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„Porniri de conciliațiiine?“
Am adus în numerul de eri o 

scurtă scire, în care se spunea, că 
mai mulțî Români fruntași din Șom- 
cutamare au fost pedepsiți din partea 
fisolgăbireului de-acolo cu amende 
de câte 30 și de câte 10 fl. pe cu
vânt, că ar fi ațîțat poporul se de
monstreze cu ocasiunea serbărei mi
leniului.

Soirea a adus’o mai întâiu fâia 
ungurâscă „Szatmâr es Vidâke“, după 
care au reprodus’o apoi cu multă 
satisfacțiune și celelalte foi ungu- 
rescl.

La primul moment cașul pare 
mai puțin bătător la ochi, căci mai 
că nu trece săptămână, în care să 
nu fîă osîndiți, când într’o parte când 
într’alta, cete întregi de Români tot 
numai și numai pentru „agitația44. 
Firesce, că devenind astfel osîndele 
pentru ,,agitațiă“ în contra Româ
nilor un obiceiu Țilnic, ele nu mai 
pot face așa mare sensațiă. Ce este, 
de esemplu, amenda de câte-va de°i 
de floreni dictată contra Românilor 
dela Șomcuta, în asemănare cu anii 
de temniță și sutele de floreni, la 
cari sunt osîndiți ațâți alții?

Judecând din acest punct de 
vedere, n’ar rămână, decât ca Ro
mânii dela Șomcuta să se felicite, 
că au scăpat cum au scăpat, er vi- 
tâzului fisolgăbirău se-i mulțămescă, 
că nu i-a osîndit la mai greu.

Der în faptă lucrul se presantă 
altfel. Pentru a pute apreția gravi
tatea scirei privităre la osândirea 
Românilor șomcutenî, trebue să ne 
aducem aminte de vandalismele, ce 
s’au săvîrșit contra Românilor din 
acel orășel înaiute de asta cu vre-o 
trei luni.

Seim, că în sera de 9 Maiu, 
Jidanii dela Șomcuta, împreună cu 
puținii Unguri, câți se află acolo, 
au arangiat o iluminațiă pentru glo
rificarea mileniului. Românii, se’nțe- 
lege, nu s’au simțit îndemnați de-a 
lua parte la acestă iluminațiă, din 
care causă plebea jidano-maghiară

s’a aruncat cu furia asupra Româ
nilor, bombardându-le casele cu pie- 
tri și bolovani. Aceste atacuri săl
batice în contra Românilor s’au con
tinuat două nopți de-arândul, fiind 
sdrobite cu pietrii până și ferestrile 
bisericei și școlei românesc!.

Au trecut de-atunci aprbpe trei 
luni, der n’am auȚit, nici n’am cetit 
unde-va vre-o scire, .că s’ar fi luat 
măsuri pentru pedepsirea sălbatici
lor demonstranți. Prima scite, ce-o 
primim în causa acesta, este laco 
nica informațiă a foilor unguresc!, 
după care Românii șomcutenî, „hoții 
de păgubași44, au fost pedepsiți pen
tru „demonstrații anti-maghiare“, 
arangiate cu ocasiunea serbărei mi
leniului.

Ore unde vei găsi om nepreo
cupat, care să nu recunăscă în acestă 
procedere un act de vindictă poli
tică ?

Unde rămâne în asemeni împre
jurări justiția?

Și pentru ca oglinda se fiă mai 
complectă, vom aminti, că după in
formațiile de mai sus tocmai acei 
fruntași români din Șomcuta au fost 
pedepsiți în primul loc, cărora li-s’au 
spart și ferestrile, ca d. es. advocații 
Nicolae Nilvan, Vasilie Dragoș etc., 
er persăna, care i-a pedepsit și care 
portă slujba de fisolgăbirău, este un 
Român de origine, cu numele Va- 
siliu Toma!

Acest Tomă, necredincios față 
cu neamul seu, nu a aflat de cuvi
ință să ia în acel timp nici cea mai 
mică măsură în contra sălbaticilor 
demonstranți, așa că a,ceștia au pu
tut în cea mai perfectă libertate 
să-și verse furia în contra Români
lor, căci nu li-a stat în cale nici 
poliția nici gendarml.

Așader Românul este cel insul
tat și bombardat cu pietii și tot 
Românul este cel vinovat!

Așa merge dreptatea în „Țâra 
lui Papp Jânos44. Nu s’a pomenit 
la noi cas, ca cine-va să fi fost pe
depsit, ori tras măcar la răspundere 
pentru-că a ațîțat la ură în contra

națiunei române, măcar că acesta 
se întâmplă în stil fârte mare și în 
fiă-care cți. Românii însă, lăsațl 
pradă insultelor, bătăilor cu petrii 
și agitațiunilor Silnice din partea 
turbaților șoviniști jidano-maghiari, 
trebue se sufere pe de-asupra și 
osîndele solgăbirăilor și tribunalelor.

In astfel de împrejurări nu pâte 
fi mai mare ironiă, decât a vorbi 
de „porniri de concilațiune44 din 
partea guvernanților unguri, fiă într’o 
direcțiă, fîă într’alta.

Austro-Ungaria și România-
Doue <Țare de căpeteniă ger

mane, cari pledeză causa triplei ali
anțe, „Neue fr. Presse44 din Austria 
și „Kolnische Ztg.“ din Germania, 
se ocupă de viitârea visită a monar- 
chului nostru la Bucuresci.

„Neue fr. Presse* 4>ce) că deși Ro
mânia du s’a alăturat pe față la tripla ali
anță, e totuși lucru cert, oă împăratul |Fran- 
cisc Iosif nu ar faoe acea visită la Curtea 
română, dâcă România ar fi numai amica 
udstră și nu tot-odată și amioa .amicilor 
noștri.

Cumcă aoâstă visită nu va fi numai o 
simplă întoroere a visitei, ce a făout’o estă- 
vară regele Carol la Ischl, se vede și din 
aceea, că pe oâud astă-vară nu au fost de 
față la înteluire și miniștrii de esterne, 
acum în Septemvre vor fi acolo contele 
Goluchowski și Dimitrie Sturdza. Românii, 
cum se spune în cercurile bine informate 
din Bucuresol, consimt nu uumai în ge
nere cu politica esternă a Austro-Ungariei, 
ci în deosebi ou politica orientală a mo- 
nurchiei nostre. Situația în Orient nu e 
tocmai așa de posomorită cum se crede în 
anumite cercuri și răsoola din Creta va în
ceta și ea tocmai așa, cum a încetat în 
idrna trecută, oel puțin la suprafață, vijelia 
din Armenia.

România e convinsă — cJIGQ mai de- 
parte „N. fr. Pr.u — oă politioa balcanică 
a Austro-Uugariei nu este numai acum 
desinteresată, ci că a fost desinteresată și 
îu era lui Kalnoki, și în Bucuresci sunt 
toți convinși, că nu numai în România, ci 
și în Serbia și Bulgaria soia fiă-oare, că

cel mai bun păzitor al autonomiei statelo 
balcanice e Austro-Ungaria și că aoâsta 
nicl-odată nu s’a gândit să-și câștige pro
tectoratul asupra unui sâu altui stat. Decă 
guvernul sârbesc sâu bulgar dovedesce din 
când în oând o atitudine ostilă față ou 
Austro-Ungaria, n’are pentru acesta niol o 
oausă. De aoi vine apoi, oă aoâstă dispo- 
sițiă n’a aflat nicl-odată răsunet ia dinas
tiile serbe și bulgare.

Declarația, ce a făout’o Goluohowski 
ou privire la Balcani în delegațiunl, a fă
cut cea mai mare impresiune în România. 
De atunci niol în Serbia, niol în Bulgaria 
nu se mai îndoiesc dmenii despre sinceri
tatea politicei balcanice a Austro-Ungariei. 
Nu este intențiunea Austro-Ungariei de a 
urmări o politică de espansiune și și Ro
mânia urrnăză pe deplin față de Macedonia 
politioa de paoe a Austro-Ungariei.

România îșl îndrâptă aoum totă aten
țiunea într’aoolo, ca în spre Austro Unga
ria, respective în spre Ardeal să-și corn- 
pleoteze liniile ferate și lucrul are apa- 
rința, ca și oând politica orientală ar inte
resa-o numai în a doua liniă, România nu 
vrâ ca pacea, de oare se bucură ea de 
două decenii, să fiă conturbată și ruptă 
și ea înaintarea eoonomică să fia împe- 
decată. Și decă Țarul va veni pe la fi
nele lui August la Viena, se va convinge, 
oă ascuțișul amiciției dintre Austro-Unga
ria și România ‘ nu se îndreptâză oontra 
Rusiei.

„Kolnisclie Zig.* atribue asemenea 
o mare gravitate visitei împăratului 
Francisc Iosif la Bucuresci și Bi- 
naia.

Luptele de partid în România amu
țesc — (jioe numita foie — înaintea acestui 
fapt de mare gravitate. Dăcă alipirea Ro
mâniei la tripla alianță a fost deja fapt 
împlinit în anul treout, s’au aflat totuși de 
aceia, cari au oreejut, că cestiunca Ardealului 
va turbura drecum bunele raporturi între 
Austro-Ungaria și România; și — după ce 
Austro-Ungaria are un rol atât de influent 
în tripla alianță și — între România și tripla 
alianță. T6te aceste îndoell însă vor dis- 
păr' în decursul visitei, și nu esistă niol o 
partidă capabilă de guvernament în Ro
mânia, care să nu se bucure de acăsta. 
Realisarea acelei visite este meritul guver

FOILETONUL „GAZ. TRANS.44 bine proporționațl, dâr n’au tăria vădită a 
bărbaților din Normandia.

Bărbații sunt mândri si, ceea ce fra- 
peză mai mult pe observator, este împre
jurarea, că între multele încrețituri de pe 
față nu e nici una pentru rîs. Bărbații și 
femeile sunt triști și serioși, fruntea e brăz
dată de vre-o amintire seu neliniște Pre
care. Aoâsta vine de-acolo, oă fiă-care are 
câte-un tată, frate sâu fiiu pe albastra și 
răutăcios» mare, oare este colo și.... colo 
iu jurul insulei, peste tot locul, unde ajunge 
privirea. Ei trăeso aid din timpuri vechi, 
încunjurațl de acest oimitir rîcjâtor și orân- 
cen; și dâoă oâte-odată răsună vre-uii rîset 
de copil din vre-o colibă, de natură a în
senina privirea mamei aflătore la lucru în 
câmo, atunoi ea pnvesce tremurând îm
prejur, înspăimântată de plânsetul, oe-1 
aduc valurile mărei. Eri sta o fetiță de 
trei-spre-cjece ani la marginea mărei, cu 
mâna de-a.supra ochilor, pentru ca să vadă 
pe fratele ei, care dispărea în depărtare pe 
drumul, ce duce spre portul Bordery. Ea

1 ,
era seriosă, ca o mioă matronă si esclamâ: 
„Bagă bine de sâmă, să nu te răcesc!1 La 
revedere 1 Succes bun !...“

După ce dispăruse, ea se întdrse la 
colibă, pentru ca să pregătâsoă luorurile 
pentru întbroerea fraților ei. Căci ei locuiau 
împreună; trei orfani, pe cari îi ajută sta
tul, care le dă o mică pensiune. Fetița era 
în doliu adânc. Tata și mama Gonenantin 
muriseră aoum doi ani, aprdpe în aoelașl 
timp : el muri în spital în urma unei muș
cături de pesoe după două-spre-dece cjile 
de suferințe infriooșate; mama în urma 
unei suferințe de tuberculosă, după opt 
dile îi urmă în pământ. Da, trei or
fani trăiau Bei . Cel mai mare , în 
verstă de 18 ani, se ducea în amurg să 
pescuâscă sardine; al doilea, de 15 ani se 
ducea cu vărul său Pierre Maria Gonenan
tin să prindă pescl. Se îmbarcau apoi toți 
trei: Eugen, Pierre Maria și Michel Sam- 
zun pe mica barcă numită „Copilul deșer
tului14 ; pânza de colore albastru deschis se 
întindea și oorăbiora dispărea. Cerul era

cam înorat, vântul venea dela Vest.’ Mă 
uitam după ei, rîcjend pe stânoă. Ei dis
părură. Trecură ore. Un sunet îndepărtat 
mă făcu să-mi întoro oapul.

Un stol de pasări sbura pe de-asupra 
capului meu scoțând țipete pătrumjătore. 
Voiam să părăseso stânca, când aucjii nisoe 
sunete tânguitdre, ca plânsetul unui copil. 
Mă întorsei încă-odată și văcjui pe insula, 
pe oare se ridică farul Les Ponlanis, pe 
mama Le Pelletier, soția paznioului farului, 
în genunohl, fălfăind ou batista, și plângea 
strigând după ajutor. In apropierea mease 
aflau lucrători, cari o observară, ca și 
mine. In câte-va minute toți fură pe in
sulă. Ah, oe speotacul îngrozitor și sfășiitor 
de inimă! La capătul insulei, cam trei sute 
de metri departe de țărm, se văcju „Copi
lul deșertului14, răsturnat, pânza în apă, âr 
de oatart aoățărat tînărul Eugen GonenaD- 
tin, cu fața palidă oa căra, cu ochii închiși, 
ou capul legănat de valurile mărei. Ur
mării cu ochtanul tote peripețiile înfrico
șate ale dramei, Copilul, care abia se m a

0 dramă pe mare.
De Sarah Bernhardt.

Obosit și agitat îți trimit aceste 
rânduri.

In acest loc, care cu drept ouvent se 
numesce „frumosa insulă44, dramele mării 
sunt dese și infriooșate. Poporațiunea, — 
simpatioă, blândă și curtenitdre, — se îm
parte în două clase bine distinse: agricul
tori și pesoarl. Agricultorii cultivă grâu, 
cuouruz, ovăs și cartofi. Pescarii au sar
dine, crapi și alțl pești. Niol unii, niol alții 
nu se îmbogățesc prea mult, și carnea în 
gospodăria țăranilor și a pescarilor e aprope 
cu totul necunoscută. Poporațiunea nici nu 
e prea tare de constituțiune; mai ales fe
meile sunt delicate și fine, cu nasul drept, 
cu gâtul fragil, cu un mers înoetinel, der 
mândru.

Bărbații sunt de statură mijlociă,
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îului național liberal, <36r și conservatorii 
!e bucură toomai așa de ea.

Privitor la pregătirile de pri
mire i-se mai acrie din Bucuresci 
farului „Kolniache Ztg.“ urmă- 
bârele :

CorespuncjStore momentuosităței aoes- 
tui eveniment sunt și pregătirile pentru 
primirea Impăratului-rege, care dela 28 
Septemvre pănă la 1 Ootomvre va fi ospe 
al regelui Carol în palatul din Bucuresci 
și în reșidența de vâră admirabilă de lângă 
Peleș, situată în umbra pădurilor. înaltul 
6spe va petrece în Bucuresci cailele de 28 
și 29 Septemvre. In cjiua dintâi vor fi re- 
cepțiunl, un prâncj festiv în oastelul regal 
și o iluminare splendidă a Buouresoilor, âr 
înainte-amefia de 29 Septemvre e destinată 
pentru o inspeoțiune a oorpului II de ar
mată, oondusă de însuși regele Carol și o 
inspectiune a forturilor dela Bucuresci, îm
preunată ou deprinderi în dare la țintă.

In Sinaia, sâu mai bine în castelul 
Peleș, nu vor avă loc reoepțiunl; petrecerea 
împăratului-rege Franoiso Iosif aci pănă la
1 Ootomvre este destinată. în prima liniă 
oonvenirei personale a celor doi monarohl, 
legați prin adânol simțăminte de prieteniă, 
și esoursiunilor în împrejurimea admirabil de 
frumosă a castelului dintre CarpațI, care 
are de a-șl mulțămi crearea sa dărniciei 
artistice a lui Carol I. Aoi în castelul Pe
leș i-se va arangia înaltului ospe și un im- 
posant conduct de torțe, împreunat cu o 
serenadă, de cătră numerosa ooloniă austro- 
ungară din Bucuresci, la oare, în urma 
relațiunilor intime dintre monarohia habs- 
burgică și imperiul german, se va alătura 
probabil și colonia germană.

Dâr și în cercurile societății române 
se manifestă nisuința de-a pregăti âspelui 
imperial o primire cât se pâte de strălu
cită, și' de-a serba tjfiâle visitei împăratului- 
rege Franciso Iosif în România ca 4^® de 
bucurie și 4'1® festive.

SOIRILE paLEÎ.
— 28 Iulie.

Societatea „Petru Maior". Președin
tele societății literare a tinerilor universi
tari români „Petru Maior", d-1 D-rnd Flo
rian Munteunu ne oomunică, că cu 4iua de
2 August st. n. societatea a fost restituită 
în drepturile sale de mai ’nainte prin re- 
scriptul ministerial 320, al cărui teost l’am 
publicat în numărul de erl.

- o -
Nouă societate româuescă. Numărul 

societăților române s’a sporit înoă cu una: 
„Clubul tinerimei române“, care-’șl va avâ 
sediul în Cernăuț și soopul ei este: „Des- 
voltarea social-oulturală a membrilor ei și 
cultivarea reoiprooă în limbă, istoriă și în 
literatura română". Statutele nouăi socie
tăți, cari au fost insinuate în limba ro
mână și ou iscăliturile domnelor: Baro- 

e 

nesa Stefania Hormuzachi, Sofia Stefano- 
viol, Agripina de Onoiul, Minodora Stefa- 
nelli, Eugenia Tomiuo, Viotoria de Renney 
și a d-lui Gavriil Telega, au fost aprobate 
de presidiul țării pnn clausula românescă 
de datul 3 Iulie a. o. Nr. 2111.

—o —
Infanticid misterios. Femeia Neaga 

Const. Dumitraohe din oom. EpurescI (Ro
mânia), ducându-se să prindă peace în Neaj- 
lov, ridioând Dlasa din gârlă a găsit 
înăuntru cadavrul unui oopil născut de cu
rând. înspăimântată de aoestă pescuire 
femeia alergă în grabă la primărie și is
torisi faptul. Subprefectul plășei și par
chetul județului au fost avisațl.

— o—
Relaținnile între România și Grecia. 

Vinerea treoută a sosit la Sinaia d-1 Cleon 
Rangabâ, însărcinatul de afaoerl al Greciei 
pe lângă Curtea regală română. D-1 Ran
gabâ a presentat M. Sale Regelui sorisorile 
sale de acreditare.

— o—
A doua amânare. Erl a venit din nou 

înaintea judeoătoriei ooolului I-iu procesul 
intentat de d-1 Periețeanu-Buzău contra co
mitetului actual al Ligei culturale. S’a pre
sentat d-1 advocat al Primăriei Șoimescu 
din partea reclamantului, er din partea de
fensorilor numai d-1 advocat I, V. Vișan, 
representând pe d-1 profesor Mihail Vlă- 
desou. S’a făcut aplicarea art. 151 pr. civ. 
și s’a amânat judecarea procesului pentru 
4iua de 3 August, când se vor cita din nou 
toți defensorii.

Sârbi persecutați, țfiarul „Narodni 
Listy" din Praga anunță, că s’au pornit 
deja persecuțiunl oontra aoelor Sârbi din 
Ungaria, cari cu ocasiunea visitei princi
pelui Niohita din Montenegro în Belgrad, 
au călătorit în Serbia și au asistat la festi
vitățile primirei. Spune, însă, numitul 4iar, 
că de sigur între pretinșii patrioțl Sârbi 
au fost și mulțl spioni Maghiari. — Tot 
„Narodni Listy" anunță, că pedagogii și 
teologii sârbi, oarl și-au absolvat studiele 
în Belgrad, au înaintat plângeri ambasa
dorilor francos, rusăsc german și turoesc, 
debreoe guvernul bosniao nu numai oă nu 
voesce să le dea nici un post în Bosnia și 
Herțegovina, ci îl alungă chiar din pro
vinciile ooupate.

—o—
Mare furtună. Din Tulcea (Dobro- 

gea) se vestesce , oă asupra acestui 
oraș s’a deslănțuit o teribilă furtună înso
țită de o ploiă cu petră în mărime neobiș
nuită. Furtuna a distrus o mulțime de case, 
biseriol și giamii. Magazii cu produote au 
fost sfărîmate și productele luate de vânt. 
Pagubele sunt incalculabile.

—o —
Japonezi în Sinaia. D-nii Matsunaga, 

consilier la ministerul de comunicația din 
Tokio, Japonia ; R. Tanaka atașat Ia aoe- 

New-Vork.

băilor din Pnciosa (Ro- 
Sâmbătă sâra o frumâsă

lași minister, și K. Den, directorul general 
al poștelor și telegrafelor japoneze, însoțiți 
de d-nii Kiru, director general al poștelor, 
și Argintoianu, șeful oficiului telegrafic din
BuourescI, —au fost primiți în audiență Vi- |- „Internatului pentru studenții români" din 
nerl la Castelul Peleș. M. Sa Regele i-a 
reținut apoi la dejun. Tot atunci au fost 
Invitați la dejun la Castelul Peleș și d-1 
Voodward, profesor de limbile romanice la 
universitatea din

X

In salonul 
mânia) s’a dat
serbare literară-artistioă împreunată cu dans, 
în folosul școlarilor săraci si al fondărei 
unei școle în Poduri, cu următorul pro
gram : La orele 8 se anunță începutul prin 
marșul „Deșteptă-te Române", oântat de 
musioa militară. Deschiderea ședinței prin- 
tr’o vorbire a d-lui V. Gr. Borgovanu, pro
fesor de pedagogiă în Bucuresci. Alte 
vorbiri din partea d-lor O. Alexandrescu, 
revisor șoolar al județului Dâmbovița; C. 
N. Costescu, M. MJhăileanu, membri ai cor
pului didactic din Bucuresci, și d-1 Toma 
Basilescu, Dansul începe cu Hora româ- 
nescă. Costumul național e de dorit. — 
Sperăm, că vom primi un raport asupra 
acestei serbări atât de românesol.

Din creștin — jidan. Dela mtrodu- 
legl biserioescl-politice în- 
în Ungaria multa cașuri de 

creștini trec la jidovism. 
trecute a trecut dela lega 

antreprenorul Juliu

cerea nouălor 
coee se iveso 
acelea, unde 
Astfel cJBele
rom. cat. la jidovism, 
Karvâzy din Loșonț. El primi numele de 
Abraham, și la trecere îl îndupleca mirâsa 
lui, care 
mosaică.
rale“ 1

nu
Etă

voi să-și părăsesoă credința 
rodele nouălor legi „libe-

—o —
Piincesa Luisa a Bulgariei a plecat 

4ilele trecute la satul de munte Rilo-Selo, 
unde voiesoe să petrâoă o parte din vară. 
Pe cale pănă acolo ea a fost însoțită de-o 
puternică escortă militară, deore-oe se lă
țise faima, oă mai multe bande de tâlhari 
de prin munții bulgari s’ar fi înțeles să 
prindă pe prinoesă, s’o răpescă, și s’o es- 
tradee numai pentru o enormă sumă de 
răscumpărare. In jurul satului Rilo-Selo 
s’au făcut multe dețineri. Frumosă țâră!

—o—
Disolvarea dietelor provinciale aus

triaco. „Wiener Zeitung" în numărul său 
din 28 Inlie a. o. a publicat o patentă 
împărătescă, prin oare se dispune, ca die
tele provinciale din: Austria de sus, Stiria, 
Carintia și Silesia să fiă disolvate. Se 
vorbesce, că și dieta Buoovinei va fi în 
curând disolvată.

—o —
Tinerimea română din Bucovina. Ce

tim în „Gaz. Buoovinei" următorele : So
cietatea academică „Junimea" a decis să 
arangieze în deoursul feriilor două serate 

cu dans, dintre oarl una la Câmpulung, în
10 August st. n. a. o., âr a doua în Ră- 
dăuț, la începutul lui Septemvre a. c. 
Amândouă aceste serate se dau în folosul

Cernăuț.
— o —

La catastrofa vaporului „Utis". Am 
fost amintit 4ilel® trecute despre catastrofa, 
care a îndurat’o în mările chineze vapo
rul german „Iltis". Din Shsngai se depe- 
șeză acum, oă vaporul, lovindu-se de-o 
stâncă, se rupse în două. Cei 11 indivifll 
cari rămaseră în viâță din întreg perso
nalul ce se pfla pe vapor, se prinseră de 
scânduri, butâe și alte rămășițe de lemn 
de pe vapor și timp de două 4’1® două 
nopți fură aruncați încooe și încolo de 
valurile mărei, pănă ce în fine le bătu 
ceasul mântuirei.

—o —
Ayis publicului. Magistratul orașului 

Brașov face cunoscut, că Dumineoă, în 16 
n. o. se vor vinde 15—20 chilograme de 
păstrăvi din laoul de pesol din Krizbav. 
Vinderea se va face la laoul așa numit 
Kăncze din apropierea Krizbavului și pre
țul unui chilogram de păstrăvi e statorit 
ou 3 fi. Doritorii de-a cumpăra păstrăvi au 
de a se adresa cătră administrația locală 
forestierală din Krizbav și au de a se în
griji înși-șl pentru transport.

— O—
0 învitare misteriosă. Alaltăerl primi 

profesorul Mendel, din Berlin, specialist 
peDtru bâle de nervi, o învitare dela ma
reșalul de curte rusăso, în oare învitare se 
faoe amintire despre boia unei persons 
înalte, fără de a i-se spune numele. Pro
fesorul Mendel este rugat să mergă la 
Gaoina.

— o —
jttusiea orășenâscă va ooncerta mâne, 

Miercuri în 5 o. în grădina Otelului Cen
tral Nr. 1. Inoepând de mâne musica oră- 
șenesoă va ooncerta regulat în fiă-care 
Miercnre și Sâmbătă în Otelul Central Nr. 
1, și în fiă-oare Joe și Duminecă în Otelul 
„La pomul verde".

Minciuni istorice.
Alba-Iulia, August 1896.

Din întâmplare, răsfoind printr’o așa 
4isă istoriă, ce portă titlul „Az 1848-49-iki 
Magyar Szabadsâgharcz Tortenete’*, (Istoria 
luptei pentru libertatea ungurâscă din 1848.— 
49) scrisă de maarele „istoric" Gracza 
Gyorgy, între altele, am aflat o parte, care 
sub titlul „A mikor 02 isten aluszik1* (oând 
Dumne4eu dorme) se desoriu „faptele 
monstrnâse ale Valahilor", Capitalul acesta 
e întitulat pe unguresce: nAz olahok r&n- 
teiteibolu.

Una dintre aceste „monstruositățl" 
spune neaoșul maghiar Graoza Gyorgy, oă 
s’a întâmplat în Alba-Iuba, unde Românii

susținea, p’aoi era să lase luntrea. Lângă 
densul se afla Miohel Samzun, aoățărat de 
bord, dând un strigăt de alarmă, pe care-1 
înăbuși valul, care nu voia să-și lase prada. 
O sută de metri departe de ei dispăru în 
valuri Pierre Maria.

Dâr, puternio și bun înotător, se 
smulse cu un strigăt de bucuriă, oăol zărise 
pe tata Le Pelletier, paznicul farului, apro- 
piindu-se cu luntrea.

— „Curagiu, băete !“ striga Miohel Sam
zun mioului său tovarăș. „Curagiu! Iată 
tata Le Pelletier, bravul salvator 1“ De
odată veni un val, oare învăli corăbiâra. 
Oând Miohel îșl ridica oapul — era singur; 
valul luase pe oopilul leșinat; dispăru în 
vârtejul curentului, valurile se isbeau cu 
furiă în jurul victimei lor, luminată de-o 
rază de sore, care se restrângea în valuri.

Tata Le Pelletier ajunsese la coră- 
biâră, după ce luase în luntre pe Piene 
Maria; lacrimi mari ourgeau pe fața bra
vului paznio. Cu mare tandreță desfăou 
degetele lui Michel Samzun de pe catart. 
Trei pătrare de oră se luptaseră cu valu
rile și cu vântul. Și Michel Samzun zăoea 
în luntre lângă Pierre Maria. Dâr corpul 

mititelului nu-1 aflară; luntrea se întorse 
la far. Mama Le Pelletier pregătise rufe, 
haine și ghete. Tovarășele mele alergară 
la mine să pregătim vin ferbinte. Când 
tata Le Pelletier ajunse cu naufragiații la 
țerm, il apuca pilotul cu ambele mâni: 
„Bravul meu! Inoă o salvare!"

— „Da, dâr unul a pierit!"
Deși el însu-șl ud, ajuta pe ambii 

pescari, cărora le clănțăneau dinții. Miohel 
Samzun nu-și putea desface mânile, pielea 
îi era albă și înțepenită, ca a unui mort. 
Pierre Mana, care era mai mare și mai 
pățit, se reoulese mai îngrabă, el privea 
cu furiă marea și scose o înjurătură în 
pustiu....

După ce se îmbrăoară ou haine us
cate și se încăkjiră ou vin, se îmbaroară 
din nou și o luară dealungul portului Den- 
bork spre Bordary.

Voiau să pregătâscă pe urca Gone- 
nantin. De acâsta se îngriji murmurul mlu- 
țimei, care se apropia.

Ea eși în pragul casei, în haina ei 
negră. Ea vă4u în depărtare pe pescari și 
pe țărani, cari veniau în grupuri. Tângue- 
lile ajunseră pănă la densa, ea recunoscu 

spaima după cuvintele: „Durere" și „Ah", 
oarl mânate de vânt ajungeau la urechile 
ei. Chinuită de grijă, alerga în jos pe 
stradă. Fața îi era albă, ochii măriți de 
grâză. Copila înțelese îndată, când vă4u 
pe oei doi pescari întorcându-se singuri 
aoasă. Ea începu să alerge strigând: „E 
mort! E mort!"

— „E mort!“ striga ea în genunchi 
înaintea portretelor părinților ei „E mort! 
E mort!" ’ murmura ea înoet, îneoată de 
plânset, în genunchi, ou capul răflimat de 
părete și cu mânile ridicate spre orucifixul 
Mântuitorului.

Er mulțimea de omeni sta înaintea 
pragului cu capetele descoperite, fără să 
4ioă nimio, de durere. Eu mă aflam printre 
ei și eram ca și dânșii.

Ucu.

0 aventură a pictorilor Styka și 
Kossak.

Etă o istoriă nostimă povestită de 
pictorul polonez Jean Styka, ai cărui eroi 
sunt: Styka și prietenul său Kossak.

Ei se apucaseră să facă un tablou 

mare representând diferite episode din viața 
eroului polonez Kosoiusko și le mai ră
măsese să facă episodul întitulat „Kosoiusko 
după lupta dela Raklavika". Ei plecaseră 
să facă studii topografice la fața locului. 
Raclavika se află pe teritoriul ruseso și 
autoritățile rusesol — nu se scie nici pănă 
acum de oe — urmăreau pas cu pas pe 
cei doi piotorl polonezi. Aceștia se mutau 
dela o casă de țăran la alta, urmăriți veci
nie de Cazaci și tot-dâuna cu frica în sîn, 
oă vor fi prinși și trimiși în Siberia.

Intr’o 4i s’au retras în odăița din fund 
a unei cârciumi sărăcăciose și au poruncit 
o stiolă ou vin. Aoi au început să se sfă- 
tuescă cum ar putâ să lugă mai repede și 
mai pe asounsele peste graniță în Polonia, 
căci Cazacii nu-i perdeau de loo din ochi 
și-i pândeau pe tote potecile.

In odăiță intrară 2 țărani, se așe4&ră 
la o masă de alăturea și oerură și ei o 
sticlă ou vin. Unul începu să oitâsoă ou 
glas tare un 4lar> Qtt audâ și tovarășul 
său. Câte va minute pictorii fură liniștiți; 
nu trecu mult și amândoi trăsăriră de
odată. Țăranii oeteau în 4lar> oă CQi d°i 
spioni polonezi Styka și Kossak au fost 
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ar fi ars de viu pe un individ cu numele 
Ulegai, de profesiune ciasornicar, și cu car
nea acestuia au fost forțați ceilalți prinsonieri 
maghiari a se nutrii...

A dbua monstruosiiate, după cum spune 
același autor, s’a întâmplat în BărăbantI, 
— o comună locuită în preponderant de 
nemeși de religiunea catolică, — unde lui 
Baranyai Kâroly, în presența nevestei și a 
fiicei sale, Românii i-au tăiai cu feresirăul 
manile și capul, și înfigend capul tăiat pe un 
par, l’au dat în manile soției sale, er mânile 
tăiate, punendu-le în brațele fiicei sale, le-au 
forțat, ca astfel să mărgă pană la Rlașiu!

Las’, că dela început am cunoscut 
impertinența aoestor mișelii istorice, der 
împins mai mult de curiositate am ceroe- 
tat totuși să aflu ceva în privința acesta 
și btă ce am aflat:

Ce privesce punctul I, oeasornicar 
cu numele Megai — după mărturisirea 
mai multor bătrâni din localitate, — nici 
în 1848, nici după aceea nu a esistat în 
Alba-Iulia, deci nu s’a putut întâmpla cu 
densul ceea ce povestesce d-l Gracza Gybrgy 
în „istoria* sa.

Referitor la punotul al II-lea repro- 
duo ouvintele fostului notar al Bărăban- 
țuiui, — și care trăesce și adl — Bara- 
nyai Istvân, nepotul victimei din „Istoria" 
d-lui Gracza Gyorgy:

„ Merâsz szemtelenseg ilyen valotlansâgokat 
allitani*, (Este o cutezată obrăsnioiă a sus
ține astfel de neadevârurl) și mi-a povestit 
mbrtea unchiului său astfel: Nisce Țigani 
din o altă oomună, soiind, că vor afla la 
densul bani, l’au ridicat de acasă cu forța; 
nevastă-sa alergând după el ca să primâscă 
cei 600 fl., oe-i avea la densul, în momen
tul când acesta a întins banii soției sale, 
unul dintre Țigani l’a rănit cu cosa la 
mână, br un alt Țigan, oa să nu se mai 
chinuâscă, l’a străpuns.

Acesta este mărturisirea nepotului, 
care însu-șl s’a indignat aurind nisce min
ciuni așa încornurate și încă în o carte, 
care are aerul a se numi, spre batjocura 
lumei, „Istoria".

Din tote acestea se pbte vedâ, cât 
crecjământ merită istoricul Gracza Gyorgy, 
și. toți istoricii de tagma lui.

Sperând, că se vor mai afla Români, 
mai ales din părțile Năsăudului și a Bu- 
cerdei vinose, de cari locuri încă lâgă d-l 
Gracza Gy. „fapte îngrozitbre", oarl să 
descopere adevărul, Vă rog, D-le Redac
tor, a primi espresiunea deosebitei mele 
.stime:

Lucian Barbu.

Notițe din istoria scolelor nâstre 
medii.
(Fine.)

Ca director Meșotă era regulat și ex
peditiv, înșușirl, cari i-au înlesnit în multe 
privințe purtarea grelelor sale afaceri ofi- 

prinșl de Cazaci și duși la fortărâța Ka- 
sematta din Varșovia.

Negreșit pictorii vedeau bine, oă soi
rea e greșită, der totuși se temeau, că la 
urma urme’ vor cădea în mânile urmărito
rilor. Din pricina acesta, s’a hotărît să pro
fite de soirea falsă și s’o ia repede la să- 
nătosa.

Când eșiră afară, etă oă se opresoe 
înaintea cârolumei o patrulă de soldați; 6 
Cazaci fioroșl de Don se sooborîră de pe 
caii lor mici și sprinteni și intrară în câr
ciumă.

Suntem prinși 1 se gândiră pictorii și 
nu soiau oe să facă: să fugă oa nebunii 
său să stea looului.

Unul dintre Cazaci, probabil coman
dantul, un om roșcat, ou înfățișarea sălba
tecă, cu fruntea încrețită, se apropiă de ei 
și-i întrebă:

— „Cine sunteți?"
Styka se gândi să spue un nume fals, 

der în urmă aduoându-sl aminte de familia 
lui nobilă și fiind un naționalist înfocat, se 
bătu ou pumnul în pept, și clise ou mândrie:

— „Eu sunt piotorul polonez Jean 
-Styka, dăoă tocmai vrei să soil!" 

oibse. Era omul, oare soia să represinte cu 
demnitate oorpul său profesoral în afară, 
și ouvintele, oe le adresa el. la ooasiunl, 
erau clare, adâno gândite și pline de sim- 
bure. Față de colegii săi profesori era oon- 
ciliant și prevenitor, voind a-i oâștiga prin 
purtarea sa pe toți în folosul șcblei. Și co
legii săi îșl arătau în mod cuviincios și ne
silit respectul cătră superiorul lor, care era 
primus inter pares, care escela în tote între 
colegii săi ou vederile sale limpezite, cu 
experiențele sale probate și cu tactul său 
deosebit, respeotând. adese-ori' păreri diver
gente, pe oarl aflăndu-le temeinice, le pri- 
mia de ale sale. Astfel directorul Meșotă 
era călăuzul colegilor săi.

Astfel într’un mod nesilit, numai ou 
autoritatea personei sale, se pricepea să 
impună, să susțină ordinea, să facă să dom- 
nâsoă armonia în corpul său, să stimuleze 
zelul colegilor săi pentru o oonluorare ar- 
monioă spre binele și propășirea institutu
lui. Căci el era în adevăratul înțeles al cu
vântului spiriius rector al institutului.

Aoeea însă, ce-i pune coronă pe ca
pul său, este, că Meșotă, pe lângă tote 
greutățile, ce le avea ca profesor și oa di- 
reotorul șoolelor ndstre oentrale : gimnasiale, 
reale și comeroiale, precum și al șoolelor 
de fetițe, ea notar al Reuniunei femeilor 
române, ca membru al Eforiei școlare și 
al feluritelor corporațiunl bisericesol și șco
lare, totuși a mai găsit timp a se ocupa 
cu aceea, oe face mărgăritarul de mare 
preț din corbna faptelor sale, distingându-se 
între oolegii săi ou activitatea sa deosebită 
pe câmpul literaturei.

Ca om Meșotă era stimat și prețuit 
de toți pentru însușirile frumbse, oarl îm- 
podobiau sufletul lui nobil. Era modest. 
Nu avea ambiția deșârtă de a voi să bri- 
leze cu soiința sa; nu voia să arete, că 
scie mult. In privința aoesta urma întoo- 
mai frumoselor cuvinte ale filosofului Se
neca : Atâta sciu, că nu seiu nimica. Era 
mai departe Meșotă prudent și oiroumspect. 
De două și trei-orl chibzuia un luoru, îna
inte de a’l face. După-ce se convingea însă, 
că e bine să’l facă, îl îndeplinia eu tbtă 
energia. In desbaterl era serios și ou mult 
tact, respectând părerile altora.

Era om drept și sinoer. Nu se înore- 
dea ușor în fîă-oine. Pe care însă îl cu- 
nosoea, că e sincer, aoeluia îi da totă în
crederea. Judeca ou sânge rece, fără să se 
iuțâscă. Pe contrarul său nu-1 împroșca cu 
ouvinte violente. Ii spunea frumos, fără în
focare, oe avea să-i spună. Față de lăudă- 
roșl însă era cu mare neoruțare, aducându-i 
la reson adese-ori prin tonul său ironio, 
fără însă ca ei să se fi simțit vătămațl prin 
ouventul lui șăgalnic.

In ideile lui era o mare claritate și 
consecuență. Fiă-care cuvânt era bine mă
surat și la loo potrivit. Era om de cuvânt. 
Pe ouvântul lui putea orl-cine pune temeiQ. 
Mai curând s’ar fi întâmplat orl-oe, decât 
ca Meșotă să nu’șl fi stăpânit cuvântul dat.

Cazacul se strîmbă urît:
— „Ei, și de oe nu esol mai bine 

regele Sobiesky?" (fi80 0l îQ batjocură. 
„Dâr tovarășul teu nu cum-va e Kossak?"

— „Da, eu sunt acela!" răspunse 
acesta supărat, eu sunt Albert Kossak!

— „Atunci eu sunt Papa dela Roma !“ 
cjise Cazacul rînjind ironio. „Palavragiilor 
și mincinoșilor, oontinuă el, apoi chiar eu 
am prins erl pe polonezul Styka și Kossak. 
Pentru fapta aoâsta guvernatorul mi-a dat 
galbeni imperiali. Aoum trebue să bem 
toți banii".

Cei doi piotorl au băut cu Cazaoii 
pănă a doua <Ji dimineța și oând au văcjut 
pe Cazaci întinși pe jos și pe sub mese, 
beți morțl, s’au furișat afară, s’au suit pe 
doi cai ai Cazacilor și astfel au trecut gra
nița în Polonia austriacă.

Mai târcjiu s’a dovedit, oă Cazaoii au 
arestat ‘2 oficerl austriaol și i-au dus la 
Varșovia. Ofioerii aceștia, îmbrăcațl civil, 
ca să nu fiă socotiți drept spioni, și-au 
pus numele Styka și Kossak, fără să scie, 
oă tocmai pe aceștia îi urmărenu Cazaoii. 
După oe s’a deslușit lucrul, ofioerii au fost 
liberați din fortărâța Varșoviei.

împodobit cu atâtea virtuți intelec
tuale și morale. Meșotă trebuia să fiă iubit 
și prețuit de toțb Toți simți au interes a se 
apropia de el, a’șl petreoe cu el, a se re
crea și inspira în societatea lui. Toți, Ro
mâni și neromâDÎ, îl numiau un om vred- 
nio, un harnic om, un om de ispravă, ără 
metropolitul Șaguna, inspectorul său su
prem, îl numia „mărgăritarul său cel soump, 
vrednic 9ă fiă pus îc corona oorpului pro
fesoral dela gimDasiul seu".

ProducțiunT și petreceri
Concert și petrecere în Rîșnov. Primim 

următorea Invitare la Conoertul Vocal împre
unat cu dans, ce-1 vor da mai mulțl artiști din 
Bucuresci, Dumineoă în 9 August st. n. 
1896 în sala oea mare a hotelului din Rîș
nov. Inoeputul la 8 ore săra precis. Prețul 
de intrare: 60cr.de personă. Venitul curat 
este destinat jumătate în favorul sooietății 
de imfrumsețare âr’ jumătate pentru șcbla 
română din loc.

Rîșnov, 3 August st. n. 1896.
Comitetul aranjator: Crețulescu I. 

Hamsea, G. Proca, M. Marzel, N. Bărcă- 
nescu, Macedonescu.

N. B. Ofertele marinimose se primesc 
cu mulțămită și să vor cuita publice.

Programa: 1). a) Plecareă Vînătorilor 
de Mendelssohn, cor bărbătesc, b) Pe lacul 
lin de Schumann, cor bărbătesc. 2). Te-am 
așteptat să vii de Vassiliu, cântată de au
tor, 3). Ți amintești, Duo de Ricci, cântat 
de d-nii Bărcănescu și Calotescu. 4). Flore 
de Wachmann, cor bărbătesc. 5). Un glas 
de mângăere de Carini, cântat de Calo
tescu. 6). O sără de amor da Campana, 
cântat de d-nii Bărcănesou și Calotescu. 
7). O di de iarnă de Wachmann, cor băr
bătesc 8). Romanță de Schubert, cântată 
de Bărcănescu. 9). Doină de Vasiliu, cân
tată de autor. 10.; Floricică de Wachmann, 
cor bărbăteso.

Corul va fi dirigiat de d-l C. Cairetti. 
După concert urmeză dans.

NECROLOG. Subscrișii cu inima plină 
de durere aduc la cunoscință rudeniilor 
și ounoscuților încetarea din viâță a prea 
bunei lor: mamă, sbcră și bunică Văd. 
Emma Szerb de Cuvin născ. Fejbr, întâm
plată în 30 Julie a. c. la 10 bre a. m. 
Rămășițele scumpei defuncte după săvâr
șirea ceremoniilor funebrall, conform ritului 
gr. or. român, s’au depus spre odihnă 
eternă din locuința Nr, 15 strada Baross, 
în cirniteriul comun din strada Kerepes, 
în 1 August n. o. la 4 bre d. a.

Budapesta, la 31 Iulie, 1896 st. n.
Fiă-i țărina ușbră și memoria bine

cuvântată !
George Szerb de Cuvin, Teodora Brân- 

dusch născ. Szerb, văd. Augusta Missits 
născ. Szerb, ca fiii; Constantin Brândusch, 
ca ginere; Clarisse Szerb născ. Geiszt, ca 
noră; Constantin Missits, ca nepot.

SOIRI ULTIME,
Sibiiu, 4 August. Locotenent- 

mareșalul Galgoczy de Galantha, co
mandantul corpului de armată Nr. 
12 din Transilvania, a răposat acjl 
dimineța la brele 31/2.

Budapesta, 3 August. Pe gene
ralul de honvecji în neactivitate 
Huberth Andor, tribunalul de onâre 
din ministeriul comun de răsboiu 
l’a declarat nevrednic de rangul seu 
și l’a judecat se fia șters din lista ge
neralilor. Pensiunea i s’a lăsat. Mo
tivul acestei judecăți, Țice „M. g.“ 
este arătarea făcută contra numi
tului general de cătră ministrul hon
vezilor br. Fejervary, că generalul 
a cutezat se-1 provoce cu tote că 
el (Fejervary) era mai mare în 
rang.

Generalul Huberth a fost pre
ședinte al acelui tribunal de onbre 
honvecjesc, care a fost enunciat, că 
Szemnecz Emil redactorul dela „Ma
gyar Allam“, care fusese condam
nat pentru lesă-majestate, pote se-șl 

conserve rangul de locotenent de 
honvecji. In urma acesta generalul 
Huberth fu pensionat, er un nou 
tribunal de ondre a decis, că Szem
necz trebue se-și perdă rangul de 
locotenent. Afacerea a ajuns înaintea 
parlamentului și br. Fejervary a cri
ticat pe Hubert. De aici a provenit 
apoi provocarea cestui din urmă, 
care s’a terminat cu judecata amintită.

BucurescT, 3 August. Regele și 
Regina pldcă mâne la Ragaz; Ma- 
jestățile Lor se vor opri Mercur! 
sera la Viena, unde vor sta pănă 
Joi după amecji. Regele Carol va 
primi pe d-l Goluchowsky în au
diență Joi dimindța.

Bucuresci, 3 August. D-l V. Ro- 
setti, director al Ziarului „Româuul“ 
și deputat, spune într’un articul din 
ultimul numer al Zeului său, că 
nu va merge la congresul interparlamen
tar dela Pesta.

Bucuresci, 3 August. Vineri, la 
ora 12, a fost primit în audiență 
solemnă, la casteluEPeleș, Escelența 
sa d-l Ranghabe, care a remis M. S. 
Regelui scrisorile sale de acreditare. 
Trimisul extra-ordinar al Greciei a 
fost reținut la dejun. Tot Vineri la 
aceeași oră a fost primit în au
diență solemnă, de cătră M. S. Re
gele Greciei, Escelența sa d-l Ben- 
gescu, trimis extra-ordinar al Ro
mâniei.

DIVERSE ‘
Comerciu de fete. In Japonia de vre-o 

câtă-va vreme decurge un comeroiu de fete 
forte trist. Acolo adecă fiind fomete mare, 
poporul miser a exoperat dela guvern să-și 
vândă fetele, pentru-că ele țin de natura 
a aduce pentru părinții lor acestă jertfă. 
Pe fete le cumpără domni japonezi avutl, 
drept a doua soție. Prețul lor pănă în di- 
lele trecute era 400 fl., dâr' acum se vând 
chiar și cu 20 fl. După trei ani fata îșl 
recapătă libertatea, dâoă cumpărătorul îșl 
reprimesce prețul oumpărării, âr’ după 
șese ani îșl recapătă libertatea gratuit!

„ALBINA11 institut de credit și de economii.
Filiala Mrașov.

Conspectul operațiunilor în luna lui Iulie 1896.

Intrate:
Numărar cu 1 Iulie 1896 fl. 9,828.71 
Depuneri spre fructificare . „ 219,426.86 
Cambii răscumpărate. . . „ 199,411.31 
Conturi curente . . . . „ 49,080.39 
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . „ 5,035.50
împrumuturi pe produote . „ 3,900.—
Monetă........................... „ 31,937.95
ComisiunI, cupbne și efeote „ 53,315.34
Interese și provisiunl . . „ 9,202.83
Diver e............................ „ 7,874.28
Rimosse............................ „ 784.66
Devise.............................„ 71,450.-—
BăucI................................ „ 364,702.86

fl. 1.025,950.69
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare fl. 173,892,83 
Cambii escomptate . . . „ 216,231.70
Conto curent....................„ 13,611.71
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.................... „ 27,031.78
împrumuturi pe producte . „ 2000.—
Monetă.............................. „ 30,067.06
ComisiunI, cupbne și efecte „ 36,131.52
Interese și provisiunl . . „ 1,691.83
Spese și salare.................... „ 1,585.38
Diverse..............................„ 11,342.75
Rimesse............................. „ 784.66
Devise..............................„ 47,650.—
Bănci.................................. „ 444,684.46
Numărar ou 31 Iulie 1896 „ 19,245.01

fl.~L025,950.69
Brașov, 31 Iulie 1896,

V. Bologa m. p. N. P. Petrescu m. j.
dirigent, adjunct.

V. Uvegeș m. p.
comptabil.

Proprietar: Os*. Aurei Mure^ianu» 

edactor responsabil fâregorîu maior.

60cr.de
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Cursul Sa bursa din Viena.
Din 3 August 1896.

Banta ung. de aur 4% .... 122.30
Ranta de oorâne ung. 4% . . • 99.50
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 124.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.50
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.85 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.10
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
Imprum. ung. ou premii .... 152.50
Lo8iirl pentru reg. Tisei și Segedin. 138.75 
Renta de hârtie austr. .... 101.60
Renta de argint austr.......................... 101.80
Renta de aur austr........................ 123.45
LosurI din 1860........................... 145.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 968.—
Aoții de-ale Băncei ung. de oredit. 385.—
Aeții de-ale Băncei austr. de oredit. 358.60
NapoleondorI.................................. 950
Mărci imperiale germane . . . 58.65
London vista.................................... 119.65
Paris vista.................................. 47.55
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.40

Cursul pieței Brașov.
Din 4 August 1896.

Bancnote rom. 
Argint român. 
Napoleon-d’ori 
Galbeni
Ruble rusescl 
Mărci germane

Dump. 9.45 Vând.
Gump. 9.40 Vend.
Gump. 9.48 Vend.
Cump. 5.55 Vend.
Gump. 126.’/2 Vend.
Cump. 58.30 Vend.

9.49
9.44
9.51
5.60

Lire turoescl Cump. 10,60 Vend. —.— 
Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75Anunciu.

Se aduce la cunoaciința publică, 
cumcă casele aparținătbre erecților 
după George Barițiu, care constau 
din 2 edificii separate, cu o curte și 
fântână comună și anume:

1) casa situată în suburbiul 
ScheiQ strada Caterinei de sub Nr. 3 
nou, constătătore din 2 odăi mari, 
un entreu, un cabinet, o bucătărie, 
pod spațios, 4 pivnițe și dependen
țele necesare;

2) casa situată tot în suburbiul 
Scheiu strada băilor sub Nr. 6 nou, 
constătătbre din 2 odăi, un entreu, 
o bucătăriă spațibsă, pod spațios și 
dependențele necesare, care ambele 
case sunt partere, în stare bună și 
aduc o chiria anuală de 500 florini 
v. a., în urma edictului oficiului căr
ților funduare din Brașov Nr. 1823/96 
tkvi., se vor vinde la 17 August 1896 
st. n. ante ameijl 9 ore în localul ofi
cios a cărților funduare din Brașov 
prin licitațiune judecătorescă bene
volă plus oferentului.

Condițiunile de licitațiune se 
pot privi, atât la oficiul cărților fun
duare, cât și în cancelaria advoca
tului Simeon Damian în fîă-care 4* 
dela 6rele 9—12 ante și 3—5 după 
ame4i. 1038,1 — 3.
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Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria: 

luni 
luni 
anu

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni......................................................
șese luni................................................
unu anu......................................................

Abonamente Ia numerele cu data de
Pentru Austro-Ungaria: 

anti.....................
șese luni. . .
trei luni . . .

Pentru România și străinătate: 
anii. .
șese luni 
trei luni

Pe
Pe
Pe

f

3
6

12

li. 
fi.
11.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Duminecă.
2
1

ft. -
fi. -

50 cr.
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Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede 
mandate poștale,

Oomnii, cari se voru abona din nou, să binevoiescă 
& scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

. 8 franci.
, 4 franci.
. 2 franci.
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pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I ihm 1801S.

BudapeHta-Predeal
Tren

de 
persân. aceel.

Tren

10—
8.30

11.21
1.33
3.42 '
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07 _
8.34 ■
8.491
9.06 j

10.12 j
10.42
11.01
11.09
11.311
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.-

”335
4 40.
5.10

8.05'
2.15
4.16
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8.00

12 (H>

9.07
9.37

1.00
1.02

1.39
2 06
2 27
3 30

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 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.1»
2.5(1
3.26

4.17
4.50

pl-

Y 
sos.ț 
pl J

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

2.52
4.45 

"5~39
6.08
6.19
6.57

5.55
6.11
6.27
7.27
7.50

V
sos. |
Pl- |

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

Clușiu

4.16

5.07
5.14
5 59
b.29 

1125

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40 2.17
9.09

10.40
11.25
11.49
11.59
12.29
12.55 7.30

1 30
2.08
2.27
3.11
3.31
3 46
4.08
4 45
5 27
6 12
7.50
8.371
9.07
9.40

10.25
11.—
12.26

1 11
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10.51
11.12
12.26
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1.15
1.34
2.09[
2.19j
3 01
3.31
9.30

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vinț.ul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalâu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apsța . 
FeldioraY

3O8.1 n
pl. ) Bra?0V •

T Timiș .
Y Predea

sos. Bucuresol

Tren 
de 

persân.

2.48

11 11

o 35

1.40
1.06

12.52
11.54

2.15
2 12

3.36
3.18

10.10
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9.39
9.12
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3.37
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11.04
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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?3Î
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

Caacerdca — ©șorSieiw — Kegb.-săsesc.
Trenu 

de
Trenu 

de 
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3.11
3.52
4.37
5.26
5.36
7.14

10.59
11.40
12.26
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pl.

SOS. )

pl. J

8.10
8.51
9.37

10.27
10.42
12.16

Nota: Orele 
insemnezâ drele de nopte.

SOS.

Cncerdea .
Ludoștl. . 
Cipău . .

Oșorheiu .
Regh.-săs..

însemnate in stânga

80S. 6

(pl.
• Isos.
. pl. 

stațiunilor

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

7 30
7.09
6.56
6 54
6.41
6 20
5 53
5.32
4 27
3.53
3.37
3.16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

5.23
t.r.perR.

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

6.20
8.10 

"L28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
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5.05
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trenu 
de 
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3.20
3.00
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8.52

C'opșa-Miâcă. — Sibiiu — Avi*igu — I?ăgăa*așii
trenu

de
persân. mixt

Tren trenu
de 

persân. mixtu.

trenu trenu 
de

trenu Tren 
mixtu mixt persân.

trenu 
de 

persân.

Sibiiu .

2.20 4.45 11.55 7.10 pl.
3.57 6.35 1.25 8.50 3 13
4.19 7.01 1.48 9.15 3 39 sos.)

4.34' 2.05 î pl. 1

6.16 3.58
8.42 6.35 1 sos.

Avrig .
Făgăraș

Copșa mică . sos.
Ocna . . .

1 P1- 
l 808.

I pl.

□ 9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

5.20
4.14
3.32

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

3.05
1 27

12.57

6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16
4.30

trenu 
mixtu

trenu 
mixtil

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

4 30
5.49

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

7.44
6.20

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

4.25
4.48
5.23
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Cerna. .
Hune d ora

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

M i m e r i n (PlSki) — II u ii e <1 <» i* a

î6.36 Zernești

trenu 
mixtu

3.10
2.54
2.30
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8.14
7.45
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mixtu

1.29 8 31
12.05 7 20
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7.451 2.36
7.02| 1.58
6.28
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12.25
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8.31
7.38
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sunt a se ceti de sus îu jos, oele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


