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Atentatul de eri.
Brașov, 11 (23) Octomvre.

Aducem acți câte-va amănunte 
privitâre la adunarea electorală con- 
chiămată pe cjiua de eri aci în Bra
șov, care a fost oprită. Le adu
cem, pentru-că le privim ca nea
părat necesare ca să se potă lumina 
pe deplin temerarul atentat, ce s’a 
săvârșit asupra libertății alegătorilor 
noștri.

întrunirea a fost anunțată, ca 
de ordinar, de cătră președintele 
clubului electoral, Miercuri înainte 
de amecjl, adecă cu 24 de bre îna
inte, după cum cere legea. Căpita
nul orașului cj’ce îQ decisiunea sa 
ce-o publicăm mai jos, că s’ar fi 
cerut permisiunea. Acăsta nu este 
esact. N’a fost de lipsă a se cere 
nimic, ci confom legei s’a făcut nu
mai arătarea, că este convocată în
trunirea și cu ce scop.

Pănă acum la asemeni arătări 
nici nu ne aducem aminte să se fi 
dat vre-odată o resoluțiune în scris, 
ci din partea autorității se constata 
verbal, că arătarea e făcută în re
gulă, ceea ce era de-ajuns.

In era lui Banffy însă s’au 
schimbat cu totul lucrurile și legea, 
care era respectată cel puțin față 
cu întrunirile electorale din diferitele 
comitate, astăip' nu mai pote fi direc
tivă pentru autorități, căci acestea, 
din nenorocire, când e vorba de Ro
mâni nu mai pot întreprinde nimica 
fără permisiune mai înaltă. Și legea 
cel mult le face se dea dincap și se 
caute a masca tristul fapt, că nu pot 
hotărî de capul lor și ’n cercul lor 
de competență.

In cașul de față căpitanul ora
șului a vâcjut, că arătarea s’a făcut 
în regulă, der a declarat, că de as- 
tădată va da un răspuns în scris 
cevași mai târziu.

Pentru ca se sosescă acest răs
puns, președintele clnbului nostru a 
trebuit se aștepte tocmai 24 de bre. 

Atunci, Joi între 10 și 11, numai cu 
patru 6re înainte de terminul fixat 
pentru întrunire, a primit următbrea 
resoluțiune:
Nr. 6719—1896

Domniei Sale Domnului
Dr. Aurel Mwreșianu directorul ^Gazetei Transil

vaniei și alegător dietal în Loc.
La cererea (?) făcută cu hârtia dela 

21 Octomvre a. c. pentru a ține o adunare 
electorală a alegătorilor români dietall din 
comitatul Brașovului în 22 Octomvre a. c. 
după amiadl la 2 6re în Otelul Central se 
permite ținerea acestei adunări, despre ceea 
ce sunteți încunosciințațl cu observarea, 
că la acăsta adunare electorală va interveni 
subscrisul, oa representat al căpităniei oră- 
șeuescl (poliției).

Brașov, în 22 Octomvre 1896.
Căpitănia orașului 
Fr. Hiemesch m. p. 
căpitan al orașului.

împrejurarea, că a trebuit să 
trecă atâta timp, pănă la primirea 
acestei resoluții dovedesce, că căpi
tanul orașului s'a pus în timpul acesta, 
conform instrucțiunilor, ce le are, 
în înțelegere cu fișpanul, și că, prin 
urmare, păna eri, Joi la 11 bre a. 
m., autoritățile administrative și co
munale din Brașov, au opinat pen
tru permiterea adunării pe basa legii.

întorsătura trebue că s’a petre
cut prin urmare între brele 10 și 1, 
când va fi sosit un ucaz din Pesta, 
care negreșit a fost trimis tuturor 
fișpanilor de pe la noi din Transil
vania, ca se oprescă orT-ce fel de adu
nări române de alegători.

Atunci fișpanul de aici, având 
deja cunoscință de mai înainte des
pre ținerea adunării, a adresat iute 
și de grabă șefului poliției decretul 
de mai jos, care nu motiveză nimic din 
punct de vedere legal, ci îi porum 
cesce numai scurt în 4 rânduri să 
oprescă adunarea fiind-că stăpânii 
Banffy-Perczel nu vor se mai sufere 
nici întruniri românesc! de alegători

In Anglia. Francia seu în Bel
gia, un asemenea decret, ce pbrtă 

stigma volniciei celei mai brutale, 
ar fi pentru funcționarul, care a 
luat disposiția primitivă pe basa 
legei, nul și neavenit, la noi însă, cu 
tot progresul și cu totă pretinsa ci- 
vilisațiă milenară, n’ain ajuns încă 
așa departe cu respectul legilor și al 
constituției, ca se potă cuteza un 
funcționar subaltern a se opune 
unui ucaz ilegal venit de sus fără 
se risce de-a fi la moment destituit, 
neavând măcar speranța că s’ar 
găsi un for în țâră, care să-l resti- 
tue, făcendu-i dreptate.

Nu puțină a fost deci încurcă
tura, în care se afla eri căpitanul 
orașului nostru, când s’a vecțut con- 
strîns a’șf revoca permisiunea, patru 
ore după ce a dat’o, naărturisindu-se 
astfel ca simplu esecutor al ordinu
lui volnic și ilegal în contra propriilor 
sale disposițiuni legale.

După ce s’a degagiat la fața 
locului de ordinul primit prin fiș- 
pan, comunicându-1 verbal convo
catorului întrunirei, acesta din urmă 
i-a cerut comunicarea ordinului în 
scris, care ’i s’a promis, că ’i se va 
trimite cât mai îngrabă în locuința 
sa. Acesta s’a și întâmplat, înmâ- 
nându-i se între 4 — 5 bre după ambeți 
următbrea încunosciințare în scris: 
Nr. 6748—1896

Domniei Sale Domnului
Dr. Aurel Mureșianu, -director al „Gazetei Tran 

silvan iei" și alegător dietal în Loc.
In legătură cu oomunioarea verbală, 

ce Vi-s’a făcut, Vi-se aduce la cunosointă 
la cererea D-Vostră aci alăturatul decret al 
d-lui ces. și reg. oamerar și fișpan Mihail 
Maurer de Uermos spre conformare.

Brașov, 22 Ootomvre 1896.
Căpitănia orașului 
Fr. Hiemesch m. p. 
căpitan al orașului. 

Copie.
Fișpanul comitatului Brașov

Nr. 749-1896
Stimatului Domn căpitan al orașului Francisc Hie

mesch în Loc.
Adunarea generală a alegătorilor ro

mâni din țâra Bârsei (Brașov și comitat) 

ce a oonvocat’o directorul „Gazetei Tran
silvaniei11 Dr. Aurel Mureșianu pe cjiua de 
22 c. la 2 ore p. m. în Otelul Central Nr. 
I nu pote fl permisă, după-ce adunări e- 
lectorale conchemate după naționalități 
în general nu pot fi permise.

<Brașov, 22 Octomvre 1896.
Maurer Mihaly m. p. 

fișpan.

Acest act, menit se adeverescă 
faptul suspendărei libertății electorale 
pentru noi Rumânii, dă pe față pe de
plin volnicia brutală, de care 3’au 
făcut culpabili cei dela guvern. Cu
prinsul lui a putut se fiă împărtășit 
de convocatorul întrunirei alegăto
rilor, noștri numai după indicațiu- 
nile verbale ale căpitanului orașului, 
care deja cu o jumătate de oră în- 
nainte de terminul fixat pentru în
trunire luase măsuri, ca polițiștii se 
nu permită alegătorilor intrarea în 
sală și să le comunice, că adunarea 
nu e ertată.

Ișl pote omul închipui, ce im- 
presiune amară a trebuit să facă 
acâstă tristă debutare a regimului 
arbitrar, asupra alegătorilor români 
din țâra Bârsei, cari se înfățișaseră 
în număr atât de imposant, în frunte 
cu bravii lor conducători, preoți și 
mireni, atât din oraș, cât și de prin 
satele comitatului. Indignarea asu
pra acestei tractări, ce nici că se 
pote califica, a făcut pe Românii 
noștri se primescă cu o resigna- 
țiune tăcută noua lovitură și să-și 
manifeste resoluțiunea lor, de-a nu 
recede dela luptă, prin puternice stri
gări de „se trăescă“ la adresa convo
catorului întrunirei.

*

Din acestă simplă espunere a 
faptului resultă clar și limpede na
tura volnică și despotică a practicei 
constituționale unguresci, ce s’a pus 
în decursul cjflei de eri în lucrare 
nu numai la noi, ci și în alte părți 
ale țerei și în deosebi în Sibiiu, unde 
a fost oprită eri la amecji conferența

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Unchiul SanilMîg.
De Râul Arâne.

Forte des ne spuse Trofin Gogolin 
povestea ou unohiul Sambug, așa înoât în
cepu și el să o credă.
J3;- Hotărît lucru, că numitul Sambug, 
care făcuse dd® amare mai cu sămă tatălui 
său, fugise de acasă, îmbarcându-se pe o 
corabiă ... de sigur oă nu în calitate de 
căpitan.

O poveste atât de simplă nu era și 
nici nu pută să fiă pe gustul Marsielezului, 
care încetul cu încetul o înflori.

Dete Dumnecjeu, că într’o di sosi și 
un marinar pe acolo, care-șl făcuse slujba 
și acum era la pensiă. Marinarul, ca să 
placă soților Gogolin, începu ssă le spună 
— negreșit după oe mai întâiQ i-a desle- 
gat limba cu mai multe sticle de vin, — 
că ar fi vătjut pe un 6re-care bogat putred, 
care sămănă ou unchiul Sambug.

Atât era de ajuns pentru o imaginația 
de marsiliez; mai ales, oă marinarul luase 
de scurt pe milionarul aoela, oare la urma 

urmelor, neavend înoătiău, îi SDUsese tex
tual: Să nu se desouragieze ai mei acasă, 
că pe oât vor aștepta, pe atât vor fi mai 
răsplătiți. Și apoi îi dăduse marinarului o 
outiă ou lucruri prețiose, pe oare însă ma
rinarul o perduse într’un naufragiu.

La urmă unohiul Sambug, ajunsese 
tot vorbind lumea de el, se aibă oele mai 
mari bogății: munți de aur și mii și mii de 
robi și alte lucruri prețiose.

Familia Gogolin devenise — din a- 
prope desprețuită ce era — oea mai dorită 
familiă din orășel, și săra, când se adu
nau veoinii la sfat, era numai despre ei 
vorba.

Era lucru mare.
Ii dorim o viăță lungă și sănătosă, 

căol noi n’avem nevoe de bogățiile lui.
Și familia începu credendu-se bogată 

ou o moștenire, să trăescă mai fericită.
într’o di se pomenesce Gogolin ou o 

scrisore.
Dela cine era? De sigur, oă nu dela 

mine. Era dela unchiul Sambug.
Vreme de o efi s’a preumblat ou ea 

în buzunar.

Când a desohis’o sera ou nevasta, a 
fost rău, căol au aflat soirea, oă unchiul 
Sambug murise.

— Și despre moștenire nici o vorbă?
— Nici o vorbă.
— Vai, săracul unchiu, a murit sărac!
— Dăr dă-1 încolo; prostul!
— Său pote, că în bogăția lui așa 

s’a obiolnuit ou averea, și așa o despre- 
țuia, înoât i-a fost rușine să mai vorbâsoă 
de densa.

Idea asta le plăcu și tâtă noptea vi
sară miliâne. A doua cji fură mai triști.

Insă după câte-va (jfl® ii trăsni oeva 
în cap lui Gogolin. Dăoă ar profita și el 
de mortea asta ca să vadă oum e Ame
rica. Mai sohimbă cel puțin aerul. Se ho
tărî îndată.

După câteva cjile pleca să vadă oum 
stă lucrul ou America: ce mai dice. Totă 
familia adecă d-1 și d-na Gogolin era în- 
țelăsă. Mai ales oă Gogolin ăsta, dăoă îi 
trăsnea cova prin cap, nici dracul nu i-1 
mai scotea. Și așa s’a decis.

Ce erau o miiă de franol oheltuip, oând 
era vorba de o moștenire.

Pe corabiă se cam supăra dumnealui, 
oă după-oe plătise să se-mai și îmbol- 
năvescă? Asta era prea afară din oale. Der 
nu face nimic! și-a <Șis el.

Tote-l minunau pe oorabiă, însă el 
îșl dedea aer de om serios, care scie și a 
văcjut tote. Când sta lângă vre-o mașină, 
se uita la ea numai ou ooda ochiului. Vreme 
de opt cjile nu vorbise nimio.

Și-l ustura limba de mânoărime. Apuca 
pe cârmaoiul de vorbă, însă acesta, om 
forte posomorit, îl îndrepta la nisoe Eu- 
glesl lungi și uscățivi.

— Uite, deoă vrei să cunosol New- 
Yorkul, vorbesce cu cei doi de colo, ăia îl 
cunosc ca pe un buzunar.

Insă ori de oâte-orl se apropia Gogo
lin de ei și cerca să vorbâsoă ou unul din 
ei, aceștia îi intoroeau spatele. Și Gogolin 
rămânea ou buzele îmflate.

— Ei, lucru dracului, îșl gândea el, 
cum naiba să înoep eu vorba cu ăștia?

In același timp însă, cei doi Ameri- 
oanl seu EuglesI — dracul scie ce erau — 
întrebară pe ofițerul corăbiei: oine era omul 
cel atât de plictisitor?
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electorală generală, convocată pe 
cjiua de 24 Octomvrest. n. cu aceeași 
motivare, care nu este, decât espre- 
siunea cea. mai hîddsă a barbarei 
brutalități, cu care se calcă în pi- 
ciore libertatea constituțională a ce
tățenilor de naționalitate română, 
fiind opriți de-a se întruni și a și es- 
prima liber cugetările și simțirile lor.

încă o adunare electorală română 
oprită. Adunarea alegătorilor români din 
comitatul Sibiiului, oe era convocată pe 
acfi, Vineri, a fost de-asemenea oprită înoă 
de ieri prin primarul orașului.

Comitetul central săsesc ținu alaltăeri 
în Sibiiu o adunare, în care se luă unanim 
următorea resoluțiune:

I. „Comitetul central declară, că e de 
lipsă, ca deputății dietall ai cercurilor elec
torale săsescl, stătători pe basa programului 
național săseso:

1. pentru realisarea programului națio
nal săsesc să se întrunâscă din timp în timp 
și în intervale regulate la consultări comune, 
pentru ca în tâte cestiunile importante, pe 
cari le conține programul, să da posițiă 
comună și să procedă îh înțelgere,

2. în tâte oestiunile mai însemnate 
privitor la programul național săsăsc, și 
privitor la eseoutarea acestuia, să se pună 
de timpuriu în legătură cu comitetul cen
tral, pentru ca să potă prooede în mod 
comun.

II. Cercurilor electorale săsesol li-se 
propune spre opinare, că âre în fața vii- 
țârelor alegeri dietale n’ar fi reoomandabil, 
ca oandidații de deputat să-și preoiseze în 
adunările eleotorale atitudinea lor față cu 
oestiunea deosebit de importantă a sus- 
ținerei neclintite a autonomiei nâstre bi- 
sericesol și școlare, precum și față cu o 
eventuală revisiune a legii privitore la șoâ- 
lele poporale".

Mare miseriă!
Nu de mult am înregistrat și 

noi faima, că directorul gimnasiului 
din Blașiu canonicul Iosif Hosszu, vre 
se ducă un numer mai mare de stu
denții la esposiția milenară, tocmai 
acuma la spartul târgului.

Ni s’a părut necredibilă acesta 
scire atunci, din nenorocire însâ ea 
se adeveresce acum, căci âtă ce i-se 
relateză „Tribunei11 între altele sub 
titlul „Studenții din Blașiu la mi
leniu" :

In sfîrșit cu durere trebue să vă soriu 
oă svonul despre mergerea studenților de 
aiol la esposiția milenară, se adeveresoe 1

Șepte-decI și cinci de studențl, în 
frunte cu trei profesori, vor pleca în 24 a 
lunii o. spre Pesta, pentru a se face de 
rîsul nației, a păta oaraoterul româneso al

Ofițerul, ca să scape de vorbă lungă, 
le spuse :

Un agent al poliției seorete, care s’a 
deghisat în mic burghez, oa să pâtă pune 
mâna pe nisce pungași său hoți, ou un ou- 
vent, e un agent.

Cei doi Americani se priviră îngrijațl 
și pănă la întrarea corăbiei în port, nu-șl 
mai arătară fețele pe afară. Prin mulțimea, 
oare se îngrămădise la sosirea lor, au și 
dispărut oei doi.

Bietul Gogolin, neounoscut în oraș 
străin, rătăci tâtă (jiu a pe strade, întrebând 
pe trecători unde-i hotelul outare.

Era spre sără și toomai începuse să-și 
blastema sârtea, oând zări pe unul din oei 
doi lungani englesl. îndată se și repedi la 
el, voind să-l întrebe de hotel. II apuca de 
mână ou putere, ca să nu-i scape. II recu
noscuse, deși se răsese, și îșl sohimbase cos
tumul ou totul.

. Celalalt, Englesul, oum l’a vădut a 
scos un răgnet înăbușit și a dat să fugă.

Insă Gogolin, iute de piciâre, nu se 
da ou una ou două, îl ajunse oa gândul. 

gimnasiului, și a faoe spr9 placul și lingu
șirea Ungurilor.

întreg faptul s’a petrecut astfel : Di
rectorul gimnasiului Iosif Hosszu, a primit 
și a promulgat studenților o. ordinațiune 
ministerială, prin care studenților li-se re
comandă mergerea la esposiție.

Directorul a făcut-o acâsta fără scirea 
consisiorului, direotorul nu a ținut cont, că 
consistorul trebue să scie ce ordinațiunl co
munică el studenților, ci din contră a' în
ceput a îndruma pe studențl din tâte pu
terile se mârgă.

Pilda directorului au urmat’o și vre-o 
doi profesori.

Oe e mai mult, un profesor, al cărui 
nume de rușinea lui eu îl retao — a flis 
cătră studențl, oă cei stipendiațl vor fi si
liți a participa la trista și rușinosa cara
vană ce se va duoe la târgul de sdrențe.

Ei bine, între astfel de împregiurărî, 
terorisațl si presionațl, studenții, copii, de 
frica părinților lor sufletesol, oum domnii 
profesori ou fală se numeso — s’au însoris 
75 de inși, pentru a se faoe de rîs.

O! băieții, oopiil, nu pârtă vina, ei 
nu soiu ce fao, vina o pârtă direotorul cu 
doi profesori cu deosebire, oarl duo la 
Budapesta 75 de oopii nevinovați, spre a 
lega înfrățire remâno-maghiară, și ou deo
sebire pentru a-șl pută oâștiga ei, condu
cătorii, merite patriotice.

E rușinos din oale afară...
Pleoarea la Pesta a fost să fiă încă 

în 19 a. 1. c., dâr ministrul a răspuns, că 
looalurile, în oarl au să fiă înouartirațl stu
denții din Blașiu sunt ooupate, se aștâpte 
pănă în 24 1. o’. Totodată a spus, că stu
denții și 3 profesori vor avă bilet gratuit 
pe tren, și a mai trimis 200 fi. pentru aju
torarea esoursionisoilor.

Și soițl oe profesori s’au insinuat a 
merge în fruntea studenților ? Bânffy și 
Deâk — pentru biletul al treilea nu s’a in
sinuat niol un profesor — probabil de ru
șine. Și să nu te soârbesol de însoenătorii 
aoestei rușinâse comedii.

Mulți pote învinueso oonsistorul în 
afacerea acâsta. La consistor însă nu s’a 
soiut nimio despre lucrul aoesta, direotorul 
Iosif Hosszu le-a făcut tâte de capul lui, 
fără soirea consistorului. Oonsistorul numai 
din foile nâstre a aflat despre lucrul aoesta, 
și când a vrut să oprâscă aoâstă dejosire, 
a fost deja prea târfliu, direotorul Iosif 
Hosszu a fost făout deja ounosout minieru
lui, oă studenții din Blașiu vor merge la 
Pesta, și erau deja tâte puse la oale din 
partea densului — a directorului — spre 
blamarea gimnasiului și rușinea neamului.

Decă așa stau lucrurile, atunci 
în adever s’a comis la Blașiu un 
lucru ne mai pomenit, ca directorul 
și doi profesori ai gimnasiului ro
mân de-a.colo se se facă conscient 
uneltele politicei dușmane neamului nos
tru și a culturei lui naționale. Prin- 
tr’asta, bine c^ice corespondentul

— Ce draou, ăsta, care ounâsoe New- 
Yorkul, b ari ml să-mi spună unde e hotelul 
oe-1 oaut.

De geaba alerga Amerioanul în drâpta 
și în stânga, că Gogolin nu se lăsa odată 
ou oapul, pană oe bietul fugar întră obosit 
într’o cârciumă. Gogolin după el.

— Bună diminâța, adeoă bună (fiua, 
d-le, âre n’ai pută să-mi spui...

Americanul se schimba la față.
— Pst. Nu faoe gălăgiă, d-le, că e 

rău; stai să ne înțelegem mai bine. Sciu 
ce te aduce pe aiol, dâr ored, că ne vom 
înțelege...

— Da, oa nisce âmenl de omeniă.
El credea oă o să-i vorbâsoă de moș

tenire. Insă Englesul (fise:
— Omeni de omeniă înoâce, âmenl 

de omeniă încolo ; uite : în geanta asta sunt 
oincl-(jecl de mii de franci. Dâoă vrâi să 
ne înțelegem, banii sunt ai d-tale și peste 
câteva oeasurl îți mai punem la disposițiă 
înoă pe atâta, în momentul când vei pleoa 
spre Europa. Ne-am înțeles?

— înțeles, oum nu!

„Tribunei", d-nii Iosif Hosszu, Aron 
Deâk și Bânffy au luat o giea răs
pundere asupra lor. Ori cum s’arîn- 
tbrce însă și s’.ar tălmăci fapta lor, 
răspunderea cade nu numai asupra lor, 
ci asupra Blașiului întreg.

CRONICA POLITICA.
11 (23) Ootomvre.

Intre partidul lui Ugron și al lui 
Kossnțh desbinarea a erupt aoum ou totă 
vehemența pe față, invinuind Ugron pe 
Kossuth ou aoeea, oă luoră în contra sa și 
a partidului ugronist în înțelegere ou gu
vernul.

•
In oerourile diplomatice din Viena se 

susține, oă oontele Kalnoky, fostul ministru 
de esterne austriac, este designat pentru 
demnitatea de camerar suprem, în locul con
telui Trautimansdorff, care va ab(fice din 
motive sanitare.

*
țliarul „Das kleine Journal11 din Ber

lin publioă următârea deolarațiune a unui 
demnitar înalt rusesc, făoută la Darmstadt: 
„Rusia nutresoe simțămintele oele mai prie- 
tinesol pentru Germania, numai oât acolo 
nu priveso ou oohl buni simpatiile germane 
pentru Ungaria, dușmană Rușilor. In tot 
cașul câte-va capurî înfumurate de magnați 
ar putd se provoce un resbel.

*
Privitor la turbnrările din Turcia se 

anunță din Oonstantinopol, că lățindu-se 
faima despre un atao, oe ar avă de gând 
să îndrepteze Armenii contra ambasadorului 
rusesc Nelidoff, ministrul de polițiă turoeso 
a luat cele mai striote măsuri. Mai mulți 
Armeni au fost arestați, și între Mohame- 
danl din nou începe fierberea. Apoi se de- 
peșâză din Viena, că regele Greciei, oare de 
present se află în capitala Austriei, a avut 
mai multe oonvorbirl cu contele Goluchowski 
în privința intervenției Austro-Ungariei, ea 
unui vapor staționar greceso să i-se per
mită intrarea în Bosfor, și oa linia ferată 
greoo-orientală să se lungâscă dela Larissa 
pănă la Salonichi.

*
Din L’ow se depeșâză, că acolo s’a 

constituit o societate,catolică rutăuă popo
rală cu tendințe sociale creștine, stând sub 
oonducerea deputaților ruteni Wachnianin și 
Barvinski conducătorul partidului de îm
păcare polono-ruten.

*
Depeșl sosite din Belgrad anunță, că 

mai multe (fiare serbesol au fost confiscate 
pe motiv, oă au oomis orima de laesa Ma
iestate. E o aparință straniă, că disposiția 
față ou curtea din (fi în (fi devine mai rea. 
„Narod*, (fiarul lui Tausanovicl și al lui 
Gyaja, asigură, că politica sârbâsoă de as- 
tăcjl este calea oea mai sigură pentru abcți- 
cerea regelui.

a

Se vorbesoe, că îndată după sosirea 
Țarului în Petersburg, Șișkin va adresa o

— Va să (fioă: dă mână, nice nu ne
am zărit măoar pe lumea asta.

Gogolin nu pricepfi restul vorbelor, 
dâr totuși dădu mâna.

O sută de mii de franci nu-i jucăriă, 
domnule, și apoi se săturase de New-York 
și de tâtă Amerioa.

înțelegerea fu ținută ou sfințenia. El 
se juroâ pe vapor și celalalt îi trimise 
banii.

Abia aoum pricepu el tâtă comedia: 
fusese luat drept un polițist. Mai bine, căci 
și așa unchiul Sambug nu-i lăsase para 
ohiâră, oăoî murise în spital, jerpelit de tot.

Și aoum, oând sta une-orl de vorbă, 
și mai ales oând vorbesoe de Americani, 
el îi laudă:

— Ce, d-le, ăia, oând e vorba de afa
ceri, apoi n’au sâmăn, ca âmenl de înțele
gere. Dâr să-i ve(jl plătind!

Căol el îi văcjuse.
U. 

oiroulară oătră toți representanții Rusiei în 
străinătate, în oare va espune programul 
politicei sale esterne. Alaltăeri, ou ooasiunea 
unor primiri, se <fioe, oă Șișkin s’a espri- 
mat oătră mai mulți diplomațl străini, aore- 
ditațl la curtea rusesoă, oă sunt lipsite de 
ori ce temeiti învinuirile, oă el ar nutri 
simțeminte panslave, oi din potrivă el tot- 
dâuna a stat departe de grupul panslaviș- 
tilor.

______________ t

Hflîșcărî electorale.
Cum ațîță membrii lui Banffy.

Din Câmpia, Ootomvre 1896.
Știm, d-le Redactor! In Câmpia nâstră 

înoă sunt în mare ourgere corteșirile elec
torale. Corteșii maghiari fao tot posibilul 
să-i duoă pe Românl-la alegere. Inteligința 
nâstră română, și mai ales preoțimea, ce-i 
drept, luptă după puteri să rețină poporul, 
dâr suntem și noi ca oile rătăoite, căol nu 
avem conducători. Regretatul Vitez dela' 
Teaca, care mai arăta un zel pentru lup
tele politioe naționale, a murit și dela mâr- 
tea lui încâoe nu s’a ivit un al doilea, care 
să-l înlocuâsoă. Dovadă și împrejurarea, 
că pentru conferența națională dela Sibiiu, 
în ceroul eleotoral al Teoei nu s’a făout 
pănă acjl nici o pregătire. Dâr las acestea, 
căol prea mult ași ave de (fis în privința 
asta ; de-ocamdată vrâu să vă raportez ceva 
despre isprăvile corteșirilor unguresol.

In cercul nostru eleotoral (al Tecei) 
sunt doi candidați: unul e fisolgăbirăul 
Dozsa dela Teaca, cunosout din timpuri 
vechi ca mare șovinist și româno-fag. El, 
se’nțelege, e ou program guvernamental. 
In 18 Ootomvre n. o. și-a ținut vorbirea- 
program în Ormenișul de Câmpiă. Eăout’au 
tot posibilul, ca la aoâstă (fi „festivă" să 
duoă și oărturarl români, dâr n’au isbutit. 
Singurul „popă prost*, pe care l’au putut 
prinde, a fost preotul Lazar Stupineanu, 
din Fisout. Acesta apărea între oeilalțl oa 
și un măgar între oi, căci era singur în 
felul său. Mai erau și vre-o 3—4 dăscălașl, 
dintre cari dascălul din Fiscut a făout con
curență chiar și preotului său Stupinean, 
deâre-ce, după cum aud, după oe s’a um
flat bine de tooană, el a ținut și un toast 
în onârea oelor, oărora șl-a vândut su
fletul.

Ou ooasiunea acâsta s’a împărțit în
tre alegători și o broșură volantă, tipărită 
în limba maghiară și întitulată: „Imn cătră 
poporul maghiar*. E „interesant" acest 
„imn*, căol el ne arată, cu câtă nerușinare 
agită mamei noii guvernului la ură în con
tra Nemaghiarilor, și în special în contra 
Românilor. Broșura înoepe ou laude scâr- 
bâse la adresa lui Banffy: „A fi oposițio- 
nal este rușine, a fi guvernamental ins&mnă 
a servi causei națiunei* Aoâstă e de visa 
broșurei. Apoi continuă: „Voi soițl (Ma
ghiarilor), oă pe lângă numeroșii inimici 
din afară, mai avem multe năcasurl și în 
interiorul patriei nâstre ou Valahii, cu Slo- 
vaoii, cu Croații, ba încă și cu Sașii. Nu 
toți aceștia ne sunt dușmani, poporul e 
bun și supus, dâr conducătorii lor sunt 
blăstămați. Aceștia trăesc din simbria Mus
calului, Dumnezeul lor este rubla, despre 
națiune, despre patriă nici idee n’au... Co
mitatul Bistrița-Năsăud, unde ministrul 
nostru președinte fusese trimis înainte oa 
fișpan, se află la marginea Buoovinei și 
numai după nume se ține de Ungaria. Br. 
Banffy însă a recâștigat pentru noi acest 
frumos oomitat. A. pășit pe oapul șârpelui, 
cu mâna sa puternică a răsturnat peste 
capetele lor planurile trădătâre de patriă, 
ce ei le urziau, a înfrânt puterea lor de 
resistență, a arborat pretutindeni tricolorul 
maghiar, și a maghiarisat unde numai a 
putut*....

„înainte de-a fi venit el (Banffy) în 
fruntea afacerilor Ungariei, frații voștri 
maghiari, sărmani și isolațl, au avut mult 
de-a suferi; niol proprietarii, nici țeranii de 
baștină n’au putut trăi în pace, oă complo
tiștii valahi convocau poporul la adunări în 
timp de nopte, de pe catedre și dela altar îl 
atîțau, (țicendu-i, că pămentul Maghiarilor va 
fi al lor, decă vor stinge vieța Maghiarilor. 
Trebue să ne temem de-o revoluțiă as- 
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ounsă, ori ohîar de-o revoltă pe față. Pu
tinii Maghiari, cari pentru națiunea lor 
stau de pază în mijlooul mărei valahe, nu 
aveau nici cți, nici nopte liniștită temendu-șl 
averea și viăța, De când br. Banffy este mi- 
nistru-președinte, e liniște între Valahii din 
Ardeal. Ei cunosc bine puternica sa mână. 
Frații maghiari pretutindeni simt soutul și 
apărarea sa puternică. Gendarmeria, îmul- 
țită cu multe sute de capete păsesce cu trezviă 
asupra siguranței de avere și viăță și agita
torii valahi au evaporat ca și camforul. Unii 
au fugit în România, alții se terăe în liniște. 
Nici se tnârâe nu mai cuteză acei porci de 
câni11.

Vor fi de-ajuns, ored, pasagiile, ce 
le-am reprodus pentru a arăta, cu câtă in- 
famiă și nerușinare agită mameluoii lui 
Banfify, chiar și într’un cerc ca al Tecei, 
oare e locuit în majoritate de Români.

Mai observ, că în acest cerc se află 
și un oontra-candidat ugronist, cu numele 
Putnoky Domokos. El încă șl-a ținut dilele 
acestea vorbirea-program. A corteșit și el 
pe la Români, dâr fără suscoes,

Coresp.

Oglinda lui Farka Iâuos
Din Lâpușul-unguresc ’i-se sorie „Tri

bunei : In 15 1. o. a fost aici Dr. Farkas 
Jânos, feciorul popii din Sio (Szek), oare 
precum sciut este, a absolvat ou prescuri 
și stipendii românescl, apoi în contra deoi- 
siunilor nostre și a programului nostru na
țional, ’și-a pus oandidatura cu program 
guvernamental, cu tote oă candidatul gu
vernului aici este gr. oat. Teleky Sândor. 
Tot acest Farkas Jânos la alegerile din 
rândul treout ’și-a pus oandidatura în Sio 
cu program „kossuthist".

Se va întreba lumea, oă ce fel de 
om este acest „Lupu, oare la tote alege
rile îșl schimbă părul? Deși oei mai mulți 
omeni inteligenfl cunosc după treoutul lui 
pe acest om perdut, care de mult s’a dat 
de toporîște la săourea dușmanului, și oare 
când e vorba de bani, pe întreg neamul 
său îl oonsideră de o marfă, cu oare pote 
f’aoe ^geșeft* după plaoul său, spre orien
tarea alegătorilor români de aici, îmi țin 
de datorință națională să fao ounoscut pe 
calea publicității motivele, cari ’l-au în
demnat pe acest „geșeftar^ să candideze în 
cercul Lăpușului și tot-odată să aducă pen
tru ceroul llcncții pe un Jidov avut dela 
Oradea-mare ca să candideze tot cu pro
gram guvernamental în contra guverna
mentalului Simo Lajos.

Istoricul acestor oandidări este ur
mătorul: „Farkas Jânos (Lupu loan) după 
disolvarea parlamentului îndată ’și-a pus 
■candidatura în Sio (Szâk), firesoe cu pro
gram „kossuthist“ ca în rendul trecut, 
ca, vedi Dâmne, să apară de politician 
oonseouent înaintea Ungurilor din Sio. 
Prietinii guvernamentalului candidat Ma- 
leter Zoltân, oa să nu le facă gălăgie la 
alegere, ’i-a promis 2 mii fl., oa să re
nunțe dela candidatură, densul însă a pre
tins 4 mii (4000) fl., oare sumă însă nu 
’i-s’a acordat; deci ca să nu pârdă acâstă 
sumuliță de parale, s’a decis oa să can
dideze în Lăpușul-ungureso, unde 7/g parte 
sunt alegători români, și s’a îngrijit să aibă și 
un ortac ou bani, pe oare ’l-a și procurat 
în persâna unui „Ovreu11 pentru ceroul cu
rat româneso Ueanda-mare, și acum ame
nință pe fișpanul și pe oandidații guverna
mentali în aceste oerourl c|'c®n^: c& dâoă, 
■nu ’i-s’a acordat suma de 4000 fl. pentru 
Sio să-’i dâe pentru aceste două cerourl 
8000 fl., de oare sumă se ține vrednic, cu 
atât mai vârtos, că prin aceste candidărî 
și prin tîrîrea alegătorilor români la urnă, 
se vor da de gol așa numiții „Memoran- 
-diștl“ și se va da o dovadă plausibilă, că 
mai ales acuma, în era lui Banffy, alegă
torii români nu respeotăză pasivitatea. 
Acestă invenție a vestitului „Farkas — 
Lupuu, de a stârce parale pe oăi neier
tate, este cea mai genială, der tot-odată și 
cea mai imorală între tote invențiunile, 
oarl s’au făout în timpurile moderne cu 
soop de a face parale în detrimentul oau- 
sei unui întreg popor. De sine se înțelege, 
•că preoților și alegătorilor, cu cari ieri 

s’a sfătuit în cercul Lăpușului, nu ’și-a 
descoperit mârșavul scop, pe oare îl urmă- 
resoe prin oandidatura sa, și de sigur nu-’l 
va desooperi nici alegătorilor români din 
oeroul Ilencții, unde se va presenta cjilele 
acestea cu „Jidănelul“ dela Oradea-mare, 
care deja a sosit în acel cerc.

Din Arad ’i-se oomunică „Dreptății11 
următârele: Duminecă în 18 o. o grupă 
de alegătărl români în frunte cu părintele 
BabeScu din Fenlac s’au așecjat în jurul 
meselor întinse cu papricaș dela restau
rantul „Dobrânszky“ de acolo. — Purtarea 
rușinosă și provooătore a acestor flământjl 
după papricaș a scandalisat mult pe toți 
Românii de bine, cari au avut neterioirea 
a privi la molfăirile lor. Să lăsăm pe ță
rani în paoe, dâr ce să cjioem despre, pă
rintele Babescu, despre păstorul și condu
cătorul acestor oi rătăcite, care înpănat 
oa și un cociș îșl soia juca de minune 
rolul de „fdkortes11 și nu să rușina de pre- 
sența societății distinsă a Românilor ară
deni dela „masa română11 din acel restau
rant, cari mult se jenau de rolul urît și 
de purtarea scandalosă a acestui preot ro
mân. Să-i fiă rușine!“

Contele Eszterhazy despre Gestiunea 
naționalităților.

Alaltăeri și-a ținut contele Mau- 
rițiu Nicolae Eszterhazy, al doilea șef 
al partidei poporale, vorbirea sa 
program înaintea alegătorilor din 
Ercsi. In vorbirea sa contele c|ise 
privitor la cestiunea naționalităților 
următorele :

Prea stimați domni, mai am se vor
besc despre o cestiune, care aoi nu e așa 
actuală, ca în alt cero, și adecă despre 
cestiunea naționalităților.

ScițI prea bine, oă esistă mulți în 
patria acesta, cari nu vorbesc limba ma
ghiară. SoițI bine, oă mulți pun jurămân
tul în altă limbă, oă vor stima legile. Pe 
aceștia noi trebue să-i reounâscem ca pe 
frați egali îndreptățiți. Și totuși se întâm
plă, că acești frați ai noștri de altă limbă 
sunt despoiațl de un drept cardinal al lor, 
și li-se faoe imposibil, ca preoții și învă
țătorii lor în biserică și în scolă să prea- 
mărâsoă pe Dumnedeu în limba lor.

Acesta e nedreptate, dâr tot-odată și 
păcat, care oonțiune mult periool, căci, 
dâcă preoților și învățătorilor li-e făcut 
imposibil de-a oresoe o generațiune creș
tină — și cum pot cresoe generațiune creș
tină, decă nu pot vorbi cu poporul — 
atunol ei cresc o generațiune ireiigiosă, 
neconfensională, și astfel și țâra rămâne 
neconfesională și se despoe de caracterul 
ei creștin.

De aoeea stăruim și pretindem noi, 
ca oonoetățenii noștri de altă limbă să se 
potă ruga lui Dumnezeu în limba lor. Din 
faptul aoesta apoi s’a cioplit defăimarea, 
că noi tindem oontra unității statului ; oă 
noi întindem mâna acelor agitatori, cari, 
desfăoând unitatea statului, pretind drepturi 
deosebite pentru cetățenii de altă limbă ai 
Ungariei. Luorul aoesta nu e adevărat, și 
e nejust a-ne îngrămădi ou astfel de aouse, 
ou astfel de defăimări.

Da, noi voim să respeotăm limba ori
cărei naționalități de altă rassă ; da, voim 
s’o respectăm în acea direcțiă, ca s’o potă 
folosi în bisericile și scâlele lor, dâr aoeea, 
ca noi să permitem să se rupă politicesce și să 
aspireze la o representanță politică deosebită, 
aceea cțic, nici D-vostră nu o așteptați dela 
mine, și nici aceia, cari la marginele hotaru
lui represenlă direcția națională. Niol-odată 
în viâța mea nu mi-așl da învoirea, oa 
âre-cine, numai din simplul motiv, că nu 
vorbesce limba maghiară, se-șl vindice drep
turi deosebite (!)

SOIRILE OILEL
— 11 (23) Octomvre.

„Flâcuri electorale11. Cetim în „Ma- 
gyarorszăg“ precum și în <Țarele clușiane 
următorul comunicat, care ni-se pare forte 
ridicol și de neoredut în forma în care se 
presantă :

Din oeroul Năsăuduluise sorie, că acolo 
unde totdâuna se făoeau alegerile unanim, 
aoum sut trei candidați. Candidatul ofioial 
guvernamental este Csolcân lânos, direc
torul gimnasiului din Năsăud, oare însă 
nu trebuesce nimăruia, așa oă partidul gu
vernamental din cero a candidat pe Samuil 
Horovitz jun., întreprinzător în Clușiu, care 
în părțile acele e om forte popular. Al 
treilea candidat este Gerasim Domide, preo
tul greoo-catolio din Rodna veohiă, ou 
programul partidului poporal. In contra lui 
Csokân mai [ales Vioarul greco-oatolio din 
Năsăud pune în mișoare tote petrile, și 
aoum e pe oale, ca mișcându-i pe Valahi 
din pasivitate, să se alăture cu aoeștia la 
partidul lui Horovitz, oare probabil va și 
învinge presupunând, oă Valahii nu vor sta 
lângă partidul poporal. In cero a produs 
mare sensațiă faptul —ne scrie coresponden
tul—oă pe fostul deputat, Dr. Artur lel- 
linek, guvernul la abandonat cu totul. Pen
tru ce, nimeni nu scie. După cum se aude 
din isvor sigur, Iellinek, nesciind nimic de 
situația lui, a venit în ceroul său, fără a 
suspicions ceva, și acolo apoi îi s’a făout 
cunoscut în mod oficios, că n’are ce căuta; 
simplaminte i-au arătat ușa.

Miliția !a alegeri. „Tagbl8ttu din 
Graz oomunică soirea, oă regimentul de 
infanteriă nr. 15, staționat acolo, a primit 
ordin să stea gata pentru a pută trimite 
imediat câte două companii de ostași în acele 
cercuri electorale din Ungaria, unde s’ar 
ivi turburărl. De-asemenea regimentul de 
dragonl Nr. 5 a primit ordin să se gate 
de drum. — Tot atâtea dovecjl, că alege
rile vor fi „libere11!

—o—
Călătoria Suveranilor Germani. Din 

Wiesbaden se depeșâză, că împăratul Wil
helm și împărătesa Victoria au plecat de 
aoolo alaltăeri la 10 ore a. m. și au sosit 
la 11 în Kronberg, unde fură întâmpinați 
de împărăsâsa-văduvă Friedrich. Majestă- 
țile lor plecară apoi la Friedriohshoff. Se 
asigură, că împărătâsa-văduvă Friedrich 
va visita pe Țarul și pe Țarina în Darm
stadt.

— o —
Dela Curia. Alaltăeri respinse Curia 

reoursul de nulitate al lui Andreiîî Bslteș, 
redactorul responsabil al „Tribunei11, con
tra sentinței tribunalului din Clușiu, pe 
basa căreia el fu osândit mai săptămânile 
treoute pentru artioolul „Biserica și Șc61a“ 
la trei luni înohisâre de stat și 300 fl. 
amendă.

—o —
Schimbare de târguri. Ni-se sorie: 

In urma hârtiei ministrului d9 comerciu Nr. 
23,196/96, s’a sohimbat ținerea târgurilor 
din țâră din comuna Veneția inferioră (Cer
oul Șeroaia, Comit. Făgărașului) în modul 
următor: Un târg de țâră slobod se va 
ținâ în 3 Martie st. n., altul în 8 Iuliu 
st. n., âr altul în 25 Sept. st. n. al fiă-oă- 
rui an; âr în cjiua premergătâre va fi târg 
de vite numai în câte-o cji.

—o—
LiferărY. Ministerul comun de resbel, 

cu data de 9 Octomvre n. c. sub nr. 
2883, publioă concurs pentru liferarea a 
13,000 țole de iârnă, 16,600 țole de vâră 
și 4,800 țâle pentru caii de cavaleriă, pe 
anul 1897. Ofertele sunt de a-se înainta 
pănă la 16 Noemvre n. e. 10 ore a. m. la 
oamera oomercială. — Direcțiunea cailor 
ferate ung. din Seghedin și Steinamanger 
publioă conours pentru liferare de obiecte 
de lemn pe anul 1897, respective și pen
tru anii 1898 și 1899. Terminul este pănă 
în 16 Noemvre n. c. — Ministeriul ung. 
de comeroiu publică concurs pentru life
rare de stîlpl de telegraf. Terminul este 
pănă la 31 Octomvre o. DetailurI se pot 
căpăta la oamera comeroială din Brașov.

— o —
1. Un mijloc de casă ieftin. Pentru regularea 

și conservarea unei mistuiri bune se recomandă 
cunoscutele prafuri Seidlitz ale lui Moli. Cutii ori
ginale 1 fl. bucata. Se pote căpăta clilnic prin 
postă de cătră farmacistul A. Moli, liferentul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provmciă să se ceră preparatul lui Moli provedut 
cu marca de contravenție.

ULTIME SOIRI.
Viena, 22 Octomvre. alegerile die- 

tale se vor ține aci în 4 Noemvre. 
Agitația deja acuma e mare. Cea 
mai mare șansă o au antiliberalii.

BucurescY, 22 Octomvre. M. S. 
Regele și A. S. R. principele Ferdi
nand au plecat eri, la orele 10 dimi- 
n&ța, cu un tren regal din Sinaia, 
6r la brele 12.40 au ajuns la Kitila. 
Dela gară, Suveranul român și prin
cipele moștenitor au încălecat pe cai 
și au mers la forturi. La forturi aș
teptau deja toți miniștri și d-nii ge
nerali Arion, Popescu, Năsturel și 
Pastia. După visitarea forturilor și 
asistarea la diferite eserciții de tir, 
M. S. Regele și A. S. R. principele 
Ferdinand au plecat la Sinaia la 
drele 4.20, unde au ajuns la orele 
6.50 sera.

Bucuresci, 22 Octomvre. Minis- 
trul-președinte Sturdza a avut ieri 
înainte de amiacjl o lungă întreve
dere cu d-1 P. S. Aurelian. In urma 
acestei întrevederi, intrarea d-nului 
Aurelian în minister este definitiv 
hotărîtă. D-sa va depune Sâmbătă 
seu Duminecă obicinuitul jurământ.

Londra, 22 Octomvre. „Daily 
Chronicle11 publică asupra convenției 
franco-rusesci următbrele amenunte: 
In August 1890 s’a încheiat o con
venția militară, care s’a subscris înse 
numai în Decemvre 1893, după vi
sita dela Toulon. Convenția s’a în
cheiat în fața alianței Austro-Unga- 
riei cu Germania și îndată ce acestă 
alianță va înceta și convenția franco- 
rusă se va desface. Convenția e curat 
defensivă și e încheiată numai pentru 
cașul unui eventual atac din partea Ger
maniei

Constantinopol, 22 Octomvre. In 
cercurile Poiții se vorbesce cu tdtă 
siguranța, că între marile puteri de
curg pertractări cu privire la con
vocarea unui congres, care să revideze 
tractatul dela Berlin. Invitarea la con
gres o va face Rusia și congresul 
se va ține la Petersburg. Planul Ru
siei este, ca tâte ținuturile creștine 
din Turcia se se pună sub controla și 
protectoratul Europei.

DIVERSE.
Din tinerețole Iui Cleveland. Foile 

americane scriu următorea aneodotă inte
resantă : Cleveland, actualul președinte al 
Statelor Unite nordamerioane când umbla 
la șoâlă a comis o greșâlă, âr învățătorul 
se hotări să-l pedepsâsoă cu 15 lovituri 
de liniai în palmă. Lui Cleveland nici, că-i 
păsa de ceea ce ’1 aștâptă și în timpul pau- 
sei, între ore, se juca vesel prin curtea 
șoâlei, murdărinduse cu tină 'pe ambele 
mâni. După pausă, abia se așecjâ în școlă 
la locul său, și învățătorul îl chiămâ afară 
on să-l pedepsâsoă. Preoând învățătorul îl 
ținea „morala11 Cleveland observă linialu 
și sciind ce are să pățâscă, pe furiș souipâ 
în palma drâptă, și apoi freca mâna de 
haine ca să fiă ceva mai curată. Când în
vățătorul îl prinse mâna și vă(ju cât e de 
murdară, se înfuria și mai mult și dise: 
„Auc|I copile, dâcă vei afla tu în școla a- 
câsta vre-o mână care să fiă mai murdară 
oa asta, atunci te iert“. Micul Cleveland 
nu vorbi nimic, oi ou un rîs ironic îl în
tinse învățătorului mâna stângă. Atunci în
vățătorul abia îșl putu reținea rîsul și între 
rîsetile celorlalți copii din școlă învățătorul 
fu silit să-și țină ouvântul și să erte pedâpsa 
lui Cleveland.

Lneratură.
In tipografia Toma Basilescu din Bu- 

ourescl (Calea Victoriei 29) a apărut: Igiena 
soldatului, lecțiunl predate soldaților de 
Dr. George Crăiniceanu, medio de reg. ol. 
II la Spitalul militar central din Buourescl. 
O mică broșură, care conține instrucțiuni 
higienioe forte de interes nu numai pentru 
soldați, ci pentru popor în genere.

*

l
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In editura librăriei naționale N. D. 
Miloșesou din Tergu-Jiu (România) a 
apărut: Descrierea corpului omenesc și 
regiile higienice pentru șcdlele primare, 
de Iu li u Moi si lu, profesor de soiințele 
naturale și higienă, direotorul gimnasiului 
real din T.-Jiu. Cartea este scrisă într’o 
limbă ușoră și ort se pote de pricepută 
pentru școlari, ouprindend și vre-o 16 ilus- 
trațiunl.

*

Cursul la bursa dm l’ssaa-
Din 22 Octomvre 1896.

O drăgălașă și forte prețiosă colec- 
țiune de episode, novelete și povestiri is
torice a apărut în Tipografia ,,A. Mure- 
șianuu din Brașov, întitulată: „Traista cu 
povești a lui P. Brosteanu“. Format mic 
și estetic, în mărime de 138 pag. Prețul 
ț20 cr. Nu putem în de-ajuns recomanda, 
mai ales pentru bibliotecile nostre popo
rale, acestă colecțiune de scrieri istonoo- 
baletrestice, atât de rari în literatura nâs- 
tră, cari tâte au o tendință eroică națională 
pe cât de interesantă, pe atât și de amu- 
santă.

Seiden-Damaste 65 Kr.

Renta ung. de aur 4% • • • 
Renta de cordne ung. 4% • ■
kfpr. căii. fer. ung. în aur 4y2% 
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4t/2°/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . .
Bonuri rurale oroate-slavona. . 
Imprum. ung. ou premii . . .
Dosuri pentru reg. Tisei șiSegediu 
Renta de hârtie anstr. . . . 
Renta de argint austr. , . . 
Renta de aur austr...................
LosurI din 1860......................
Aoții de ale Băncei austro-ungară 
Aeții de-ale Băncei ung. de credit 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondorl.............................
Mărci imperiale germane .■ .
London vista........................
Paris vista................... .... .
Rente de oordne austr. 4%. . 
Note italiene.............................

121.45
99.20

122.-
100.90
121. -
97.10
97.30

155.40
137.-
101 20
101.20
121.80
144 -
943 -
405.-
367.25

9.53
58.80

119.90
47.50

101 20
44.42 >/2

R
I

w

ale lui
Veritabile iiumnS, deea flatare cutia este j»rove«țută eu ensarca «Se 

apărare a iui A. Moli și cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipatiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecăwrescâ.

Fraewba’asmltweim și sat»e a lui feeiE.
VCritSbiSli ^că fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca uu remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

de gură-SaSicyfi a ioi
(Pe basa de natron Acid-salicilicii)

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

H

de

bis fi. 14-65 p. filet — fotuic seliwarze, 
weisse unb farbige M en m c b e rg■ 
Seide von 35 kr. bis fi. B-l.G.» p. filet. 
— glatt, geftreift, farriert, gemuftert. Damafte etc. 
(ca. 2^0 verfdț. ®ual, unb 2000 cerfd;. fatten, 
Deffiits etc.;, porto und steuerfrei ins Haus. filuf= 
tcr uttgelțeiib. Doppeltes Sriefporto nad; ber Sdjtueij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg, 
6. (k. u. k. Hofl.), Ziirich.

Cursul pSeaes Brasov.
Din 23 Octomvre 1896,

Bancnote rom. Comp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orl Cump. 
Galbeni Cump.
Scris, fono. Albina 5%

9.48 Vând.
9.45 Vând.
9.50 Vând.
5.60 Vând.

100.75 Vând.

9.51
9.48
9.53
5.65

101.75

3 - E

1 »’■'

TjrButsites’ea pi-isicipaln. prin
Farmacistul A. WTOSjEj,

c. și r, furnisor al curții imperiale Viena, Tnclilaiibeii 9
Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se (Ară anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 
ap&rare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 
Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
"■ 0-52.

Ed.
Geisbsrger.

Tren 
de 

jpersdn.

Tren 
accel.

Proprietar: Mare^ilanu»
Redactor resDonsalii] Sregariu Ffflaiur.

Aminciuri
(înserfhml și reclame)

Ssesaftâ a se adresa subscrisei 
«admimstr'atium» Iu cașul pu-

X4Z © r s-ul 1 treauxHor

blsaăris unui smuBWsaa
de odată se face scădemâini’ăj, 
car*e ciresce ©u cât puBiscay*©® 
se face mai d® maaăte=©H3

Administr. „Gazeta Trans.“

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din i @©ta

iBudapesta-Fredeal
Tren 
de 

persdn.

Tren
mixt

Tren 
accel.

Tren 
de

Tren 
accel. pargfoj.

tren 
de 

persdn.

tron
mixt

tron
mixt

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37 
Ti. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

1.09
1.16

10 -
8.30

11.21
1.33
3.42'
3.58
4 38
5 20
5.43

“Ă32
7.16
8.07
8.34
8.49
9.06

10.12
10.42
11.01
11.09
11.31111.40
11.48 

! 12.05 
12.33 
12.47
1.18
1.34
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5 34
6.12
6.41
7.16
8-
3.55
4.40
5.10

12.00

11.55

J

Tren 
deTren 

mixt, persdn.

Tren 
accel.

8.05
5.45

2 00
9.15

5.10 9.02 11.19
8.00 11 33 12.47|

1 48 2.111
1.22 2.06 2.18
2.19 303 2.50
3.32 3.45 3.26
3.51 4 06
5.13 4.53 417
6.14 5.32 4.50
7.32 6.24
8.21 6 59 5 55
8.40 2.17 6.11
9.09 2 62 6.27

10.40 4 45 7.27
11.25 5.39 7.50
11.49 6.08
11.59 6.19
12.29 6.57 8.17
12.55 7.30 8.33
130 8.38
2.08
2.27 9.09
3.11
3.31 9.42
3.46 9.44
4.08 9.59
4 45 10.22
5 27 10.511
6 12 11.12
7.5C 12.261
8.37 12.58
9.07 1.15
9.40 1.34'

10.25 2.09
11.— 2 19
12.26 3 01

1 11 3.31
8 30 9.30,

V 
sos. 1 
pl. i

¥

SOS. I 
pl.

•»

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

SOS, 
A

/pl-Isos.

i

I

I

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

Apahida 
Grhiriș . 
Cucerdea 
Uiuora .
Vințul de 
Ai ud
Teivș
Ciăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

Clușiu .

Ti, expr.

2.48

3.36
3.18

I pl- 
|SOB.

2.15
2 12

I pl.Isos.
Copșa-mieă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalâu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . 
Feldîora
Brașov .

Timiș
Predeal 
Bucuresoi .

11 11

1.40
1.06

12.52
11.54

10.10
10 05
9.39
9,12
5.35

8.00
7 10
6.13
5.38
5.49

'4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1;29

12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
o.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

6.20
8.10

11 -
11.20

o.—
5-20

12.52
12.20

11.01
10.45

9.23
8.49

8.23
8.06

7.08
6.39

5.23
ir.pers.
T35

4.03
1 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

“9Ă)8
828
8.01
3 15

I

I
Y

80S.

Cucerdea — OsorEieiu — KegBa.-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 1 r pl. Cucerdea . . 80S. e» 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 Cspău . . - 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 sos. ț

Oșorhei / pl. 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36 pl. / • Isos. 9.20 5.04 9.35
7.14 12.16 7.14 sos. Begh.-săg.. . pl. 4 7.54 3.30 8:05

sunt a se oetiNotă: Orele însemnate în stânga stațiunilor 
inseioneză âreie de nopte.

tren 
de 

persdn.

Tren 
mixt

2.20
3.57
4.19

4.34
6.16
8.42

10.21
10.41

tren 
de 

persdn. mixtperson. persdn.

tren 
de

tren
mixt

3.20
3.00

5.05
4.45

tron 
de 

persdn.

9.12
8.52

10.30
10.10

Ghiriș
Turda

!®ej>șsi-mseă. — .^ÂbSâBj — Avrig — ffi’agă.ras
tren 
de 

persdn.

11.55
1.25
1.48

tren
mixt

tren
mixt

Tren 
mixt persdn

7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

3 13
3 39

I
*

pi.?os.)
pl. 1

sos.

Copșa mică 
Ocna . .

Sibiiu .
Avrig .
Făgăraș

so*.

{ P’-l sos.
p).

* * 9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

ro*

■7$
v—-1

6.25
5.O?
4.40

12.35
11.01)
10.30
8 57
7.161
4.30

10.28
10.46
11.12

trenu 
mixtu

3.10
2.54
2.30

8.35
10.28

4.25
4.48
5.23

10.25
10.05
9.38

trenu 
mixtu

7.44
6.20

tren 
mixt

tren
mixt

tren 
mixt

tren 
mixt

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

1.29
12.05

6.46
5.49

6.15
6.38
7.13

4.50
4.34
4.10

11.35
11.54
12.20

Simeria . .
Cerna. . .
Hunedora .

s t i

6.36

25 o

a d —

Brașov
Zernești

trenu 
mixtu

trenu 
mixtă

10.43
9.42
8.20
2 30

10.11
9.10

6.20
7.08
8.01

12.47

8.34i
8.141
7.45

Arad
Vinga 
Timișora 
Seghedin.

trenu 
mixtă

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

trenu
mixtă

trenă 
mixtu

trenu 
mixtă

- 9.10
1,10.28 
rl2 41 
» 1.54
| 3.02
| 3.41
?- 4 55

4.20
535

11.25 5.
12.15 6.14

1.10 7.39 1 b8.47 12 27 5 10

trenu
mixtu

â.< aii <1 iw ț

5.30
5.42
6.U6

2.15
2.27
2.51

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

trenu
mixtă

7.10
6 57
6.36

tienu
mixtă

J,

9 20
FOT
8Ă6

7.21
6.24
4.50
3.44
2.48
2.01
1.16

3.44 10.55
3.01 T7^-’
2.—

10 05 2.15‘j

Sighișora-©dm’fineâas-seesiiesc.
trenu
mixtă

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

trenu 
mixtu

pl. Sibiiu .
„ Selemberk
„ Cisnădie

de sus în jos, cele însemnate în drâpta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

3 22
3.54
6.20

11.08
11.48
1.59

ISighișora . . . 
Ilașfalea . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


