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Sortea grănițerilor.
Brașov, 29 Septemvre v.

Eri vorbeam la locul acesta de 
enunciațiunile, ce se fac din sînul 
partidei dela guvern pentru o „defini
tivă resolvare a cestiunei naționali
tăților11, și ne puneam întrebarea, că 
ore cum îșî închipuesce d-1 Banffy 
și soți acbsta resolvare.

Astăfii o scire fbrte gravă ne 
sosesce din Budapesta și face de
odată lumină asupra modului și chi
pului, cum crede Banffy a mulțămi 
pe Români. Ea ne mai dovedesce, 
că am avut dreptate, când am sus
ținut, că actualul ministru-președinte 
a adoptat cu totul tactica și sistema 

măestrului și sfătuitorului seu, Tisza 
Kalman.

Ce a încercat în diferite rânduri 
Tisza Kalman pentru a lua din mâna 
Românilor scblele susținute din fon
durile foștilor grănițeri ai regimen 
tului I român și a le da în mâna 
autorităților politice comunale, vrea 
să ducă acum în împlinire baronul 
Banffy.

Ni-se comunică adecă din Pesta, 
că ministrul-președinte Banffy reve
nind asupra acestei afaceri, a dobân
dit o decisiune prea înaltă, prin care 
se dispune, ca scblele poporale din 
comitatele Hunedbrei, Sibiiului și 
Făgărașului, ce sunt susținute din 
fondul școlar al fostului regiment I 
de graniță, se nu mai fiă conside
rate ca scble private ale acestui fond, 
oi ca scble comunale, punendu-se 
sub inspecțiunea autorităților școlare 
comunale.

Ce însemnă acâsta seim cu toții. 
Șcblele ridicate și susținute din banii 
Românilor grăLițerî, fiind declarate 
ca șcble cbmunale, urmarea va fi, 
că se vor face părtași la beneficiile 
fondului grănițeresc toți streinii și 
veneticii, ce trăesc printre popora- 
țiunea română grănițerescă din nu
mitele comitate, și că se va pretinde 
pe temeiul acesta, ca instrucțiunea 
în șeblă se fiă cât mai maghiară.

Pe la 1876 guvernul tiszaist a 
încercat a face acâsta printr’un ucaz 
al seu, dâr Românii grănițeri, sub 
înțelăpta și energica conducere a 
d-lui colonel baron David Urs, au 
protestat atunci serbătoresce contra 
acestui atentat, provocându-se la 
statutele „fondului școlastic grăniță- 
resc“, aprobate și sancționate de Ma
iestatea Sa la 10 Martie 1871 și 
puse în vigâre de guvernul ungu
resc la 16 Martie al aceluia-șl au.

In urma acestui protest guver
nul a tăcut trei-spre-c|ece ani și Ro

mânii grănițeri și-au esercitat mai 
departe drepturile lor nelimitat asu
pra școlelor din vorbă. Abia la 3 
Martie 1889, pe când cbrnele șovi
nismului nutrit de d-J Tisza crescu
seră deja în mod înspăimântător, gu
vernul setredi a răspunde la protestul 
amintit, printr’un alt ucaz, prin care 
declară din nou șcblele înființate și 
susținute din fondul școlar al gră
nițerilor de șcâle comunale.

Urmarea a fost un nou protest 
al comuniunei grănițeresc!, dat în 
adunarea generală dela 11 Iunie 
1889 a representanților grănițărescl.

Intr’aceea în unele comune din 
comitatul Făgărașului autoritățile 
administrative au făcut încercarea 
a-se ingera în afacerile școlare gră- 
nițeresci, pe basa ordinului guver- 
nial. Der grănițerii noștri au resis- 
tat, și în adunarea lor generală dela 
20 Februarie 1893 au enunciat din 
nou sărbătoresce, că numai prin 
forță vor pute fi scoși dela adminis
trarea esclusivă a scâlelor lor, în
ființate, pe basa statutului sancționat, 
din fondul de montur grănițăresc, 
pe care ei de bună voiă l’au des
tinat scopurilor de cultură națională.

Acum Banffy nu mai vine cu 
un ucaz al d lui Wlassics, ci iese la 
ivâlă chiar cu o decisiune prea 
înaltă pentru a-șl ajunge scopul.

Nu putem sci cum și în urma 
căror informațiunl ministrul-preșe
dinte a putut dobândi acâstă deci
siune prea înaltă, contrară statute
lor în vigore ale amintitului fond. 
Una înse seim și vedem, că prac
tica făcută de fostul pașă dela Bis
triță în ale fondurilor grănițărescl 
’i va fi venit și de astă-dată mult 
într’ajutor.

OrI-cum ar fi însă, cașul e fârte 
grav, pentru-că tae afund în inte
resele de cultură ale unei părți în
semnate a poporului român. De 

aceea sperăm, că Românii descen. 
dențl ai vitejilor grănițeri din regi
mentul I nu se vor mulțămi cu-o 
astfel de soluțiune a causei lor 
drepte, ci vor remonstra și vor face 
toți pașii posibili, ca drepturile lor 
câștigate ab antique să rămână in
tacte.

Un comunicat fârte surprinzător 
găsim în foile de astăcjl din Budapesta, 
atât în oele guvernamentale, cât și în oele 
oposiționale. Comunicatul pare a avă un 
oaracter oficios și de aceea pretinde cu 
atât mai mult o urgentă lămurire. Etă-’l, 
după „Pester Lloyd":

„Tribuna" și sofii ei anunță, oă Ro
mânii grațiațl, mai ales d-nii Lucaciu, 
Rațiu și Coroianu, îșî vor oontinua și după 
grafiare aotivitatea lor agitatorică pe basa 
de pănă acum și ou mijlâcele de pănă 
acum, și se nisuesc a reduce visita lui 
Lucaciu și a lui Coroianu la ministrul-pre
ședinte Banffy la un inoidunt personal, care 
n’ar avâ nici o însemnătate politică. După 
tâtă probabilitatea însă pasul acesta al 
ambilor conducători ai Românilor are o 
mai mare însămnătate, decât un simpli, 
act de curtoasiă. Dâoă Luoaciu și Coro
ianu cu visita lor la ministrul-președinte 
și-ar fi privit aofiunea ca finită, atunci n’ar 
fi rămas timp mai îndelungat in Budapesta, 
unde ei — după cum o soim din isvorul 
cel mai autentic — de repețite-orl au venit 
in atingere cu conducătorul secțiunei naționa
lităților consiliarul de sccțiă Jeszenszky. Atât 
Lucaciu, cât și Coroianu au visitat pe con
silierul de secfiă, și au conversat ou el 
timp mai îndelungat. Avem destul motiv 
de-a susțină, că aceste conversărl s’au re
ferit la atitudinea viitâre a numitelor per- 
s6ne, care pe viitor cu greu va fi atât de 
intrasingentă, ca și cum a fost pănă acum. 
N’ar fi un lucru nedibaciu, dâoă ministrului 
președinte i-ar fi succes de-a îmblânzi puțin 
pe amândoi agitatorii, și de-ai îndupleca 
să ia o atitudine mai conciliantă".

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Coiul penal rusesc.
(Din Rusia celor doi Alexandri din urmă.) 

(Urmare).

„§. 320. Cine face parte dintr’o aso- 
ciațiune, care voesoe să ascundă esistența, 
firea, scopurile, adunările și obiectele de 
desbatere ale ei; oare răspândesoe pe as
cuns cine scie ce tendițe, să fiă pedepsit 
cu temniță în fortărâță de 4—8 luni..."

Se ’nțelege, tâte personele, cari se 
adună spre vr’un scop âre-oare regulat în- 
tr’o casă privată, sunt supuse acestui pa
ragraf. Dâoă au atras odată adunările lor 
atențiunea poliției secrete, atunci sunt su- 
praveghiațl, ceea-ce e tot-dâuna împreunat 
cu neplăoerl. Eu cunoso o societate de 
domni în Petersburg, cari se adunau la 
ooasiunl anumite, pentru de-a desbate Ges
tiuni publioe, și oarl nu sunt de loo revo
luționari, ori altfel de conjurați. Pentru 
de-a nu da niol servitorilor, nici poliției 
ansă la suspiționărl, aoeste sări treceau ca 
dedicate jocului de oărțl. Un club de car
tofori ’i-se pare guvernului ca ceva nevi
novat, neperioulos ; o societate de privați 
însă, care se ooupă cu afaceri publipe, este 

o amenințare perioulâsă a societății, a drep
turilor și prerogativelor coronei.

După reformele lui Alexandru II, tre- 
bue să se reounâscă și să se sufere anu
mite întrunrl, oa d. e. ale nobililor, ale con
siliului orășenesc și provincial. Se aplică 
însă cea mai mare preoauțiune pentru de-a 
împedeca desbaterea afacerilor, cari privesc 
guvernul, și de-a împedeoa, ca în proto- 
oâlele adunărilor să se ouprinda ceva, ce 
ar pută controla „renduâla publioă". In § 
1038 se Zice: „Oel-ce lasă să se tipărâsoă 
și să se publice fără învoirea guvernului 
local protocolul unei adunări de nobili, 
orășenesci ori provinciali, să se pedepsâsoă 
ou o amendă de 300 de ruble ori cu trei 
săptămâni temniță, ori cu amândouă.

Dâoă oonsiderăm acum, că funcționa
rul rus voesce să reguleze totul după un 
calapod, și că se vîră cu disposițiile și mă
surile lui de multe-orl în viâța privată, 
esercitându-șl tutoratul peste t6tă viâța 
singuraticului, atunci ne putem ușor în
chipui, ce vor simți omenii, ale căror afa- 
oerl sunt astfel „regulate" și cărora li e 
cu desăvârșire interdis a da espresiune li
beră părerii lor. Și jertfa unei tirănii stu
pide nici că pote îndrăsni să contraZică : 
trebue să tacă și să sufere.

Mulfi m’au întrebat în America : „Pen

tru-ce nu părăsesc Rușii inteligențl și do
ritori de libertate o astfel de țâră?" La 
asta s’ar putâ răspunde în mai multe feluri, 
mai olar răspunde codicele în §§ 325—328:

„§. 325. Cel ce-’șl părăsesoe patria și 
întră fără permisiunea guvernului propriu 
în servioiul unui stat străin, acela să pârdă 
în urma vătămării credinței de supus și a 
jurământului cătră Țâră tâte depturile ci
vile și să fiă pentru tot-dânnă esilat din 
țâră. Dâcă se reîntârce în patriă, să fiă 
pentru întrâgă viâța esilat la Siberia."

„§. 326. Cine-’șl părăsesoe patria și 
nu se reîntoroe Dici la provocarea guver
nului, să pârdă pentru acâstă neascultare 
tâte drepturile civile și să fiă esilat pentru 
tot-dâuna din țâră... și averea lui să fiă 
pusă sub ouratela statului."

§. 327. Oare stă fără învoirea guver
nului... în străinătate... să fiă privit de 
perdut și averea Ini să se pună sub oura
tela statului."

„§. 328. Cine seduce pe un supus al 
țării la emigrare într’un stat strein, să fiă 
judecat la muncă silnică de 12—18 luni 
sâu să fiă esilat pe viâță la Siberia."

Pe basa §. 326 a fost provocat poetul 
Turgenieff să vină în a. 1863 din Paris la 
Petersburg, ca să se rectifice înaintea se
natului pentru vr’o espresiune de-ale lui. 

Dintr’o epistolă, ce a trimis’o amioului său 
Aunenkoff, se vede, cât de greu îi cădea 
să asculte, și in ce formă dejositore a fost 
chiămat. Dâr a ascultat.

Guvernul nu permite supușilor săi să 
mergă fără permisia lui în străinătate, ori 
să locuâscă aoolo. Dâoă caută deci un Rus 
scăpare într’o țâră streină, trebue să se 
considere ca esilat, despoiat de averea lui 
și dâoă s’ar mai reîntârce când-va să se 
aștepte la esil în Siberia. Puțini omeni 
sunt gata de-a se despărți pentru tot-dâuna 
denâmurlșiounoscuțl, de tot cele e scump. 
Ce pâte dâră face, dâoă simte prea tare 
jugul? Să se supună, ori să lupte ! Și dâoă 
nu voesc să se supună și oodioele penal 
îi opresc d’a face tirăniei o oposițiă paol- 
nică, nu le rămâne alt-ceva, făr’ să se fo- 
losâscă de putere, să lupte singuratiol, ori 
în grupe mid, oa păn’ acum, să lupte — 
pănă ajung pe oalea Siberiei, ori în furol.

*
După-ce am văZut, cari sunt disposi

țiile oodicelui penal rusesc, vom da in 
oele următore, tot după Kennan, un esem- 
plu, care ilustrâză într’uu mod sfâșietor 
urmările acestei legislațiunl, oare abia va 
mai avâ păreohe în statele despotice ale 
Asiei, dâr nu ale Europei.

(Va urma.)
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Din Borna se anunță, că Papa a în
dreptat o sorisâre cătră cardinalul Rampolla, 
în cestiunea manifestărilor dela 30 Septemvre. 
In sorisore cjice Papa, oă el a sperat, cum 
că Italienii vor lua în considerare etatea 
sa adâncă, dâr din oontră, a fost silit a fi 
martorul apoteosei revoluțiuuei italiane și 
a jăfuirei sântului scaun. Conflictul, în loc 
să se delăture, devine tot mai acut, Vrâu 
să faoă Roma ârășl păgână și să nimi- 
oesoă Italia moralicesce. In fine Papa amin
tind isvorul și bine-faoerile suveranității 
papale, provocă pe Italienii, cari înoă nu 
aparțin sectelor periculose, să persiste în 
lupta contra dușmanilor nerușinați ai nu
melui creștin. •

piarul „Zastava* din Neoplanta anunță 
oă sinodul episcopal sârbesc din Carloveț 
șl-a încheiat Sâmbăta trecută ședințele, 
fără de-a fi ajuns la vr’un resultat, și fără 
de-a fi luat vre-o hotărîre. Episcop în Buda 
nu s’a ales. Sinodul episcopal va cere dela 
coronă și dela guvern convocarea congre
sului bisericesc sârbesc, în care apoi în 
locul diecesei aparținătore la Buda, pro
babil se va hotărî orearea unei alte die- 
cese cu reședința în Zagrabia (Agram). 
„Zastava11 pledeză pentru susținerea die
cesei Buda, căci numai așa s’ar putâ sus
țină sârbismul în părțile nordice ale Un
gariei. piarul „Branilc^ asemenea se ocupă 
ou amintitul sinod și (fi00, că epscopii sâr- 
bescl deolarară patriarohului, că nu vor să 
alegă episcop, din mdtivul, că este de lipsă 
o nouă arondare a eparohielor.*

Asupra evenimentelor din Constanti- 
nopole „Agenția Română1* anunță, oă prin 
ordinul dat corăbiilor de a staționa în fața 
Galar.ei, ambasadorii au vo’t să manifes
teze judecata lor unanimă în privința ul
timelor evenimente și a situațiunei aotuale, 
și în același timp să asigure naționalilor 
lor respectivi viâța și interesele lor. Coră
biile se vor întdroe în curând la Buiukdere 
și la Terapia, căci esoese noi nu s’au mai 
produs și esistă speranța, că Porta, în urma 
demersurilor ambasadorilor, va lua repede 
tâte măsurile neoesare pentru a pacifica cu 
desăvârșire situația. — Telegrame sosite din 
Constantinopole adtio însă nouă soiri alar- 
matore. Se cjice, că îu Trapezunt se fi ma
sacrat Turcii mai multe sute de Armeni. Pănă 
acum încă nu este constatat numărul mor- 
ților. Consulii streini pretind scut pentru 
oonaționalii lor. „Daily Chronicleu anunță 
din Constantinpol, că acolo și acum dom 
nesce mare terore. Cavasul (servitorul) pa
triarohului armenesc a fost omorît de po
por. In Pera a fost omorît un Armân tînăr 
de cătră servitâre turcescl. Deci nu se pâte 
prevede finitul acestor turburărl și stări 
abnormale.

România agricolă.
IV. Căușele «țârei desolate de astătți.

România, în ce privesce agri
cultura ei, este mare numai în în
tinderile moșielor sale și a sistemei 
rapace, cu care arândașii storc an 
de an pământul fără gunoiu și fără 
repaos — și el tot mai produce încă, 
ceea ce dovedesce o fostă bogățiă 
enormă a solului. încolo cultura și 
bună-starea este numai aparentă.

Una din greșelele principale ale 
organisațiunei nostre economice ac
tuale, care a causat ruina economică 
a proprietarilor și sătenilor, a fost, 
că la emanciparea clăcașilor din 
1864 s’a neglijat cu totul organi- 
sarea și dotarea comunei politice, 
cu pământul comunal, — pășune și 
pădure comunală — care se pună 
comuna politică la adăpost, și inde
pendentă de proprietate sâ se asi
gure generațiunile viitâre cu pă
mânt pentru sute de ani din pă
mântul comunal, și să le asigure la 
toți pășunea necesară vitelor, și lem
nul de construcții și încălȚit. In 
schimbul acestor pământuri, pe cari 

proprietarul le-ar fi cedat atunci co
munei, cum au făcut proprietarii în 
tâte țerile, el ar fi obținut dela stat 
seu dela comună o sumă echiva
lentă în bani, cu care toți proprie
tarii și-ar fi putut face clădirile și 
ecaretele necesare, seu se comple
teze și repare pe cele deja esistente, 
ca se Introducă munca în bani, și 
se mergă toți în frunte, pe calea 
culturei și a progresului.

In-schimb înse M. Kogălniceanu, 
a căutat se împace capra cu varza, 
și n’a folosit nici la unii nici la alții
— nici proprietarilor mari, și nici 
țăranilor, și nici cultura țării n’a 
servit’o.

In loc de-a face țăranilor parte 
la pășunile și pădurile comunale, în 
limitea servituților ce le-au avut și 
înainte, le-a dat pășune pentru boii 
de muncă, ce-i aveau atunci, și încă 
câte o văcuță, er din păduri absolut 
nimic, și le-a declarat de proprieta- 
ricesci, ca și când ele nici-odată 
n’ar fi fost gravate de servituți, în 
favorul țăranilor.

Și totuși la voi în Transilvania 
și în Bucovina, pășunea și pădurea 
comunală, s’a dovedit a fi pârghia 
cea mai însemnată, de progres și 
bună-stare a Românului, nu numai 
pentru individ ci și pentru comună. 
Ce ar fi și la voi Rășinarii, Seliștea, 
Avrigul, Zârneștii și alte sute de 
sate mari și mici, fără de pădurile 
și pășunile comunale? De sigur, că 
nici-odată nu s’ar afla în starea pros- 
perării de înflorire, în care se gă
sesc ele a,stădl. — Dovadă sunt 
Românii din satele săsesc!, cari nu
mai prin vite, pe cari au avut tot- 
deuna dreptul ab antiquo de a-le 
ține fără plată în pășunea și pădurea 
comunală, din cari pănă astăȚî nu 
i-au putut scote. Der nu numai Ro
mânii, ci și Sașii, au răzimat și ra- 
zimă încă și astăcji mai mult în ele.

Acesta s’a dovedit bine cu deo
sebire acum la facerea comasărilor, 
că tocmai în comunele cele mai fru- 
mose și mai bogate, 3/4 din locui
tori sași și români racțimă și trăesc 
mai mult după pământul comunal, 
în indivisiune, decât în proprietatea 
și moșia lor particulară. In pășunile 
comune, ei cu toții, Sași și Români, 
bogațl și săraci, puteu să țină un 
număr nelimitat de vite, vara la pă
șune, și și țin altul câte 10—20 de vite 
mari, fără de nici o tacsă ori plată 
pentru ele. Pășunea bună și sufici
entă a desvoltat vitele, și în urma 
lor a progresat și agricultura.

Aci însă, reducând pe țăranul 
român la ținerea unei singure vă
cuțe, pe el care din moși și stră
moși, era mai mult păstor și pădu
rar, era al frustra de pârghia lui prin
cipală de câștig și desvoltare.

Apoi nici țăranul făcut indepen
dent de proprietate, și nici proprie
tarul ca să potă merge înainte fără 
de țăran, ci încurcarea și paralisarea 
amândurora, unul prin altul, Cu ei 
și nevoile lor nu le-a ajuns, ci li-s’a 
pus în coste un al treilea factor, 
care să-i repună, și pe unul și pe 
altul: — arendașul de moșii.

Nu seim, decă vr’o inovațiune 
sâu reformă nouă din câte s’au in
trodus în țările aceste, a fost mai 
fatală pentru țeră, și a costat’o jertfe 
mai mari, decât formarea făimosei 
burghesimi, bogate și independente 
unde pe o seriă de omeni, recrutați 
din tote clasele și ocupațiunile ome
nesc!, fără multă muncă și trudă, 
să-i faci din averea publică, in ori
ce chip cu averi mari peste nâpte.

Grațiă ei, tot-deuna arendașul
— cel fără capital suficient, fără vite, 
fără unelte, — deși fără esperiență 
în ale agriculturei, putea produce și 
desface mai ieftin productele, din 
causă că el nu sacrifica și nici nu 
risca nimic pentru ele: el n’avea 

cheltueli cu vite, unelte, clădiri și 
nici n’avea nevoiă să țină cont de 
ceva, ca să nu se deterioreze și 
strice.

Cu țăranii n’avea temă de-a se 
învrășbi, căci termenul de arândă 
fiind sciut de 5 ani de Țile după es- 
pirarea contractului, el pleca din lo
calitate. In cas de nemulțumire din 
partea țăranilor, ei nu-i puteu face 
pagubă și nici cțile amare, deorece 
el casă, masă, vite, unelte etc. nu 
avea, ca să i-le potă strica, și nici 
că ședea întră ei, ci avea acolo nu
mai un logofăt seu om de încredere 
al său în permanență, și el venea 
numai la treerat la recolta porum
bului.

Apoi în privința mijlocelor, el 
nu trebuia să fiă tocmai scrupulos, 
numai bani se iesă. Viitorul econo
mic al moșiei, progresul moral și 
material al locuitorilor și comunei, 
pentru el nu are nici un interes; bi
serica și scola pe el nu-1 privesc, în- 
grijescă statul seu comuna, lui ce-i 
pasă?

In aceste împrejurări, este ușor 
de înțeles, că arendașul putea să 
câștige, să facă stare și în scurtă 
vreme să se îmbogățescă, căci el de 
sacrificat nu sacrifica mult, decât să- 
mința, er vite, unelte și munca pri- 
veu pe țărani și pe proprietatea mare. 
Decă nimeria un an bun și grâne 
se făceau, el câștiga 100—200 la 
sută, din capitalul pus în esploata- 
rea moșiei, er țăranii aveu folosul, 
că și-au ținut vitele pe moșiă și în 
acel an au trăit și ei fără de-a mai 
face la datorii. Nu se făceu buca
tele, arândașul perdea sămânța și 
arânda, âr munca o perdeau locuitorii.

Tot-dâuna arândașul producea 
mai ieftin, și în pieța liberă el con
cura pe proprietarul mare și pe ță
ran, pe cari aceleași producte, fatal
mente trebuiau să-i coste mai mult, 
fiind-că ei aveu vite, unele ecarete, 
cari tote reclamau spese de între
ținere anul întreg.

(Va urma).

Noua ordine.
Foile ungurescl se ocupă forte mult 

cn cestiunea căsătoriei civile, peste tot cu 
nouele reforme introduse la 1 Octomvre.

Cetim, că îmbulzâla pe la diferitele 
oficii e atât de mare, înoât personalul apli
cat nu este în stare a face destul cerințe
lor publicului, din care causă trebue în
mulțit personalul și, lucru firesc, că nou 
Dumiții vor avâ să capete salar, la ceea-ce 
„părinții1* patriei nu au calculat.

Multe dintre orașele, cari au sprijinit 
introducerea reformelor la timpul său, acum 
s’au cugetat mai bine și denâgă a plăti 
înse-le funcționarii de lipsă pentru nouăle 
reforme. Prin urmare guvernul află ușile 
închise chiar și la cei mai aprigi sprijini
tori ai săi de pănă acum prin orașe, când 
e vorba de bani.

Dâcă orașe ca Seghedinul și Dobri- 
ținul se racjimă pe ajutorul din Pesta, ce 
va t}i°e omul despre localități de acelea, 
cari nu au sprijinit și nu au dorit nouăle 
reforme ?

Sume colosale înghite „noua ordine1*, 
sume ce trebuesc scose dela poporațiune, 
și alt-fel destul de încărcată ou poveri.

De acesta însă nu-i dore capul pe 
„părinții patriei ungare1*, căci, acum în aju
nul mileniului, trebue să esă bani și din 
pietri!

29 Septemvre.

Împușcat de jandarmi unguri. „Țara1* 
din Bucuresci publică în numărul ei 
de Marți următârele: O scire tristă ne 
vine din Fălticeni: Un locuitor Gheorghe 
Doroftei, din cătuna Drăgoiasca, comuna 
Șaru Dornei, a fost împușcat la 23 ale cu
rentei de cătră jandarmii unguri ia o dis
tanță de 15 metri departe de frontieră. Ne

norocitul a rămas mort pe loc. Glonțul i-a 
străbătut corpul, lovind și pe o femeiă 
Maria Nastasia Păduraru, despre care nu 
se crede, oă va soăpa ou viâță. fită oausa 
aoestei crime: Un domn, Nistor Haja, din 
comuna Drăgoiasca, avea lângă frontieră 
nisce lemne de acum 2 ani, și ducendu-se 
acum să le ia, a fost prins de jandarmi. 
Atunol Gheorghe Dbroftei și cu Maria Nas
tasia Păduraru, cari erau în serviciul lui 
Nistor, au sărit în ajutorul său, oa să-l 
scape din mâna jandarmilor. Jandarmii au 
făcut atunol us de arme împușoându-i pe 
amândoi, âr Nistor Haja a fost arestat la 
casarma lor.

—o —
Un învățător român osândit. Sa scie, 

că învățătorul român din Grădiște, Nicolau 
Trimbițoniu, a fost osândit de tribunalul 
din Deva la un an înohisâre de stat, din 
causă, că ar fi ținut „vorbiri agitatorice1* 
contra Maghiarilor. Tabla reg. din Clușiu 
a redus aoestă pedâpsă la 2 luni, și acum, 
alaltăerl, ouria reg. a întărit sentința tablei.

— o—
Căsătoria unui preot catolic cu o Ji

dancă. Preotul romano-catolic Tarnay Jâ- 
nos din Oradea-mare s’a lăpădat de reve
rendă de dragul unei JidaDoe. El s’a dus 
la Arad, unde după multe greutăți i-a suc
ces să capete aplicațiă la căile ferate; s’a 
dus apoi la preotul reformat spre a-se in
sinua, că trece la legea reformată, după 
oare va avâ să urmeze oăsătoria sa cu Ji
danca. — Semne ale timpului.

— o—
Congregațiunea comitatului Brașov. 

Adunarea generală de tâmnă a mpresen- 
tanței comitatului Brașov este oonvocată pe 
fliua de 17 Octomre st. n. la 9 âre a. m. 
în sala „sfatului1* din Brașov. Comisiunea 
permanentă îșl va ținâ ședința sa pregăti- 
tore in 15 1. o. 6re a. m. în localul înda
tinat. — Intre obiectele puse la ordinea 
cjilei sunt oâte-va de o deosebită impor
tanță preuom ordonanța ministrului de in
terne privitâre la așa numita restaurațiune 
oomitatensă, oe se va faoe în anul acesta; 
disposițiunl privitore la alegerea membrilor 
municipali ; bugetul comitatului pe 1896 
etc. eto. Avis membrilor români, oa să nu 
lipsâsoă dela a.âstă congr-gațiă.

—o —
Podul de peste Dunăre și diarele 

streine. Printre <jiarel° streine, cari au 
fost invitate la inaugurarea podului de 
peste Dunăre, două cjiare francese, „Figaro1* 
și „Debate1*, au delegat pe corespondentul 
lor speoial din România, d-1 Jules Brun. 
Ambele aceste diare au publicat în numă
rul lor dela 2 Ootomvre (st. n.) o dare de 
sâmă forte amănunțită a serbărilor din Cerna
voda și Constanța; articolul din „Figaro1* 
e fârte vioiu și pitoreso, adevărat model de 
reportaj, er articolul din „Dâbats1*, de un 
cuprins mai grav, plin de cuvinte nemerite, 
făcând să reâsă înainte de tâte consecințele 
eoonomice ale operei, se termină ou o prea 
frumâsă perorația, luată după o legendă 
populară română. Ca amănunt interesant, 
vom adăoga, cjice „Țara1* din Bucuresci, că 
„Le Journal des Dâbats“ a primit din Bu
curesci în timpul serbărilor peste 250 linii 
de depeșă.

—o—
Duel. La Turda s’a petrecut cJDele 

acestea un duel între căpitanul dela ar
mata oomună Damaschin și loootenentul de 
houvecjl Beniczky. Causa duelului a fost o 
discuțiă iscată între ei asupra temei, oă 
ore oare armată s’a purtat mai brav la 
manevre: honvecjimea, ori armata de liniă? 
Duelul s’a sfirșit ou o grea rănire a hon- 
vedului, care va trebui să stea mai multe 
săptămâni în pat, fiindu-i tăiat brațul 
stâng.

Filoxera. Ministrul ung. de agrioul- 
cultură a mai pus sub oarantină din oausa 
ivirei filoxerei comunele Șilea și Herepea 
din comit. Albei de jos. Din $ $ fi*
loxera ia mai mari dimensiuni în Ardeal. 
In timpul din urmă s’a constatat ivirea ei 
și în viile dela Tevuș. Viile dela Vințul de 
sus sunt asemenea puse sub carantină din 
oausa acâsta.

— o —
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Congregațiune în Deva. Pe Ziua de 
Luni, 14 Octomvre st. n., la 9 ore a. m., 
este convooată oongregațiunea comitatului 
Uniădârei în sala casei comitatense din 
Deva, In privința aoăsta ni-se scrie din 
Deva: „Sunt cu totul 64 obiecte de 
pertraotat, între cari multe de interes vital 
pentru poporațiunea comitatului, și adecă 
între altele: preliminarul bugetar comita- 
tens pe anul viitor, oare se încheiă ou un 
deficit de 1000 florini; diferite nouă arun- 
curl la dare pentru acoperirea cheltuie
lilor și a deficitului; alegerea unui fisol- 
găbirău pentru ceroul Devei în postul de
venit vacant; unele afaceri comunale de 
însemnătate, apoi adresa comitatului Csanâd, 
prin care se oere dela dietă străformarea 
scolelor poporale în șoole de stat; adresa 
comitetului eseoutiv al procesiunei istorioe 
la serbările mileniului în favorea spriji- 
nirei materiale și morale a lucrărilor ar- 
tistioe de pictură pentru acâsta și pertrac
tarea altor propuneri eventuale eto. Deci 
membrii români să ia parte cu toții la 
adunare, ca să vadă oe fac administratorii 
noștri, căci numai atunci se va pută scrie 
cum s’a scris în „Revista Orăștieiu (Nr. 38), 
că vice-șpanul Hollaki „merită totă recu- 
noscința pentru corecta sa prooedere....44 
numai atunol se vor pută da banchete în 
flonorea lui44, ca la Huniădăra. D-l redactor 
al „Revistei14, ca membru al congregației, 
e’ar pută convinge atunol însuși, întru cât 
merită un vioe-șpan ca al nostru astfel de 
laude grațiose, pentru-că la postul de me
dic în opidul Huniădora au candidat 7 inși 
și a fost ales, ca prin minune, prin acla
mația un medic român. — Așadără Luni 
să fiă toți membrii români ai congregației 
nostre la postul lor în Deva!“

— o—
Nou membru în camera magnaților. 

Numele episoopului evangelic Paul Zelenka 
s’a șters din lista membrilor oamerei mag
naților, și în locul lui a fost numit episoo- 
pul săsesc Friderio Mîiller.

—o—
Trecere în massă la roligiunea ro- 

mano-catolică. O foiă din Budapesta anunță, 
că din incidentul întrărei în vigore a le
gilor bisericescl-politice, în Budapesta au 
-treout la religiunea rom.-catolică 21 jidani 
și 9 reformați.

—o—
Societatea de lectură a studenților 

din cl. VII și VIII dela gimnasiul român 
gr. cat. din Blașiu s’a oonstituit pe anul 
școlastic curent, sub coDduoerea M. O. D-n 
prof. Alesiu Viciu alegendu-și de preșe
dinte pe Iustin Nestor stud. ol. VIII-a, se
cretar George Boeriu ol. VIII-a, bibliote
car Emanuil Petean ol. VIII-a, casar Ius
tin Bora el. VIII-a, notar Aureliu Oprea 
el. VIII-a, oasar Panfiliu Barbu cl. VH-a, 
vice-bibliotecar George Pătăcean.

— o—
Din Paris se depeșăză, că președin

tele republicei, Faure, a dat alaltăerl sera 
un mare prând în onorea regelui Portuga
liei și a marelui duce Constantin. La di
neu luară parte toți miniștri franeesl și 
ministrul de esterne ruseso, prințul Loba- 
noff. La sosire i-se dădură regelui și ma
relui duce onorurile militare.

— o—
Nou cutremur de pământ în Laibach. 

Din Laibach se scrie, că acolo în noptea 
de Marți spre Miercuri pe la 12 ore și 7 
minute s’a simțit un nou cutremur de pă
mânt.

— o —
Mare nenorocire în Basarabia. Depeșe 

sosite dela granița Basarabiei confirmă 
■soirea, că întreg orășelul Leova din Basa
rabia a fost prada unui inoendiu îngrozi
tor. Nu a rămas neatinsă de flăcări mai 
nici o casă. Pagubele sunt enorme. Incen
diul se putea vedea bine de pe malul ro
mân al Prutului.

— a__

Vestmântul Țarinei, în care ea va 
Apără la încoronare, se pregătesce în Paris. 
Va fi cusut ou perle și aur și, se dioe, că 
va costa 300.000 maree.

— o —
Miseria în Roma. Se sorie din Roma, 

•că direcțiunea institutului de amanetare

(zălogire) din acel oraș a dat de scire pu
blicului, prin placate, că nu mai primesce 
objeote ca amanet, din causa că depositele 
uriașe ale institutului sunt pline literal- 
minte, de altă parte oassa este golă 
de tot.

Sosirea suveranilor români în 
București.

piarele din România anunță, că Zlua 
de Miercuri a manevrelor române a fost 
una din cele mai frumăse și mai pline de 
animațiă pentru trupele regatului. Atacul 
asupra furturilor s’a făcut în condițiunile 
cele mai esoelente de tactică și de preci- 
siune. Tăt-i lumea, oare a asistat, și în 
special M. Sa Regele, ospeții princiari și 
atașații militari străini au admirat resis- 
tența trupelor române, cari după atâtea 
Zile de obosălă au dat lupta în cele mai 
bune condițiunl.

îndată după finea manevrelor din 
acea Zb la orele 4 d. a. M. M. L. L. Re
gele și Regina, A. S. R. Principesa Maria 
dimpreună cu auguștii ospețl, Principele și 
Principesa de Saxa-Meiningen, Principele 
Leopold și Principele Wilhelm au sosit în 
oapitală, venind de pe câmpul de ma
nevre.

Cu trenul regal au mai sosit și ata
șații militari streini, precum și mai mulțl 
ofițeri superiori dela Statul-Major.

La gară, suveranii cu familia regală 
au fost întâmpinați de d-nii miniștri, de 
d-l primar al capitalei, de membrii corpu
lui diplomatic, de o mulțime de funcțio
nari înalțl ai statului, precum și de un 
public fărte număros, care venise să sa
lute pe Majestățile Lor și familia regală.

După câte-va minute de ședere în 
salonul de așteptare, unde M. M. L. L. 
s’au întreținut într’un mod fărte afabil cu 
personele oficiale, Suveranii și familia re
gală au plecat în landourl deschise la 
palat.

Sera s’a dat la palatul regal un mare 
banchet, la care au luat parte peste 200 
de pereone. La acest banchet au partici
pat ofițerii superiori din garnizănă, d-nii 
miniștri, membrii corpului diplomatic, pre
cum și alte persono ofioiale..

Afacerea maturisanților din Blașiu.
Blașiu, în 9 Octomvre n.

Domnule Redactor!
N& am fost notificat stadiul, în care 

ajunsese afacerea „devisei14 maturisanților 
din Blașiu din an. scol, trecut.

In săptămâna acăsta Luni și Marți s’a 
ținut maturitatea cu cei 19 inși admiși la 
acest esamen din „speciala44 grațiă a mi
nistrului Wlassics. La esamen au fost de 
față directorul suprem Kuntz Elek, comi
sarul ministerial Putnoky și întreg corpul 
profesoral.

După o zolă și sbuciumare sufletăscă 
de vre-o 5 — 6 luni, în oare restimp asupra 
bieților tineri atârna sabia lui Damocle, cu 
amenințare de-a li-se tăia firul conducător 
la un viitor mai bun, — putem afirma cu 
consciința liniștită, că răspunsurile lor peste 
tot au fost destul de bune și corecte.

Resultatul arată, că 3 inși susținură 
esamenul cu eminența, 3 sunt relegați la 
esamen corector din oâte un studiu în luna 
Decemvre an. cur., ceialalțl sunt declarați 
de maturi, unii dintre ei ca „bene ma
tur us44.

Celor 14 inși eliminați din partea di
rectorului suprem li-s’a dat sfatul, ca să 
suplice la ministrul pentru a fi admiși la 
esamenul maturitar seu la gimnasiul român 
din Brașov, său la cei din Năsăud.

Ast-fel s’a terminat pe jumătate afa
cerea maturisanților din Blașiu.

Tinerilor scăpațl de grâua situațiă, ce 
li-se croise din partea oelor ce atâta îșl 
bat capul cu „fericirea44 acestei țări, în 
special cu a Românilor, le dăm sfatul, să 
pășescă resoluțl și ou curagiu neînfrânt pe 
nouăle lor carieri, virtuți, prin cari îșl vor 
oroi viitor sigur și învingere deplină în 
luptele, ce le vor întâmpina ore-când-va oa 
cetățeni liberi.

Prin caracter și virtute arăta vei ch:ar 
și dușmanului, că numai ca Român vrei să 
trăescl în acâstă țâră.

l£ră celor „fericitorl de popdrele Un
gariei4 ledieem: înoetațl ou persecuțiunea; 
acțiunea nasoe reacțiune.

Așa ne spune istoria.
Iustus.

Răsunet clarificator
la corespondența din Cenadul ung. publicată 
in Nr. 187 al „Tribunei1*, subscrisă de preșe
dintele comitetului și de epitropul parochial.

Arad, Oct. n. 1895.
(Fin e.)

Nu vrâu să eruez soopul publicațiu- 
nei corespondenței, dâr nu soiți, că soco- 
țile de desdaunare, emanate din despărțirea 
ierarchică, sunt mărul de cârtă? Dâr pen
tru ce nu se mai revăd și supra-oensureză 
odată? Toți epitropii de mai ’nainte do- 
reso acăsta! Doreso și eu să fiu present! 
Când și la ce am fost esmis eu ? Din con
tră am fost reohiămat! Tdtă esmisiunea 
mea s’a învârtit numai pe lângă cercetarea 
protestelor date contra alegerii de învăță
tor, întâmplată în 1891 August 15 (27), dăr 
și acestă esmisiune a fost un răsunet la un 
artioul din „Telegr. Rom.44 Ei, der dăoă nu 
conduceam eu cu cei doi consoțl cerce
tarea, ar fi urmat și ingerința tribunalelor 
criminale în causă, căci nu sciu de unde se 
inițiase cele mai pasionate dușmănii între 
parochianl! Era vorba de delăturarea pa- 
rochului Ierosim Luțai. Avea el atunol apă
rător pe P. Rotariu, er acum pe Dr. 
Miillek.

Și încă una și termin. Cum puteți to
lera pe epitropul actual întru manipularea 
averilor biserioesol și școlare ? Unde e ga- 
ranța? E un om cam mărginit, și averuța 
lui — pe lângă alte însușiri curiăse și de- 
feote, oe le are, — nu e garanță! E neales 
de sinod, neîntărit de scaun ori consistor, 
ootroat numai de oomitetul parochial! Așa 
e regula și ordinea? Așa se manipulăză 
averile în oonstituțiune ? Prin omeni ne- 
aleșl, nejurați? L’am destituit pentru de
fectele lui, pentru inferioritatea lui în ce 
privesce încrederea poporului, âr oel ales 
bărbat corăspunZător după tăte formele, a 
devenit de comitetul paroohial sechirat, te- 
rorisat, pănă ce în fine a dimisionat. Și ce 
a făcut comitetul? A substituit din doi pe 
actualul epitrop, pe care îl susține de 8 
luni în mod clandestin, și ori ce paș în
treprins de mine pentru alegerea altuia se 
paralisâză prin esoperarea de ordini con
sistoriali pentru amânări ori sistări de ale
geri epitropesol.

Aotul oonsist. cu Nr. 2319, basat pe 
raportul oficiului parochial Nr. 62 a. o., 
îmi cere opiniunea față cu epitropul ne
demn. Am așternut raportul ou data 5 (17) 
Maiu Nr. 463 a. o., cerând grabnioa desti
tuire și punerea la cale a alegerei unui băr
bat corăspunZător (§25 din Stat. Org. Epi
tropul e susținut). Iregularitățile de mani
pulări provocă din Zi Zi îngrijirl sendse. 
Cause destul de momentăse pentru o oo- 
mună situată la marginea dieoesei, de a fi 
soăpată de desastru prin o interesată in- 
tervențiune întru ameliorarea stărilor de 
lucruri. Numai prin conlucrări seriose, ne- 
partiall și consciențiose se pot ajunge 
aoestea !

Cenadul unguresc e o comună fârte 
tare, situată la capătul Murășului, are oel 
mai fertil și productiv pământ arâtor. E 
invidiată de străini penti u superioritatea 
poporului în diligință și pentru abundan- 
tele rdde ale aoesteia. Ar fi păcat a-se ne- 
gligia și lăsa pradă egoismului, ori pasiu
nilor personali. Nu preotul, oi alții sunt 
oausa răului! Sunt nerespeotătorii regu- 
lelor și gradurilor în administrațiune, de 
j os în sus!

Ați cutezat a atinge consistor, proto
pop și oficiu paroohial. Cești din urmă 
sunt controlați de primul, — protopul are 
și oompetință și datorință a vă controla pe 
voi: ergo ați fi lucrat cu n uit mai corect, 
se vă fi căutat de trebșărele interne, cari 
sunt oceanul iregularităților și al lacunelor. 
Eu cutez a spune „urbi et orbi44, că tot 

oe ați scris, firesoe la îndemnul unuia as
cuns în tufiș, e o completă mistificațiune, 
cum sunt tote luorările vâstre din trecut și 
present, și cum vor fi și în viitor, pănă 
când va fi desconsiderată și preferată in
gerința competinței mele legali și juste, 
pretinsă de împrerurările de aoolo.

Pănă nu-mi voiu afirma aotivitatea 
mea, resping ort ce critică, ori din cătrău 
ar veni! Pănă nu veți renunța la persona
lități și maohinațiunî, nu vă va respecta 
poporul aoela deștept, și veți perde și pe 
cei puțini, din moralul motiv: că nisuițl 
la ruinarea unui preot de 70 ani, prin so
licitarea suspensiunei lui dela oficiu și be
neficiu. Dâr de aoestea se oer la Z'are ? 
Vă ounosce acum publioul român! Nu cu
getați, că v’ațl reoomandat on. redaoțiunl 
a „Tribunei44. Mie însă mi-ați oășiunat o 
impresiă forte, fdrte neplăcută, ou dorința 
barbară, de a vă da răsunet la aotul con
sistorial referitor la suspensiunea preotului. 
— Am Z>s !

Protopopul 
Moise Bocșan.

Schi telegrafice.
Budapesta, 11 Octomvre. Con

form unei decisiuni preaînalte, scotele po
porale susținute din fondul scolastic al 
fostului Regiment 1 de graniță român în 
comitatele Huneddrei, Sibiiului și al Fă
gărașului nu mai sunt de a-se privi ca 
scole ale unei reuniunT private, ci ca 
scote comunale, și vor fi puse sub in- 
specțiunea autorităților comunale șco
lare.

Budapesta, 11 Octomvre. Comi- 
siunea financiară a camerei începu 
desbaterea bugetului pentru 1896. 
La interpelarea lui Podmaniczky, mi- 
nistrul-președinte Banffy declară, că 
lipsa și posibilitatea unui mareșalat 
de curte de sine stătător n’a fost re
cunoscută de guvernele de mai 
înainte și nici guvernul actual nu 
o recunbsce. Planul, ca mareșalatul 
intern să aibă representanță stabilă 
în Budapesta, se va resolva în 
curând.

Budapesta, 11 Octomvre. „Frank
furter Zeitung“ anunță, că între prin
cipele Ferdinand al Bulgariei și între 
soția sa s’au ivit disensiuni seriose 
de păreri cu privire la botezarea prin
țului Boris.

Sermanl milionari! „Figaro44, vor
bind despre milionarii americani, spune, că 
mulțl dintre ei n’au pentru ce fi invidiațî. 
Așa d. e, Filip Armour, „regele porcilor44, 
sufere de stomac și nu pote mânca deoât 
numai lapte; Pulitzer, proprietarul putred 
de bogat al „Newyork World44-ului e aprdpe 
orb, din oausa nopților petrecute ou co
titul, âr Mackay și Vanderbilt sunt așa 
de ocupați și timiZl, înoât nu es de loc 
în societate.

Sinceritatea Japoneselor. Femeile 
japonese sunt cu mult mai sincere ca Eu
ropenele. Nu-șl tăinuesc numărul anilor, ba 
ce-i mai mult, se pote ounbsoe deceniul 
etății lor chiar de pe port. Așa d. e. fe
meile trecute de 30 ani pbrtă părul îm
podobit altfel, de cum e al fetelor tinere, 
ba din împodobirea părului la văduve se 
pdte sci chiar și aceea, dâcă vor să se 
mai mărite ori nu ?

Literatură.
In primele Zile al® lumei Ootomvre 

v. o. va apără la Institutul de editură Ra- 
lian și Ignat Samilca, din Oaiova : PriveliscI 
din viăță, de cunoscutul scriitor Traian 
Demetrescu. Volumul va fi de peste trei 
sute pagini, tipărit elegaut, și va cuprinde 
și portretul autorului, după oea mai re
centă fotografia.

Proprietar: Or. Aurei Ifâureșiianu.

Retator responsaill: Bregoriu atSaior.
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la 16 Octomvre 1895
șsiaeipak Un milion, 

apoi: 400,000, 200,000, 100,000, 80.000, 60,000, 50.000, 
40,000, 30,000, două ă 20,000, trei ă 15,000 cinci ă 10,000, 
deue spre jece ă 8000, doue jecl și șepte ă 6000 cor. etc. 
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Sosirea si plocorsa Henrilor îi Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: — ore — m d'mineța. 
Trenul
Trenul
Trenul

de persone: 8 ore dimineța. 
accel.: 2 ore 9 min. după am. 
mixt: 10 ore 25 minute sera.
2. Dela Bucuresci la Brașov: 
accel: 2 ore 18 min. după am. 
mixt: 5 ore 20 m. după amedl.

Trenul
Trenul
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul aoeel.: — ore — minute s4ra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.)

Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța.
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am.
Trenul mixt; 0 6re — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

de pers.: 8
de persone:
mixt: 7 ore
5. Dela Sinaia
de persone 7 ore 40 m. dim.

*) Aceșt tren cipcul^ză numai Joia, Dumineca și la sărbători.

Trenul
Trenul
Trenul

Trenul

dre 15 min. dimin. 
1 oră 46 m. d am. 
12 min. sera.
la Brașov*)

O

teî
o

"J 
CD

P

M -
“ ca® -t n suc
® S-

3 B
— CD 
CD C3
O CD— ' J3

u 
®

5»
3
C

SUC

co

oi B B B B B B B P T3 p T3 -Q T3 p

80

9=> 
c 
px

O o
o

c/> 
CD

<
O

3

BLe®
CD s 
c?

•

O CD C©
CR Ol O* 
w O to

• Xis O o 
aO o o

B
CD

c©> to o to co ts
CC *—1 rf- CD »—‘
1-» oo *1 bo îxO O O I O» o

ss

S

s s
£3

&=' pz 95' 95' 95' 95' 95' 95' 95'

)—1 ro co A- 00co o cn O o o o oO o o O o o o o oO o o O o o o o oO o o O o o o o o

CD

e^2

B
a»

Ei

CD

CD 
- »3> 
■ v«2

Plecarea trenurilor din Bras.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. diminua. 
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am 
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera 
Tr. accelerat: — Ore — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin 
Tr. accelerat;
Trenul
Trenul
3. Dela

Trenul
n

Trenul

Trenul
Trenul
Trenul

Trenul
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Cel din urmă câștig din 

aceste 49, câștigă și un 

premiu de 600,000 corone.
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6re — m. dimin. 
mixt: 11 ore înainte de amecjl 
aoeel.: 2 6re 19 min. după am 
Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.) 

mixt: 8 6re 35 min. dimindț,».
„ 4 „ 55 m. după am.

mixt: 0 ore — min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu. 

de persâne: 3 ore 1 după am. 
mixt: 8 dre 50 minute dimin. 
de pers.: 5 6re 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*) 
de persone 6 ore 40 min.sera.
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