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Miseria stărilor actuale.
Nimic nu caracterîsâză așa de 

mult miseria stărilor create de ab
solutismul parlamentar unguresc în 
Ardeal, ca contrazicerile și confu- 
siunea, ce s’a manifestat de cătră 
autoritățile din diferitele orașe în 
afacerea serbării memoriei Sasului 
Both.

Decă nici Sașii guvernamentali 
n’au putut să isbutescă, ca se fiă 
tratați măcar pe una și aceeași ebrdă 
în cestiunea acestei serbări națio
nale săsesc!, atunci nu ne putem 
mira de procederea atât de diferită 
a autorităților administrative și co
munale în cestiunea întrunirilor nds- 
tre politice.

Am ajuns reu de tot în țera Arde 
lului decă resolvarea unor astfel de 
cestiuni, cari ating drepturile năstre 
capitale cetățenescl, este lăsată la 
bunul plac și la buna disposițiă a 
diferiților fișpani, vice-șpani, solgă- 
birSi, primari și căpitani de polițiă- 
Și mai miserabil se întățișeză starea 
lucrurilor decă avem în vedere, că 
t6te acestea se petrec sub presiu
nea și sub terorismul mai mie seu 
mai mare, ce-1 esercită guvernul prin 
fișpanii sei, der se petrec regulat cu 
sfruntarea legilor și a constituției.

Ce mai vreți dâcă, cum s’a în
tâmplat în timpul din urmă, func
ționari de naționalitate Sași din co
mitatele Sibiiu, Bistriță etc. au pro
cedat în mod mult mai volnic față 
cu Românii în cestiunea întrunirilor 
electorale, decât funcționarii unguri 
din alte comitate, și dâcă căpitanul 
poliției ungur din Bistriță opresce 
fără d6r și pote serbarea lui Roth, 
Zicând, că ea ar pute sS turbure 
pacea dintre naționalități, fiind-că 
Roth a fost împușcat la 1848 pen
tru „tradare de patriă?“ — o opresce, 
pe când în celelalte orașe acesta 
serbare a fost condiționat permisă, 
er aici în Brașov s’a sâvîrșit fără de 
nici o piedecă pe cuveutul, că au

toritățile au încredere în tactul aran- 
giatorilor ei ?

Ce vreți, decă la Brașov și Bis
triță alegătorilor români li-se denegă 
cu desăvârșire dreptul de-a se în
truni, la Deș li-se dă voiă condițio
nat, er la Clușiu, Turda, Deva, Și- 
ria etc. autoritățile se sfiesc de-a le 
călca în piciore și acâstă libertate 
de întrunire?

Nu denotă acâsta confusiă și 
anarchiă în procederea autorităților, 
că guvernul central nu șl mai dă 
silința să facă se se respecte cât de 
puțin legile și constituția față cu 
noi, Nemaghiarii? Nu dovedesce 
acest sport, ce se face în contul 
celor mai sfinte drepturi ale po
porului, că guvernul este autorul 
operei de subminare anarchice, ce 
s’a pus în lucrare de mult contra 
nostră? Nu dovedesce miseria acesta, 
că absolutismul cel mai împelițat 
se plimbă prin țâră cu nerușinare 
și icl-colo îșl ia jos masca acope- 
rindu-se cu răspunderea unor neno
rociți funcționari ai unei ere și mai 
nenorocite?

Pănă când cred cei dela cârmă 
să potă juca acest joc ticălos și abo
minabil cu libertatea cetățenilor, cu 
sentimentele lor cele mai sfinte na
ționale?

Mandatul lui Apponyi. Duminecă a 
predat o deputations constătătore din 165 
membrii toți alegători din Jâszberâuy în 
frunte cu presidential electoral Pethes Păi 
lui AppoDyi mandatul de deputat dietal. 
Apponyi a primit deputațiunea în locuința 
sa din hotelul „Hungaria", unde s’a ți
nut și banchetul, după terminarea părții 
oficiose.

In răspunsul său Apponyi mulțumesce 
alegătorilor din Jâszberâny pentru fidelita
tea față de principiile partidului național 
și pentru hutărîrea bărbătâseă, cu cari au 
înfruntat presiunea oficiosă.

De interes este în discursul lui Ap
ponyi pasagiul în care trage o paralelă în

tre partidul național și independent în ceea 
ce privesoe pactul cu Austria, din care 
reese, că Apponyi începe să întrerupă oo- 
chetarea cu partidul liberal și să încline 
spre kossuthiștl. Etă ce dice între altele:

„Politica partidului liberal este poli
tica cercului vițios. Politica nâstră este po- 
Iitioa realisării și afirmării politicei lui Deâk 
Ferencz. Politica partidului independist este 
politica de a tăia în două nodul gordian. 
Eu dau într’atâta drept independiștilor, 
întru oât dâcă se probâză, că un nod 
nu se pdte desface, nu ne rămâne alta, 
decât să-l tăiăm. Eu am încredere în po
sibilitatea deslegării nodului și mă angajez 
& mă lupta în direcția acâsta cât mă vor 
țină puterile și pănă nu mă voifl convinge 
și eu pe deplin despre neputința de a des- 
lega acest nod".

Egala îndreptățire națională a Flaman
zilor. Flamanzii în Belgia au dobândit în 
fine deplina lor egală îndreptățire națio
nală. Camera belgiană a votat în 20 1. c. 
legea, prin oare se introduce limba fla
mandă (germană) în t6te oficiile publice, 
în tdte școlile eto. din Belgia în toomai 
ca și limba francesă, cu tote oă Flamandii 
constituă partea cea mai mică a popora- 
țiunei belgiano. Aoâstă prevenire a popo
rului romanic, tocmai față ou elementul 
german ar pute să servâsoă ca esemplu viu 
și eloouent și altora, âr mai ales Maghia
rilor și Germanilor din monarchia nostră.

Tempi passati.
Este interesant de-a urmări dis- 

cuțiunea, ce s’a încins între Ziarelo 
cis- și translaitane, în cestiunea 
cvotei mai ales acum, după peruela 
dintre oficioșii dela Viena și dela 
Pesta.

Cetind diferitele păreri sîmte 
omul făr’ de voie, că de astă-dată 
nu se tratâză numai de o certă 
surdă, ci sunt divergențe vechi și 
mari, cari acum cer cu necesitate 
să fiă într’un fel seu altul tranșate. 
Este o bubă vechiă a organismului 

dualist al monarchiei, care cdptă 
fiind, trebue se spargă.

Intre opiniunile, ce se combat 
cis- și trans, de sigur nu este cea 
mai neînsemnată opiniunea Ziarelor 
independente cehice. Decă vre-o na
țiune din Austria este chemată și 
în drept sâ-șl dea votul ei în ces
tiunea litigidsă a cvotei, atunci 
acâsta este națiunea cehică, pbte 
cea dintâiu, care timp de 30 de ani 
a contribuit relativ mai mult din 
prisosul muncei sale la plata celor 
70 procente, ce le-a datorit în pu
terea pactului partea cislaitană a 
monarchiei pentru acoperirea chel- 
tuelilor comune.

Este deci, în momentele de față 
de un deosebit interes a cunosce 
părerea Ziarului principal al parti
dei conducetore cehice.

Maghiarii se opun și amenință, scrie 
„Narodni Listyu. Ei îșl conoentrăză totă 
mânia contra contelui Badeni și se sileso 
al delătura. Ei ar voi să fiă ori cine mi- 
nistru-președinte în Austria, numai să în
cuviințeze Maghiarilor tot ce-șl doreso.

Der tempi passati, esolamă foia cehică, 
au treout demult acele vremuri, când Ma
ghiarii dobândiau dela jumătatea vestică a 
monarohiei ceea ce doriau. Acâsta se în
tâmpla p’atuucl, pe când majoritatea ger
mană liberală a parlamentului făcâ tdte oe 
le cerâu miniștri pentru ca să se potă ținâ 
la guvern cu ajutorul Maghiarilor și să 
potă să eserceze supremația asupra popd- 
relor cislaitane, încărcând în spinarea lor 
tot felul de sarcini și nedreptăți.

Aceste vremuri s’au dua și nu se mai 
reîntorc. Nici un guvern vienes, ori cât 
de prevenitor ar fi față cu Maghiarii, nu 
pote să mai facă ca parlamentul să reîno- 
âscă pactul economic și mai ales învoiala 
privitdre la cvotă, în chipul, în care a 
fost stabilită pănă aoum. Nici chiar stânga 
reunită germană, dâcă ar fi ea tare și mare, 
n’ar mai face acțl concesiuni Maghiarilor.

Tote partidele din parlamentul aus
triac sunt unite în drăpta pretensiune, ca 
Ungaria să contribue la cheltuelile oo- 
mune ale monarohiei în viitor după cheia

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

„Cartea nepă“.
Unde dai și unde crepă. 

Prov. român.

Răspuns la „Cartea negraA (A „fekete konyv'1'), 
scrisă de br. btefan Kemeny junior in 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef în numerii 
131—131 din Mai 1895 ai lui „M.agyarorszâg*  

din Budapesta.

*) Ce aserțiune obrasnică dela o domnă! — Aut.

De Axentie Sever».
8) (Urmare).

Tot la pagina 12 aduce autorul plân- 
sorea văduvei Kis Gergely, dată împăra
tului în 1852, în care se plânge, că „a 
vârszomjazd vad olâh rabid hordâk" (săl
baticele horde valahe însățate de sânge) 
au ispăsit în Sângătin, în Ighiu și Zlagna 
pe Maghiarii nearmați, cu femei și copii, 
er în Stremț, Sziits Georgiu, care se da 
de căpitan, i-a arestat. Nu vre să arate 
Majestății Sale câte a suferit dela OlahI, 
cari după câte-va cjile i-au liberat, dâr în 
28 Octomvre 1848 i-au prins din nou lo

cuitorii din Cetea*)  pe toți Ungurii din 
Stremț cu muieri, cu copii cu tot, în nu
măr de 24 suflete și i-au escortat în șan
țurile Cetății dela Alba-Iulia, unde i-au 
ținut două dile sub ceriu și n’au căpătat 
alt-ceva de mâncare, decât prefunt, odată 
la di. Intr’aceea a venit acolo un adjutant 
al lui Iancu și secretarul lui Prodan (a vâr 
szomjas Prodin duhdngd Wagner"), care 
în numele lui Prodan a dat Românilor po
runcă „să ne țină între lănci, că peste 
două dile toți ne vom spăsi și vom căpăta 
pedâpsa meritată. Noi însă am mai sperat, 
că prin magistrul poștei, care mai trăesce, 
vom dobândi dela generalul Horak grațiă și 
vom fi apărați. El a și promis, că pe băr
bați ii va escorta cu miliția la Sibiiu și nu 
vom fi supărațl de Români.

„Der s’a întâmplat cu totul dimpo
trivă, pentru-că oficerul cel vărsător de 
sânge al lui Iancu și Prodan pe bărbatul 
meu Kis Gergely și pe Gâl Laszlo nu i-au 
escortat la Sibiiu, ci la Blașiu, și la Orda 
de jos i-au omorît Românii, cai! îi escortau.

„N’ar trebui omul să credă, că și din

*) Diminutiv din Cetatea, ca și păcel dela 
pat și Săcel-Sucele dela sătucel, sătucele. — Aut. 

cetate, unde era auditoriat, să fiă predațl 
omenii pe mânile Românilor celor duri, 
dâr în acel timp s’au întâmplat, pentru-că 
atunci nimic nu era cu neputință".

Aici înșiră cu numele, cu locul nas- 
cerei și etatea 114 individl, pe cari i-au 
omorît Românii la Cricău. încheia cerând, 
ca cei vinovațl să fiă pedepșițl, — dâr nu 
spune cari — și să-și capete averea îna
poi, — fără a spune câtă avere.

La Nr. 127 dela 10 Maifi pag. 12 ne 
comunică autorul „Cărții negre" plânsorea 
văduvelor Benedek (fbszolgabiro) și a d-nei 
Szolosi (szolgabiro). Se bucură, că a venit 
Majestatea Sa, ca să se convingă de ne
norocirea lor și a altor, în număr de vre-o 
2500, pe cari hordele vandale i-au neno
rocit împrejurul Aiudului. Se bucură, că 
deși cu inima frântă, pot să aștârnă plângerea 
lor înaintea Majestății Sale. Arată apoi, 
că ele (femeile) în Octomvre 1848 fiind la 
Șard pentru culesul viilor și vădend pre
gătirile Românilor, pentru mai marea si
guranță s’au dus la Alba-Iulia, dâr și acolo 
a doua , di Românii au atacat orașul și l’au 
incendiat*)  așa clicend în gura tunurilor (?), 

ceea ce se vede a fi de necrezut, der to
tuși așa a fost. Ce era de făcut? S’au în
tors ârășl la Șard, dâr acum și Șardul l’au 
asediat Românii, pe bărbații lor i-au în
chis într’un celar, pe ele le-au bătut. Când 
a venit tabăra lui Iancu, pe bărbați i-au 
scos și în urmă i-au omorît, âr pe ele le-au 
târît prin noroiti pănă la Alba-Iulia, luân- 
du-le toți banii, cu cari cereau să-i facă 
mai cruțătorl.

In urmă la porunca iubitorului de 
omeni general Wardener s’au dus la Aiud 
credend, că au scăpat de tote suferințele, 
dâr atotputernicul Dumnedeu a voit, ca 
ele să vadă și pustiirea acestuia. Lai mari 
probe au fost espuse, dâr au mare spe
ranță, că Majestatea Sa le va asculta ru- 
garea, pe ucigătorii bărbaților lor îi va 
pedepsi și-i va obliga a-le despăgubi de 
daunele, ce sue la mai multe mii de fior.

Nu pot întrelăsa, a nu aclude lista 
numelor măcelăriți, dimpreună cu bărbații 
lor. (Aci urmeză numele și etatea a 81 
persone, cari au fost în adevăr măcelărite 
fără vină la Șard. La alt loc vom vedâ, 
care a fost causa acestei măcelăriri).

Comandanții au fost Balazs controlor 
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nefalsifioată și astfel să se delăture nedrep
tatea ce au suferit’o poporele cislaitane 
timp de 30 de ani.

Aceste popâre nu mai voesc să su
fere, oa Ungaria să esploateze și de-aci 
încolo și să sărăoâscă partea apusană a 
monarohiei. Tâte țerile cislaitane sunt de 
acord, oă Ungurii trebue să plătesoă în vii
tor, oeea ce după drept să vine pe par
tea lor.

Viitdrele alegeri pentru parlamentul 
vienes vor dovedi unirea tuturor popârelor 
cislaitane în a se apăra oontra esploatărei 
lor financiare în folosul celeilalte părți a 
monarchiei.

Maghiarii cu intrigile lor dela curte, 
ce se țes pe după culise, pot să răstorne 
pe contele Badeni, pe oare noi nici că-1 
vom apăra; dâr dâoă Maghiarii cred, că le 
va suocede vre-o dată a ouoeri parlamentul 
vienes în favârea postulatelor lor nedrepte, 
atunci sunt în mare rătăcire, căci nu le va 
succede a faoe să se compună un astfel de 
parlament, ori cât de mult s’ar încorda, 
nici chiar dâoă și-ar strămuta brutalul lor 
aparat electoral la Viena.

Astăzi întregul parlament austriao face 
front în oontra mândriei brusoe și a pre- 
tensiunilor nedrepte maghiare. In anul vii
tor domnii Maghiari vor vedă, că vor avă 
Să pârte înfricoșate lupte.

Sarcina, ce ne-au impus’o Maghiarii, 
nouă poporelor cislaitane, trebue s’o scu
turăm de pe spinarea nostră și puțin ne 
va importa și gena, dâoă contele Badeni 
va fi. ministru-președinte ori altul. Căci 
causa pentru care se portă răsboiul nu este 
o cestiune personală, ci este o causă im
portantă, pentru care tote poporele ois- 
laitane s’au angajat cu totă puterea și 
acâsta causă numai aceste popore o pot 
resolva.

Aceste popore n’au niol o frică de 
Maghiari, oăol s’au săturat de a mai suferi 
oa fudulia și îngâmfarea maghiară să se 
joce cu banii și cu bunăstarea lor. In vii
tor Maghiarii nu vor mai trata asupra oon- 
vențiunilor financiare și economice cu mi- 
nistrul-președinte, ci vor trebui să trateze 
cu tâte poporele cislaitane. Și dâcă d-nul 
ministru-președinte ar fi înclinat să jâce 
după pofta lor, tot nu le va folosi nimic 
Maghiarilor. De aci vine vigelia, ce s’a 
deslănțuit în tâte țerile oislaitane în contra 
contelui Badeni. Ceea ce a voit să dobân- 
descă contele Badeni, n’a dobândit, el tre
bue să vadă din tote, că prin aceea, că s’a 
străduit a dispune mai bine partidele pen
tru Maghiari, a comis o mare erore po- 
litioă.

Situația nesănătosă și nenaturală de 
până acuma a popârelor cislaitane, le pă
gubesc forte mult. Ea trebue deci să se 
schimbe și în niBuința lor de-a o schimba, 
representanții poporelor nu se tem de 
nimio.

Din Pesta răsună deja amenințarea, 
că deoă popârele cislaitane nu vor ceda, 

se va înălța ideia kossuth-istă în mai mare 
măsură oa pănă acum. Ei 4i°> oă uniunea 
reală, oe esistă adl între Austria și Unga
ria, nu este o necesitate. Cine să se târnă 
însă de domnii Maghiari. Direotorul came
rei comerciale din Praga li-a spus’o cu 
drept ouvent, că statul lor n’ar pută să 
supraviețuesoă- isolat niol măoar timpul ce 
se cere pentru denunțarea convenției va
male. Și ce privesoe uniunea personală, 
realisarea idealului kossuth-ist, Maghiarilor 
le lipsesc banii, căci Austria nu va mai 
lua asuprășl a doua âră datorii, pe cari 
dumnealor nu le plătesc niol-odată.

Una e clar. Cislaitania va trebui să 
prefere în privința financiară și economică 
uniunea personală, dâoă uniunea reală nu 
s’ar mai pută susțină decât numai prin 
continue jerfe mari din parte-i, ce cad nu
mai în folosul Maghiarilor. De aceea uniu
nea personală nu pâte fi și nu va fi nici
odată un mijloo de spaimă pentru popo
rele Cislaitaniei.

Decă domnii Maghiari vorbesc de-o 
astfel de constituire a monarchiei habsbur- 
gioe numai ca să ne faoă să reînoim pac
tul dela 1867, atunci suntem datori a le 
răspunde, că de atunci multe s’au schim
bat în Austria, în Ungaria și în monarchic, 
de oarl aderenții politioei uniunei personale 
trebue se țină sâmă.

Maghiarii nu se gândeso, că deve
nind un stat independent vor juca un rol 
cu mult mai mio, decât acum, când plă
tesc pentru cheltuelile comune ale monar
chiei numai 30 procente. Și cine le-ar mai 
împrumuta miliția oa să-și pâtă duce la 
sfârșit alegerile printre Slovaci, Români și 
Sârbi ?

Decă cineva are causă a se teme de 
uniunea personală, atunoi aceștia sunt Ma
ghiarii. De aici ar urma deci învățătura, că 
Ungaria însă-șl trebue să se străduescă a 
face, ca uniuuea reală între Austria și Un
garia să potă esista mai departe și ca po- 
porele oislaitane să nu-șl dorâsoă uniunea 
personală.

Comersul festiv în memoria lui Roth.
Brașov, 25 Noemvre n.

Compatrioții noștri sași din Țera 
Bârsei au serbat erl în sala cea mare 
a „ Redutei “ orășenesc! din loc ani
versarea de-o sută de ani a nascerii 
marelui lor bărbat Ludovic Stefan 
Ro th.

A fost o serbare națională is- 
vorită din sentimentul de pietate a 
urmașilor față de marele lor ante
cesor, a fost un tribut de recunos- 
cință ‘ activității epocale a acestui 
bărbat și un omagiu de iubire sin
ceră memoriei aceluia, care pentru 
nemul seu și-a sacrificat totul: acti
vitatea unei vieți și însă-șl vi6ța.

S’a întrunit florea societății să- 

sescl din loc și jur și cu demnitatea 
impusă de moment au sărbătorit me
moria acestui mare bărbat, deși se 
simția presiunea grea a atmosferei 
politice în care trăim. Faptul, că în 
aprețiarea activității și vieții lui Roth, 
care a fost eminent națională și a 
fost strîns unită cu stările politice 
ale Ardealului în prima parte a se
colului — a apăsat greu asupra su
fletelor celor presențl.

Seim, că autoritățile au oprit în 
alte centre ținerea serbării, er în 
unele a admis’o numai sub condi- 
țiunea, se se evite orî-ce atingere 
său glorificare a activității politice 
a lui Roth. Urmarea a fost, că co
mitetele arangiatdre din Sibiiu și 
Reghin au abstat dela ținerea ser
bării, vecjendu-se puși în imposibi
litate de a serba în mod demn me
moria lui Both.

In contrast cu aceștia, au aflat 
de bine Sașii din Brașov se serbeze 
aniversarea nascerei lui Roth și cu 
restricțiunile polițiale, și de fapt au 
și evitat cu o grbză penibilă totul, 
ce s’ar pute aduce în legătură cu 
nefîrescile stări politice de astăȚl și 
de acum einci-cjeci ani.

Deși nimeni nu și-a putut as
cunde gravitatea situațiunei, mărită 
și prin impasul în care au ajuns 
Sașii cu politica lor guvernamentală, 
totuși s’a sărbătorit destul de demn 
memoria lui Roth.

In cele următbre lăsăm se ur
meze raportul nostru special:

Comersul festiv a avut loo în sala 
cea mare a Redutei orășenesc!, care deja 
pe la orele 7*/ 2 era îndesuităde public ales. 
Dintre onoraționi săsesci am observat pe 
d-nii: Oskar Witistock, viosrul bisericiei 
ev. luth., Dr. Fr. Jekel vice-prefectul comit. 
Brașov, primarul Brașovului Jacobi, deoa- 
nul I r. Herfiirih, parochul orașului Fr. 
Oberth, căpitanul de poliție Fr. Hiemesch, 
directorul gimn. Iul. Gross, preotul Fr. 
Sindel și m. a.; dintre RomâDl am obser
vat pe d-nii: Dicmandi I. Manole și Dr. 
V. Branisce. Sașii din intrâga Țâra Bârsei 
au fost representați prin delegați.

*) De acest tribun nu am mai audit, ori 
cetit unde-va pănă acum. Va fi fost un hoț de 
profesiune. — Aut.

Balconul era întreg ocupat de pu
blic de dame din elita societății săsesci 
din loc și jur.

Maghiari și alțl străini n’am observat.
Sala era simplu -arangeată, făr’ de 

nici o decorație, afară de stâgul reuniunei 
de gimnastică săsesci din loo. Scena re- 
presenta o odaie în stil roman, er în fund 
avea portretul lui Roth în mărime na
turală.

Drept introducere a esecutat capela 
orășenescă sub conduoerea dirigentului Bran- 
dner, uvertura la „Rienzi" de R. Wagner.

Comersul festiv a’a început precis la 
8 âre sub conduoerea presidentului Henrik 
Oberth, care conform nsului avea peste pept < 

eșarpa cu colorile Ardealului, mănușă de 
scrimă și sabiă. Cântarea de introducere a 
fost oânteoul de comers: „Briider reicht 
die Hand zum Bunde"*

Primul toast l’a rostit profesorul 
gimn. Carol Frătschkes, pentru monaroh 
și patriă. Oratorul constată, că la t6*-e  
convenirile săsesci primul cuvânt este 
dedioat Monarchului, față de oare și-a 
păstrat poporul săseso în tote timpurile fi
delitate, chiar și în timpuri câma monarchul 
’și uitase de Sași; cu atât mai mult însă 
au să fiă acum ou trap și suflet pentru 
Monaroh, când la diferite ooasiunl a dat 
dove4r cât de mult iubesee poporul săsesc. 
Proba oea mai recentă este răspunsul căl
duros al Monarchului la felioitarea pre
sidentului „Sachsentag“-ului. Totodată ține 
oratorul să-și esprime și sentimentele de 
gratitudine față de patriă, oare i-a primit 
ospital și le-a dat posibilitatea să se des- 
volte- și să-și păstreze intactă individua
litatea națională, de și au fost și timpuri 
grele, în oarl părea că patria nu mai 
voesoe să-și cuprindă fiii săi. Sunt și mo
mente de durere, cum este momentul oare 
i-a întrunit astă4l. Perpetueze-se acâstă 
durere în inimele Sașilor, dâr fără ură și 
dor de răsbunare. închină pentru Monaroh 
și patriă. Publioul a primit toastul ou stri
găte de „Hooh!u și a întonst apoi „Gott 
erhalte!“

După aceea a esecutat corni reu
niunei de cântări „ Mănnergesaogverein" 
compoeițiunea lui Kremser „Im deutschen 
Geist und Herzen siud wir eins*.

Discursul festiv l-a rostit directorul 
șoolei de fete Karl Thomas, oare ținendu-se 
de firul schiței biografice a apreciat im
portanța lui Roth pentru Sași, evitând cu 
multă precauțiune ori ce s’ar fi putut re
feri la stările politioe ale țării. Din schița 
biografică estragem următorele:

Stefan Ludovio Roth s’a născut în 
24 Noemvre 1796 în Mediaș. Studiile pri
mare și gimnasiale și le-a făcut în Mediaș 
și Sibiiu. In 1817 a plecat la Tiibinga, 
unde a sorbit și el din spiritul renascerii 
germane. La 1818 a pleoat în Elveția la 
Pestalozzi, unde a stat pănă la 1820. In 
1820 a făcut doctoratul în Tiibinga și a 
pleoat spre casă. A fost îmbiat cu posturi 
strălucite în Germania, der el a preferit 
să se re’ntoroă acasă și să-și pună puterile 
în servițiul nâmului său. Umbla eu mari 
planuri reformatories pe terenul învățămân
tului, der nepăsarea compatrioților săi și 
reacționarismul guvernului a zădărnicit to
tul. Ca învățător, profesor, oapelan și preot 
a lucrat pe tote terenele pentru ridicarea 
economică, culturală și politioă a popo
rului său. A înființat la Mediaș primul te
ren de gimnastică în Monarohiă după sis
temul lui Iahn. A luat parte oa conducă
tor în mișcările anului 1848 și 1849, a fost 
denumit de generalul Puchner în comitetul 
de paoifioare și trimis oa prefeot pe Târ- 
nave, pentru faptul acesta a fost apoi tras

camerar, Ioan Papp din Cricău, loan Pap 
din Șard și doi oficeri împărătesei: Mun- 
tzath și Sohondruk.

Urmeză plânsorea femeei Anica Va- 
rodi, văduva lui Beniamin Seres. Acesta 
era notar la Benic și, după ce au început 
Românii a se mișca, a voit să se depăr
teze de-acolo, der Românii l’au asigurat, 
că nu ’i se va întâmpla nimic rău. Intr’a- 
ceea au venit într’o nopte mulțime mare*),  
i-au ridicat cu patru copii, i-au dus și i-au 
închis într’o casă, unde nu puteau nici 
răsufla, fiind-că erau mai mult de 70 acolo. 
A doua 41 hau scos la aer curat și i-au 
aședat lângă o gropă. Acolo Savu Mitru a 
întrebat’o pe ea (pe văduva), unde sunt 
banii, ce i-a căpătat pentru vin. Eu i-am 
spus — dice femeia, — der el nu s’a mul- 
țămit, ci m’a tras la o parte. Atunci s’a 
început măcelărirea. Mai întâii! pe bărba
tul meu l’au lovit în cap, apoi pe ceilalți, 
numai pe d-ra Maria Pâl au cruțat’o, pen- 
tru-că s’a învoit să fiă nevasta unui fecior 
român, anume Toma G-eorge.

Cu ocasiunea asta câți-va bătrâni și

*) Da, după bătaia dela Cricău — Aut. 

femei au rămas cu vieță în sat, der mai 
târdiu un hopșitar, anume Istrate George, 
după acesta Savu Mitru, Bucur Mitru și 
Kerekes Marton i-au omorît și pe aceștia. 
Lista numelor celor omorîțl e următorea: 
(Urmeză cu numele și etatea 64 de masa
crați, între cari 6 Jidani; mai încolo ur
meză numele văduvelor și a orfanilor, pe 
cari suplicanta nu i-a numărat.)

Pentru măcelărirea celor însemnați în 
listă, numai Kerekes Mârton și Istrate sunt 
în închisore, ceilalți ucigași sunt liberi. 
După-ce s’a restabilit ordinea, Savu Du
mitru nu a negat, că i-ar fi luat banii, 
der a afirmat, că i-a dat la popa din Galda, 
însă fiind-că acesta încă a fost amestecat 
în lucru, ea nu șl-a putut redobândi banii. 
Se rogă, ca vinovății să se pedepsâscă și 
să-i despăgubescă.

Declarațiunea lui Iancu făcută în la
gărul dela Alba-Iulia d-rului Knofler, pri- 
vitore la uciderea administratorului c. r. 
Nemegyei Jânos.

Decă ar fi fost el (Iancu) la Zlagna, 
măcelărirea nu s’ar fi întâmplat. Altmin- 
trea scie bine cine a lovit și omorît pe 

Nemegyei, pentru-că respectivul i-a dat lui 
pughilarul (zsebkonyv), ce l’a luat din pu- 
sunarul lui Nemegyei, care pughilar și acum 
e la el. Densul a și dăruit pe făptuitor.

Urmeză învoirea, ce s’a făcut în 31 
Octomvre la Ighiu de-o parte între șepte 
mari proprietari și Români, pentru cari e 
subscris numai preotul greco-unit Pap Mi
klos*),  de altă parte prin care Ungurii să 
legă a depune armele, adecă puscile cele 
militărescl, ce le căpătaseră din cetate, re- 
servându-și cele private, ce le avură și 
pănă atunci. Prin acesta autorul „Cărții 
negre" vre se probeze, că proprietarii din 
Ighiu, în urma învoelei, au predat armele 
și că, fiind desarmațl, au fost uciși. La 
acestă observare vom reveni.

In nr. 128 din 11 Maiu la pag. 12 
arată autorul „Cărții negre", cum după 
proclamațiunea Gubernatoriului, prin care 
se scutia persona și averea tuturor, au 
omorît 6 tribuni călări, pe diregătorul Es- 
celenței Sale baronului Banffy Miklos la

*) Noi seim, că paroch unit la Ighiu a fost 
Nicolae Străjian seu „popa Cula“, er Pap Miklos 
său „popa Culiția“ era la Șard. — Aut.

Băgău, asemenea și pe feciorul de casă 
(„inaș") al lui Boer Ferencz la Hopârta, 
cari amândoi aveau cu sine carte de salva- 
garda dela comanda c. r. și pașaporte în 
regulă.

Intre tribunii pomeniți mai sus pro
babil a fost și Muszui*)  dela Lorinczmeran, 
care a fost spaima a tot ținutul. Acesta a 
fost negreșit, care a pustiit în cel mai 
crunt mod pe bogatul econom Nagy 
Pâl din Șoimuș. „Orl-cât a stăruit autorul, 
ca ucigătorii diregătorului dela Gânbas și 
ai feciorului de casă din Hopârta să fiă 
trași în cercetare și pedepsiți, nu a putut 
isbuti, pentru-că țeranii (maghiari ?) nu 
vrâu să mărturisâscă, ca să se strige cu 
Românii și să se espună la răsbunarea 
acestora. In asemenea împrejurări încă și 
astă4l (1855), cum s’ar putâ afla în sigu
ranță proprietarul de pământ în ținuturil» 
acestea ?

(Va urma.)
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în judeoată după oe a oăcjut Ardealul în 
mâna insurgenților maghiari și condamnat 
la morte, a fost împușcat la Clușiu.

Disoursul avântat și ou multă rutină 
oratoritioă predat a emoționat adânc sufle
tele ascultătorilor.

Au mai toastat preotul Fridrich Schiel 
pentru viitorul Sașilor, dorind oa înaltele 
însușiri, cari s’au contopit atât de armonio 
în individualitatea lui Both să devină pro
prietatea întregului popor săsesc, căol nu
mai atunci va putâ privi fără temâ în 
viitor.

Profesorul Albert ScWeZ a toastat pen
tru tinerime, oare este mândria nemului 
săsesc și care este chemată să apere oele 
mai sfinte tesaure ale națiunei săsescl.

Reuniunile „Mănnergesang" și „Lieder 
Kranz" au esecutat cânteoe naționale să
sescl, er 16 membrii ai reuniunei săsescl 
de gimnastică au eseoutat cu multă preoi- 
siune și eleganță un esercițiu cu bețe 

■de fer.
Era deja după mecjul nopții oând a 

încheiat presidentul oomersul ou cântecul: 
„Stimmt an mit hellem, hohem Klang".

CRONICA POLITICA.
— 13 (25) Noemvre.

Mâne, Joi, se vor deschide camerele 
ungare prin Majestatea Sa. Inoă astădl, în 
'25 Nov. n, camerele îșl țin prima ședință; 
în oamera magnaților președintele îșl va 
■presents raporturile sale, er în oamera de- 
putaților se vor presenta mandatele depu- 
taților și președintele va raporta despre 
mesagiul tronului. Mâne, Joi, la 12 din di 
va urma deschiderea solemnă prin monarch, 
oare-și va rosti mesagiul său de tron.

*
Aoum, după-ce pretutindenea în Un

garia s’au sfîrșit alegerile de deputațl, re- 
snltatul definitiv al alegerilor este urmă
torul : Dintre 413 deputațl, 289 sunt de-ai 
partidei „liberărilor" (între aceștia oinol 
mandate duple, asupra cărora se va ho
tărî mai târziu), 49 de-ai fraoțiunei kos- 
suth-iste, 34 ai partidei „naționale", 21 ai 
„partidei poporale", 9 ai fracțiunei Ugron 
și 11 fără partide. Dintre acești de pe 
urmă, 4 e mai mult sigur, oă au intrat în 
partida liberală, vor vota însă cu acâstă 
partidă vre o 8 inși. Oposiția numără, 
luând tote celelalte fracțiuni și chiar și 
pe cei fără partidă, numai 124. De-acI 
reese, că partida „liberală" are o majori
tate absolută de 165 voturi.

*
O telegramă din Petersburg aduce o, 

scire, oare lasă a se conchide, că și în 
Rusia a început în fine să sufle un vânt 
mai liberal. Anuma se spune, că consiliul 
ministerial a dat săptămâna treoută mai 
multor editori de cpare permisiunea, de-a 
edita o seriă de cjiare nduă, între cari 
unele cu prinoipii liberale. Aceste (jiare mw 
uor fi supuse la nici o censură preventivă. 
■câstă procedare a guvernului se cjioe, oă a 
produs forte bună impresiă în Rusia și se 
interpretâză ca un început pentru mai multe 
reforme radicale, ce ar tinde la îmbună
tățirea situațiunei interitore a țărei.

SOIRILE DILEI.
5

— 13 (25) Noemvre.

Pentru parochia vacantă de cl. I 
'Brașovul vechifi se publică concurs în nu
mărul de acjl al „Telegrafului Român". 
Terminul de conours este 30 de <4ile dela 
data primei publicări. Emolumentele împreu
nate ou acest post de parooh sunt socotite 
în total cu 810 fl., pe lângă casa paro- 
•ohială. Concurenții au a se preBenta, în 
terminul de conours, în vre-o Duminecă 
■său sărbătore în biserioa din acâstă paro- 
chiă spre a-șl arăta aptitudinile lor în oele 
rituale. Cererile a se adresa oficiului pro- 
topresbiteral gr. or. al Brașovului, de unde 
se pot lua și informațiunl mai de apropo 
despre starea parochiei.

—o—
Asupra ocupatei scaunului episcopesc 

gr. cat. din Lugoș, după cum li-se anunță 
fiarelor din Roma, se va hotărî în Consis- 
torul papal, ce se va întruni în 30 Noem

vre n. o., va să 4i®& peste oâte-va dile. 
Cu ooasiunea aceea se va hotărî și asupra 
ocupărei scaunelor episcopesol romano-cat. 
din Biserica albă și din Rozsnyo.

—o—
Alianță ceho-slovacă. In Praga s’a 

constituit o nouă reuniune ou numele: 
„Ceskoslovanslca jednota*.  Pe 41U& <1® erI>
aoâsta reuniune a arangiat o serată, cum 
se 4’ce în apel, cu scop oa să se dea des
lușiri direote asupra raporturilor între Slo
vaci și să se manifesteze în mod solemnei 
solidaritatea reoiprocă între oele două na
țiuni, Cehi și Slovaci. La acâsta festivitate 
au anunțat, că vor lua parte oonducătorii 
Slovacilor ca âspețl, între oarl Svetozar 
Hurban-Vajanski, Matei Dulia, Dr. Stodora 
și alții. Preotul evangelio slovac Holuby 
va țină o disertația întitulată: „Icona din 
Trenoin" și cântăreți slovaci s’au angajat 
a-se produoe ou acâsta ocasiune.

—O'
Alma de Dunca Schiau. Despre mâr- 

tea tinerei d-ne Alma Merritt născ. de 
Dunoa Sohiau comunică foile budapestane o 
epistolă, pe care mama frumosei Alma a 
adresat’o amicei sale, baronesei Horvâth- 
Splenyi. Epistola e de următorul cuprins: 
Iubită baronesă! Este o întâmplare înfri
coșată, Nefericita Alma suferea de durere 
de măsele și înainte de-a pleca la teatru, 
Sâmbătă în 14 o., cu soțul său George și 
cu vărul său, voi să-și aline durerea cu 
oooain; și ea a luat mai mult deoât era 
prescris. La 6 âre luâ oooainul și la 8 era 
mortă. Mai multe nu-țl pot istorisi. D-Ta 
o cunosol încă ca copilă, astfel soii tot, 
totul soii. Alma era în otelul Cecil din 
Londra, tdte au fost oficios constatate; 
oașul a produs mare emoțiune în Londra. 
ErI s’a celebrat prohodul. Rămășițele pă- 
mântescl au fost transportate la New-York 
pentru de-a fi puse în cripta familiară 
Merritt. — Nefericita amică a d-ta!e: Con
stanța de Dunca Schiau.

—-o—
Cununiă. D-l Eugen JBrote ne face cu

noscut căsătoria sa cu d-ș6ra Adelina de 
Heldenberg. Felioitările nostre.

—o—•
O voce în contra celibatului. In limba 

maghiară a apărut o broșură întitulată „Ce
libatul său neoăsătoria obligătâre a preo
ților". Autorul broșurei se vede a fi un 
preot catolic; el combate instituțiunea ce
libatului, arătând, că celibatul nu este o 
instituțiune divină, ci umană. Se provocă 
la „multele și fatalele neajunsuri, ce le-a 
adus instituțiunea celibatului asupra socie
tății dela început și pănă atjl", dr în con- 
secență oere, oă „deore-oe acâstă cestiune 
nu este o oestiune internă ținătore esolusiv 
de biserică, oi este o oestiune deschisă a 
societății întregi", societatea să urgiteze 
resolvarea acestei oestiunl după principiul, 
că nu poporele sunt pentru biserică, oi bi
serica este pentru poporă.

— o—
împăratul Wilhelm și onorea ofice- 

rilor. După o comunicare a foiei „Vor- 
wărtz*,  împăratul Wilhelm II să fi cjis cu 
ocasia revistei, ce a ținut’o gardiștilor de 
nou asentațl: Tunica, ce-o pdrtă d-nii ofi- 
cerl este tunica mea și cine se atinge de 
ea, să atinge de tunica mea.

—o—
O babă de 112 ani. In Conop a ră

posat cjilele acestea țăranca română Rosa
lia Luca, care a trăit tocmai 112 ani. Din
tre 9 fii ai săi mai este în viâță numai 
cel mai tînăr, cu numele Pavel, oare încă 
este un moșneag de 76 ani. E de notat, 
oă bătrâna babă mai avea încă câțl-va 
dinți, pe oarl i-a dus cu sine în mormânt.

—o —
Concert filarmonic. Mâne, Joi, în 26 

Nov. st. n., va avâ loc în sala cea mare a 
Redutei primul concert filarmonic al socie
tății filarmonioe din loc, sub conduoerea 
dirigentului Anton Brandner. Programul 
e: 1) Symphonia Nr. 3 A-moll de Mendels
sohn, 2) Uvertura la Richard al Ill-lea de 
Volkmann și 3) Suite pentru orhestru din 
balletul „Cave-Noisette" de Tschaikowsky. 
începutul precis 8 âre.

„Francia să uite și se se împace F
In totă pressa europână s’a făcut 

amintire despre un articul sensațional al 
cliarului ruseso nPeterburske Vedomosti*,  în 
care s’a predat cu multă căldură pentru 
împăoare între Francia și Germania. Am fost 
luat și noi notiță despre acest artioul și 
oredem de interes a comunioa acum mai 
pe larg cetitorilor noștri mersul ideilor nu
mitei foi ruseeol, oare a sfătuit pe Fran
ces! să uite de anul 1870 și să se împace 
ou Germania. Neunirea între Franoia și 
Germania ține aoeste două mari state în 
stare continuă de înarmarea oea mai in
tensivă — 4ice „Peterb. Ved." — și acâsta 
este causa, oă totă Europa a reoă4ut în 
starea militarismului oa în vechime și în 
evul mediu. Dâcă acesta neînțelegere și 
neunire ar privi numai pe Francia și Ger
mania singure, celelalte state ar pute să 
aștepte în linisce pănă oe s’ar aplana acâsta 
neunire între cele două state; durere însă, 
acest rău a trecut deja de mult peste gra
nițele celor două state și au tras după sine 
și poporă, cari nici ou gândul nu s’au îm
părtășit la cârta dintre Germani și Francesl.

Nu e deci mirare, că în Europa să 
manifestă dorința generală, oa răsboiul 
dintre Francia și Germania să isbuonâsoă 
cât mai curând, căci în general acest râs- 
boiu e considerat de o miiă de ori oa un 
rău mai mic, decât a fost pănă aouma și 
este pacea înarmată. De aoeea foia din 
Petersburg propune o modalitate, prin oare 
s’ar pute oa Europa să scape de saroina 
grea a militarismului fără răsboiu.

Țarul Rusiei a călătorit prin Europa, 
precum este în genere recunosout, oa prin
cipe al păoii și de aceea e posibil oa sfa
tul, oe vine din Petersburg, ca Francia să 
se împace cu Germania fără răsboiu, să fiă 
primit ou sinceritate de ambele părți. 
Franoia și Germania au făcut tot posibilul 
să câștige bunătatea Țarului și să-și asi
gure amioiția lui. Politica foei din Peters
burg tinde aoum de-a aduoe un mare ser
viciu ambelor state și de-a crea o mare 
operă spre binele întregei Europe.

„Francia trebue să uite anul 18701“ 
Acesta este o condițiune tocmai pentru 
Franoia mai aspră, deoât ar fi pentru orl- 
oare alt stat și națiune. Gazeta din Pe
tersburg se sileeca de-a potoli sentimentele 
în punctele oele mai durerose și grele și 
admoniază, 4ic®nd, oă și ahe state au tre
buit să uite de cele mai grave lovituri. 
Rusia a trebuit să uite chiar și de anul 
1854, și cu privire la Germania anul 1866. 
La 1854 Franoia nu a păgubit mai puțin 
pe Rusia, decât Germania pe Francia la 
1870, și totuși Rusia este asță4l oel mai 
bun amic al Franciei. Rusia a uitat tot 
răul, ce l’a suferit înainte cu 42 de ani din 
partea Franciei și a Angliei.

Țarul în schimb a adus Franoiei cel 
mai neprețios dar, el când a pășit pe te
ritoriul franoes a îmbrățișat înaintea iumei 
întregi pe președintele Republioei și Rusia 
se gândesce acuma cum va primi Franoia 
sfatul ruseso. Alsacia și Lorena au, de si
gur, un forte mare preț pentru Franoia, 
dâr mai sunt pe lumea acâsta și alte te
ritorii ; unde politica rusâscă pote să aducă 
Franoiei mari servicii.

Delăturarea dușmăniei dintre Francia 
și Germania pote să esă spre binele celei 
dintâi, numai ceva bună-voință din partea 
Franoiei este de lipsă. Așteptăm, 41®® «Ve
domosti", ou încordare răspunsul Frauoiei.

Provocare.
Blașiu, 24 Noemvre 1896.

După-ce de nenumărate ori am rugat 
atât privatim cât și pre cale 4iaristică pre 
acei P. T. domni, oarl m datoresc pentru 
opurile: „Epistole oătră un preot tînăr" 
partea I și II și „Pregătire la morte", dâr 
cea mai mare parte niol pănă în present 
nu au satisfăcut aoesței provocări, subscrișii 
în numele sooietăței teologilor români gr. 
oat. din Blașiu, îi rugăm și provooăm încă 
odată și pentru ultima 6ră la aohitarea 
datoriei.

Când societatea nâstră s’a nisuit a 
pune la disposiția Veneratului Cler nisoe 

opuri atât de valorose și atât de neoesarl 
pentru un adevărat păstor sufleteso, — și 
oând spre acest scop nu a oruțat OBtenelele, 
dâr mai vârtos spesele avute ou edarea 
opurilor susamintite; atunol cu tot dreptul 
oredem, că interesul sooietăței nostre pre
tinde, oa fiă-care să-și aohiteze oât mai 
curând datoria.

Am 4is’o acâsta în speranța, că nu 
vom fi necesitați a recurge la alte mijlâce 
pentru redobândirea averei sooietăței nostre.

Pentru Societatea de lectură „Inocențiu 
M. Clain" în Blașiu.

Mihail Ilieș, Demetriu Racoțan, 
președ. soc. secret, soc.

ULTIME SOIRI.
Londra, 24 Nov. „Daily Mailytt 

se ocupă de un plan de împărțire a 
Turciei, pe care plan Țice, că Ța
rul l’ar fi recomandat împăratului 
german într’o scrisdre adresată lui. 
După acest plan împărțirea s’ar face 
astfel: Rusia ar căpeta Asia mică, 
Austro-Ungaria Salonicul, Francia ar 
căpăta Siria, Italia Albania, er An
glia Egiptul. Constantinopolul ar ro
mână port liber sub inspecțiunea și 
controlul representanților marilor 
puteri.

Constantinopol, 24 Nov. Delegații 
din Turcia și din străinătate ai co
mitetului însărcinat cu reorganisarea 
gendarmeriei din Creta au ajuns la 
deplin acord între sine, cu escep- 
țiunea punctului privitor la înrola
rea ofîcerilor și tinerilor din străină
tate.

DIVERSE.
Bucuria și superare de-odată. Iu 

orașul Vestra Garaby din Svedia s’a în
tâmplat 4>1®1® acestea o mare nenorooire. 
Un proprietar bogat șl-a măritat într’o 4*  
două fete de-odată, uua după un inginer 
și alta după un silvicultor. După cununiă 
e datina în Svedia, că ospeții și poporul 
adunat întâmpină noua păreohiă cu salve 
de pușoă. Tinerele părechl tocmai au eșit 
din biserică și voiau să se urce în trăsuri, 
când un om beat descărca o pușcă ruginită 
și glonțul nimeri pe sora cea maitînără în 
câfă. Intr’aceea se descărca și a doua țeve 
a pusoei, și acâsta nimeri pe cealaltă soră 
în față, așa oă la moment ambele surori 
au că4ut morte la pământ. Publioul privi
tor, înfiorat de aoâstă soenă grozavă, voi 
să se arunce cu furiă asupra bețivului uoi- 
gaș. Gendarmerie înse a întrevenit, legând 
pe bețiv și ducendu-1 în arest.

Căsetoriă din iubire. ț)ilele trecute, 
înaintea altarului din mica biserică a unui 
suburbiu din Hastings (Anglia), o nouă 
părechiă îșl jura credință. Mirele era bo< 
gatul lord Lyveden în etate de 77 ani, er 
mirâsa o copilă frumușică, săracă, anume 
Miss Iulia Emery, în etate de 18 ani. Miss 
Iulia Emery îșl trage originea dintr’o fa
milia fdrte simplă din Hastings ; pănă atunci 
ea servea într’o prăvăliă. Aci lordul Ly
veden a făcut cunoscință cu frumâsa co
pilă și plăcându-i de ea, i-a oferit la el 
un post de seoretar, pe care copila îl 
primi cu plăcere. Iu scurt timp lordul se 
amoresâ de copilă și ceru mâna. Lordul 
Lyveden a mai fost odată însurat. Fiiul 
lui cel mai mare, Reverend Courtenay Ver
non Fitzwilliam, este tocmai cu 32 de ani 
mai bâtrân decât mamă-sa mașteră.

Literatu râ.
In editura librăriei C. Sfetea din Bu- 

curescl a apărut Aeneis, partea I din ope
rele complete ale lui P. Vergilius Maro, 
tradusă în formele originale de George 
Coșbuc. Prețul 5 lei. Volum elegant, tipar 
ourat și legibil. In prefața volumului d-l 
Coșbuo spune, că de câțl-va ani se ocupă 
cu traducerea operelor lui Vergil, Homer, 
Plaut, Terentius și Aristofane. Cu volumul 
aoesta începe seria traducerilor.

Proprietar: Bs». Aawei
Redactor responsabil; Oragoriu
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CmipsuI Sa bursa diet Vâena.
Din 24 Noemvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.15
Renta de corone ung. 4% . . • 99.15
Ioapr. oăil. fer. ung. în aur 4’/2% • 122.20
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4y2% 101.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.75 
Bonuri rurale ungare 4% . • • 97.45
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.15
bnprum. ung. ou premii .... 151.25
LoaurI pentru reg. Tisei și Segadin. 136.50 
Renta de hârtie austr.......... 101.25
Renta de argint austr.......... 101.25
Renta de aur austr..................... .. 122.65
Losurî din 1860 ............................ 143.50
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 940.— 
Aeții de-ale Băneei ung. de credit. 401.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 364.10 
Napoleondorl............................. 9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.77’/2
London vista............................. 119 85
Paris vista.................................. 47.50
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.—
Note italiene.................................. 45 15

CmfsuB pieței
Din 25 Noemvre 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.47 Vend. 9.50
Argint român. Cump. 9.43 Vend. 9.46
Napoleon-d’ori Cump. 9.51 Vend. 9.54
Galbeni Cump. 5,61 Vend. 5.64
Ruble rusescl Cump. 126.— Vend, — 
Mărci germane Cump. 58.30 Vend. 58 80 
Lire turoesol Cump. —.— Vend. —.— 
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Nr. 16445-1896.

G@aeu?8Î
Pentru împărtășirea acelor, cari 

studieză cu stipendul anual de 400fl., 
din fundațiunea Josef Wehlma- 
cher se escrie prin acesta concurs.

Reflectanții au ca bS documen
teze :

1. Că denșii sunt din Transil
vania, și anume din părțile „monar- 
chiei a us tr o - u n ga r e cari îna
inte de uniunea cu regatul Ungariei, 
politice au format „marele prin
cipat Transilvania".

2. Că sunt seracl, i. e , că atât 
ei cât și părinții lor nu posed avere.

3. Că ’șl percurg studiile cu di- 
ligință și cu sporiu bun. Stipendiul 
se solvesce la cassa orășenescă în 
luna lui Februarie și Septemvre al 
fiă-cărui an în rate semi-anuale, de- 
cursive de câte 200 fi., și anume 
pănă la solvirea legală a studiilor.

Reflectanții au de a-și ascerne 
petițiunile provedute cu timbru de 
50 cr., pănă în 2 Decemvre a. c., 
la dra 1 la prânz acestui magistrat.

Brașov, 14 Nov. 1896. 
1110,2—3 Magistratul orășenesc.

O 2. I^OCOOOOOOOfâ^ț--
I O specialitate naturală neprețuibilă

este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia COnturbă-Fl 
de iMEStwire, maladieie stomacwliai, a rînlclii- 
lor, a feeșicâi uadsilwi și ale organelor respira- 
tore etc.

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

DEPOSIT PROPRIU tu Braștv: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sîbiiw, SigEaișora și în la D-l I. B. Misselbacher
sen., în Oisj: la Segesvâry es târsai, în Devas la Balog Gyula, 
în ©reșâies la Nemeth Jânos.

Cu tdtă stima:
1025,40—100 Adminisirațiunea isvondui

(comit. Hăromszek). IS o (l O Ii. (Transilvania), 

gf ——-
Numere singuratice din „Gazeta Transilvaniei11 

a 5 cr. se potu cumpera în librăria Nicolae Ciwrcu.

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Octo 180®

Tren 
de 

persdn.

Tren
accel.

Tren 
de

TrenTren
mixt. pors(5n. accel.

Tren 
de 

persdn.

Tren
mixt

Tren 
accel.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persdn.

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
8.49 
9.06

10.12 
10.42 
11.01 
11 09 
11.31 
11.48 
12.05 
12.33 
12.47
1.18
1.34
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5.34

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

109
1.16

11.40
11.55

6 12
6.41
7.16
8.-

'3755
4.40
5.10

12.00

5.10
8.00

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32 ‘
8.21
8.40
9.09

10 40
11.25!
11.49
11.59
12.29
12.55

1.30
2.08
2.27
3.11
3.31
3.46
4.08
4 45
5 27

8.05
5.45

2 00
9.15

pl-

9 U2 11.19
11 33112.47

1.48
2.06
303
3.45
406
4.63
5.32
6.24
6 59
2.17
2 62
4 45
5.39
6.08
6 19
6.57
7.30

2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

Y 
sos.l 
ph I

Y 
sos. 
pl.

8.17
8.33
8.38

9.09

9.42
9.44;
9.59!

10.22
10.51
11.12|
12.26
12.58

1.15
1.34

pl

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok 
P.-Ladâny. 
Oradea-mare
Mezo-Telsgd
Rev . . .
Bratca . .
Ciucia . .
B.-Huiedin 
Ghârbău .

J Clnșiu . .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiudra • 
Vințul de 
Aiud

Oopșa-mic
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișdra . 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apa ța . . 
Feldiora

SO«.
A
1

f pl.
Isos.
a

1.55
7—
3.37
1.19

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13I PL 

|SO8.

Teiuș
Crăoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa

Tr. exji.

2.48

2.15
2 12

3.36
3.18

(pl.
Isos.

1.40
1.06

12 52
11.54

1111

9p]8;} Brașov .

Timiș .
Predea
Bucuresol

jpl. 
Isos.

A
I

pl.

10.10
10.05

9.39
9.12

“535

8.00
7.10
6.13
5.38
5.49 :
4.59 :
3.18
2 23 :
5.24 :
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

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

' 5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

720
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

12.52
12.20

11.01
10.45

9.23
8.49

8.23
8.06

7.08
6.39

5.23
tr.pers.

4.35
4.03.
2.55'
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6.33
5.57

6.20
-j,
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
I. 54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
II. 16
10.03
9,25

i 9.01
; 8.28
’ 7.48

Tren

<S «a i x*  i w — TT ti r «3 n
tren 
de 

persdn.

tren
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

tron 
do 

person.

tren
mixt

tron 
mixt

tron 
do 

persdn.-
10.30
10.10

7 33
7.53

11—
11.20

5—
5-20

10.21
10.41

1 Ghiriș
Turda

î 5.05
4.45

3.20
3.00

9.12
8.5211

tren 
de

tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

tren 
de 

persdn.
Tren 
mixt persdn

tren
de 

persdn. Daixt

— Sibiiu — Awiș — E’ăgiw-aș

5.20
4.14
3.32

2.20
3.57
4.19

4.45
6.35
7.01
4.34
6.16
8.42

I

11.55
1.25
1.48

tren

•80S,

7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

809.lopșa mică
Ocna . .

pT)Sibiin • •
A vrig . .
Făgăraș

fp’.

180S.

sos.
I

P1-

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

I.
3.05
1 27'

12.57
03 
01>-
<0 
o

3 £

6.25
5ĂÎ7
4.40

Vr
•35

tren tren

ști88 r

trenu 
mixtu

gineri a (Piski) — 3K » ir e <1 6 r a

4.50
4.34
4.10

tren

Brașov 
sj: Zernești

8.35
10.28

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

4.25
4.48
5.23

7.44
6.20

trenu 
mixtu

10.25
10.05
9.38

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

1.29
12.05

.va

4.55
6.36

trenu
mixtu ’ 
______ ‘I

10.28
10.46
11.12

Simen a . 
Cern a.
Huueddra

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenu
mixtu

9.08
8.28
8.01
3.15____

Csăcersîea — OșoB’laeW — BKegîi.-sâsesc.

Tren 
mixt

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 • pl. Cucerdea . . sos. 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . e 7.02 1.58 7.38 9.59
412 9.37 4.37 12.26 Cipău . . « 6.28 1.19 6.55 11.01
5 12 10.27 5.26 1.14 sos. ț

Oșorhei .
î pl. 5.34 12.25 5.50 9.54

5.40 10.42 5.36 pl. 1 • Isos. 9.20 5.04 9 35
7.14 12.16 7.14 sos. Eegh.-săs.. . pl- 7.54 3.30 8:05

Notă: Orele stațiunilor sunt a se oetiînsemnate în stânga 
însemneză 6re!e de ndpte.

de sus în jos, cele

S8 fi s t r 8 ț a
4—
5 03

j 9.10
B10.28
£12 41
» 1.54
i 3.02
= 3.41
»■ 4 55

4.20
5.35

oi
că 5
3 a 

§

Ml

i

F

>

Mureș-Ludoș ....
Z a u............................. 1

i 1

6.46
5.49

7.21
6.24 2 Ml

»<1—1
9.4o
8.46
7.43
6-52
5 50

6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

Țagn-Budatelio . . .
St. Mihaiu de câmpie . 
Le chiu ța................... ....
Ș.-Mfighiăruș .... 
Bistrița........................

a r
*30 J-f U Si
O C

4.50
3.44
2.48
2.01
1.16

A r » «fi — T i «1 i s* 0 r a.
6.20
7.08 

j 8.01 
12.47

11.25
12.15

1.10
8.47

5.

5 10

Arad .........................
Vinga.........................
Tiniișora....................
Seghedin........................

6

6 05

10.43
9.42
8.20
2 30

3.44
3.01
2.-

10 05

10.55
6.14
7.39

10.11
9.10

12 27 2.16

SigEiișom—®d®rSaeitia-secwesc.Si h iiu — i s »: ăd â e
trenu
mix tu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtă

trenu 
m ixtu

trenu 
mixiu

trenu
mixtu

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

pl. Sibiiu .
„ Selemberk 
„ Cisnădie

9.20
9Ă)7
8.46

3 22
3.54
6.20

5.32
4.54
3.-

9.51
9.02
7.15

11.08
11.48

1.59 Odorheiu-secuesc.
însemnate în drâpta de jos în sus. — Numerii îneuadrațl eu linii mai negre

Sighișora . 
Ilașfaleu .

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


