu trei copii, pe care-i boteza 

ou numele, cari trebuiau să fiă prevestirea 
mărirei lor și a destinului lor viitor.

Pe oel mai mare îl numi Kaina (Omul 
de sânge) pentru oa să oaracteriseze prin 
epitetul aoesta dragostea tinărului pentru 
luptă, fooul lui pentru isbîndă.

Cel d’al doilea primi numele de Pie
ganiw (Cel oare strînge pleanul*)  ori Jefui
torul, fiind-că, mai positiv și mai violean 
decât fratele său, căuta să se îmbogățâscă 
prin prădăoiune și jaf. Ii plăoea mai bine 
să fure decât să omore.

Cel mai mio, fiind-oă nu ’i se dăduse 
nici un nume, înoepu să plângă, 4i°end 
tatălui său:

— Și mie, tată, nu ai de gând să’ml 
dai niol un nume, oare să prevestesoă fapte 
mari ?

Atunol Napâ răspunse oftând:
— Am dat fraților tăi tot. Ție ce pot 

să’țl dau? Tu să rămâi lângă mine, oa să-mi 
sprijini bătrânețele.

Pe urmă, venindu-i o inspirația, luă 
din vatră cărbuni și ou cărbunii aceștia 
înegri de tot pioiârele tînărului, 4ioendu’i: 
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vernamental) în Lăpușul unguresc; 4) Pe
tre Vuia (guvernamental) în Caransebeș; 
5) George Szerb (guvernamental) în Zorlen- 
țul mare ; 6) Dion. Atonescu („naționalist") 
în Șiria; 7) loan Ciocan (guvernamental) 
în Năsăud; 8) Iosif Goldiș (guvernamental) 
în Oeica; 9) Iuliu Florea (guvernamental) 
în Dobra; 10) Teodor Fassie (guvernamen
tal) în Beiuș.

Proverbul român cjice: „Nu este pă
dure fără uscături". Usoăturile înșirate mai 
sus sunt de mult ounosoute la Români și 
n’au să surprindă pe nimenea. Pe-un Cso- 
kân, umilul argat al lui Banffy încă de pe 
timpul fișpăniei aoestuia în Bistrița, cine 
n’aiba nu-1 cunosoe? Despre un Farkas 
Jânos cine nu scie, că el și ou ooasiunea 
alegerilor trecute a umblat după ciolane, nu
mai oât n’a isburit ? Pe mulțl dintre is
pravnicii de mai sus îi seim apoi, că au 
lins și pănă aoum blidele lui Banffy ca 
deputați în oameră, dâr cine n’aiba i-a nu
mărat între Români ? Astăcjl deci, nu se 
pâte lăuda Banffy niol de oum cu isprăvile 
făcute între noi.

*
* A

Pasivitatea Sârbilor și Slovacilor. 
„Zastava", „Branik" și „Nârodnie Noviny" 
publică pe tot largul paginii prime „De- 
olarațiunea" oătră alegătorii șerbi și slovaol, 
isoălită de cătra comitetele centrale ale ce
lor trei partide naționale, în care ele de
clară, oă nu vor lua parte la alegeri.

Deosebirea între declarațiunea absolut 
identică între oele două partide serbesol și 
între cea slovaoă este numai, că Serbii dau 
cuvânt absolut alegătorilor: „Nu mergeți de 
loc la urnă/*,  pe când comitetul național 
slovac dă voiă alegătorilor a sprijini „par
tidul poporal*.

— Tu să fii Sixikake (omul cu pioio- 
rele negre); și, din pricină, că eu ți-am 
îuegrit pioiorele, să se temă de tine și frații 
tăi și copiii fraților tăi. Lasă ’i pe dânșii 
să se răsboâscă, se omore și să jefuiasoă; 
tu, să te porțl cuminte și cu băgare de 
sâmă. Să fii omul sfaturilor, al medicinei 
și al magiei. Om cu pioiorele negre, tu ai 
să fii respeotat, temut de toți și ai să do- 
minezl pe frații tăi!

Tînărul mulțumi tatălui său și plecă 
mulțumit.

De aci s’au născut trei fraoțiunl su
rori ale familiei Ninnax-i\or său âmenii 
Kainax-ii seu omenii de sânge, Fieganix-ii 
sâu Prădătorii, și în sfîrșit Sixikakex-ii seu 
Pioiorele negre. Acești din urmă au ajuns 
cei mai tari, oei mai număroșl și cei mai 
de frunte. După numele lor se ohiamă na
ția întrâgă.

Pe lângă aoeste trei triburi se mai 
adaogă și tribul Sarcix, oare este o frac
țiune din familia Denâ, adaptată de Pioid- 
rele-Negre.

I. S. Spartali.

Br. Banffy Sa ȘimSeu.
Duminecă ministrul-președinte Banffy 

s’a presentat înaintea alegătorilor săi în 
Șimleul Silvaniei. In discursul său, care 
este ținut dela înoeput pănă la sfîrșit în 
ton polemio, și despre care făcurăm amintire 
și la alt loc, el a căutat să pareze atacul 
oposiției, care 4'®®) oă Banflty s’ar fi în
voit cu guvernul austriac să se urce ovota. 
Se înțelege, că vorbele nu costă nimio, și 
așa Banffy a spus multe de tâte în lunga 
sa vorbire. El 4's®i pretensiunea Aus
triecilor în cestiunea cvotei e neîndreptă
țită, nemotivată și fără temeiu. Acestei pre- 
tensiunl nu se pote satisfaoe. Ungaria nu 
va lua asuprășl astfel de sarcini, ce nu 
le pote purta. (întrebarea este numai, dâoă 
Banffy consideră urcarea ou 4°/0, oa sar- 
oină nesuportabilă).

Pertractările, dise mai departe Banffy, 
încă nu s’au încheiat, un resultat definitiv 
încă nu esistă. Ruptura cu Austria ar în
semna, eă aducem lucrurile acolo, ca mo- 
narohul să pronunțe deoisiv, ceea ce în 
state constituționale trebue Bă se evite, nu 

este permis, ba este chiar perioulos. Da
toria guvernului este, die® Banffy, de-a 
apăra interesele Ungariei ou tâte mijlocele 
oe-i stau la disposițiă și de a nu conoede, 
oa noi să plătim mai mult, decât trebue, 
decât este drept și necesar să plătim. Banffy 
orede, că dâcă pe basa, pe oare s’a făcut 
pănă acuma traotările, nu se va afla o so- 
luțiune, atunci mai ourând seu mai târdiu 
va fi aflată o cheiă pentru soluțiune. așa 
că interesul nimenuia să nu fiă păgubit; în 
niol un cas însă nu este permis, ca corona 
să fiă pusă înaintea unei dileme.

Candidați de deputați înaintea 
alegătorilor.

Alaltăerl în 18 c. aprope toți oandi- 
dații de deputați din diferitele cerourl 
eleotorale ale Ungariei și-au ținut dările 
de sâmă și vorbirile-program înaintea ale
gătorilor lor. Au vorbit ei asupra multor 
cestiunî; ceea-ce interesâză însă mai mult, 
sunt enunoiațiunile miniștrilor și ale unor 
candidați privitor la cvotă și la cestiunea 
naționalităților.

Mai întâii!, ou privire la cvotă minis- 
trul-președinte Banffy declară înaintea ale
gătorilor săi din Șimleul Silvaniei, că uni
unea cu Austria eventual cere jertfe, dâr 
ceea-oe pretinde oomisiunea austriacă pen
tru ovotă, e nedrept, nemotivat, nebasat §i 
nu se pote împlini din partea Ungariei. Tre
bue însă căutată o altă cheia pentru resol- 
varea afaoerei.

Se crede că prin acestă cheia Banffy 
a înțeles hotărîrea preanaltă.

A mai vorbit apoi Banffy despre re- 
sultatele adunărilor parlamentare trecute ; 
despre luptele politice biserioesol, oarl „ar 
trebui*  curmate; și despre oentralisare și 
trecerea administrației în mânile statului.

Ministrul de finance, Lukăcs, în vor
birea sa ținută la Eger, di®® între altele, 
oă noua oomisiune pentru ovotă va afla 
de sigur basa, pe care să se aplaneze oes- 
tiunea, și declară, oă nici el nu e aplecat 
a primi daruri dela Austriacă.

Ministrul de justiția Erdely declară 
înaintea alegătorilor săi din Jaszberâny, că 
el nu va vota niol-odată o cvotă, oare nu 
va corăspunde postulatelor îndreptățite ale 
Ungariei.

Candidații de deputat Ludovio Tolnay 
(Steinbruoh) și Franoiso Herczeg (Verșeț) 
enunciară, că stau pe basa comisiunei de 
cvotă și priveso ca eschisă o uroare a 
ovotei.

Fostul ministru Hieronymi dise ale
gătorilor din Arad, că ar fi apleoat să su
pună cestiunea ovotei hotărîrei monarehu- 
lui, âr Emeric Szivăk declară în Biserica 
albă, că s’ar învoi ou ridicarea cvotei pe 
lângă ore-oare recompensațiă.

Contele Ierdinand Zichy, șeful parti
dei poporale, făcu înaintea alegătorilor din 
Kecskemet declarația, oă Ungarie e mai 
bogată, decât să nu fiă în stare de-a plăti 
o cvotă și mai mare ca pănă acum.

Albert Apponyi în vorbirea sa ținută 
în Zombor califioă tendințele guvernului 
de-a ridica ovota, oa atentat contra intere
selor eoonomice ale statului. Gavril Uyron 
oondanma în Neoplanta, cu cuvinte forte 
aspre, ridicarea ovotei.

Al doilea, oe privesoe cestiunea națio
nalităților mai mult vorbi cu privire la ea 
Albert Apponyi în Zombor. Șovinistul conte 
dise, oă în principiu consimte cu oele 4ise 
de Szilagyi, că adecă oestiunea naționali
tăților Be pâte resolva prin observarea 
dreptului și a echității; dâr el, Apponyi, 
mai pretinde și împlinirea drepturilor na
ționale și oimentarea independenței de stat, 
pentru-oa aci fiă-care oetățen să se simtă 
nu numai bine oi și mândru. In fine dise Ap
ponyi, că guvernul actual s’a purtat în 
modul cel mai trist și deplorabil cu pri
vire la cestiunea naționalităților.

Candidatul de deputat Francisc Her
czeg declară înaintea alegătorilor din Ver
șeț, oă el nu află posibilă o resolvare a 
cestiunei naționalităților pe oale legisla- 
torioă sâu administrativă, dedre-oe întrâga 
cestiune privesce mai mult sentimentul, de
cât dreptul. In fața acestei aparințe, statu

lui nu-i rămâne alta, decât să se întăresoă 
înlăuntru și în afară.

Gavril Ugron vorbind în Neoplanta 
și privitor la oestiunea naționalităților, dise, 
că națiunile mici trebue să se lupte co
mun și în înțelegere pentru esistența rassei 
lor. Serbii, Românii îșl au viâța lor națio
nală în statele respective, dâr Sârbii și 
Românii din Ungaria ar trebui să ia parte 
la viâța politică de aci, pentru ca națiunea 
maghiară se devină cu atât mai tare și să le 
servăscă ca citadelă (Sio!).

„Acțiunea electorală a Valahilor".
t

„Magyar Hirlap*  vorbind despre con- 
ferența generală electorală, convooată pe 
24 Octomvre n. 4'c®, provooarea la pa
ragraful 104 din legea electorală e ooreotă; 
dâr se miră, că de ce a subscris convoca
torul singur Dr. Rațiu, și nu sute și sute 
de alțl Români, cari nu sunt întru atâta 
espușl oa dânsul, organisatorul „Memoran
dului" și președintele comitetului național 
disolvat. Mai departe -- 4’c® „M. H.", — 
nu a fost nici o necesitate a se confunda 
o conferență electorală cu programul din 
1881, pe care tot omul cunoscător de legi 
îl consideră de contrar legilor (1) și în oon- 
tra oăruia au luptat tote guvernele. „M H.u 
e de credință, că conferență s’a convocat, 
pentru a provoca guvernul ca săooprâsoă, 
căci paragraful 104 din legea eleotorală dă 
dreptul numai alegătorilor din cercurile 
electorale a se întruni în conferență, âr nu 
unei naționalități întregi. — „Noi o spu
nem și de astă-dată ca tot-deuna — încheie 
„M. H." — că pasivitatea nu se pote ese- 
cuta, și că un congres, țină-se orl-unde și 
sub orl-ce titlu, nu e loo legal pentru ma
nifestarea ei".

Băsomanță neașteptată.

ț)iarul „Dreptatea1,1 din Timișâra 
publică abia în numerul de Luni 
convocarea la conferență generală 
electorală, ce i-a trimis’o d 1 Dr. 
loan Rațiu. Acestă publicare, ce-o 
face pe pagina a treia, o Introduce 
cu nisce observări pe cât de ne
oportune, pe atât și de stranii, cari 
culmineză în declarația, că cei dela 
„Dreptatea" nu vor urma convo- 
cărei la conferență. „Alții", cțic ei, 
„pot face ce vreu, cum vreu, noi 
nu putem împedeca pe nimeni".

Chiar din aceste cuvinte reese 
posiția cu totul sucită, ce-au luat’o 
confrații dela „Dreptatea" față cu 
convocarea la conferență, contra că
reia nu pot obiecta, decât că acâstă 
conferență „nu va ajuta nimic sco
pului", eventual „pote să strice mult 
organismului nostru de partid".

„Dreptatea" înse în observările 
acestea de pe coldna ultimă mai 
aduce o motivare și întrebuințbză 
un ton, care ne face se credem, că 
de astă-dată își desfășură vederile 
sale chiar în contracțicțiă cu vede
rile, ce după a nostră părere trebue 
se le aibă cei din comitetul, care 
dă direcțiune acestei foi.

In acâstă părere ne întăresce 
și împrejurarea, că observările re
dacționale dela călcâiul fbiei sunt 
în contrazicere principiară chiar cu 
cuprinsul articulului, pe care „Drep
tatea" îl publică în același număr 
la primul loc și despre care face 
amintire în rândurile, cu cari Intro
duce observările sale din cestiune.

Ori cum ar fi însă, nu e bine 
că este așa, și nu putem, decât să 
regretăm metoda, ce de-odată și cu 
totul pe neașteptate o pun în prac
tică confrații noștri pentru a scăpa 
astfel cu totul din raionul, unde ori 
și cum, ar pute întâmpina și ceva, 
ce pâte i-ar scote din liniștea de 
contemplațiune, în care par a se 
legăna astăcți.

In Zilele din urmă, amintind 
despre articulii, ce i-a scris „Drep
tatea" imediat după disolvarea ca

merei, arătându-și vederile, decă și 
cum să ne afirmăm în fața alegeri
lor, am luat la cunoscință cu plă
cere, că în cestiunile de căpeteniă, 
privitâre la susținerea basei organi- 
sațiunei nostre și a atitudinei politice 
de pănă acum față cu alegerile, sun
tem cu toții de-o părere. Cu privire 
însă la propunerea confraților noștri 
din Timișâra, de-a sta nemișcați, 
fără a întreprinde de astă-dată ni
mic în fața alegerilor dietale, am 
observat, că nu aflăm nicidecum 
folositâre o polemică în acâstă di
recțiune trei septemâni înainte de ale
geri, căci ea nu pote ajuta nicide
cum scopului nostru, care este și 
trebue să fiă, de a ne grupa cu 
toții în jurul stindardului nostru na
țional.

De aceeași părere suntem și as- 
tăZi față cu cele sulevate de „Drep
tatea" mai în urmă, a căror discu- 
siune este și mai puțin admisibilă 
câteva Z^0 înainte de terminul pe 
care este convocată conferență nâs- 
tră națională.

Rămâne deci, ca să ne lămurim 
după ce va trece timpul critic. Pen
tru astăZi nu putem să voim și se 
dorim, decât ca să fim feriți de nouă 
neajunsuri, fiă printr’o „6rbă îmbul- 
zâlă la fapte", fiă printr’o escesivă 
„chibzuială și răbdare".

întrunirea cluburilor electorale.
Pe lângă oonvooările publioate pănă 

acum, în cjiarul nostru, au mai fost con
vocațl pe astăzi, 20 Octomvre n., alegă
torii români din cercul electoral al Devei. 
Aceștia au fost convocațl din partea d-lor 
Fr. Hosszu-Longin, A. Moldovan sen. și Dr. 
A. Hosszu, — Joi în 22 Oct. n. se vor în
truni alegătorii din oeroul Cristian-Seliște, 
o^nvocațl de d-nii Dr. Calefariu și I. Ban- 
ciu. — In aceeași di se vor întruni ale
gătorii din oeroul Sebeșului săsesc, convo- 
cațl de d-1 Z. Murășan ca secretar al co
mitetului ceroual. Tot Joi se vor întruni 
alegătorii din cercul Orăștiei.

Mâne, MerourI, se vor întruni alegă
torii din cercul Jghiului, convocațl de d-1 
Nic. Florescw, alegătorii din cercul Vințu- 
lui de jos, convooațl de d-1 Nic. Ivan, 
președ. clubului. Pe ieri, Luni, au fost 
ehiămațl la adunare alegătorii din oeroul 
Hunedorei, oonvocațl de d-nii G. Oprea și 
N. Muntean; apoi alegătorii din ceroul Ha
țegului, convooațl de d-nii M. Bontescu și 
Dr. G. Suciu.

Prima adunare au-ținut’o Dumineoa 
treoută alegătorii români din Alba-Julia, 
convocațl de d-1 Nic. Ivan și presidată de 
d-1 preot Florian Busan. Aiol au fost aleși 
delegați pentru viitorea oonferență d-nii 
protopopi Sim. Micu și Nio. Ivan, âr oa 
suplențl d-nii advooațl Mateiii Nicola și 
Dr. I. Marciac.

SCmiLE O^LEIh !
— 8 (20) Octomvre.

„Concordia", noua sooiatate română 
inifiată de bărbații conducători ai „Albi
nei", după cum ou bucuriă aflăm, este îm
brățișată cu multă căldură din partea Ro
mânilor. Subscrierile pentru cele 500 de 
acții â 100 fl. nu numai că s’au acoperit 
fără întârejiare, dâr s’au subsoris înoă mai 
multe aoțiunl, de cum erau emise, așa că 
întemeiătorii nouăi societăți, după cum 
ni-se comunică, au hotărît aoum să urce 
capitalul fundațional la 100,000 fl., în loo 
de 50,000 fl., oum era proiectat la înce
put. Din causa aoâsta terminul pentru sub
scrierea de acțiuni s’a mai prolungit. Sub
scrierile se pot face la „Albina" în Sibiiu, 
la filiala „Albinei" în Brașov, la sooieta- 
tea „Furnioa" în Făgăraș și la „Gassa de 
păstrare" în Săliște.

—o—
La inaugurarea monumentului lui 

Arpad de pe Tâmpa, țliarul „Budapesti 
Hirlap", descriind pe larg serbările din (ji- 
lele trecute arangiate de „milenarii" bra-
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șovenî, Z’°® la serbări au luat parte
toți locuitorii din Brașov, și „numai câți-va 
Sași sălbatici au stai departe*.  „Kolozsvdr*  
se espectorâză în modul următor: „Că Ro
mânii au lipsit dela sărbărl, pentru aceea 
ei vor răspunde. S’au separat; ba din iu- 
cidentul instalărei noului preot român bra- 
șoven, fixată pentru acestă Zi, 8’au înoercat 
să arangeze chiar și o contra-demonstrațiă 
abia luată în sâmă".

—o—
Afacerea Kasics-Podmauitzky. Se 

soie, că în luna lui Martie o. consilierul 
ministerial Petru Kasics atacase într’o bro
șură pe ministrul de honvedl Fejârvâry*  și 
pe secretarul de stat Gromon. In urma 
aoâsta, drept reparare și satisfacțiă, preșe
dintele clubului guvernamental, br. Pod
manitzky ținu în 17 Martie la club o vor
bire în presența tuturor miniștrilor și de- 
putaților guvernamentali, în oare, accen
tuând defăimările nejustifioate la adresa 
ministrului și secretarului de stat, îl înti
tula pe Kasics cu numirea de „bravo" 
adeoă tâlhar și asasin. Kasics intenta pro- 
oes de oalumniă și vătămare de onâre con
tra lui Podmanitzky. Pertractarea finală 
în acest proces se ținu în 17 o. și tribu
nalul îl osândi pe Podmanitzky pentru vă
tămare de ODâre la 100 fi. amendă. Ka
sics recurâ contra sentinței.

—o—
Ambasadorii turcesci — flămânzesc. 

Turcia se află de present în starea cea 
mai deplorabilă materială. Nu numai func
ționarii statului nu-șl mai capătă de mult 
timp încooe lefurile, dâr chiar și ambasa
dorii de prin statele străine de luni de 
Zile nu mai capătă nici un ban din Con- 
stantiopol. Unele Ziar® străine anunță, că 
ambasadorii turci din Roma și Londra au 
ajuns pănă acolo, încât au anunțat guver
nului, că îșl închid ambasadele și plâcă 
acasă.

—o—
Done posturi de cantori-învețători 

sunt libere și pot fi ocupate imediat, 
anume unul în Vălcăul unguresc (Sălagiu) 
cu salar de 300 fl. la an și cuartir liber. 
Din salar, 160 fl. îi primesoe regulat în 
bani gata, âr restul în stole, pământ de 
folosit etc. Al doilea post este în comuna 
Preutdsa din tractul Vălcăului cu salar 
anual de 310 fl., dintre cari 149 fl. în 
bani gata plătiți regulat în rate lunare 
(dela stat), 80 fl, prin repartițiă, âr restul 
sunt socotiți în stole, buoate etc.

— o—
Milione defraudate. In orașul Kiew 

din Rusia s’a dat de urma unei defraudărl 
colosale. Un arendaș al contelui Branițky, 
cu numele Kossațky, timp de 20 ani, cât 
a administrat moșia contelui, sistematic în 
flă-care an a defraudat sume mari din ve
nitele bunului, așa că acum în urma oer- 
cetărei s’a constatat defraudarea unei sume 
totale de 1 milion ruble, sâu 2 milione 
■florenl. Mai interesant este, că defraudan- 
tul cu tote acestea se afla în continuu în 
lipsă materială, ba are și datorii.

Earășî întâlnire de monarch?.

Era vorba, că Bstăcjl, Marți, se vor 
întâlni împăratul și împărătesa Rusiei cu 
împăratul și împărătâsa Germaniei în Wies
baden, său dâoă nu, se cjioea, oă întâlnirea 
va fi mâne, MercurI, în castelul Kronberg 
al împărătesei văduvă Friederic.

Dovada cea mai eclatantă, cât de 
mulr cele petrecute în Francia cu ooasia 
visitei împărătesei a impresionat cercurile 
triplei alianțe este, că și aceste întrevederi 
cari au hotărît un oaraoter familiar, îi atri- 
bue importanță politică, fiind-că să Zice, oă 
cu tdtă natura familiară a ei întrevederea 
va avă un refleos asupra fantasiei prea de 
tot înferbântată a Fraucesilor. E întrebare, 
dâcă în adevăr Franoesii se vor răcori nu
mai deoât, fiind-că Țarul se revede cu îm
păratul Germaniei.

0 statistică interesantă.

Un Zi&r franoes, vrând să ounosoă re- 
sultatele materiale ale visitei Țarului în 
Francia, a făcut o anchetă la hale, la târ

gul din Villette, la teatre, la căile ferate, 
pretutindeni unde s’a simțit oresoerea con
siderabilă a populației pe timpul din Paris.

Așa, a constatat că prin diferitele 
gări ale Parisului a sosit în Zil®l® de 2—8 
Octomvre. un plus de 93,000 de persdne, 
peste numărul obiolnuit al călătorilor din 
timpuri normale. Numai în diminâța cplei 
de 6 Octomvre au sosit prin gara de Nord 
aprâpe 65.000 de oălători; săra, între ârele 
10 și 12, au plecat 45.000. In Z’ ua acesta 
compania de Nord a organisat 82 de tre
nuri suplimentare.

Compania omnibuselor a avut — cu 
tote, oă în sera de 6 Octomvre ciroulația a 
fost întreruptă și a mai suferit și alte în
treruperi — un plus de încassărl de 88.192 
franci în Zalele de 30 Septemvre — 6 Oc
tomvre. Numai în Z'ua de 6 Ootomvre om- 
mbusele au transportat 883.335 de călători, 
ceea ce represintă o rețetă de 159.000 
fraud, adeoă un excedent de aprope 59.000 
de franol peste mijlocia încassărilor Z’ln^ce-

Birjarii, cari încassâză pe Zi o mijlo
cie de 12 — 15 franci, au câștigat pe Z’ 
câte 21 de franci. Numărul trăsurilor, cari 
circulă Zilnic fiind de 11.600, se pâte de
duce, că birjarii au încassat un beneficiu 
de 60—80.000 franol.

La târgul dela Villete vâuZăril® au 
fost mai mid pe timpul serbărilor ca în 
perioda corespunZătore din anul treout, și 
aoâsta din causă, că birturile se aprovisio- 
nâză de mai înainte. Abia după oâte-va 
Zile se va cunosce resultatul.

La hale, s’au rânduit în Zilei® sărbă- 
rilor următorele oantitățl:

Carne de măoelăriă 917 000 kgr.
Pasări de vânat 665.000 „ 
Stridii 2.000.000 „
Pesce 435.000 „
Legume 215.000 „
Unt 250.000 „
Ouă 291.000 „
Brânză 185 000 „
Cu tâte iluminațiile și focurile de ar

tificii, Parisienii și străinii n’au negligeat 
spectacolele. In Ziua sosirei Țarului, 67,2000 
de persâne au visitat teatrele, balurile și 
conoertele; a doua Zi, numărul spectato
rilor s’a ridicat la 131,000; la 8 Octomvre 
a fost de 118,000; la 9 Octomvre de 121,500 
și la 10 a atiDS cifra de 186.700. In aoeste 
Zile s’a constatat o crescere de 365.200 de 
speotatorl față cu numărul corespundător 
din trecut.

Lrlefsîisră..

Aforisme, cugetări și reflesiuni, în 
limba română și germână, de Af. de T. (Mi
hail cavaler de Trapșa). Acestă lucrare 
forte interesantă originală s’a aflat în ma
nuscriptele mult regretatului general Trapșa, 
oare a dispus, oa să se tipărâsoă și să se 
vândă în scop de binefacere cu prețul nu
mai de 50 cr. Cartea este tipărită în Timi- 
șora, tipografia Uhrmann, pe hârtiă ele
gantă și ouprinde 112 pag. 8°. Despre in
tenția, ce-a avut’o răposatul ou publicarea 
acestei cărți, ne dă deslușire următârea 
prefață:

„Iubirea înflăcărată față de națiunea 
română, a oărei fiu cu mândrie se numea 
autorul aoestor aforisme, a fost singurul 
motiv, care l’a îndemnat a se interesa în- 
trâga sa vieță de sârtea poporului, din sî- 
nul căruia a eșit, nisuindu-se întru tote a 
oonlucra la oultivarea celui mai scump te- 
saur al națiunii nostre, adecă a limbii 
române.

„Esperiența în deours de un șir lung 
al anilor, îmbrăoată în vestmânt simplu de 
ouvinte, e depusă în aoeste mărgăritare 
spirituale adresate nemului românesc, cari 
oaraoterisâză tot-odată și însușirile spirituale 
ale autorului, pătruns în întrâga sa ființă de 
nemărginita iubire a nâmului său.

„Autorul convins de aoel adevăr, că 
sfaturile părintesol, isvorite din simțămân
tul oel mai ourat, vor prinde rădăcini cât 
mai afunde în peptul fiă-cărui Român și 
vor afla răsunet în tote ținuturile locuite 
de odraslele marelui Traian, a dispus pe 
patul morții darea publicității a gândirii și 
muncii sale, ale oăror fructe le dedică na
țiunii române.

„Amăsurat voinții ultime a deoeda- 
tului autor, se va folosi venitul ourat al 
aoestei oărțl pentru ajutorarea săraoilor 
din opidul Caransebeș1*.

Aforismele, ougetările și reflesiunile 
sunt introduse de însu-șî autorul prin ur
mătorele rânduri, oarl dovedesc, oă dânsul 
era un profund cugetător:

„Am strîns de mai mulțl ani nisoe re- 
flecsiunl populare despre viâța umană ca 
resultat de cugetare, oum se pâte omul 
mai bine împăca ou sortea sa, trecând prin 
multe încercări, tot aducându-șl aminte de 
o învățătură bună, de simburul din tote în
vățăturile.

„Lung și greu e drumul învățăturii și 
a esperienții și n’aduoe nici un folos, dâoă 
nu se reduce la un simbure, oare-1 putem 
ține aminte. Cred, oă cu publicarea aces
tor reflecsiunl, — dâcă și nu uduo ceva 
nou, dâr nisce adevăruri ușor a țină aminte 
pentru multe cașuri din vieță.“

Aoâstă oarte se află de vânZare nu
mai la Librăria Diecesană în Caransebeș.

*

„Monografia comunei Viădeni, dela- 
oob Zorea notar pensionat, și Biografia 
sa de Iosif Comanesou parooh în 
Codlea".

ULTIME SOIRI.
Bucuresci, 19 Octomvre A. S. R. 

principesa Maria a fost înscrisă în 
cadrele regimentului 4 de roșiori, 
de sub comanda principelui Ferdi
nand. Vineri s’a cetit în fața trupe
lor ordinul de 4i prin care se face 
acâstă înscriere. Trupele au respuns 
cu urale. Micul principe Carol a fost 
înregimentat ca soldat, pentru aniver
sarea nascerei sale, în batalionul 2 
de vânători. Și aci trupele au pri
mit cu urale ordinul de Ți.

Cattaro, 19 Octomvre. Flota 
austro-maghiară, sub comanda con- 
tre-admiralului Seemann a plecat as- 
tăc|i de aci la Antivari.

Wiesbaden, 19 Octomvre. Baro
nul Eglockstein, maestrul de curte a! 
marelui duce Constantin, a vorbit în 
otelul „Parc*  cu Țarul și l’a invitat 
pe acesta se visiteze părechia im
perială germană, Țarul a primit invi
tarea, care s’a fixat pe astăzi Marți. 
Țarul a visitat pe marele duce Con
stantin, er împăratul Wilhelm va 
călători mâne la Darmstadt pentru 
ca să convină cu Țarul și Țarina.

Paris, 19 Octomvre. Numirea 
lui Șișkin, care părâ a fi aprăpe si
gură, întâmpină nouă greutăți. In 
cercul diplomaților de aci se vor- 
besce, că Țarul numai cu 24 de 6re 
înainte de plecarea sa din Paris a 
dat a înțelege, că Șișkin va fi nu
mit ministru de esterne rusesc și 
prin acesta a voit să afle, că ce 
atitudine i-a guvernul francos față 
cu numirea lui Șișkin. Se pare, că 
călătoria lui Șișkin la Berlin a dat 
nascere la greutățile, cari vor ză
dărnici numirea lui.

Viena, 19 Octomvre. Din inci
dentul jubileului de 50 de ani de 
serviciu Majestatea Sa a adresat șe
fului statului major br. Beck un au
tograf forte călduros, esprimându-șl 
în el cea mai adâncă mulțămită și 
recunoscință și conferindu-i totodată 
marea cruce a ordinului St. Ștefan.

Budapesta, 19 Octomvre. „Ma
gyar or szag*  anunță, că alegătorii șerbi 
din Neoplanta, în urma hotărîrei din 
urmă a comitetului lor esecutiv la 
viitorele alegeri vor fi cu totul pasivi și 
nu vor vota pentru nici un candidat. 
Numitul Ziar afirmă, că hotărîrea 
acesta s’a luat într’o adunare a co
mitetului sârbesc, la care au luat 
parte vre-o 40 de membri, cei mai 
mulțl din Carloveț și Zombor, sub 
conducerea lui Gavrilla, redactorul 
Ziarului „ Zastava “ și a lui Mihail 

Polit, șeful partidei - „Branik*.  Tot 
numitul Z’ar susține, că amintiții 
membrii ai comitetului esecutiv sâr
besc au primit îndrumările în acestă 
direcțiune de-adreptul dela patriar- 
chul sârbesc George Brancovici, cu care 
ministrul-președinte, Banffy se fi încheiat 
un pact.

DIVERSE.
O regină energică. Deja de vre-o 

câteva luni s’a lățit vestea, oă mica regină 
a Olandei în sourt timp se va oăsători. 
Acum însă sosesce soirea din Amsterdam, 
că regina Wilhelmina peste tot nu ține 
luorul de urgent, ci mai voesoe a rămânâ 
fată mare. Dâr și dâcă se va mărita, atunol 
doresce oa ea să-și alâgă pe fiitorul ei 
mire, âr nu să-1 alâgă alții. Despre faptul 
aoesta astfel s’a pronunțat regina: „Pe 
supușii mei într’adevăr îi iubesc și ored, 
că le și convin în totă privința. Dâr, dâoă 
ei cred, oă vor avâ iufluință la alegerea, 
că aoui să fiu, atunci gresesc fârte tare. 
Deoă vor voi se recurgă la legile statului, 
atunci eu voiu fi mai energică, deoât ei. 
Nu voeso să mă las silită la o atare oăsă- 
toriă, care mie nu-mi oonvine. Peste tot, 
nu mă voi mărita, dâcă decisiunea nu va 
atârna singur dela mine". Cu puțin mai 
înainte de aoâsta tinăra regină a fă- 
out o visită la o curte străină și cu aoâstă 
ocasiune a rugat pe ambasadorul olandes 
să-i trimâtă pe fetele sale, dicând: „Ml-ar 
plăcâ fârte mult să văd ârășl fete olandeze 
și să vorbesc în limba lor". — „Majestate", 
răspunse consulul, „fiioele mele vorbeso 
numai limba englesă, deârece nu s’au năs
cut în Olanda."—„Atunolnici nu le trimete. 
Nu voeso niol să văd astfel de Olandeze, 
cari nu soiu vorbi limba lor maternă", îi 
răspunse energica regină.

Episcop — fost culegetor de litere. 
Revista „Katholischen Missionen" împăr- 
tășesce într’unul din n-rii mai recențl ur
mătorul fapt interesant: Dr. O’Reilley, în- 
nălțat nu de mu't la rangul de arohiepis- 
oop de Adeleide în Australia-de-Sud, e un 
măiestru în meseria culegătorilor de litere. 
In Zii® negre a învățat dânsul acâstă me
serie și s’a perfecționat de minune în ea. 
Anume, după ce zelosul tînăr fu sfințit în 
Dublin de preot și se duse în Australia- 
Vestioă, el întemeia aoolo un Ziar catolic, 
întreprinderea ajunse în difioultățl finan
ciare și spre a micșora spesele de tipar, 
editorul învăță a-șl tipări însu-șl foia. El 
se perfecționa în curând în aoâstă meseriă 
și instrui și pe oâțl-va confrați întru a-i 
ajuta. Nu mult după aceea preoțesoul ou- 
legător deveni episcop în Port-August și 
în urmă archiepiscop de Adeleide.

Colegiul cardinalilor. Din Roma se 
anuDță, că în urma morții cardinalului 
Ruggero, numărul membrilor din colegiul 
oardinalilor a soăZut la 56. In anul curent 
afară de Ruggero au murit șese cardinali, 
adeoă: Meignon, Granielli, Mauri, Galim- 
berti, Bourret și Monaco La Valetta. Sub 
domnia Papei Leo XIII de toți au murit 
114 cardinali.

Paganini și birjarul. într’o sâră, la 
Florența, marele violonist Paganini, eșind 
dela hotel, unde locuia, sări într’o birjă, 
strigând repede birjarului, să-l ducă la 
teatru. Distanța nu era mare, dâr artistul 
creZuse că întârZiase, și nu dorea aoâsta, 
cu atât mai mult, cu cât scia că publicul 
îl aștepta cu mare nelinisce, find-că anun
țase că va oânta, pe o singură cordă fai- 
mâsa „Rugăciune" de Mose. Sosind la ușa 
teatrului întreba pe birjar:—„Gâte parale"
— „Pentru D-v., îl răspunse acesta, re- 
cunoscându-1, Z®°® franol". — „Glumești, 
de sigur." — „Ba, forțe serios: e prețul 
unui bilet de intrare la concertul D-v.“ — 
Paganini rămase un moment gânditor; pe 
urmă se întorse cătră birjar și-I răspunse:
— „O să-ți dau Z®°® franci când mă vei 
aduce într’o trăsură cu o singură rotă". 
L'a plătit însă bine.

Proprietar: fiSaare^âanyi.

Redactor responsabil sftaâur.
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Cursul pieței Brașov»
Din 20 Ootomvre 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.48
Napoleon-d’ori Camp. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.— Vend. ~
Mărci germane Cump. Vend.
Lire turoescl Cump. • Vend. “““ •
Soris. fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Cursul la bursa din Viena.
Din 19 Ootomvre 1896.

R&nta ung. de aur 4% .... 121.55
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.20
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/6 ■ 122.—
[japr. o&il. fer. ung. în argint4’/2% 101.— 
Oblig, o&il. fer. ung. de ost. I. emis. 121. - 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 97.15
Bonuri rurale oroate-slavoue. . . 97.30
Iraprum. ung. ou premii .... 155.—

Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.50
Renta de hârtie austr.........................110.95
Renta de argint austr.........................100.95
Renta de aur austr..............................121.65
Loaurî din 1860.......................... 144 25
A-oțăi de ale Băncei austro-ungară. 942.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 404.50

Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 365 501
Napoleondorî........................  9,52 */2
Mfcrcl imperiale germane ... 58 85
London vista..................... . 119 90
Paris vista................................. 47.55
Rente de cordna austr. 4%. ■ • 101.10
Note italiene................................. 44.50

§pyrr contra Reumatismului $
Premiat cu dipl me și cu medaliă de a«r la es- 

posiția din Cairo 1895 și la esposiția de medicamente din Lon
dra 1896. — Analisat de medici și aplicat în apitalurî cu 
succes ca medicament exterior.

Vindecă iute ori și ce vătămare a corpului așa ca soBrtâna, 
ma. îschâa, astma, și altele.

Durerea de dinți și cap, o alină în cinci minute-
Prețul unei sticle cu instrucția folosirei 1 coronă, 

mai mare 2 corone 40 filer!.
Depou principal fin BUDAPESTA la farmacia D. Torok Joszef 

Kirâly-utoza Nr. 12 și D. Dr. Egger A. Vâczi korut Nr. 17, se mai află la 
tote farmaciile din capitală, și la cele mai multe din provincie cum și la 
Producătorul:

WecSder Gyufla, 

farmacist S.-A.-Ujheiy UT. 11.
Comandele din provincie se efectuezâ punctual.

Se afla în Bl'flSOV la farmacia D-lor Kelemen Ferencz, 
Ales. Jekelius, Schuster K., Roth V. 1030,9-10.

mare

reu-

sticla

Membru Juriului esposiției

12-12

Membru Juriului esposiției milenare 1896.

Seson de Tdmnă și Ernă.
Avem ondrea a atrage din nou amicala atențiune 

On. p. asupra fabricatelor ai©sta*e  proprii de 

Postavuri și mărfuri de modă 
cu deosebire asupra stofelor de pardesiuri, rocura
«Ie ernă (paitone), uniforme, pleduri pentru 
bărbați.

Nu mai puțin recomandăm fabricatul nostru

Loden Ardelenesc
ca specialitate: Touriștilor, amatorilor de sport, econo
milor și țăranilor. In privința durabilității și solidi
tății este de preferat așa numitul Loden de Stiria și Tirol 
de aceea este forte potrivit pentru costume de gim
nastici, venat, Havelochs și mantale.

Ne rugăm de o cercetare cât mal numerosă

WILHELM SCHERG & C-ie.

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din g Oct»

K3 ea dapesta - Predeal G Ii 1 r I ș — T u r d a
Tren 
de 

persdn.

Tren
accel.

Tron 
mixt.

Tren

porsdn. oooe1'

Tron Tren 
de ; 

persdn/

Tren
mixt

Tren 
accel.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persdn.

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8.00

6.32
7.16
8.07
8.34
8.49 
9.06 

10.12 
10.42 
11.01 
11.09 
11.31 
11.48 
12.05 
12.33 
12.47
1.18
1.34
2.13
2.32
3 04
3.40 
4.03
534

9.07
9.37

10.37
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

1.09
1.16

11.40
11.55

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32 ‘
8.21
S.40‘
9.09

10 40
11.25,'
11.49
11.59
12.29
12.55.

1 30'
2.08
2.27
3.11
3.31
3 46 
4.08
4 45
5 27
6 12
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25

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
252
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

9.09

pi.

Y 
sos. 
pl.

11.-
12.26

1 11
8 30

9.42
9.44’
9.59,

10.22
10.511
11.12
12.261
12.58!
l.lbl
1.34
2.09j
219
3 01
3 31
9.30!

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

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uiuora . 
Vințul de 
Aiud

Copșa-mio
Mediaș . 
Elisabetop 
Sighișora 
HașfalSu 
Homorod 
Agoștonfalva 
Apa fa . 
Feldiora

9pk } Bra?ov ‘

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

Teiuș
Crăci unei 
Blașiu . 
Mic&sasa

Timiș .
Predeal
BucurescI

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

Clușiu .

2.48

11 11

1.40
1.06

12.52
11.54

2.15
2 12

10.10
10 05

9.39

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
1045

9.23
8.49

8.23
8.06

I
7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

6.20
8.10

7.08
6.39

5.23
tr.pers.

4.35
4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32 
11.59 
11.28 
11.10 
11.05 
10.48 
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6.33
5.57

5.20
4.14
3.32

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
9.08
8.28
8.01
3.15

Cucerdea — ©șerlieîu — Kegli.-săsesc.

Tren 
mixt

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu
mixtu

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

Oșorhei (P1- 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36 pl. J • tsos. 1 9.20 5.04 9.35
7.14 12.16 7.14 ¥ SOS. Regh.-săs.. . pl. 7.54 3.30 8:05

Notă: Orele însemnate în stânga
«nsemneză 6rele de nâpte.

jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

tren 
de 

persdn.

tren
mixt

tren
mixt

tren 
de 

persdn.

tren 
de 

persdn.

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

7 33
7.53

11.-
11.20

5.-
5-20

Ghiriș.........................
Turda ........................

10.30
10.10

3.20
3.00

10.21
10.41 i î 5.05

4.45
9.12
8.52

Copșa»mică — iSîbiiu — Avi’ig — Făgăraș
tren 
de 

persdn-

Tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

tren
mixt

tren
mixt

Tren 
mixt

tren 
de 

persdn

tren 
de 

persdn.

3 13
3 39

pl. Copșa mică . sos. 9.34
8.11
7.44
7.29
6.02

3.05
127

12.57
« £
rtf >3 
s t>

2.20
3.57
4.19

4 45
6.35
7.01

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15

1 6.25 12.35
11.01
10.30
8.57
7.16

Ocna . . .
pT } Sibiiu • • .

A vrig . . .

{ p!.
1 sos.

5.07
4.40

4.34
6.16
8.42

2.05
3.58
6.35 1£i sos. Făgăraș . . pl. 3.28 4.30

S i m e r i a (PiSki) — BE u n e <1 o r a
tren
mixt

tren
mixt

tren
mixt

tren
mixt

trenu.
mixtu

trenu 
mixtu

trend 
mixtu

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

4.25
4.48
5.23

Simeria........................
Cerna.............................
Hunedora...................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.28
10.46
11.12 43b

I 4.50
4.34
4.10

8.34
8.14
7.45

IBrasov— Zernești
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.55 i Brașov ........................
Zernești........................

6 7.44
6.20

1.29
12.056.36 1

M n r e ț - L u <1 n — Bistrița
4.—
5 03

= 9.K 
110.2!
£12 4
» 1.5'
| 3.0!
§ 3.4
?< 4 5!

3 4.2(
3 5.3!
1 oS "Ș
1 STS
2 S g
1 Z °- J2< o

3
5

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

6.46
5.49

7.21
6.24

2
g § B tL *~i  CDC3< CD'

9.4:0
8.46
7.43
6.&2
5 55

6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

A G3

îs
2 73
o a

4.50
3.44
2.48
2.01
1.16

A r a «1 — T i o»» i ș «♦ r a.
6.20
7.08
8.01

12.47

11.25
12.15

1.10
8.47

5.-

5.10
b

Arad ........................
Vinga........................
Timișora....................
Seghediu........................

â

6 05

10.43
9.42
8.20
2.30

3.44
3.01
2.—

10 05

10.55
6.14
7.39

10.11
9.10

12 27 2.15

S i B> i i u — C i s n ă <1 i c. SigMșora—tfMorBaeiu-jsfecuesc.
trenu 
mixtu

trenu
•mixt»

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trend 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

trenu 
mixtă

5.30 2.15
2.27
2.51

pl. Sibiiu . sos. 
„ Selemberk „ 
„ Cisnădie pl

7.10
6.57
6.36

9.20 3 22 11.08
11.48
1.59

Sighișora . . .
Hașfnleu . . . 
Odorheiu-secuesc

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

5.42 9.07 3.54
6.06 8.46 6.20

stațiunilor sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în drâpta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


