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StoElaoril «.«â'aftAiiV*  na v*  

ptimessor—XUaufiGiiU’^ ha aa 
îfttliancr.'

*) Ce păcat a descrie cine-va faptele unui 
om așa de „cu colore n6gră“, și a nu-i cunosce 
nici numele. Se credeți, că precum e fals numele 
așa sunt false și cele ce le scrie baronul — Aut.

**) Vre se dică: „Eu me laud după Dum- 
nedeu Sântul, nimeni n’a omorît atâția UugurI 
câți eu“. — Aut.

’) Nu Gulutz, nemernicule, ci Șuluțiu Si
meon, care a dat masă și lui Dragoșiu. — Aut.

IHSEHATE «• pi'ltaeac la Atfml- 
fllatrațiunatn Brașov îfi la nr- 
mătorcle Birouri do xMMMciur!: 

în Viena: Jf. Ihb'r.&s, .Ssinrvjh 
Bchalek, Rudolf .tfosso, A. fajpstsks 
Naohiolger; Anion Oppclik, J. 
Dannebcr, Jn Budftpeata: Ă. 7. 
Goidbcrgerg, JRclatem Bernal; în 
Euenrosci: Zfatws, Suo-
curaale de llouraaiuo; în Ham
burg; Karoiyi & Liebmann»

Prețul inaerțluriilor: o seria 
garnaond pe c «oidnă 8 ez. și 
30or. timbra pentru o publi
cară. Publicări moi detie după 
tarifă și învoială.

Eoolame pe pagina a 3-a o 
genă 10 or. seu *30  bani.

„Gaseta" iese in flă-care iii,
A&onainBDte pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl.. pe șese luni 

6 fi.» pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumlnooă 2 fl. pe an.

Pentru România si strălsătaie: 
Pe un an 40 franol, pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-*ii  de Duminecă 8 franol, 

8e prenumerâ la tâte oflcieie 
poștale din întru și din arară 

ai la dd. colectori.
Ah^amtn mini Brasov 

administrațiunea, piața ^iare, 
Tărgnl Inului Nr. 80 J eteglu 
I.: pe un an 10 fl.. pe 060c 
luni 5 fl., pe trei luni 2 11. 50 ar. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe xrei luni 
3 fl. Un eaempiar 6 cr. v, a. 
aâu 15 buni. Atât abonumen- 
taie cât și inserțiuaile cunt 

a 00 plăti înainte.

Brașov, Vineri 15 (27) ^oemvre

No^a ediția.
Eri s’a întrunit pentru prima- 

6ră noua cameră ungurâscă. Ea se 
p6te caracterisa cu cuvintele : nevoia 
cea vechia în edițiă nouă.

Cu câțî-va ani înainte, erau Sza- 
pary și Wekerle, cari țineau frânele 
parlamentului. A9tăc|î le ține în mâna 
mândru și încrecjut, ca un triumfă
tor, fostul fișpan dela Deș și Bis
triță. El privesce suricjând la nume- 
roșa cetă de mamelucT, ce-1 încun- 
giură atți, grațiâ banilor, ce i-a pri
mit dela Jidanii de dincoce și de 
dincolo de Laita, și regimentelor de 
soldați împărătesei, ce ’i-le-a pus la 
disposițiă ministrul comun de res- 
boiu, ca se potă se facă alegerile 
așa, cum ’i se cerea, în puterea an- 
gagiamentelor, ce a trebuit să le ia 
mai înainte față cu Austriacii cu 
privire la reînoirea pactului dualist.

Seim deja, cum se vor grupa 
diferitele partide și fracțiuni în noua 
cameră. Trei părți din numărul de- 
putaților vor forma viitbrea falangă 
a guvernului. Oposiția întră fărte 
slăbită la număr în dietă. Ca o nouă 
și însemnată aparițiune vedem re- 
presentată în șirurile oposițiunei par
tida așa $isă poporală, și o vedem 
representată într’un numer conside
rabil.

Pentru întâia-oră se presentă în 
cameră o partidă, ce s’a înființat 
așa (Jicend pe base confesionale și 
care și-a pus ca țintă combaterea 
guvernului și a politicei lui numai 
și numai din punctul de vedere al 
intereselor catolicismului.

După isprăvile electorale ale 
guvernului Banffy la Neutra și 
Stomfa, nu credea nimenea, că acestă 
partidă, grupată sub devisa crești
nismului, va ajunge se aibă 21 de 
deputați în noua cameră. Dâr s’a 
întâmplat și acâsta, cu fote că Banffy 
n’a lăsat nici un mijloc neîntrebuin
țat spre a nimici în germene for
mațiunea acestei partide.

Nu mai pote fi îndoelă, că apa- 
rițiunea majorității covîrșitâre a lui 
Banffy și a celor 21 de deputați ai 
partidei poporale maghiare va Inau
gura o schimbare nu neînsemnată 
în mersul așa numitei politice na
ționale maghiaro tradiționale.

Pănă acuma tâte partidele ma
ghiare păreați a fi legate prin acestă 
politică tradițională. Astăcji situațiu- 
nea parlamentară se caracteriseză 
de-o parte prin slăbirea elementelor 
dușmane pactului, de altă parte 
prin inaugurarea unei lupte fățișe 
și sistematice în sînul camerei con
tra liberalismului elicei domnitâre 
jidano-maghiare.

In anii trecuțl păreau, că se în
tăresc inimicii pactului cu Austria, 
er în cameră nimeni nu se opunea 
fățiș falsului liberalism domnitor. 
Acum de-odată pactul și-a câștigat 
amici mai mulți, âr liberalismul ji- 
dano-maghiar și-a dobândit inimici, 
cari nu sunt nicidecum de des- 
prețuit.

Ce va eși de aici nu se pote 
încă sci. Un lucru numai se pre
vede : Arapul Banffy, înainte de-a 
se duce, are se-șl facă datoria, și 
acâsta este votarea noului pact eco
nomic cu Austria și mulcomirea 
Austriacilor prmtr’o urcare, de-o- 
camdată încă pote moderată, a 
cvotei.

Se ’nțelege, că-i veni bine la 
socotelă norocosului ministru-preșe- 
dinte, că deja în ședința primă de 
eri prietenii sei nemărturisiți de par
tida kossuthistă i-au dat prilegiul se 
se fălâscă puțin cu naționalismul 
înaintea opiniunei publice maghiare 
și tot-odată se se recomande și gra
ției celor dela Vinea, luând în apă
rare față cu oposiția stegul negru- 
galben, ce fâlfăe pe castelul din 
Buda.

Dâr, cum am cjis, va ave Banffy 
icî-colo și bucuriile lui pănă ce-și 
va împlini angagiamentele, er după 
aceea va putâ merge.

Sașii protegiați. Sub titlul acesta „Ma- 
gyarorszâg11 de MercurI revine asupra Ges
tiunii ocupării postului de notar publio 
regesc în Brașov, vacant dela m’drtea no
tarului Iosif Meager înoâoe. Spune că, 
după cum îi scrie corespondentul seu din 
Brașov, Banffy la oererea Sașilor, cari au 
paotat cu el, a promis aosst post deputa
tului guvernamental Carol Schnell, ales p6 
basa programului poporal săsesc dela 1890. 
Maghiarii din Brașov, — d’ce corespon
dentul numitei foi — sunt fbrte nemulțu
miți din causa seăsta, „fiind-că guvernul 
de (fed de ani înedoe numesce necurmat 
notari publici regesel Valahi și Sași și pe 
Maghiari îi delătură în mod demonstrativ**.  
(Noi soim că pănă aouma numai un Român 
și un Sas a fost numit după legea oea 
nouă. — Red.) Tot asemenea, c}lce> fao 
firesce și Sașii pactanțl, „cari de pretutin
deni îi scot pe Maghiari și ou tote că 
aoeștia oonstitue a treia parte din popora- 
țiune, încă niol la oficiile orășenescl nu 
lasă să între Maghiari1*.  „Acum Maghiarii 
asupriți plănuesc, ca în oașul când ar fi 
numit Carol Schnell în postul de notar 
public la noua alegere de deputat, oe se 
va face, ei să pună un candidat de deputat 
oposițional* . — Etă pănă unde merge prie- 
tima și alianța saso-maghiară, care a fost 
numai de curând reîaoită și consfințită la 
piciorele statuei lui Arpad de pe Tâmpa.

Și în Orăștiă a fost oprită serbarea 
lui Roth de cătră căpitanul poliției de 
aoolo. Aoesta în motivarea sa nu presentă 
pe Roth oa trădător de patnă cum a fă- 
cut’o căpitanul ungur dela Bistrița, ci s’a 
mărginit numai a 4ioe> oă „serbarea din 
oastiune o consideră oa aptă de-a turbura 
raporturile amicabile și înțelegerea pacluiuă 
între diferitele naționalități ale Orăștiei, și 
că vede întrensa isvorul unor neplăoute 
oonsecențe1*.  Va să 4loă> erășl altă nuanță 
ceva mai moderată de oprire.

Croații în contra Ungurilor.
In ședința dela 24 Nov. a dietei 

oroate s’au ridioat erășl câte-va voci forte 
energioe în contra șovinismului unguresc.

A vorbit deputatul Frank, care pro

testa contra modului, cum scriu foile un
guresc! despre poporul oroat, pe oare caută 
la totă ooasiunea, să-l presante astfel, ca 
și cum el ar fi un amic al ideei de stat 
maghiar. Acâsta nu este așa. Dovadă ale
gerea de deputat a lui Beslics, care toc
mai fiind-că e ouuosout oa amio al Ungu
rilor, n’a putut dobândi voturile alegători
lor croațl independenți, ci a fost ales nu
mai și numai prin procederea volnică și 
ilegală a organelor ofioiale. In Croația, 
continuă vorbitorul, de 800 de ani decurge 
lupta între curentul funcționarilor, cari 
sunt eseoutorii ordinelor oelor de sus, și 
între curentul poporului, oare representă 
ideile naționale. Cest din urmă, oe-i drept, 
a fost de multe-orl învins din causa apa
tiei sale, dâr pentru aoeea încă totuși 
trăesoe.

Sa făcură după aoăsta două interpe- 
lațiuni: una din partea deputatului Amrus, 
oare întrâbă pe Banul oroat, pentru-ce re
gimentele oroate sunt numite în șematis- 
mul militar regimente ungurești? Și pentru 
ce literele inițiale ale monarchului, ce se 
află pe ohipiurile honvecfilor croațl nu oo- 
răspunde firei limbei croate? (Adecă pen
tru-ce cifra „1“ este^ pusă înaintea inițiale
lor și nu îndărătul lor?)

A doua interpelația, adresată de de
putatul Frank, este următorea:

„Avend în vedere, că prin art. VII 
din 1896 legielațiunea comună înartioulâză 
în lege amintirea aniversărei fondărei de-o 
miiă de ani a statului ungar, oare se de- 
cretâză a ave valbre și pentru Croația; 
având în vedere, că artioulul de lege VII 
privitor la monumentele milenare prescrie, 
ca aceste monumente să se ridioe în 7 
puncte diferite ale țârei și că, ca unul 
dintre aoeste punote, este numit și Semli- 
nul; având în vedere, oă legea ordbnă mai 
departe, oa în diferitele ținuturi ale țârei 
să se ridice museurl și șoâle poporale de 
stat, caii sunt a se ridica din budgetul 
comun, la care oontribue și Croația; având 
în vedere, oă pe monumentul milenar dela 
Semlin se află statua FLungaria, ca o per
sonificare a patriei, având în vedere, oă 
ministrul cu ooasiunea desvălirei statuei a 
vorbit în limba maghiară ; avend în vedere, 
că tbte aoestea vatărnă dreptul publio al

FOILETONUL „GAZ. TRANS.1*

„Cartea negră“.
Unde dai și unde crtpă. 

Prov. român.

Ttâspuns la „Cartea n?grâu (A „fekete kbnyvu'), 
scrisă de Ir. Ștefan Kemtiiy junior in 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef in numerii 
121 — 131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszăg*  

din Budapesta,
De Axentie Severii.

9) (Urmare).

Mai departe sub titlul „Măcelărirea 
lui Dobi și a lui Bânyaiu, căci aveau pa- 
șaporte în regulă dela Wardener, ne arată 
baronul Banffy, cum aceștia, venind în 
1848 pe la finitul anului la „Buzâs-Bot- 
sârd“, care e situată aprope de Blașiu, abia 
ajunseră acolo și îndată îi duseră la popa 
valah și, în mânia pașaportelor și a „sal- 
vus conductus“-ului, ce aveau, îi măcelă
riră înaintea porții preotului și în presența 
lui. Ucigașii principali au fost: Nicolae 
lui Adam, Opuian Iuon și Adam, pe com
plici nu-i sciu numi. Acești nenorocit! au 

fost fără arme și Bânyai încă și adl e 
schilav (nyomorek).

In urmă trebue să amintesc, că fra
tele ucigătorului Nicolae lui Adam acum, 
în 1850, e fucționar c. r. Cercetarea, dâr 
ar curge cu greu, Popa însă, Iosif Adam 
și Nicolae lui Adam, au căpătat cavaleriă 
și Crucea pentru merite, în loc de a fi 
fost pedepsiți*).

„Siralmas elpusztulâsa az abrud-bâ- 
nyai lakosoknak, âs tobb szomszâdos binya 
vârosokbol oda menekiilteknek 1848 Majus 
hovâban“.

Am scris anume acest titlu în limba, 
în care a fost tradus din originalul nem
țesc, ca să potă orl-cine judeca, cu câtă 
ușurință și fără de genă scriu Maghiarii 
istoria.

Autorul „Cărții negre11, îndată după 
ce pune în titlu data de 1848 Maiîî, când 
adecă s’ar fi întâmplat pustiirea Abrudului, 
scrie, că în Iunie 1848 prin legea dietei 
întărită de principele Ferdinand al cinci-

*) Cum se potrivesce anul 1855, de mai 
sus și 1850, din acast loc cu „iratott 1849 ?“ Cru
cile și cavalernle s’au dat în 1850, nu în 49 — Aut. 

lea(?) s’au șters jobăgia, și că Românii în 
loc de a fi mulțămitorl nobilimei pentru 
acesta, au început a se purta rău, fiind 
sumuțațl dela Blașiu. Mai ales Muntenii 
— continuă autorul „Cărții negre11, se 
purtară așa de râu, încât Guberniul pentru 
ca să prevină certe mai mari, a fost ne
voit a trimite o comisiune la Abrud, cu 
putere militară. Acâsta îndată s’au convins, 
că locuitorii sunt sumuțațl de turburători 
(buitogatok), cari i-au amețit spunendu-le, 
că și pădurile li-se vor da.

Comisiunea a tratat poporul cu cru
țare, nu a aplicat bătăi, ci lăsând lucrul 
într’atât s’a mulțămit să prindă și aducă 
la Aiud în prinsore preventivă pe Balintu 
Samuel*),  care a devenit vestit prin masa
crarea atâtor femei și copii și pe care după 
puțin timp îl lăsară din Aiud, nu din lipsa 
probelor, pentru-că săblătăcia și pornirile 
cele rele ale acestui om erau cunoscute, 
ci numai din îndurare îl eliberară.

Fiă-mi iertat a semna, că Guberniul 
c. r. pe acest rău făcător nu numai l’a 
împărtășit din cele 24 mii fl., cari în 18&2 
s’a împărțit între conducătorii români, ci 
l’au și decorat. Ișl pote cineva închipui, 
cu ce sentimente amare vor fi vădut pu
ținii Maghiari, cari au mai rămas în Abrud 
și Auraria, pe acest criminal decorat, 
care se laudă: „Io me laud dupe Dumne 
„dieu sitentu che nime nu e murit, atâta un- 
„ gurii ca tiar jo*) “ —■ der la obiect.

In 20 Octomvre 1848 s’a lățit faima, 
că Iancu, vrend să mârgă la Blașiu, are 
să trecă cu oștea lui prin Abrud, Abru- 
danii, deci, au trimis la Iancu pe Boâr 
Jânos, Gulutz Simeon1) și încă pe un al 
treilea ca să înduplece să-și ducă corpurile 
de lanceri pe altă cale. Trimișiii s’au re
întors cu scirea îmbucurătore, că Iancu e 
aplecat a-șl alege altă cale, dâr cu condi- 



Croației și ou deosebire §§-ii 1, 31,47, 57, 
59, 65 și 66 ai pactului, întreb: protestat’a 
Banul în oontra ouprinsului artioulului de 
lege amintit și în oontra eseoutărei lui 
față ou teritoriul Croației ? Are de gând a 
face pașii de lipsă, ca să se depărteze de pe 
teritoriul croat statua „Hungariau, ce a fost 
ridicată în mod ilegal la Semlin?u

In motivarea interpelărei sale, vorbi
torul făou asemănare între monumentul 
dela Semlin și între statua lui Hentzi, 
provocând pe Maghiari, că dâoă consideră 
în serios frățietatea ou Croații, să grăbâscă 
a delătura statua acâsta, care vatămă sen
timentul Croaților.

Berzeviczy despre «cultura na
țională".

Unul dintre cei mai de căpe- 
teniă bărbați ai partidului liberal, 
Albert Berzeviczy, consilier intim, a 
rostit la Eperjes în calitate de pro
tector al societății „Szechenyi-kor^ un 
discurs despre „cultura națională", 
care în urma tendinței evidente po
litice merită și atențiunea nbstră.

D6r înainte de a estrage mer
sul ideilor din acest discurs trebue 
se accentuăm, că Ungurii de cali
brul lui Berzeviczy nu înțeleg sub 
cuvântul „cultură națională" ceea 
ce înțelege întrega lume cultă, ci 
pentru ei noțiunea de „cultură na
țională" este identică cu unificarea 
de rassă a tuturor popdrelor din 
Ungaria și în consecuență chiar ester- 
minarea culturei naționale a acestora.

Berzeviczy desfășură în introducția 
discursului său, că scopul societății „Szâ- 
ohenyi-kor" la a cărei ședință milionară 
asistă, este „promovarea culturei în spirit 
național pe oale sooială și cu mijloce so- 
oi&le^ drept un organ vital al acelei orga- 
nisărl mari și largi, oare a oreat în timpul 
mai reoent sooietatea patriotică pentru ser
virea culturei naționale". Constată că so
cietatea șl-a oontinuat ou succes activi
tatea pentru realisarea acestui soop și este 
un semn îmbucurător, că greutățile cu oa:I 
are să se lupte societatea soad pe ce 
merge, fiind-că s’a înmulțit numărul pa- 
trioților și s’a înpuținat numărul inimi
cilor esteru! și interni. Constată cu plăcere 
progresele, ce le-a făcut maghiarisarea 
și

„Nu se pote nega, că limba maghiară 
devenind aprdpe limbă esolusivă a contac
tului nostru publio, fiind limba de propu
nere în majoritatea absolută a șoolelor nos- 
tre medii și propunându-se ou suoces în tote 
șcâlele medii și în 87% a șcâlelor poporale a 
devenit intermediarul vieții nostre spiri
tuale într’o astfel de măsură, încât astăzi 
realisarea unității vieții spirituale pe basă na
țională a încetat a mai fi o utopia, ci este un 
scop, care zace aprdpe de noi și pe oare-1

țiunile următdre: 1) Dâcă îi dă orașul
5000 fi. bam gata; 2) Dâcă predau armele; 
3) Decă îi vor preda lui prinși pe câțl-va 
orășeni.

Orașul a primit condițiunile, înmâ- 
nându-i a doua di prin Celei Josef lui 
Iancu suma cerută.

Așa-dâr primul pas al lui Iancu fu 
storcere și jaf, der la ce scop i-au servit 
lui acești bani, pentru-ca masacrarea a 
2000 și atâtea sute de femei și copii nu 
l’a costat bani? Dimpotrivă, câștig, pen- 
tru-că începând dela fiscul regesc, dela 
care a ridicat cu grosul aurul și argintul 
în Auraria și Abrud, pe fiă-care l’a des
poiat, fără deosebire de naționalitate, pre
cum se va vedâ la Memorii, unde catas
trofa e descrisă deosebit.

Armele, după îndrumarea lui Iancu, 
s’au depus la Boer Janos în Abrud2) In loc 
de-a duce în prinsore câțl-va orășeni, după 
cum a fost condiționat s’a mulțămit cu 

2) Primarul Abrudului, căsătorit cu o ma
ghiară, care și după organisare a rămas primar < 
și a murit după restaurațiune ca viceșpau în 
Aiud — Aut.

3) Nu e adevărat, Dragos se afla în biserică
cu Dobra, Buteanu, Iancu etc., când a intrat Hat
vani în Abrud. — Aut.

putem realisa cu perseveranță pe calea 
apucată".

Mai departe desfășură Berzeviczy, că 
pentru ajungerea acestui soop trebue să 
se feresoă de esagerărl și esplică, că nu 
voeso să sugrume nici o naționalitate, nici 
să le răpâscă limba, voesc numai să le 
dee (naționalităților) mijlooele în interesul 
lor propriu ca să-și pâtă promova intere
sele pe tote terenele în acâstă țâră a oă- 
reia limbă de stat e limba maghiară.

Cu alte cuvinte (ți9 : Dumnealor 
caută se ne magliiariseze în interesul 
nostru propriu ! Câtă ipocrisiă 1

Acestă concepțiă a culturei na
ționale și bunăvoință față de inte
resele naționalităților merită se fiă 
ficsată, căcî prea invederat probeză 
tendințele de — esterminare na
țională.

SOIRILE BILEI.»
— 14 (261 Noemvre.

Camera comercială și de industria 
din Brașov a ținut Luni sub presidiul pre
ședintelui său Carl Fabritius a opta a sa 
adunare generală ordinară din anul acesta. 
Cel dintâiu lucru ce l’a făcut a fost hotărirea 
de-a trimite o adresă de felioitare minis
trului de comereiu Daniel din incidentul 
înălțărei sale la rangul de baron. înainte 
de-a treoe la ordinea cjilei s’a mai disoutat 
un cas vrednie de remarcat. Dintr’un pro
ces verbal al oamerei din Târgul Mure
șului reese, că aoăsta cameră a întreprins 
o acțiune destul de viuă cu soop de-a a- 
șecja tineri săcui la fabrici și întreprinderi 
industriale mai mari pentru perfecționarea 
lor într’o specialitate industrială. Astfel nu
mita cameră voesce să împedeoe emigra
rea Săouilor în România. Der zeloșii pa- 
trioți din Târgul Mureșului nu se mărgi
nesc numai la acțiunea între marginele 
distriotului lor, oi și-au estins'o preoum 
arată amintitul proces verbal, și asupa 
tinerilor ciangăi din Săoele, oarl aparțin 
camerei comeroiale din Brașov. De aoeea 
acâsta cameră a decis să remonstreze în 
aoestă cestiune de competență la minis
terial de comerol și să însciințeze camera 
din Târgul Mureșului, că camera din Bra
șov, doresoe ca în ce privesee tinerimea 
oiangăâsoă, fiind ea singur competentă, să 
se las9 lucrul în grija și resolvarea ei. — 
A urmat apoi desbaterea punctelor ordinei 
de <ji.

—o—
Căderea inamolucilor lui Baiiffy Ia 

Șimleu. țlilele acestea s’a făout alegerea 
de membrii municipali ai orașului Șimleu. 
Alegerea a avut de resultat căderea „li
beralilor", cari au pățit’o prost de tot, căci 
dintre 12 candidați abia au putut alege 2, 
âr ceilalți 10 sunt toți de-ai oposiției. E 
cu atât mai caracteristic acest cas, fiind-că 
Șimleul este, așa (ficend patria ministrului- 
președinte Banffy. Se vede și aici, că 

noua organisare a magistratului, și cu 
câte-va admonițiuni la câțl-va pîrgarl (pol- 
gârok).

După aceste întâmplări, cari au decurs 
pe la finele lui Octomvre 1848 nenorocitul 
oraș pănă în 1849 a vegetat între cele 
mai grele suferințe. Să ne închipuim, cât 
de plină de chin a fost vieța Abrudenilor, 
prin trecerea și de multe-orl rămânerea 
aoolo pentru mai mult timp a Olahilor 
amenințători! Spaima cea mai înfricoșată 
i-a cuprins, când la ordinul Iui Iancu, 
Tyok Todor, primarul Câmpenilor a lăsat 
să împusce la Abrud pe Ajtai Jânos la 
Corna pe Foldvâri Daniel, și la Roșia pe 
Nemeș, fără ca să se scie vina lor.

Pe la începutul lui Mafii 1849, un în- 
credut al lui Kossuth, deputatul Drâguss, 
de origine olah, a sosit aici. După ce 
acesta s’a înțeles mai întâii! în secret cu 
conducătorii Românilor Iancu, Balint Sa
muel și cu alții, cum și cu noi, a mers în 
biserică și a ținut o cuvântare Muntenilor, 
ce se adunaseră acolo, prin care li-a es- 
plicat, că nu e drept, cumcă Kossuth ar 
vre să restabilescă iobăgia, și că ar ave 

„nici un profet nu este iubit în patria sa". 
Pentru ce alegătorii din Șimleu se înspăi
mântă așa mult de partida „liberală" a 
lui Banffy, o vor fi sciind ei.

—o—
Proces de pressă. Proprietarul diaru- 

lui „Kronstiidter Zeitung“, Fritz Gbtt, la 
pertractarea de erl a procesului de pressă, 
ce i-s’a intentat și lui înaintea ourții cu 
jurați din Târgul Mureșului de Hertel și 
soți a fost achitat cu 9 contra 3 voturi și 
părătorii au fost oondamnațl a purta tâte 
cheltuelile.

—o—
Hărți oprite. Ministrul ungureso al 

instrucțiunei publice a oprit de-a se mai 
folosi în scoli hartele: „Semiglobul vestic" 
și „Semiglobul ostio" edate de M. Moldo
van în Blașiu și W. Krafft în Sibiiu.

—o—
Călătoria regelui Serbiei. Alexandru, 

regele Serbiei, după cum se telegrafiază 
din Viena, în 24 1. o. la 7 bre diminâța a 
pleoat de acolo cu tren espres spre Roma.

— o—
Intrigi sârbesc!. Din Neoplanta se 

telegrafiază lui ^Kolozsvdr* , că German 
Opacicl, episcopul de Baolca a suspendat 
„pe ounosoutul agitator sârb", Dr. Polit, din 
postul său de advooat al domeniului epis- 
copesc. Polit, se (jice, a apelat oontra aces
tei suspendări la Patriarohul. Polit este 
tot-odată și advocatul fondurilor biserioei 
serbesol.

—o—
Dela miliția. De regulă pentru exer

citarea în arme a recruților este presoris 
timp de 8 săptămâni. In anul acesta însă, 
din causa alegerilor ,în Ungaria s’a adus 
perturbațiune în durata timpului de eser- 
cițiu. De aoeea în urma unei ordinațiunl 
esercițiile s’au prelungit pănă la 12 De- 
cemvre. Revistele de control înoă au fost 
ou o <ji prelungite. In 26 1. o. era să se 
afîrșâsoă cootrolele, dâr aoum 4'ua ul
timă va fi 28 Noemvre o. când vor trebui 
să se presente reserviștii dela trupele de 
pionerl.

Esuudăi’I. Piarul „Glas Crnogorca" 
anunță, că în Muntenegru drumul ce duce la 
Cattaro, din causa esundării apei e stricat, 
așa că comunioația între Muntenegru și 
Europa este întreruptă. Principele Munte- 
negrului s’a dus în personă prin ținuturile 
esundate și el însu-șl a împărțit ajntbre 
loouitorilor păgubiți. — Din Serbia de ase
menea sosesc soiri îngrozitore despre mari 
esundărl, oarl au oausat pagube enorme. In 
urma esundării rîului Morava, orașul lago- 
dina este mai cu totul nimioit. Pagubele 
suferite păuă acuma de rândul acesta în 
totă Serbia, întrec suma de 4eoe milibne 
franol. Guvernul sârbeso a votat 50,000 di
nari pontru cei păgubiți. — Iu Bosnia, rîul 
Drina a eeundat așa de tare, încât a de
vastat orașe, sate eto. și multi omeni au 
fost înecați. Mii de locuitori bosniecl au 

de cuget să îngrope libertatea, ce am căș- 
tigat’o de curând. Cuvântarea lui Drâguss a 
fost puternică, și nici unul din condncă- 
torii și popii cei mulți, ce era de față, nu 
i-a contra4is. Și e faptă, că încă în acea 
di Valahii au început a depune armele. 
Prin acesta Draguss în adevăr a fost con
vins, că a răspuns chiămării sale și rescu- 
larea olahă a potolit’o.

Der etă se împrăștia faima, că vine 
maiorul maghiar Hatvani dela Brad, Dra
guss îi iese călare înainte3 * *), ca să-l îndu
plece a se reînturna cu corpul său înapoi, 
fiind-că Olahii s’au supus lui Kossuth.

Inzadar i-a spus Draguss lui Hatvani, 
că Olahii au început a depune armele, în- 
zadar i-a arătat plenipotențe dela Kossuth, 
și l’a asigurat, că ia asupra sa totă răs- 
ponsabilitatea. El totuși a intrat în Abrud. 
Acesta s’a întâmplat într’o Duminecă.

(Va urma.) 

ajuns la sapă de lemn. S’au pornit ooleote 
pentru a ajutora pe oei păgubiți.

—o —
Societatea studenților în drept din 

Bneurescl. Ni-se scrie: In 4iua de 3 No
emvre a. c. membrii Sooietății studenților 
în drept, au serbat a 3-a aniversare dela 
fundarea ei. Cu acestă ocasiune — distin
sul student în drept G. G. Danielopol — 
fiul eminentului profesor de drept roman 
dela Universitatea din BuourescI — a ți
nut o fârte importantă conferință, al oărei 
subiect a fost: Rațiunea dreptului.

— o—
0 arestare. Sâmbătă, în momentul 

când trenul era să se pue în mișcare în 
gara Ploescl, s’a arestat un agent al socie
tății americane „New-York", din ale oăruia 
scrisori poliția de aoolo a constatat, că a 
încheiat în țâră asigurări pe contul numi
tei societăți. Este sciut, că art. 250 din 
codul Comercial inter4ioe in mod formal, 
acest fel de operațiuni clandestine pe
depsite de art. 323 din Codul penal. 
De un timp încbce un număr de agențl se 
dedau acestui trafio inter4is și este meri
tul unui inspector al societății „Patria" 
de a fi dat pe mânile justiției pe unul din 
acești ageDțl, care de sigur nu va scăpa 
de pedâpsa rigurbsă dictată de lege.

—o —
Nihilismul și cestiunea jidană. Iu 

oerourile politice din Rusia se orede ou ho- 
tărire, că nihilismul de acolo este susținut 
și ajutorat cu sume mari de bani de Ji
danii din afară și mai ales de oei din 
Anglia.

—o—
5. Aplicarea multiplă. Nu există mijloc mai 

bun, care se pote aplica la diferite cașuri, ca 
Molls Franzbrantwein care alină durerile, întă- 
resce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos 
băi etc. O butelie 90 cr. se p6te procura dîlnic la 
prin poște dela farmacistul A. Moli liferantu, 
curței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
provincie să se ceră espresh preparatele lui Moli, 
provecjute cu marca de contravenție și subscriere.

Isprâvuri dela alegerile din Ungaria.
Intr’una din comunele unui oomitat 

slovao s’a bolnăvit, din întâmplare, un co
pil. Acâsta comună e totă oposițională și 
adsrâză la partida națională (apponyistă). 
Tata copilului bolnav alârgă să oâră sfat 
dela un Jidov, precum se întâmplă de re
gulă, oa locuitorii de prin aceste ținuturi 
să ceră în cașuri grave sfat dela Jidov.

Jidovul respeotiv, firesce promite în
dată ajutorul, 4ioând că el și așa trebue 
să mârgă la oraș și că va aduoe de acolo 
un medio. El însă se duse îndată la solgă- 
birău și se sfătui cu el asupra afacerii. Co
pilul bolnav a fost visitat de medicul co
mitatului. Acesta găsesoe, că bdla e forte 
amenințătore și contagiosă. Medicul tele
grafiază imediat la oficiul solgăbirăeso și 
aoesta ia decisiune și anunță prin telegraf, 
că asupra oomunei respective s’a ordonat 
carantină pe timp de 14 dile, pentru oa 
boia oontagiosă să nu se lățâseă. Acâsta, 
firesoe, s’a făcut numai cu scop, pentru oa 
oposiția acelei comune să fiă ou totul pa- 
ralisată la alegerile dietale.

Intr’un alt cerc sosesce 4’ua alegerei. 
Din comunele învecinate alârgă alegătorii 
la urnă. Pe drum o cetă mare de alegători 
dintr’o comună este însă oprită în loc de 
un gendarm, oare le arată o poruncă sol- 
găbirăâsoă în eoris, în oare se afirmă oate- 
gorio, oă în comuna de unde veniau ale
gătorii a isbuonit trachoma (boia de oohl), 
și deci alegătorii respectivi din totă oo- 
muna, trebue să se reîntoroă la oasele lor, 
oăcl le este intens de-a se înfățișa la 
alegeri și aid n’a ajutat nici un tel de 
protest.

Sunt forte multe oasurile hazlie și ne
morale de felul acesta, pe oarl este impo
sibil de-a le desorie tâte. Ajunge însă a 
oundsce oasurile de mai sus spre a sci 
oum pe lângă violențele și oorupțiunile în 
stil mare au luorat guvernul și âmenii lui 
pentru ca să-și oreezo majoritatea oea mare 
de astădl. Apoi să n’aibă dreptate Lueger, 
când cjice, deputății aleși de BaDfiy nu 
representă voința poporațiunii din Un
garia ?
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Imperăiesa germană, și politica.
In Germania a apărut o broșură înti

tulată : „Politioa femeilor la Curtea din 
Berlin, 1850—1890“. Cercurile politioe cred, 
că boșura e inspirată de amicii prințului 
de Bismat*.  și pare a avea tendința de-a 
câștiga favvUea împărătesei Augusta Vic
toria, deepre oare se 410e> ă Ea se ames- 
tecă de prisos în politică.

Cât privesoe pe aotuala împărătâsă, 
broșura, de și recunâsoe neamesteoul ei în 
politică, spune că Majestatea Sa oitesee 
„Mesagerul Imperiului", aude vorbindu-se 
de politică și ia, fără să vrea, parte la ces- 
tiunile cfilei. In anul 1892, oând cancelarul 
Caprivi voia să se retragă în urma retra
gerii legii școlare, împărătâsă l’a determi
nat printr’o sorisore particulară, să rămâie 
în funcțiune. Ea l’a rugat să nu părăsâsoă 
pe împăratul și să nu arunce țâra spre un 
viitor nesigur, după ce s’a întărit abia acum 
relațiunile între împărat și primul funcțio
nar al imperiului și luorurile au reluat mer
sul lor normal în urma demisiunii lui Bis- 
mark. împărătâsă voia să soutâscă pe împă
ratul Wilhelm II de nouă griji pentru gă
sirea unui succesor. Doui ani mai târziu 
a putut esista mai liniștită la demisia lui 
Caprivi.

împărătâsă — mai spune broșura — 
simte în mod pronunțat contrastul dintre 
opinia publioă și persona împăratului de 
oând Bismark s’a retras, oa și oriticile pressei 
tuturor partidelor în jurul politicei personale 
a împăratului. împărătâsă ar voi să însu- 
șâscă grijile soțului, griji care o neliniș
tesc ou atât mai mult, cu cât nu pot fi în
lăturate, deoât prin schimbarea întreg siste
mului de guvernământ.

Discursul pronunțat de fratele ei, du
cele Ernst Gunther, la congresul nobilimei 
din 1894, în care a îndemnat nobilimea să 
fiă sinoer crediooidsă tronului, a fost rostit 
tot din îndemnul împărătesei.

Impărătesa a pus mare speranță în 
prințul de Hohenlohe, și, oând soția aces
tuia se opunea, oa prințul să primâsoă a fi 
numit cancelar, trimițând pe fiul ei Aleo- 
eandru la Berlin spre a da tatălui un sfat 
negativ, părechea imperială linisoi grijile 
principesei printr’o telegramă datată 30 
Ootomvre, în oare se cji06ai °ă soțul ei face 
un saorifîciu pentru întreg imperiul.

Broșura adaogă, că împărătâsă aotuală 
nu e de loo vanitosă. In primă-vara anului 
.u888, când se apropia urcarea pe tron a 
soțului ei, ea a cjis : Tremur, oând mă gân- 
deso la aoâsta; eram atât de liberi și de 
fericiți. Soțul meu va avea să porte o răs
pundere grea și eu îl void avea mai puțin 
pentru mine*.

in cestiunea adunării din 6 Oct. c. a 
despărțământului il (Bran) al 

Asociațiunei.
Bran, 8 Nov. 1896.

Știm. D-le Redactor! Din incidentul 
-ținerii adunării generale a despărțământu
lui II al Asociațiunei transilvane în Bran, 
s’au scris în prețuita „Gaz. Trans." mai 
multe corespondențe, înoepând ou aoeea 
a d-lui T. d. C. publicată în nr. 222 a. o.

Am cetit ou atențiune tot ce s’a pu
blicat în aoestă oestiune și am ajuns la 
următorele constatări: a) Raportul d-lui 
T. d. C. n’a fost tocmai esaot, b) D-l pseu
donim „Dixi" este nemulțămit ou activi
tatea comitetului și a președintelui despăr
țământului și o) D-l preș. Garoiu, de sigur 
în presupunere, că d-l „Dixi" ar fi din 
Bran, în răspunsul D-Sale soarmână și veș- 
tejesce fără cruțare tot oe e brănân; inte- 
ligință și popor.

Asupra acestui răspuns al d-lui pre
ședinte stărueso în rândurile următore și 
voi cerca a-ml da semă, dâoă oele afirmate 
de D-Sa despre BrănenI sunt deplin mo
tivate și esaote. Mă simt dator a o faoe 
aoâsta, ca fiiu al Branului, și ar fi chiar o 
lașitate dâoă prin tăcere am consimți cu 
cele sorise despre noi.

Cine se va fi asouncjând sub anoni
mul „Dixi"? nu seiu, am, însă temeinică 
presupunere, că nu este brănân, dâr hotă- 
,rît lucru este, oă n’a avut drept afirmând, 

că d-l președinte „nu este bărbat cu dor 
de munoă și înaintare și oă numai îșl bla- 
mâză postul său atât de însemnat în frun
tea mișcării oulturale de pe teritoriul aces
tui despărțământ* 1.

Din aoâsta afirmare riscată a d-lui 
„Dixi“ eu deduc trei luorurl: 1) sâu că d-l 
„Dixi“ a avut în vedere o răsbunare per
sonală, 2) sâu că învidiându-’i posiția de 
președinte al despărțământului, ar voi să-i 
ooupe looul, 3) sâu a voit să ațîțe pe d-l 
președinte oontra Brănenilor, un metod 
aoesta praotioat și cu altă ooasie.

Dâcă aoâstă din urmă i-a fost inten
ția d-lui „Dixi“, pâte fi deplin mulțămit, 
căci și-a ajuns scopul în abundantă mă
sură. Pare-că plămădâla firei este comună 
tuturor, oăcl fiă-oine lingușit fiind, deși 
înțelege destul de bine, că nu are titlu la 
atâtea laude, totuși îșl gândesoe. Mă cam 
laudă guralivul ăsta, dâr... îmi cade bine, 
âr pe de altă parte, dâcă cine-va îți arată 
partea umbrosă a acțiunilor și ființei tale, 
deși ai convingerea, că vorbesce adevărul, 
amorul propriu, egoismul, te silesoe să-i 
ripostezi. D-l „Dixi“ a aflat cu cale a lovi 
în d-l Garoiu, și d-sa, voind să-i riposteze 
a lovit în BrănenI. D-l „Dixi“ va fi rîs în 
pumni, âr Brănenii au înghițit hapul. Așa 
4eu! par’ cam fi la 1 April.

Ași abusa numai de ospitalitatea On. 
RedacțiunI și paoiența on. oetitOrl a-șî 
pune-o la prea mare probă, dâoă a-șl refleota 
punot de punot la tâte cele susținute de 
d-l președinte. Mă voiîi mărgini deci, cât 
îmi va fi posibil.

D-l Garoiu oâ l0 adunarea des
părțământului din 1891 numai „<ji unul“ 
s’a înscris din Bran ca membru ordinar și 
în 6 ani s’a încassat din Bran numai „(ji 
doi fl.“ Care va să clică, după d-l Garoiu, 
Brănenii au contribuit la Asociațiune de 
oând s’au arondat de nou despărțămintele 
5-4-2 = 7 fl. Păi, așa să fiă ore, d-le Ga
roiu?

Lista de subscriere nu ocssiunea adu
nării din 1891 cred, că se mai păstrâză în 
arohivul despărțământului. Din ea se va 
vedâ, oă s’au încassat ajutore frumușele 
dela BrănenI. La adunarea din anul trecut 
în Tohanul veohiti s’au înscris și au solvit 
taxa de membrii ordinari mai mulțl Bră
nenI, âr cei 7 — 8 țărani din loo, ce erau 
presențî, „n’or dat chiar nyenyk" (zo lui 
Dumnezo), măcar că-i tot lăudațl.

La adunarea din Bran în anul aoesta 
s’a încassat suma de peste 100 fl. di: una 
sută și mai bine fl. și aoâsta nu dela Zâr- 
nescenl sâu TohănenI, ci mai numai dela 
urgisiții de BrănenI săraci. Dâr faptul 
aoesta l’a rătăcit și d-l T. d. C. și d-l Ga
roiu cu „Dixi“ ou tot. Chiar și numirea 
oficială a despărțământului Bran, a sohim- 
bat’o, poreolindu-1 desp. Zârnesol.

Proiectata esposițiă, dice d-l Garoiu, 
oă tot din pricina inteligenței din Bran, 
care a stat pasivă nu s’a putut aranja, ci 
„a lăsat puii fripțl să sbore pe dinaintea 
nasului".

D-l președinte este tot-odată și ad
vocat. D-Sa va fi sciut de sigur, și trebuia 
să ne spună din vreme și nouă, că pentru 
arangiarea unei esposiții trebue concesiune 
specială dela ministru de resort, una la 
mână; a dona, în anul acesta va fi sciind, 
că pe aid a grassat bdlă de vite și trans
portarea lor din o oomună într’alta a fost 
interdisă și a treia nici pâme nu s’au făout 
în vara asta.

Neajunsurile înșirate, nu nepăsarea 
Brănenilor, a fost causa, că am lăsat să 
sbore puii ou fl. 85 în câdă. Nu așteptăm 
noi, oa d-l președinte „să umble prin graj
durile Brănenilor, să alâgă vitele" măcar- 
că, între noi fiă cj's, câte-odată vine și pe 
neașteptate, nici „să caute prin lăzile fe
meilor".

Mai dio® d-l Gsroiu, că din „Higiena 
copilului" de d-l Stoica a desfăcut numai 
10 esemplare în Bran, âr din „Enciclope
dia română" nici unul. Cred, că va fi des
făcut D-Sa numai 10 esemplare, dâr cele 
multe le-a desfăout însu-șl autorul, care e 
la noi stabilit. Dâcă nu credeți, puteți în
treba pe d-l Stoica. Er „Enciclopedia" o 

putem noi prooura și dela editorul Krafft 

cu aoelașl preț, oeea oe unii am și fă
cut deja.

Ar mai fi o oestiune de deslegat și 
anulne: oă la adunarea din 6 Oct. n’au 
fost presențî și țărani. Vai! așa este! n’au 
fost țărani, e regretabil faptul, dâr să mă 
oradețî, oă nu inteligința brănână singură 
portă vina.

Cine j ounâsce posiția topografică a 
oelor 10 comune răslățite, cari oonstitueso 
Branul și depărtarea unora de flec! de klm. 
de centru, va înțelege, oă e aprâpe impo
sibil a aduoe țărani la o adunare, oare se 
înoepe la 4 âre p. m., ceea oe în Ootom
vre e mai cătră sâră, pentru-oă creștinul 
îșl face socotâia: Cum să mă întorc eu în 
cruoea nopții acasă, unde n’am pe nimeni 
mai de nădejde, să-’ml privegheze prin 
prejur ?

Te silesc! în fel și ohip să-1 înduplicl 
a veni la adunare, și dâcă totuși îți suc
cede să-l oonvingî, îți mai pune întrebarea, 
că acolo trebue să dai ceva ? Ii răspunzi 
da ! Se cam mai duoe, a bună sâmă vor- 
bindu-șl sieși: Da ’s sătul eu de date!

Nu ignoranța țăranului nostru, căci 
Brănânul, ca toți mărginenii, e deștep și 
isteț la vorbă, nu nepăsarea inteligenței, 
ci: comitetul, președintele, inteligența, toți 
de-a valma purtăm vina, unii mai mult, 
alții mai puțin, după cum ne țin chingile 
„duhului".

Am avut norocirea să vorbeso ou un 
valoros bărbat, care cu un zel febril și 
muncă desinteresată a lucrat și lucră în 
ogorul Asociațiunei, și am rămas uimit de 
resultatul, ce faptice am văcjut, că a ob
ținut prin comunele unde a umblat în in
teresul Asociațiunei.

Dâr noi ce facem ? Ce face comitetul? 
Pus’a vr’un membru al său vr’odată pi
ciorul în vr’o comună brănână, ou gândul, 
ca să dea ajutor preotului întru generali- 
sarea ideii de asociațiune? Vorbă să fiă! 
Ne poruncesce nurnai să adunăm popor în 
centru, unde d-lor pot veni comod, pe 
drum bun, der nicl-odată nu și-au luat os- 
tenâla a pătrunde mai adânc în Bran, a 
privi mai de-aprope poporul, ideile și as- 
pirațiupile lor. Și dâcă nu merg luorurile 
strună, se mulțămeec, ca prin articoll ten- 
dențioșl să arunce vina pe noi. „Nimic mai 
ușor decât aoâsta".... Domnii mei, du este 
așa?!

Asociațiunea transilvană este singura 
instituțiune, care primesce la sinul său de 
mamă iubitore pe toți Românii de aid, 
fără privire la confesiune, la stare socială 
și la sex, pe toți, pe toți fără deosebire. 
Ga fii datori suntem să-o iubim și spri- 
ginim, âr ca frați ou puteri uimite, ou dra
goste nefățarnioă, cu înoredere reoiprooă, 
punând umăr la umăr, vom putea delătura 
piedeoile de multe feluri, ce ne stau în 
cale, numai prin conluorare armonică și 
continuă vom putea plana terenul, astfel 
încât, binefacerile Asociațiunei să se pâtă 
revărsa peste întreg poporul româneso din 
patrie.

Ar mai fi înoă oâte ceva de obieo- 
ționat, la cele ce s’a soris despre adunarea 
despărțământul din Bran, dâr de-ocamdată.,. 
e târziu și vreau să încheiă.

Preotul Babeș.

ULTIME SOIRI.
Budapesta, 26 Nov. Astăcjl Ma

jestatea Sa a deschis dieta print’un 
mesagiu destul de lung, în care se 
desfășură problemele, ce se pun 
nouei camere. Mai întâiu vine re- 
solvarea pactului și a cvotei; după 
acesta convențiunea financiară între 
Ungaria și Croația, apoi reforma 
administrațiunei, autonomia biseri- 
cei catolice, congrua ș. a.

Se promite și luarea de mesurî 
„salutare" pentru crescerea profeso
rilor în interesul instrucțiunei pu
blice, cu alte cuvinte maghiarisarea 
preparandiilor. In fine se anunță o 
mulțime de proiecte de lege pe te
renul economic, financiar și militar.

Budapesta, 25 Noemvre. A_4l 
camera cea nouă a ținut prima s’a 
ședință. Președintele camerei a fost 
Alexandru Janicsari. Guvernamentali 
au apărut în numer covârșitor și cu 
fețele rîcjetore. Oposiția aprdpe dis
pare dinaintea mulțimei mameluci- 
lor. Se cetesce rescriptul ministrului- 
președinte privitor la deschiderea 
dietei. In numele partidei indepen
denților, Komiaty Bela declară, că 
ei nu vor merge la solemnitatea 
deschiderii în palatul din Buda. Ei 
cer ca regele se vină în parlament. 
Nu se vor duce la Buda nici pentru 
aceea, pentru-că castelul este împo
dobit cu stegul negru-galben. Br. 
Banffy a răspuns, că în rândul tre
cut independenții au făcut escep- 
țiunea, că regele este încunjurat de 
demnitari străini și că de aceea nu 
merg la castel. Se miră deci, acum 
când deschiderea solenelă figurâză 
dignitarl maghiari, totuși nu vor se 
ia parte la ea. Ministrul-președinte 
mai declară, că stegul negru-galben 
e în semnul familiei domnitore, și 
că deci el cu drept fâlfăe în vârful 
castelului; dâr este arborat acolo și 
stegul național, deci acusările lui 
Komiaty nu sunt basate. Majoritatea, 
firesce, au primit aceste declarațiuni 
cu aplause sgomotose. Ac|I dimineță 
Majestatea Sa a sosit la Budapesta, 
îndată după sosire a primit în au
diență pe ministrul-președinte Banffy.

DIVERSE.
Croitornl Zeitnng la Roma. Renu

mitul croitor ’Zeitung, oare cu oâțl-va ani 
înainte a călătorit într’o ladă la Paris, 
acum tot în modul acesta a visitat și ve- 
chia Romă. Se scrie din Roma, că croito
rul Hermann Zeitung a sosit în 23 1. o. 
la Roma pachetat într’o ladă. Lada, care 
a fost adresată unui compactor din Roma, 
a fost dusă la oficiul ’de vamă și aol pă- 
rându-se suspeotă a desfăcut’o și în ea au 
aflat pe escentricul croitor Zeitung, care 
se afla într’o stare de tot tristă. In mână 
avea un bilet cu cuvintele: „Hermann 
Zeitung croitor și fabrioant de oătnășl de 
oțel". Micul croitor a fost transportat la 
spital și după-oe se va însănătoșa va fi 
predat poliției. Direoțiunea căilor ferate îl 
va intenta prooes, sub titlul de despă
gubire.

Capelă antică sub pământ. De pre
sent se fee săpături în vechia oolină dela 
Magdeburg ou soop de-a afla sub pământ 
acea capelă, despre care faoe amintire că
lugărul Gaspar Ohr cam prin 1650, și oare 
se susține, că ar fi lângă mormântul îm
păratului Otto (936—973). Săpăturile se fac 
de cătră un batalion de pionerl și pănă 
acum s’a și dat lângă cosciugul de pâtră al 
lui Otto de un foișor suteran. S’au aflat 
osc și oăpăținl de om de mai multe mii 
de ani, forte bine conservate; și s’au mai 
aflat și alte multe rămășițe de edificii, cari 
tâte afirmă, că în ourând se va afla și ca
pela amintită.

Profeția curiosă. Se soie, că profetul 
din Delphi și pănă aoum era renumit în 
jooul de cuvinte ou ooasiunea profețiilor. 
Aoum de ourând profetul Brahmanilor a 
întreout în jocul de ouvinte pe toți ceilalți 
de pănă aoum. într’o cji 00 huse o mamă, 
care ceru dela profet să-i spună, ce va 
nasce: băiat ori fetiță ? Profetul îl răspunse: 
Fulrnaputri. Sentința aoâsta însă se pâte es- 
plica în mai multe înțelesuri, așa după oum 
voesol să o împărți. Dâoă cetim sentința: 
putrna putri, însâmnă: copil nu, copilă. Dâoă 
cetim: pufr naputri, însâmnă: copil, nu co- 
pilă. Er dâcă o împărțim în trei părți: puțr 
na putri, însâmnă : nu copil, nu copilă. Astfel 
respeotiva mamă îșl va soâte un înțeles după 
cum va voi, âr profetul înoă pâte fi liniș
tit, deâreoe ia tot oașul una din trei tre
bue să fiă adevărată.

Proprietar: KJf. Aura!
Redactor responsabil: Sregariu SSaior,
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Foulard-Seide 60 kr.
bis fi. 3.35 p. ZHet. — japanefifdțe, cfjnie*  
fifcfpe etc. in ben neueften Deffiins unb $at‘ 
ben, fomie fdjmarje, tuei^e unb farbige 
Jfîei»ne?>CB’^-SeÎ4&e con 35 fr. bis 
fi. ț^.65 p. ZTîct. — glaft, geftreift, farrterf, 
gcmufterf, Damafte etc. (ca 2^0 uerfd). <3>ual. 
unb 2000 uerfdjib. ^arben, Deffms etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — ZRufter 
umgebenb. Doppeltes Briefporto rtacfy ber 
Sdjroeij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg
(k. u. k. Hofl.J, Eiiriels.2

Cursul ia Svutrsai dsn ^iessa,
Din 25 Noemvre 1896.

Banta ang. de aur 4% .... 
R s sta de oordna ung. 4% . ■ • 
Liipr. oAil. fer. ung. in aur 4‘/2% • 
liapr. căii. fer. ung. în argint4l/2°/0 
Obiig. oS.il. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 
Bonuri rurale croate-slavone. . .
imprum. ung. ou premii .... 
Leșuri pentru reg. Tisei și Segedisi. 
Bonta 
Renta
Renta
Leșuri din 1860 .
Acții de ale Băncei au
Acții de-ale Bancei ung. de credit. 
Acții de-ale Băneai austr. de oredit. 
Napoleondori.............................
Mărci imperiale germane . . .

de
de
de

hârtie austr 
argint austr 
aur austr.

itr o -ungară

122.15
99.15

122.20
101.10
120.50
97.40
97.15

151 25
136.60
101.20
101.15
122.55
143.75
937.—
400.25
363.50

9.53 
58.72’/2

Tren 
j de 
persân.

Tren 
accel.

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

10.37
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

1 09
1.16

11.40
11.55

London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de cordne austr. 4%. •
Note italiene........................ . .

©O-OO-OO'-O’OO 
De recomandat la Cluburi do popice

Din 26 Noemvre 1896.
Bancnote rom. (Jump, 9.47 Vend. 9.50
Argint român. Cump. 9.43 Vend. 9.46
Napoleon-d’orl Cump. 9.51 Vând. 9.54

Galbeni Camp.
Ruble rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5u/0

5.61
126.-

58.30

100.75

Vend. 5.64
Vend. —.—
Vend. 58 80
Vend. —. —
Vend. 101.75

75'

On. 
totă 
tâte

Fopicârie de emă“
„La lirsu negna“.

Subscrisul c.u tbtă onbrea învită 
public asigurând, că 
silința a mulțumi pe 
privințele.

Cu deosebită

îșî va da 
bspeți în

stimă:

Mihael Schuller,
1113,2—2. restaurateur,

oo-o-o-o-oo-o-©

Amnciun
(mserțtai și reclame)

a se adresa subscrisei 
administrativ!. In casts! pu- 

unui anunciu mas: rmdt 
de odaia se face scărfemâsuij 
ca?0® cresce cu cât pubEScarea 
se face snraai de muSte=>ora.

Admiriistr. „Gazeta Trans. “

g
I

Prafmte-Seifflite wloll VerlteMle numai, deesi fiăăenre eutiâ. este jwove»|iată eu măreți «le 
ajjerao'e a lui A. Mali și eu subscrierea sa.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bale femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, co 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate 1 fl. v. a.

Falsificatele se vor urmări pe cale judecăwrescă.

K

și sape a lui MoIL 

VfâS’itîS hsJsi mimoi decă fiecare sticlă este provSdută cu marca de scutire și cu 
VGIIldUUU llllllldl, plumbul lui A. Moli.

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

1
X w
O
c

de a Sm M08S.
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

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

TTffîmiterea jpriiaeHjjals» prin
FaawacfistaiS A. WOJL1L,

c, și r. fnrnisor al curții imperiale Viena, TucliMen 9
Comande din provinciă se efectuezi dilnic prin rambursă poștală.

La depășite se se ceră anumit preparatele provetfute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

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

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 1 0©^H I89B

Budftțestft-Fredeal G Ba i r i ș — T u
Tren 
de

TrenTren
mixt, per sân. acc®l-

Tren 
de 

persdn.

Tren
mixt

Tren 
accel.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persân.

5.10
8.00

805
5.45
9.02

11.33
1.48
2.06
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2 52

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32'
8.21
8.40
9.09

10 40, 4 45
11.25T 5.39
HA.- 6.08
11.59 619
12.29 6.57
12.55 7.30

1 308
2.08
2.27
3.11
3.31
3.46
4.08
4.45
5 27
6 12
7.50
837
9.07
9.40

10.25
11.—
12.26

1 11
8 30

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

Y 
80S. | 
pl. Ipl.

’V

I
I

X

X
X
X

x
X

10.511
11.12
12.26
12.58

1.151
1.34
2.09
2 19
3 01
3.31
9.30

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

Olușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiuora .
Vințul de 
Ai ud

U8

Teiuș . .
Crăciunel . 
Blașiu . .
Micăsasa .
Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . . 
Feldidra

Spb 1 Brașov •

Ț Timiș .
v Predea 

sos. BucurescI

sos.

I pl-
Isos.

1.55
7.-
3.37
1.19

11.04
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

L|>
Ti. eipi.

Io
2 s §•a) u «

m
3.36
3.18

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

1111

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

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

T

i 12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06

5.58

7.08
6.39

/ PL 1
Isos.
î 1 

pl. )■

10.10 
10 05
9.39
9.12
5 35

5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

5.23
tr.pers.
 4.36
4.03.
2.55'
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6 33
5.57

5.20
4.14
3.32

6.20
8.10

T28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19 
,8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2.26
1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48
9.08
8.28
8.01
3.15

I

i

tren 
de 

person.

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

person.

tron 
de 

person.

tren
mixt

tren
mixt

tron 
do 

person.

733
7.53

11 -
11.20

5.-
5-20

T
♦

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

10.30
10.10

3.20
3.00

10.21
10.41 î 5.05

4.45
9.12
8.52

©tegișa-mică, — SSâSsăhi — AvHg —
tren 
de 

person.
Tren 
mixt

tron 
de 

persân,

tren 
mixt.

tren
mixt

Tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

tren 
de 

persân.

3 13
3 39
I

pl. Copșa snica . sos. 
Ocna . . .

908.1 c,.. .. | P!.
pl. 1 Sltmu • • • (sos.

Avrig . . .
sos. Făgăraș . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02

3.05
1 27 

12.57
o> câ
* £
S a
3 (>

2.20
3.57
4.19

4 45
6.35
7.01

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15

1 6.25 12.35
11.01
10.30
8.57
7.16

5.07
4.40

4.34
6.16
8.42

2.05
3.58
6.35 3.28 4.30

trenu 
mixta

trenă 
mixtă

trenă 
mixtu

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
mixt

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

©iicerdea — €>ș®rSneîu — KLegla.-s&sesc.
Tren 
mixt

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

perain.

Tren 
de 

persdn

Trenu 
de 

pers6n.

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
de 

peTsdn.

Trenă
mixtă

2.30 8.10 3.11 10.59 • pl. Cucerdea . . 80S. 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . • 7.02 1.58 7.38 9.59
4.12 9.37 4.37 12.26 Cipău . . 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS. ]

Oșorhei .
(pl. 5.34 12.25 5.50 9.54

5.40 10.42 5.36 pl. J • (sos. 9.20 5.04 9 35
1 7-14 12.16 7.14 td

80S. Regh.-săs.. . pl. 4 7.54 3.30 8:05
stațiunilor sunt a se cetiînsemnate în stângaNotă: Orele 

însemnezâ <5rele de nopte.

5.30
5.42
6.06

trenu
mixtu

trenu 
m ixtn

8.35
10.28

4.55
6.36

4.50
4.34
4.10

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

trenu 
mixtu

tren 
mixt

trenă 
mixtă

Simeria .
Cerna .
Hunedorai

a« a s ti a* î ț a

10.25
10.05

9.38

trenă 
mixtă

7.44
6.20

fi® w r e ș - «u «4 «« ș
i Brașov

Zernești

ești

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenă 
mixtă

trenu.
mixtu

1.29
12.05

4.-
5 03
6 48
7 38
8.33
9 07
9.59

j 9.10 4.20
§10.28 5.35
£12 41 OJ *
s*  1.54
| 3.02
§ 3.41
«•4 55
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Mureș-Ludoș . . . . 
Z a u.............................
Țagu-Budatelio . . . 
St. Mihaiu de câmpie . 
Le chin ța........................
Ș.-Măghiăruș . . . , 
Bistrița................... ....

6 6.46
5.49

A cri 
a e

£ 3
6 s

7.21
6.24
4.50
3.44
2.48
2.01
1.16

o <!Z 
Sg g 
E.SS

9.4(1
8.46
7.43
6-52
5 55

Ssfoaiia— C i g n & di e.

6.20 11.25 5. T Arad ........................ A 10.43 3.44
7.08 12.15 6.14 Vinga.................... 1 9.42 3.01
8.01 1.10 7.39 1 Timișora.................... | 8.20 2.—

12.47 8.47 12 27 510 V Seghedin........................ 1 6 05 2.30 10 05

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

trenă 
mixtă

8igfinSș®ra—Odorheiu-sfecuesc.
trenu 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă
mixiu

trenu 
mixtă

2.15
2.27
2.51

7.10
6.57

pl. Sibiiu . sos
„ Selemberk „
„ Cisnădie pi li 6.36

9.20
9.07
8?46

3 22
3.54
6.20

11.08
11.48

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

Sighișora . . . 
Rașfaleu . . .

1.59 Odorheiu-secuesc^
de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


