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Acțiunea diplomatică în Orient.
In dieta ungurescă a venit în 

diacusiune situația esterioră, în urma 
unei interpelațiuni, despre care ra
portăm mai jos. Ministrul-președinte 
Banffy a răspuns Ia afirmările inter- 
pelantului, că nu s’a schimbat nimic 
în situația esteribră. A vorbit de 
desvălirile darului bismarekian ca 
de un fapt mai mult de importanță 
istorică, der n’a atins cu nici un 
puvent încurcăturile orientale, cu 
tdte că deputatul Polonyi a accen
tuat în interpelarea sa, că în Orient 
fierbe și clocotesce, și că tote sem
nele arată, că am sta în ajunul 
unei resolvărl a cestiunei orientale.

Nu voim se cercetăm, întru cât 
punctele din interpelația lui Polonyi 
sunt temeinice ori nu. Ceea ce a 
susținut el însă cu privire la stadiul 
critic, în care se află cestiunea orien
tală, este pe deplin justificat prin 
evenimente.

Nu mai încape nici o îndoâlă, 
că de-un timp înebee diplomația este 
în plină acțiune, — care ca tot dăuna 
e secretă, — cu privire la resolvarea 
gravei cestiuni, ce mesuii se se ia 
țață cu Turcia și anarchia, ce dom- 
nesce acolo, și cum se se împace 
mai bine interesele, atât de diver
gente ale marilor puteri în fața eve
nimentului decisiv, ce se așteptă în 
viitor, al căderei imperiului Sulta
nilor și al disolvărei împărăției tur- 
cescl.

Adevărat, că dela ultima călă
toria a Țarului prin Europa, s’a lă
țit credința, că Nicolae II, ca un 
„principe al păcii“, ce vre să fiă, 
țintesce de-ocamdată numai și nu
mai la susținerea stării de pănă 
acuma în Orient. Acăsta a spue’o 
și 1a. Viena și la Berlin, Londra etc.

S’a mai asigurat din tăte păr
țile, că s’a stabilit o înțelegere în

tre Rusia și Austro-Ungaria pe basa 
susținerii statului quo în Peninsula 
balcanică.

Adevărul însă va fi și aici la 
mijloc. Rusia voesce să mai lun- 
găscă vieța imperiului lui Abdul 
Hamid la Bosfor, pentru-că încă nu 
s’a putut înțelege cu Anglia, cum 
să împartă moștenirea turcescă. In 
realitate însă numai la întărirea Sul
tanului Rusia nu e dispusă să con- 
tribue.

Intr’aceea diplomația englesă nu 
stă nici un moment liniștită. Ea 
agită mereu cestiunea și par’că cu 
tot adinsul ar voi s’o încurce și mai 
mult de cum este, ca să pătă apoi 
John Bull, cu atât mai bine să pes- 
cuescă în turbure.

Foile englese susțin acum, că 
s’ar fi întâmplat lucru neașteptat și 
s’ar fi stabilit o înțelegere între 
Rusia și Anglia, cei mai contrari în 
Orient. Se vorbesce, și se scrie mai 
mult, că aceste două mari puteri ar 
fi convenit să se deschidă Darda
nelles corăbiilor de răsboiu ale tu
turor națiunilor, 6ră Rusia să ocupe 
provinciile armene ale Turciei.

Decă este ori nu adevărat, că 
s’a învoit Rusia cu Anglia într’un 
fel, nu se scie sigur; pbte că e nu
mai o manevră a foilor englese lă
țirea unor astfel de faime, ca să să- 
dâscă neîncredere între Francia și 
Rusia. Pbte însă, ca ele să fiă mult 
basate. Semne ar fi, că se petrece 
ceva, ce semănă a înțelegere între 
puterile cele mai de-aprope intere
sate, și acestea sunt mai întâiu 
Anglia și Rusia, er în ce privesce 
Peninsula balcanică și Austro-Un- 
garia.

Foile englese au mai lățit și 
faima, că marele duce Nicolae Nico- 
laevicl, care a fost de curând la 
Viena, ar fi avut misiunea dela Ța
rul, să presente împăratului Austriei 
un plan, cum ar fi să se împartă 

Turcia și că acest plan ar fi fost 
aprobat în Viena. Va fi iară în
doâlă, prea esagerat a crede, că ar 
fi ajuns lucrurile deja la punctul de 
împărțire. Der cum că se pregătesce 
ceva însemnat cu conlucrarea diplo
mației rusesc!, austriaco și englese, 
se pbte conchide nu numai din îm
prejurarea, că marele duce Nicolae 
a fost fbrte satisfăcut de resultatul 
visitei sale la Viena, dârși de-acolo, 
că pe timpul petrecerei sale în ca
pitala austriacă a fost chiămat dela 
Londra ambasadorul austro-ungar și 
că tot pe-atunci au fost dese con- 
ferențe între împăratul și miniștrii 
comuni, și s’a ținut și un consiliu 
de resbel.

Cum-ca diplomația este în de
plină acțiune cu privire la cestiunea 
orientală, se păte deduce și din în
tâlnirile, ce au urmat așa de curând 
una după alta între împăratul Aus
triei și domnitorii statelor dunărene, 
visita împăratului la Bucuresci, vi- 
sita regelui Serbiei la Bucuresci, apoi 
la Viena și Roma; de-asemenea și 
visitele regelui Greciei și ale prin
cipelui Bulgariei tot la Viena.

E de altă parte evident, că atât 
Anglia, cât și Germania fac încer
cări de-a vîrî neîncredere în Fran
cia și Rusia. Fbrte mult va atârna 
deci dela direcțiunea, ce-o va lua* 
politica rusescă, precum este neîn
doios, că o eventuală înțelegere în
tre Rusia și Anglia ar fi decisiva 
pentru resolvarea întregei cestiuni 
orientale.

CRONICA POLITICA.
— 22 Noemvre.

țfiarul „Reichswehr* din Viena a- 
dnoe soirea, că guvernul ungureso a de
nunțat convențiunea vamală și comercială 
cu Austria. Și „Nene fr. Presse“ aduce 
uodsta soire; spunând, oă după informațiu- 
nile sale și guvernul austriac a voit să de

nunțe convențiunea, der cabinetul unguresc 
a trimis mai ’nainte nota, prin care a de
nunțat convențiunea. Și la 1876 Ungaria 
a făcut pasul cel dintâiu, când ou denun
țarea oonvențiunii vamale și comerciale. — 

„ Alkotmâny* orede, oă denunțarea 
grăbită a oonvențiunei din partea guver
nului ungureso este o nduă tactică a lui 
Banffy, oare de-o parte are în vedere ur
carea ovotei, de altă parte întărirea vacjei 
lui Banffy dincolo de Laitha. „Etă ce tare 
sunt*, puternioul acrobat aid acasă— 
„Etă ce cuminte sunt*, <hoe el la Viena. 
„Printr’asta Banffy face se crâdă pe cei de 
acasă, oă a făout totul în interesul scărirei 
ovotei, er pe cei din Viena îi face să oredă 
oă a făcut tot posibilul în interesul urcărei 
ovotei. Asta-i taotioa lui Banffy. Ungaria 
va avea dăr eă mulțămâsoă acestui om „pu- 
terniou, că cvota ei nu se va ridica mai 
sus de 36%. Austria însă va avea să mul- 
țumâscă lui Banffy celui „înțelept*, că a 
făout ca Ungurii să primesoă o sarcină mai 
mare ou 6—8 milione fl. Aoâsta e taotioa 
lui Banffy 1“ *

țharul engles „Standard11 află, că 
Nelidoui, ambasadorul rusesc dela Gonstan- 
tinopol, va duce la palat o scrisore auto
grafă a Țarului cătră Sultanul. In aoăstă 
sorisdre sunt înșirate punct de punct pro
iectele guvernului rusesc pentru regularea 
relapunilor turcesc!. In Rusia se sperâză, 
oă aceste propuneri Sultanul le va comu
nica imediat ou puterile mari, dâr neîn- 
templându-se acăsta, Rusia stăruie să ia 
ea însă-și în mână regularea definitivă a 
relațiunilor înouroate ale Turoiei. Rusia 
vrea ou ori-oe preț să oăștige dela Anglia 
garanța, ca prin Dardanelle să potă treoe 
numai corăbii rusesc!. Aoăsta vrea să-o do- 
bendăsoă, astfel că Franoia nu va mai 
pretinde regularea oestiunei egiptene.

♦
Soirea lățită de unele foi germane 

despre un tractat secret, ce ar fi esistat 
între Italia și Rusia e deolarată din par
tea guvernului italian de falsă și nobasată. 
Aoea faimă să se fi născut în urma unui

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

„Cartea negră“.
Unde dai și unde crApă. 

Prov. român.

Răspuns la „Cartea negră^ (A „fekete kt>nyvu), 
scrisă de br. Ștefan Kcmeny junior în 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef în numerii 
121—131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszâg* 

din Budapesta.
De Axantie Severn.

1'1) (Urmare).

Decă Camilo Vagner ar fi fost așa 
pătimaș și șovinist cum se arătă asseso- 
rul Szalantzi cu ocasiunea ascultărei mele 
în causa lui G. T. Bunduca, care pentru o 
nimica totă după ascultare mă dete pe 
mâna haiducului să mă aresteze, ce s’ar fi 
ales de sănătatea și capul meu, stând 4 ani 
în închisore preventivă, și cine m’ar fi 
desdaunat de perderile ce ași fi suferit în 
atâta timp ? Mare adevăr ne-a lăsat G. Ba- 
rițiu pus pe hârtie când a dis:

Justiția la noi — în Transilvania1) — 
se face după naționalitate, religiune și 
confessiune! Ecă deosebirea între regimul

’) Și în Ungaria. — Nota culeg. 

și justiția nemțescă și ungurescă, Mai bine 
un absolutism drept, decât un constituțio
nalism fals.

Ca să nu credă cine-va, că scriem 
povești ori basme, decopiăm aci resoluțiu- 
nea Curții supreme din cuvânt în cuvânt. 
Etă-o:

Vom kk : Kreis Gerichte, zu Clausenburg. 
Dem Herrn Axentie Severn în Carlsburg.

Exoffo
Z. 3077

crim.
Der h. kk: Oberste Gerichtshof hat 

lăut h. obergerichtlichen verstăndigung vom 
10-ten November 1. I. Z. 11023 mit hoher 
Entscheidung vom 21-ten Oktober 1. I. Z. 
9588 die Berufung der kk: Staatsanwalt- 
sohaft gegen die obergerichtliche Entschei
dung vom 15-ten Juni 1. I. Z. 5279 zu 
folge welcher die vom kk: Kreis Gerichte 
zu Klausenburg am 21-ten Mai 1. I. wider 
Axentie Severu wegen Verbrechen des Mor- 
des eingeleitete Special Untersuchung ein- 
gestellt wurde, zu verwerfen befunden, 
wovon Sie hiemit verstăndiget werden.

Oeksner m. p.
Aus dem Rathe der kk: Kreis Ge- 

richtes.
Kkiusenburg, am 25-tem Nov. 1857. 

Kull m. p.
Z. 3077

crim. L. S.

După tote acestea, deca ași voi să 
calc și eu, pe calea, care au bătut’o redac
torii dela „Magyarorszâg*, cari în loc de-a 
combate afirmarea mea, — că Iancu nu 
numai n’a fost respins dela audiență de 
înălțatul împărat, ci a fost provocat prin 
mine, prin D-l Moldovan și Episcopul Șu- 
luțiu în scris, ca să se presenteze și să-și 
arate lealitatea împăratului — au răspuns 
cu „Cartea negră“, cu o sumă de incrimi- 
hațiuni, de can ți-se scolă părul în cap, 
și cari, aduse și reduse la adevăratele cifre, 
și cunoscând circumstanțele între cari s’au 
petrecut, nu l$-a negat nici Iancu, nici 
eu, și nici un scriitor român, ba demnul 
de sempiternă memoriă George Barițiu le-a 
și stigmatisat după cum se cuvine1). Aceste 
atrocități, crime, desastre, incendii, masa
crări și. omoruri scrise și descrise așa, cum 
s’au întâmplat, vor apără cu totul în altă 
lumină, negre cu adevărat, der nu și glăn- 
țuite și lustruite. Mi-ar fi fost mult mai 
ușor a mă apăra pe mine, colegii și ne- 
mul, cărui aparțin, cu asemenea, pbte și

’) VedI „Părți alese din istoria Transilva- 
niei“. Volum. II, pag. 346. Stefan Kemeny, cunos
cut ca cel mai înfuriat vrășmaș al națiunei ro
mâne, cum l’a descris după morte Otves dela Arad 
în „Pester Lloyd'1. — Aut. 

mai mari incriminațiuni, și începând cu 
măcelărirea și terîrea prin noroiti pe prin
cipalele strade din Pesta a gen’eralului tri
mis comisariu Lambert pe podul dintre 
Buda și Pesta, nu de săteni neculțl și fără 
de carte, ci de cel mai cult popor al capi
talei Ungariei; să spunem: cum baron 
Banffy cu Secuii săi au împușcat, la Mi
halț 12 Români, rănind pe alțl mai mulțl 
numai pentru-că au reocupat o proprietate 
a lor, ce le-o luase cu puterea diregăto- 
rul comitelui Eszterhazi. Cum asemenea br. 
Toroczkay la Lona, prin comisarul Sil- 
vasi; împușca 23 Români, numai pentru-că 
unul din ei avuse curagiul să dică, că ei 
dau cătane împăratului, der lui Kossuth 
nu; cum Georgiu Apor spândurâ la Iernut 
27 de Români.

Să continuu apoi cu incendiarea Re
ghinului cu mâna lui Berzentzei; se înșir 
și eu cu numele pe cei 4425 Români, pe 
cari neavend arme i-au omorît Maghiarii 
în 1848-49.

Nu o fac, ci atât redactorii lui „Ma
gyarorszâg*, cât .și pe cetitorii acestora îi 
îndrept la „Părți alese din istoria Transil
vaniei* volum II pagina 494—504, scrise 
pe 10 pagine octav mare, la care loc se 
găsesce și numărul Maghiarilor omorîți de 
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artioul din „Opinioneu, oare s’a ooupat ou 
destăinuirile lui Bismark și în oare s’a 
susținut, că și Rudini la 1891 s’a străduit 
să se apropie de Rusia. Ou tbte oă „Opi- 
nione“ a deolarat de inooreot tratatul se
cret germano-ruseso.artioulul acestui cjiar, 
totuși a dat prilegiu ia o astfel de neînțe
legere. Intr’aoea Rudini și Visoonti Veno- 
sta au deolarat repețit, oă modul de reasi
gurare întrebuințat de Bismark, deușii nu 
numai că nu-1 consideră ca vrednio eă fiă 
urmat, oi din oontră oa „forte puțin edifi
cator14.

»

Din Belgrad se telegrafâză, că dimi- 
siunea ministrului-președinte Novako*icl, se 
pbte privi deja ca fapt împlinit. Cabine- 
tul-NovakovicI este în modul cel mai hotă- 
rît desavuat prin faptul, că regele Serbiei 
a oălătorit la BucurescI, Roma și Viena. 
Să presupune, oă va veni la putere un mi- 
nisteriu Simicl-Franassoviol.

S’a schimbat situația esterioră.?
(Interpelația lui Polonyi in dietă,)

In ședința de MerourI a Camerei un
gare deputatul Polonyi a interpelat pe mi- 
nistrnl-președinte ou privire la situațiunea 
esterioră.

Polonyi Geza întâiii întrebă, de oe 
în discursul tronului nu s’a făcut nici o 
amintire despre raporturile cu statele stră
ine? Dâcă, cjice el, dela 6 Oetomvre, oând 
s’a închis dieta nu s’ar fi întâmplat nimio 
— dâr s’a întâmplat — nici atunci n’ar fi 
justificată o asemenea procedure, deoreoe 
e olar, oă declarațiile prea înalte făoute la 
închiderea unei diete nu pot servi ca ba«ă 
a discusiunei în aoea dietă, pentru-oă ea a 
fost disolvată.

Acâst.a însă nu se unesce nici ou 
praxa, nici ou faptele de pănă acuma, âr 
dela 6 Oetomvre s’au ivit și cestiunl pon- 
derbse, așa oă s’a arătat din di în cji mai 
mult, oă oestiunea orientală fierbe și clo- 
ootesoe, așa că se pote conchide la o apro
piata resolvare a ei și nimeni nu va trage 
la îndoială, că marea oestiune a viitorului 
statului și națiunei maghiare stă în strînsă 
și tare legătură cu resolvarea cestiunei 
orientale.

Afară de acâstă în 24 Oetomvre 1896 
'„Hamburger Nachrichtenu a publicat astfel 
de destăinuiri, cari în Ungaria au trebuit 
să sgudue pe fiă-care cetățân adevărat în 
încrederea, ce a pus’o în tripla alianță (Ade
vărat așa e! în stânga).

Tbte aceste dovedesc, oă dela închi
derea dietei tocmai cu privire la raportu
rile esteribre s’au întâmplat schimbări. Po
lonyi mai bănuesce, că prin eliminarea pa- 
sagiului privitor la situația esteribră, gu
vernul ar fi voit să arate, oă aceste oes- 
tiunl se țin de delegațiunl ca forul lor 
competent.

In fine Polonyi vorbesoe mai pe larg 
despre desavantagele triplei alianțe și cere 
să se dea pe față modalitățile alianței ger-

Românl, fără a fi avut arme, în suma de 
165, âr al Sașilor omorîțl de Unguri 252.

Bate tare la ochi micul număr al 
Ungurilor omorîțl de Români, pe lângă 
cele ce cuprinde „Cartea nâgrău a baro
nului Kemâny și pe lângă spusele cocone- 
lor, ale căror plânsorl cătră înălțatul îm
părat reproduse dânsul ca să-l publice Hen- 
taler după 46 ani.

Dâcă însă cifrele arătate mai sus, 
eruate, după cum ne spune Bariț, de pre
tutindeni, cu liste oficiose publicate de 
„Wiener Zeitung“, autenticate de tribuna
lul militar din Clușiu, prin auditoriu Trau- 
schenfels, și la Viena prin Majorul Sauer 
nu vor fi esacte pentru Maghiari, atunci 
ele nu sunt esacte nici pentru Români, și 
decă Românii nu ar fi omorît în 1848—49 
numai 165 Maghiari, ci de două seu chiar 
de trei-ori atâția, tot ar pute fi mulțămițî 
și destul de răsbunațl acești 3— 400 Ma
ghiari cu omorul celor 4425 Români. Cu 
atâta mai vârtos, că nu noi seu ai noștri, 
ci ei și ai lor au început cu „Umo, vagy 
halăla, ei au început cu Mihalțul, Luna, 

mano-rusescl, ou atât mai vârtos, ou oât nu 
se pbte soi, oe tratat seoret mai pbte eși 
la lumina 4iki după mbrtea actualului oan- 
oelar Hohenlohe.

Interpelația constă din șâpte puncte. 
Punot 1 întrâbă de oausele eliminării din 
Mesagiu a pasagiului privitor la situația 
eBteridră. Punot 2 întrâbă, dâcă sunt semne, 
oă în viitorul cel mai apropiat s’ar putâ 
turbura pacea? Punot. 3, 4, 5 și 6 se re
feră la tratatul seoret dintre Germania și 
Rusia, care a durat pănă îu tbmna anului 
1890 și întrebă pe guvern, dâcă are cu- 
nosoință despre el și cuprinsul lui?; dâoă 
ministerial de esterne a avut soire despre 
înoheierea lui ?; dâcă guvernul crede, oă 
se pbte uni aoel tratat seoret germano-ru- 
seso ou alianța încheiată la 7 Oct. 1879 
între Austro Ungaria și Germania? In fine, 
(p. 7) dâcă guvernul s’a liniștit despre 
aoeea, oă împăratul german și regele pru- 
sesc n’a încheiat dela 1890 încooe cu Ța
rul Rusiei un astfel de tratat, oare s’ar 
împotrivi cu tratatul, ce formâză basa tri
plei alianțe cu spiritul și scopurile lui?

Ministru-președinte Banffy dice, oă 
nu pbte răspunde în merit, oăol oestiunile, 
oe le-a atins deputatul Polonyi, nu numai 
oă suut complicate, dâr sunt și de mare 
însemnătate. Pote să spun înainte — tj'ce 
— că esența espunerilor lui Polonyi pre
cum văd, se îndreptâză în contra triplei 
alianțe. Fiind deci vorba de astfel de oes- 
tiunl, veți atia deci, natural, că pentru mo
ment nu pot să răspund în merit. (Apro
bări în drâpta). Aflu totuși de lipsă să răs
pund oeva la prima întrebare a interpela
ției (Să aucjtm !)

Onorată Cameră! Un disours al tro
nului e dela început și pănă la sfîrșit ceva, 
pentru oare răspunderea .cade asupra gu
vernului și cestiuD°a cum s’a pregătit, cum 
s’a compus, cine l’a compus, oe s’a 4is Ș1 
ce nu s’a cjis în discursul tronului nu pbte 
pbte să vină în disouțiă. țViue aprobări în 
drâpta).

Pe guvern cade totă răspunderea și 
el o și primesoe. Dâcă nu s’a amintit nimio 
privitor la raporturile esteriore, aoâsta nu 
b’a făcut cu vre-o intențiune. Căol dbră 
odor, cameră nu va orede, că am făcut să 
înceteze o pvaxă vechiă, când nu era lipsă 
de acesta, Nici nu se putea să ne punem 
o astfel de țintă, ca să eliminăm dintre 
obiectele de desbatere ale Camerei cestiu- 
mle esteribre, căci, preoum dovedesoe esem- 
plul, nu s’a qis nimio în Mesagiu despre 
aceste cestiunl și acum d-i Polonyi totuși 
vine cu o interpelația în cestiunl esteriore, 
(Ilaritate și aprobări îu drepta.)

Polonyi: La acâsta nu v’ațl gândit! 
(Ilaritate.)

Br. Banffy: Guvernul n’a aflat de lipsă 
de-a repeta din nou, ceea oe corona a 
spus înainte ou câte-va săptămâni în dis- 
oursul tronului, cu oare a înohis dieta tre- 
oută. Printr’asta a dovedit guvernul, că 
din parte-i n’a văfiuc în raporturile esteri
bre o astfel da schimbare, a căreia amin-

Bradul etc.; ei s’au adunat armați la Sân- 
gătin; ei au amenințat pe Români; ei au dat 
primele focuri la Zlagna; ei au mers de 
trei-ori nechiămațl la Abrud.

Pretutindenea ei și nicăirl noi. Apoi 
dâcă ei ne-au atacat și noi ne-am apărat 
și i-am tocat, pentru ce ne mai trag la 
răspundere ? Pentru ce mai desfundă rănile 
abia cicatrisate?

Da! ei vor să propage ura și să pro- 
voce răsbunarea Maghiarilor și Săcuilor 
asupra Românilor pentru un resboiiî viitor 
și sunt atât de scurt văzători, de nu ob
servă, <?ă arma, ce vor s’o folosâscă contra 
nostră, are două tăișuri: un tăiș provocă 
ură și răsbunare, celalalt pbte încuragia pe 
cei ce au comis atrocități și omoruri să 
mai comită și cu altă ocasiune, pentru-că 
— după cum arată „Cartea cea nâgră“ — 
„afară de doi, toți aceștia, nu numai au 
rămas nepedepsiți, ci au fost și remune
rați și distinși cu Cavalerii14.

Unde dai și unde crâpă!!
(Va urma.) 

tire să fi fost de lipsă, âr aoum, în mânia 
motivării- oelei lungi a lui Polonyi, trebue 
să susțin, că o astfel de sohimbare nu s’a 
făout dela disoursul tronului din 6 Ootom- 
vre îneboe; oând adecă s’a înohis dieta. 
(Sgomot în stânga eBtremă. Voci: S’a 
schimbat în mod esențial!)

Destăinuirile cjiarului „Hamburger Nach- 
richten* nu sunt fapte, oarl să fi putut 
schimba politioa esterioră, său raporturile 
esteribre. Destăinuirea se referă numai la 
evenimente din timpurile anteriore; a-șl 
putea kjioe, că le putem da numai o im
portanță istorică.

Acesta a fost motivul, pentru oare 
guvernul n’a aflat de lipsă să se ocupe de 
situația esterioră. N’a făout’o însă cu vr’un 
scop anumit, oăol soie prea bine, oă §. 8 
al art. de lege XII din 1867 stabilesee 
dreptul, oe este reserv&t guvernului ungu
resc în conducerea afacerilor esteribre și 
praxa urmată dela 1867 înebee arată aoea 
măsură, în oare oestiunile esteribre se pot 
desbate și se desbat în acâstă Cameră. 
Despre sohimbarea său mărginirea acestei 
nraxe niol vorbă nu pbte fi, guvernul la 
așa ceva nici nu s’a gândit (Aprobări in 
drepta).

In oe privesoe oelelalte pnnote (2 — 7) 
din interpelația lui Polonyi, ministrul-pre- 
ședinte declară, oă va răspunde la ele mai 
târejiu, întru cât adecă va putâ să se pro
nunțe asupra unor afaceri atât de diplo
matice.

Polonyi: Ia ou satisfaoțiune la cu- 
noscință aoea declarare, oă guvernul n’a 
avut intențiunea să știrbâsoă competența 
parlamentului unguresc în credința, oă afa
cerile esteribre sunt a se aduce numai 
înaintaa delegațiunilor...

SOIRILE OBLEI.3
— 22 Noemvre.

Părechia princiară română. Principele 
moștenitor și prinoipesa României se vor 
întbrce în țâră cjilele aceste.

— o—
In temnița dela Seghedin, după oum 

îșl vor aduce aminte cetitorii noștri, a in
trat ou finea Jui Oetomvre o. și zelosul 
preot din Henig, d-1 Nicolae Munteanu, oare 
a fost condamnat, pe lângă amendă în 
bani, la două Juni înohisore de sfat sub 
pretextul obiolnuit al „agitațiunei44 în con
tra națiunei maghiare, ce l’ar fi săvîrșit 
prin aoeea, că a lăsat să se propună în 
școlă și cântări ca „Deștâptă-te Române14, 
„Doina14 celor închiși la Seghedin eto. D-1 
Munteanu se va libera din înohisore la 31 
Decemvre st. n. După cum ni-se sorie însă, 
organele stăpânirei au luat măsuri, oa să 
nu-i fiă d-lui Munteanu perina mole dio! 
după ce Be va întbrce din înohisore, pu
nând ia oale eseouții peste esecuții asupra 
sa pentru pedepsa în bani, ce ’i s’a dictat 
in proces, pentru cheltuelile procesului etc. 
tinejând astfel la ruina materială a sa și a 
familiei sale. In astfel de împrejurări, 
pbte ori cine să-șl înohipuâscă, în ce 
situațiune critioă se află acest preot per- 
seoutat, oare mai e și tată a patru co
pii miol.

—o —
Emigrări. In ținuturile din Nordul 

Ungariei, sorie diarul „M-g.“, au înoeput 
locuitorii a emigra cu droia. Se 4’00, oă 
sunt agențl, cari îndâmnâ poporul și adună 
bani dela'el, âr când observă, că sunt în 
pencul, fug. Fisolgăbirăul Baraj thy a de
ținut 41iole aceste 17 emigrunțl la gara 
din Muncaoiu și i-a escortat înapoi, în co
muna Zsedenykovâr. La aoâsta fbia ma
ghiară „Aikotmany44 face observarea, că 
pe lângă agențl, causa principală, că lo
cuitorii din Ungaria emigreză în masse, 
sunt dările prea mari, oarl din ce suut des
tul de grele, se mai imulțesc în continuu, 
âr poporul serman nu le mai pbte suporta. 
Va să 4'°â sunt și între Maghiari, oarl re
cunosc, oă adevărata causă a emigrărilor 
este miseria și nu alt-oeva.

—o —
încă un proces pentru „agitația41 

s’a pertractat alaltăerl înaintea tribunalului 
din Sibiiu. Aousațl erau țăranii români: 
Ioan Podea și Const. Mahala din Săoădate, 

cari ambii au fost arătațî — din partea 
uuui gendarm ungur și. a unui Român re
negat, ou numele Vaszy Gyărgy, oare aoum 
este jurat și detectiv al poliției din Buda
pesta, — că în 1894 au oântat într’o câr
ciumă din Avrig mai multe cântări națio
nale și oă ar fi „agitat14 în contra Ungu
rilor. Apărător al țăranilor a fost d-1 ad
vocat loan de Preda. Unul dintre aousațl a 
fost achitat, âr I. Podea a fost osîndit la 
2 luni arest, 5 il. amendă și plăiirea chel- 
luelilor de proces. E de observat, că în de
cursul prooesului s’a constatat despre ambii 
țărani, că au fost chirchilițl de beutură, er 
martorii au șovăit în fasionările lor.

—o—
Furtul de dinamită dela Porțile de 

Fier. La rândul său am fost făcut și noi 
cunoscut oetitorilor noștri furtul de dina
mită dela Orșova din ajunul inaugurării 
Porților d$ Fer. Faptul a produs mare 
sensațiă, debre-oe s’a fost lățit vestea, că 
dinamita a fost furată ou scop de-a săvârși 
un atentat SuspeoțI au fost Rista Cioviol și 
Iovau MilanovicI, ambii din Serbia, cari 
au și fost deținuți. După oum se scrie din 
Caransebeș, s’a pornit cercetare contra aces
tor Sârbi, dâr neputându-se adeveri, oă ei 
au furat dinamita, cercetarea s’a sistat și 
acusații au fost puși în libertate.

— o—
Osînda de patru luni închisove, la 

oare a fost condamnat d l Andreii! Balteș 
ou ocasiunea prooesnlui din urmă al „Fo- 
iei Poporului11, este aprobată și din partea 
Curiei, oare în ședința de alaltăerl n’a voit 
să ia în oonsiderare reoursul de nulitate, 
ce fusese insinuat verbal, dâr nu s’a înain
tat și în scris.

—o—
Guvernator al Băncii Naționale ro

mâne a fost numit din nou, pe un period 
de un an, d-1 Anton Carp, actualul guver
nator.

— o —
Noue școle pe Domeniul Coronei. D-l 

Kalinderu, administratorul Domeniilor Co- 
rbnei române,, a visitat în săptămâna aoâsta 
Domeniile de Mălini, districtul Suoâva, și 
dela Bioazh, districtul Neamțu, pentru a 
inaugura acolo două olădirl de șoblă nouă, 
oonstruite pe spesele administrațiunii ce-o 
dirige,

—vO---
Târgurile de porci Ia Clușiu au fost 

oprite înoă de prin luna lui August, fiind
că teritoriul orașului era pus sub caran
tină din causa bolei de porci, oe bântui 
acolo. Acum însă, fiind-că bbla a încetat, 
primarul orașului a luat măsuri pentru a 
se permite ârășl a duoe porol la Clușiu 
din orl-ce parte, afară de comunele unde 
bântue înoă bbla de porol.

—o—
Alegeri suplementare în România. 

Cetim în „Indep. Roum.“: „D-1 Panu e
candidatul partidului conservator în pri
mul oolegeiu al senatului din Botoșani, în 
locul d-lui I. Arapu, numit prefect; âr d-1 
P. P. Carp îșl va pune oandidatura sa în 
primul oolegiu de deputațl în locul răpo
satului M. Urzică.

La biserica din Brașovul-vechiu, Du
mineca viitore va oficia servioiul divin și 
va predica d-1 CoMSiawiin Damian, preotul 
din Brețou, unul dintre ooncureuții la aoea 
parochiă.

—-o—
Cununia. Duminecă în 24 Noemvre 

v. o. se va ouuuna în comuna Captura din 
județul Prahova, în România, d-1 Dimitrie 
Georgescu cu d-ra Ana G. Avesalom, nepbta 
d-lui George Avesalom din Brăila. — 
Adresăm tinerei părechl și familiilor felici
tările nostre oele mai oordiale !

—o —
Rontgen distins. Din Londra se te- 

legrafâză, că 4>l®le aceste „Royal Society'1 
de-aoolo șl-a ținut adunarea generală a- 
nuală, îu oare Societatea a distins pe șâpte 
învățațl ou medalia da onbre. Intre cei 
șâpte distinși a fost și Rontgen profesor 
în Wurzburg.

—o—
Cocainul. Cu privire la tragicul sfâr

șit al tinerei domne Alma de Dunca Schiau 
măritată Merritt foile unguresol din Pesta 
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>ublioă unele deslușiri, ca le-au primit dela 
nsășl d-ua Constanța de Dunca Sohiau. 
)in aceste date estragem privitor la mârtea 
llmei, oare se destingea prin spiritul și 
rumseța ei, lirmătbrele:

„Fiica mea, scrie ddmna de Dunca 
Schiau, în timpul din urmă s’a plâns de 
aulte ori de neuralgiă și de nervositate 
drte mare, ceea ce eu am atribuit vieței 
le oraș mare estrem de sgomotdsă, oe-o 
luceau. Soțul Almei este un bărbat tinăr, 
rumos și plăout; el adora pe soția sa și 
ti tdte sorisorile, ce mi le adresau ei vor- 
ieau numai de mare fericire. Cu 3 ani mai 
nainte Emil Nagy, dentistul din Budapesta 
■a plombat doi dinți răi și a întrebuințat 
ocain spre a-i alina nervul dureros. Fiica 
nea a căpătat de atuuel idaia fixă, că nu- 
nai oooainul pote să-i aline durerile, și că 
■i nu-i strioă cocainul. De aceea pot să o 
pun cu singuranță, că dânsa a luat dela 
tiedic mica sticluță cu cocain. Mai întâiu 
> pus pe dintele său cocainul în presența 
oțului său, ca să-și aline durerea și eu 
red, că după aeâsta întrebuințare ea a 
iăt^ut în Precare amețălă, în delir și într’ 
oâstă stare sufletescă pe jumătate neoon- 
cie ea a băut întrăga sticluță. Este con- 
ungerea mea adenoă, că fioa mea nu s’a 
inucis. Aoâsta trebue să-o deduc din scri- 
onle ei adresate mie, din întreg oursul 
'ieței sale, din caracterul și natura ei. Nu- 
nai în urma durerilor grPznioe a folosit ea 
iOcainul și ultima oantitate mai mare au 
uat’o deja într’o stare sofletâsoă neoonscie...*4

—o—
Societatea „Alexi-Șincai“ a olericilor 

lin seminarul gr. cat. din Gherla, ținendu-șl 
edința de constituire în 8 Oct. a. c., a 
lies de conduoător pe Olar. D-n Ion Pradan, 
'ice-rector seminarial și prefeot de studii, 
^oul birou și-l’a constituit astfel : Preșe- 
linte Vasile Borgovan, ol. IV; vice-preșe- 
linte. Victor Vasvăry, cl. IV; secretar: 
oan Bus, cl. III; bibliotecar: Teodor Mo
ar, cl. III.; oassar: Alexandru Breban, cl. 
II; controlor: George Moldovan, ol. IV; 
lotarul ședințelor: Ilarian Gael, ol. II; 
rchivar: Dumitru Bus, ol. II. — Gherla, 

17 Nov. 1896: V. Borgovan, preș.; loan 
?«s, secret, soc. „Alexi-Șincai*4.

—o—
Altă versiune despre răpirea pria- 

esei de Bourbon. Anumite cerouri parcă 
i»uta anume ca în afacerea răpitei prin- 
esei Eivira să scdtă la ivâlă cât mai urîte 
ticrurl. Așa aoum (jiarul din Florența 
Flerasncsca** vine ou-o ciudată versiune, 
c'riind pe basa unei pretinse informațiuni, 
e a primit’o dela un „om competent, oă 
Polohi n’ar fi răpit pe Elvira pentru el, ci 
lentru altul. Acăsta să o fi făcut el pentru 
m bun bacșiș. Se mai adauge, că prinoesa 
Dlviia a iubit pe un cavaler și debreoe ei 
del decum nu i-a convenit modul cum o 
rata tatăl ei, s’a decis a fugi ou Folchi oa 
ă se potă întâlni ou amantul ei.

— o—
Biserica sf. Nicolae dinScheiu: Poi- 

eâne (Dumineoă în 24 Novembre v.) va 
>redioa părintele protopresbiter Vasiiie 
Tolna.

Băile de abur din loo, din oausa cu- 
ățirei cazanului, vor fi Lunia și Marța vii- 
dre închise. Băile de vană însă vor sta și 

anei la disposiția publioului.
—o

Rectificare- In Nr. treout (257) al 
ăiei nostre la pag. 2 colona a II dela 
Foileton14, rândul prim din sus în jos 
9te a 6e oeti propusețiunpa, ce se oon- 
muâ: „și fiind-oă, pe lângă tote probele 
ie nevinovațiă, tribunalul suprem din Sibiiu 
ranspuee procesul la Clușiu, care mă con- 
amnase,...** eto. — Apoi la „Soirile cjilei“ 
ste a se oeti „Facultățile de litere din 
lomânia“ îr. loc de „dm Bucurase!11.

Succesul unor artiste române-
Viena, 30 Noemvre.

In 26 1. o. „ Wiener Waldhorn Club*, a 
at în sala mare a Hotelului „zum goldnen 
ireuz*4, un ooncert, în programa căruia 
oupau două puncte principale producția - 
ile a două Românce.

Elevele ultimului ours al oonservato- 
ului de aiol, D-șârele Natalia Otto și Lu- 
'eția Pretorian treoură prin looul primului 
ebut. Colonia română din loc era în nu- 
îăr irumos de față și trebue să mărturi- 
esc, oă eram ou toții cuprinși de-o impa

ciență nervosă, căci deși eundscem puterea 
și talentul tinerelor artiste, totuși ne dă
deam sâmă, că altfel judeoăm noi, ca Ro
mâni, fiind ipso facto preocupați pentru 
oonaționBlele nostre și, pote altfel vor ju
deca străinii. Cu atât mai mare fu satisfao- 
țiă ndstră în fața suooesului estra-ordinar 
al Româncelor.

Mai întâiQ oântâ D-șora Otto, singură 
piesele: Ch. Gounod: „Romeo și luiia*4 
(Pagen Arie) și „B. Godard: „Conson de 
Florian*4, apoi acompaniată prin d-1 Max 
Kohler piesele: Mozart: „die Zanberflbte*4 
și Thomas: „Mignon*4. D-șora Otto dispune 
de o voce dulce sonoră. Timbrul vooei ei 
posede ceva lin, ce ți-se lingușesoe în 
ureche ca o șdptă de iubire. Efectul ce l’a 
produs asupra întregului public, a fost es- 
traordinar. Publicul a aplaudat după fiă- 
oare piesă atât de mult, înoât terminând 
numerii din programă, D-ș6ra Otto, de 
amândouă ori se văcju neoesttată de a mai 
cânta câte o ariă în afară de program.

Reușita e de a se atribui tot pe atâta 
scolei și modului de predare, pe cât vooei 
D șdrei Otto. O brunetă gingașă, plină de 
temperament, d-sa părea atât de pătrunsă 
de oântarea-i proprie, încât adesea credeai a 
vedâ o aotriță obicinuită de totă durerea 
și de tâtă fericirea sentimentelor revărsate 
prim componist in tonurile notelor. Gestu
rile și mimica ei plină de viață la tot ca
șul au contribuit fârte mult la stîrnirea 
aplauselor vii ale publicului.

In aceiași grad ne-a făcut ondre 
D-șora Pretorian, frumosa Ploieșteanoă ba
calaureată. D-sa a cântat la pian piesele : 
Chopin: „Polonaise și Chopin: Conoert 
Etude*4. Nu soiu ce merită mai multă laudă 
și mai multă admirațiune: desteritatea și 
scola estra-ordinară, ori predarea adevărat 
măestră a D-șărei Pretorian. In deosebi în 
piesa a doua a strălucit talentul său, oăol 
aici întimpinând mai multe greutăți ’i se 
oieri totodată și ooasiunaa oa învingeudu-le 
să trimuleze ca adevărată artistă. Aplau- 
sule și strigătele de admirațiune nu mai 
voiau să înoeteze, când D-ș6ra Pretorian 
îșl termină numerii din program.

Er d-Ba, spre nespusa ndetră satisfac
ție și mândrie, oântâ oa punct afară de 
program două piese românești, Acesta ce e 
drept, apărea cam riscat, fiind mustea n6s- 
tră străină pentru publicul vieaes. Dâr 
D-șora Pretorian a fost mai oonscie, decât 
noi de aceea, ce e în stare să presteze. 
D-sa a oântat atât de duios și apoi atât 
de cu foo, încât a deslănțuit aprobările 
oele mai furtunose aie publicului.

Amândouă concertante au primit câte 
ud frumos buchet din partea clubului, care 
le rugase să concerteze.

In fine trebue să observ, oă publicul 
era compus din representanțn elitei Vie- 
nese, prin urmare din omeni pricepători 
de musică. Cu atat mai mare a fost bucu
ria și indestulirea nbstrâ, a Românilor pre- 
sențl văcjend reușita și distiuoțiumle ce 
le-au seoerat tinerele nostre artiste. După 
conoert a urmat dans, unde și noi Ro
mânii ne - am validitat ou o sprintenă 
„Sârbă*4.

Nucleus.

Avis.

Toți acei P. T. D., cari au pri
mit liste pentru înscrierea de mem
brii Ia nou înființatul institut de 
credit și economii „Zlăgneana*4 din 
Zlatna; sunt prin achsta de nou ru
gați ca se binevoiască a-lereînapoia 
în timpul cel mai scurt posibil.

Zlatna, 2 Decembre 1896.
Emanuel Beșa, 

paroch.

Zernesci, 1 Dec. n. 1896.
Știm. D-le Redaotor! Deși sunt de 

părere, oă in causa adunăm dm Bran a 
despărțământului 11 al Asociațiunei s’a scris 
deja destul, totuși Vă rog a mai da loc și 
următorelor scurte și ultime reflecsiunl:

Față de nedumerirea esprimată în Nr. 
252 al Gazetei din partea D-lui preot Ba- 
beș, susțin și acuma, oă în 1891 s’a În
scris oa mebru nou dm Brâu „nttw wziuZ*4 

și oă s’a înoassat în 6 ani dela țăranii din 
Bran numai 2 fi. v. a., oe se pbte vedea 
din lista de colectă si jurnalul de oassă 
pus la dispoziția ori și oui.

In 6 Oct. 1896 și succesive s’au in- 
oassat dela 30 membri 150 fi., și adeoădela 
14 membri din Bran (între oarl 7 noi) 70 
fi., er 80 fi. dala alțl membri; taose ajută- 
tore s’au înoassat 14 fi. 40 or. și adeoă 
dela altă inteligență brănână 7 fi., ăr 7 fi. 
40 or. dela Zernesol, Tohanul Veohifi și nou 
oeea oe nu s’a retăout ou vr-o intențiuDe 
dre-care, oi pentru-că n'a fost timpul și nu 
s’a cerut să se publioe.

Ceea-ce atinge numirea despărțămân
tului, binevoâsoă d-1 preot a oeti ou aten
țiune oorespondențele mele și seva oouvinge 
oă nu eu o-am sohimbat aceea.

Neajunsurile înșirate de d-1 preot pen
tru arangiarea unei esposiții scusă din des- 
stul și pe comitetul și pe directorul des
părțământului, âr D-1 „Dixi14 — dăcă a 
soris ca brănân — n’a avut nici atâta cu- 
nosoință de causă.

Csea-ee privesoe „colecta Bariț*4, „Hi- 
gienă*4 și „Enciclopedii).*4, am constatat pu
rul adevăr; că Euoiolopedia se pote pro
cura și dela editor, soiu și eu, der p6te nu 
ou așa prețuri reduse.

Comitetul despărțământului dimpreună 
ou mine a sosit la cjiua adunărei în Bran 
la terminul fiosat, la 2 ore d, a., dând peste 
o mulțime de țeranl petreoendu-șl, dâr șe
dința s’a deschis mult la 3 ore, căci oum 
suie și d-1 preot, am așteptat cu toții în 
sala de ședință dor-ddr va veni oineva âi 
dintre țeranl, dâr înzadar, cu t6te că și 
după terminarea ședinței pe la 5*/2 ore țe- 
renl mai erau o mulțime in birt, de unde se 
vede, că pentru reintoroere și pentru cele 
de aoasă țăranii n’au adus nicl-decum scru- 
pulii D-lui preot.

Nu comitetul seu direotorul porun- 
oesoe „să adunați poporul îu cent>u“, ci 
d-vostrâ ne invitați ți hotărîțl chiar și 
cjiua, iu oare binevoiți a ne primi, er noi 
ue ținem de datorințâ a vă avisa, oă pri
mim invitarea și cel mult directorul vă 
aduce aminte și de unele îndatoriri, oe le 
avem față de popor și Asooiațiune.

De tot ouribsă aflu întrebarea pusă 
și din partea d-lui preot, că ce face comi
tetul? și ea pus’a vre-odată vr’uu membru 
al său piciorul îu vre-o oomună brănănâ cu 
gând, să dea ajutor preotului pentru gene- 
ralisareu ideii de asooiațiune? La aoesta 
răspund, că dCcă s’ar mai simți și acțl nece
sitatea de ajutorul vre-unui membru din 
oomitet pe lângă preoții din Bran iu sco
pul arătat, ui-oiii da numai nouă uu ates
tat do paupertate spirituală; der poți și 
pretinde, ua puținii membri ui comitetului 
să mai umble din sat In sat? Apoi cu a 
oui jertfa? Eu cred, că fia-care bârbaL în- 
tangeut, învățătorii și cu deosebire preoții 
in puterea oficiului, oe ocupa, sunt tot atațl 
Apostoli ai oaussei Asociațiunn, er d-nui 
preot Babeș, oa membru al agenturei, ăr 
uiu 1895 și membru supient al comitetu
lui, u putut pune piciorul în toce comunele 
brăuene, căci posede destulă inteligență, 
iangă care era de ajuns puțin zel, ca să 
pOta lumina pe ui sei și He vecinii d-sale, 
decă ia ei încă n’ar n străbătut ideile de 
AsOuiațlUue.

Aproo și eu deducțiuuile d-lui preot 
fața du oleveLinle d-lui „Dixi“, că el adecă 
a scris seu din ură personală, său dm in
vidia, seu pentru intrigă; aâr orl-oare ar 
fi fost intențiunea d-lui „Dixi*4, atât e si
gur, că n’ar fi putut făcu mal rele servicii 
causal Asociațiunn, decat oum a făcut prin 
pătimașa sa pășire și prin resensul, ce a 
produs intre îuLeligouța și poporul din acest 
despărțământ prin corespondiuțeie sale eno- 
uiiue și fals datate; și tiind-ca nici după 
etatea provocări n’are cucagiui a eși uin 
tufa, eu mefieiăud orl-ce disouțiă mai de
parte cu d-sa in acăstâ causft.

Nicoiau Garoiu, 
directorul despârț.

ULTIME iSClRi.
Bucuresci, 2 Dec. Studenții uni

versitari au tăcut aseră o ovațiune 
d-lui Titu Maiorescu, care i-a luat 
în apărare și a declarat a lua asu- 
pră-șl totă răspunderea acțiunei în
treprinsă pentru a se face dreptate 
și a se pedepsi cei vmovați și autorii 
intelectuali ai selbătăciilor de Luni. 
D-1 Maiorescu aflându-se la Univer
sitate, studenții au salutat pe d-na 
Maiorescu și s’au retras. Pe drum 
însă studenții au întâlnit pe d-1 Ma
iorescu, care se întorcea acasă. Stu
denții i-au tăcut o căldurbsa mani
festația, âr d-i Maiorescu li-a mulță- 

mit și i-a rugat să se retragă în li- 
nisce.

Bucuresci, 3 Dec. n. Până acjî 
după amecți încă nu se scie, care 
este lista definitivă a miniștrilor, 
ce vor compune noul cabinet. Pre
ședintele camerei, d-1 P. S. Aurelian 
a dat de dificultăți la formarea 
cabinetului din causă, că în sînul 
partidului liberal dela putere s’au 
ivit în timpul din urmă multe și mari 
divergențe tocmai în cestiunea con- 
ducerei partidului și a guvernului. 
Aceste ne’nțelegeri sunt în fond și 
causa demisiunei cabinetului Sturdza, 
er demonstrațiile de Luni și escesele 
polițienescl dela Universitate, cari 
au indignat așa de mult tinerimea 
și poporațiunea, au accelerat numai 
isbucnirea crisei.

La o consfătuire a deputaților 
și senatorilor liberali, ce s’a ținut 
la Senat, d-1 Sturdza a declarat, că 
împrejurările l’au silit să se retragă 
și a rugat pe deputați și senatori 
se dea tot concursul d-lui Aurelian, 
care este însărcinat cu formarea 
noului cabinet.

Se vorbesce, că astă-seră va fi 
o nouă consfătuire tot la Senat. D-nii 
Sturdza și Aurelian au tost primiți 
acji în audiență de Regele. Audiența 
a durat ăprope 2 bre.

Se crede, că noul cabinet va fi 
astfel compus: P. S, Aurelian minis- 
tru-președinte și la interne: G. Mîr- 
zescu instrucțiune publică; Stefan 
Șendrea domenii; C. Stoicescu externe; 
General Pilat răsboiu; Em. Porumbaru 
justițiă; G. Cantacuzino finanțe; Ionel 
Brâteanu lucrări publice.

DIVERSE.
Originea cărților de visită. Patria 

străbună a cărților de visită este China, 
încă pe timpui dinastiei Toug (619 — 907) 
cărțile de visită erau cunoscute în totă 
proviaoia Menny. Cărțile de visită dm China 
sunt mai mari și de colâre roșa.

„ALBIM” institut de credit și de economii-
IFiBîala Brașov'.

Conspectul operațiunilor în luna Noemvre 1896. 
Intrate:

Numârar ou 1 Nov. 1896 fi. 7,272.65
Depuneri spre fructificare . „ 234,280.43
Cambii răscumpărate. „ 136,944.04
Conturi curente .... „ 14,611.80
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . „ 8,382.30
împrumuturi pe producte . „ 6115.—
Monetă............................. „ 65,450.-
Devise............................. „ 47,600.-
ComisiunI, cupăne și efeote „ 84,127.17
Rimesse............................. „ 1,317.68
Interese și provisiunl . . „ 10 672.45
Bănci................................. „ 416,417.78
Diverse............................. „ 5,649.19

fi. 1,038,840.49
E ș i t e :

-----------------

Depuneri spre fructificare fi. 148,312,74
Cambii escomptate . . „ 152,276.90
Conto curent ................... „ 21,610.76
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi:.................... „ 38,145.-
împrumuturi pe producte . „ 5,210.-
Monetă ...... „ 66,981.81
ComisiunI, cupone și efecte „ 196,334.69
Interese și provisiunl „ 1,003.60
Spese și salare.................... „ 1,430.55
Rimesse............................. „ 677.40
Diverse.............................. „ 12,641.08
Bănol.................................. „ 384,444.12
Numărar cu 30 Nov. 1896 „ 9,771.84

fi. 1,038,840.49

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

V. Uvegeș m. p.
comptabil.

Proprietar: pa*. Aurei
Redactor responsabil: Qregorîu Kflaîar.

Sa caniă "" concePistK5t5 tilllia advocatia! cu 
praesă în cancelaria subscrisului.

Dr. ENEA DRAIA,
advocat în Abrud.
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Cms'su! 9a bursa din Vâessa.
Din 2 Decemvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.30
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.10
Iaapr. căii. fer. ung. în aur 4,/I% • 122.20
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2% 101.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 119.90 
Bonuri rurale ungare 4°/0 ... 97.10
Bonuri rurale oroate-slavone. . • 97.15
hnprum. ung. cu premii .... 151.— 
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.25 
Renta de hârtie austr...........101.35
Renta de argint austr...........101.30
Renta de aur austr................122.65
Dosuri din 1860 ......................... 143.—
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 937.— 
Aoții de-aleBănoei ung. de credit. 399.50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 362.65
NapoleondorI...................... .. . 9.53'/2
Mărci imperiale germane . . . 58.85
Dondon vista....................119.90
Paris vista.................. 47.521/2
Rente de corone austr. 4%. ■ • 100.75
Note italiene.................................. 45 30

Caair*saa8 poetei Bras®».
Din 3 Decemvre 1896.

Mărci germane Oump. 58,30 Vend. —.— 
Dire turoesol Cump. 10.70 Vend. —.— 
Boris, tone. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

0 @ a e n r g.
Prin acăsta ae caută pană în 

15 Decemvrie a. c. un
„Hotelier^ 

Ia hotelul „LlflVERS" diaa 
SSlașiu.

Condițiunile sunt: Arenda anu
ală 1300 fl. v. a. plătibilă în rate 
quartalî anticipative, îngrijirea de 
curățitul, luminatul și încălzitul ho
telului și a localelor casinei române 
și obligămentul de a vinde băutu
rile date de arendatorul hotelului 
(Reuniunea de consum).

Hotelierul beneficiază de tote 
taxele chilielor de bapețT, tote ta
xele de joc, atât din hotel cât și 
din casină, taxele trăsurei, a mân
cărilor ș. a.

Informațiunî detaiate se pot cere 
dela subscrisa.

Bl ași u, în 1 Decemvre 1896.

S&eunianea «Se coaisasm.

tru ocuparea postului nou creat de 
al doilea scriitor de oficiu cu sa
lariu de 500 fl. și 100 fl. banî de 
cu ar tir.

Concurentul trebue să scie vorbi 
și scrie limba maghiară și germană. 
Se vor preferi cari vor sci și limba 
română. Petițiile trebue scrise cu 
mâna proprie, pentru a se vedea 
scrisorea respectivului.

La petiție sunt a se aclude car
tea de botez, testimoniile școlare și 
aplicarea de pănă acuma.

Ocuparea postului conform § 3

din regulamentul serviciului est» 
numai pe durata de un an de 
probă.

Petițiile sunt a se înainta pănă 
la 14 Decemvrie a. C. 12 ore în can
celaria camerei de comerciu și in
dustrie (Strada Porții Nr. 65 eta- 
giu I)

Brașov, 2 Decemvrie 1896.

Camera de comerciu și industrie:

Karl Fabritius, Eugen Jekelius,
pieședinte. seeretar.

1125,1—2

Bancnote rom. Cump. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump, 9.43 Vend. 9.4
Napoleon-d’ori Cump. 9.49 Vend. 9.52
Galbeni Cump. 5.61 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.- Vend. —.—

Nr. 36 66-1896.

0 @ a e a r
Camera de comerciu și indus

trie din Brașov escrie concurs pen

Budapesta, 4 Decemvrie

Tragerea deja la 28 Decemvrie 1896 
a

Loteriei de binefacere ung. 
Câștigași pHswipgd fl.
MT Câștiguri totale 160,000 fl. “W

IjOSUFI îi, 2 fl. se capătă la Direcția loteriei Budapesta 
la tăte oficiile de loterie, sare 
la Mercur Viena, la organele 
mai multe orașe și localități

(Pest, Hauptzollamt, Halbstock), 
și contribuție, la oficii poștale, 
de ven4area leșurilor în cele 
principale.

1896. g
©irecțîa Boieriei reg. ung.

pe lîmile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Octa fâSSn

Budapesta-
Tren 

de 
persdn.

Tren 
accel.

Tren 
de

TrenTren
mixt, persdn. aooel- mixt

Tren 
accel.

Tron 
do 

person.

Tren

accel. pgrsdn.

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
6.12
6.41
7.16
8.-

1T55
4.40
5.10

12.00

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

Tren 
de

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
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
4 45
5.39
6.08
6.19
6.57
7.30

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

8.17
8.33
8.38

9.09

60S.
pl.

Tren
mixt persdn.

2.30
3 19
412
5.12
5.40
7.14

8.10
8.51
9.37

10.27
10.42
12.16

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

Apahida
Ghiriș . .
Cucerdea . 
Uiuora . .
Vințul de sus 
Aiud . .
Teiuș
Crăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

{pl.
Isos.

6 12
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25
11 —
12.26

1 11
8 30

9.42
9.44
9.59

10.22
10.51
11.12
12.26
12.58

1.15
1.34
2.09
2 19
3 01
3 31
9.30

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișdra . 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apa ța . . 
Feldiora

9ph } Bra?ov •

T Timiș .
Y Predea] 

sos. Bucuresol

pi, 
sos.

î
pl.

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

3.36
3.18

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

1111

10.10
10 05
9.39
9.12

‘ 5.35

8.00
7 10
6 13
5.38 

"5.49 
“4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

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

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06

diueerdea — Oșorhelu — E&egla.-s&sesc,
Tren 

de 
persdn 

TCT 
11.40 
12.26
1.14

pl. Cncerdea . .
Dudoș . . .
Cipău . . .

sos. >
pl. j Oșorhei . .
sos. Begh.-săs.. .

808,

1 pl.
(.SOS.

pi

Tren
de

persdn,

3.11
3.52
4.37
5.26
5.36
7.14

Notă: Orele însemnate în stâDga stațiunilor 
însemneză orele de ndpte.

Trenu 
de 

persdn.

7.45
7.02
6.28
5.34

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

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

Trenu 
de 

persdn.

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.54

5.20
4.14
3.32

6.20
8.10
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

dogBșa-niic& — — Awig — Wâgăraș

Ohiriș — Turda
tren 
de 

persdn.

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

person.

tren 
de 

persdn.

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
de | 

persdnj

7 33
7.53

11-
11.20

5.-
5-20

•K'
1

Ghiriș........................
Turda ........................ î 10.30

10.10
3.20
3.00

10.21
10.41

5.05
4.45

9.12!
8.52|

I
tren 
de

tren
mixt

tren
mixt

Tren 
mixt

tren 
do 

persdn

tren 
de 

persan.

tren
do j 

peredn.

Tren 
mixt peradn.

2.20
3.57
4.19

4.45
6.35
7.01

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15

4.34
6.16
8.42

2.05
3.58
6.35

pl. Copșa mică 
Ocna . .

sos. 1 o 
oj j oibnu .

Avrig . 
sos. Făgăraș

sos.

{p!.
I sos.

pl.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12 57

6.25 
"5X)7 
4.40

oi
cu
Jh*5 .o

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16
4.30

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.!
8J
3.

tren 
mixt

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtii

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

trenul 
mixtu

trenu 
mixtu

7.44
6.20

11.35
11.54
12.20

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

6.46
5.49

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
mixt

trenu 
mixtu

trenu 
mixtii

Siineria .
Cerca.
Hunedora

O =

trenu 
mixtu

3.10
2.54
2.30

1.29
12.05

trenu 
mixtu

Zernești

trenu 
mixtu

8.34!
8.14|
7.45

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

Trenu Trenti 
de

persdn. mixtii

8.31
7.38
6.55

12.-
9.1

11.<
5.50 _9.54
5.04 9 35
3.30 8:05

g 9-10 4.20
110.28 5.35
§12 41 
s1 1.54 
| 3.02 
§ 3.41 ^2 

£ §Ș- 4 55 Y

Mureș-Ludo
Z a u .
Țagu-Bndatelio . .
St. Mihaiu de câmpie 
Dechința. . . 
Ș.-MăghiSruș .
Bistrița . . .

7.21
6.24
4.50
3.44
2.48
2.01
1.16

o SC 
-f’T P 
2 S Bpl mx tt>- — • 

9-40 
8.46 
7.43 
6-52
5 55

jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

r a d - T i uau i a4 6 a* a
6.20 11.25 5.- r Arad 6 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Ving a • « • 9.42 3.01 10.11
8.01 1.10 7.39 4 1 Timișora 8.20 2.— 9.10

12.47 8 47 12 27 5 10 Seghedin. 4& 6 05 2.30 10 05 2.15

S i I» i i in — €11 s i« ă die. ®d®8"heha-seewesc.
trenu trenu trenu trenu trenu trenu trenU. trenu
mixtu mixtu mixtu mixtu mixtu mixtu mixiu mixtii ;

5.30 2.15 pl. Sibiiu sos. 7.10 9.20 3 22 11.08 Sighișora . 9.51 5.32$
5.42 2.27 „ Selemherk „ 6.57 9 07 3.54 11.48 Hașfalea . 9.02 4.54
6.06 2.5J p Cisnădie pl. 6.36 8.46 6.20 1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 3-

sunt a se oeti de sus în jos, cele însemnate în drepta de

9

A

a

a

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


