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ADonanwirte neutru Ansrro-Unaaria: 
Pe un an 12 fl.. pe șese luni 
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flău lfi bani. Atât abonamen
tele cât și moerțiunila sunt 

a se pluti înainte.
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Un proces de sensațiă.
Tote ca tOte, dâr la aceea lu

mea nu s’a așteptat, ca un toast al 
Țarului se ajungă înaintea tribuna
lului. Și totuși necredibilul s’a în
tâmplat. Procesul de sensațiă, ce-a 
decurs în cjilele premergetore înain
tea tribunalului penal din Berlin, 
numit pe scurt procesul Lutzow- 
Leckert, a fost în adevăr pricinuit 
de toastul Țarului, ținut in Breslau. 
O rafinată intrigă politică a voit 
adecă să esploateze acest toast pen
tru a denunța și discredita înaintea 
împăratului Wilhelm pe vre-o câțî-va 
dintre cei mai capabili și vrednici 
bărbați ai țerei. Lucrul s’a petrecut 
pe scurt astfel:

Reproducerea oficială germană 
a toastului, ce l’a rostit Țarul în 
Breslau ca răspuns la toastul împă
ratului Wilhelm, a fost, precum îșl 
vor aduce aminte cetitorii noștri, 
divergentă: după cea dintâiu repro
ducere, Țarul ar fi (R9, că este în' 
suflețit de aceleași sentimente ca 
„înălțatul meu tată“; după a doua 
reproducere, că este însuflețit de 
aceleași sentimente, „ca Majestatea 
Vostră“.

Acusații în procesul amintit au 
fost lățit prin (Rare versiunea, că 
secretarul de stat de Marschall a 
pus în circulația prima reproducere 
a toastului cu scop de-a supăra clica 
dela curte și de-a provoca disen
siune între Germania și Rusia. Se 
înțelege, că denunțarea acâsta nu 
putea să lase indiferent pe numitul 
secretar de stat, care a și cerut și 
dobândit voia împăratului de-a trage 
la răspundere pe intriganți înaintea 
tribunalului.

Procesul însuși s’a intentat pen
tru vătămarea mareșalului curții 
conte Eulenburg, a secretarului de 
stat de Marschall și a consiliarului 
de legațiune prinț Hohenlohe, să
vârșită printr’un articul, în care se 
Zicea, în legătură cu toastul Țaru
lui, că numiții bărbați de stat vor 
să stabilescă un guvern paralel ne

responsabil și că se conduc de in- 
fluințe englesesci. Acusați au fost 
Ziariștii Leckert și Lfitzow, alțl doi 
redactori, un raportor și un comer
ciant tot cu numele Leckert.

Se’nțelege, că acusații au fost 
numai uneltele celor ce conduc fi
rele intrigei la curtea prusiană și 
astfel se păte Zice, că procesul a 
fost intentat indirect în contra aces
tora, cari au vrut să se folosescă 
de ocasiune pentru a delătura pe 
bărbații amintiți, înegrindu-i înain
tea domnitorului lor. Intriga însă a 
fost demascată, deși nu autorii ei 
intelectuali, ci numai uneltele ei au 
fost pedepsite.

Un rol însemnat a jucat în 
acest proces comisarul criminal de 
Tausch, șeful poliției secrete poli
tice, care are pe sufletul lui multe 
suspiționărl și denunțiațiuni con
tra bărbaților din cercurile mai 
înalte. Secretarul de stat l’a de
mascat cu acâstă ocasiune și prim- 
procurorul a propus arestarea lui 
pentru depunerea de jurământ fals, 
care propunere a fost aprobată de 
tribunal. Procesul a mai dovedit pe 
deplin, că acusările ridicate în con
tra ministeriului de esterne german 
au lost lipsite cu totul de temeiu.

Cât de mult începuse țesătura 
rafinată a intrigelor să molesteze și 
să neliniștâscă chiar și personele 
cele mai sus puse, o dovedesc și 
cuvintele pronunțate înaintea tribu
nalului de secretarul de stat Mar
schall, care a firi: „am căutat să 
mă salvez în lumina publicității".

Procesul s’a încheiat Luni prin 
condamnarea lui Leckert și Lfitzow 
la câte 18 luni închisăre, a redacto
rului Berger la o lună, a redactoru
lui PJătz și a raportorului Făllmel 
la 500 și 100 mărci amendă, nu
mai unul, Leckert senior, a fost 
achitat.

Acest proces, în ale cărui de- 
tailurl noi nu putem intra, este forte 
instructiv și aruncă lumină nu nu
mai asupra lucrărei subterane a 
elicelor ticălăse dela curtea pru

siană, . der și asupra activității eli
celor din alte țări.

Dăr mai resuscită acest pro
ces, cu deosebire și pentru noi Ro
mânii, gândul, cum o asemenea țe
sătură de intrigi a fost în stare a 
denunța și a discredita înaintea co- 
rănei chiar popore întregi, cum este 
poporul nostru. Să ne închipuim nu
mai, că, în afară de intrigele dela 
curte, unde noi nici nu avem re- 
presentanțl, cât nu au fost înegrite 
mtențiunile și nisuințele năstre drepte 
naționale prin sistemul de denun
țare al Ziaristicei contrare neamului 
nostru, și cum acâstă pressă, unelta 
celor ce aveau și au interes să amă- 
gescă pe monarchul nostru, a ajuns 
ca să înegrescă și întortocheze și 
cea mai nevinovată lucrare, ce se 
săvîrșesce în sînul nostru.

Da, noi Românii mai mult ca 
ori și cine am pute să povestim de 
fatalele urmări ale intrigei politice 
denunțătăre și a stăruințelor elicei, 
ce tăte le face numai să nu străbată 
adevărul la urechile domnitorului.

Un sfat al lui Wlassics.
Intr’una din (filele eăptSmânei treoute, 

oomitetul clubului tinerilor universitari ma
ghiari din Budapesta s’a presentat, sub 
conducerea președintelui clubului, la minis
trul oultelor și iustruoțiunei publioe Wlas- 
sios, pentru a-i cere proteoția în mai multe 
oestiunl ale tinerimei universitare.

Ministrul, se’nțelege, a primit pe de
legații tinerimei maghiare cu tdtă afabili
tatea, întreținendu-se mult timp ou ei și 
promițendu-le sprijin moral și material în 
mai multe ceetiuni alo lor.

Cu ocasiunea acâsta, după cum oetim 
în foile din Budapesta, ministrul a făcut 
amintire și de raporturile tinerimei ma
ghiare cu tinerii de alte naționalități, pu
nând studenților maghiari „în mod deosebit" 
la inimă, oa sS se porte prietinesce nu colegii 
lor nemaghiari.

E frumos sfatul, oe l’a dat Wlassics 
tinerilor maghiari. Cine ar putâ îdsS să 
crâdă, că e tot-odată și serios și sincer?

Când studenții unguri arangeau de

monstrațiile lor sălbatice și vandalice în 
contra Românilor la Clușiu, Arad etc. gu
vernul a tăcut și prin tăcerea sa a apro
bat „bravura" acestor tineri. Ba tinerii un
guri sunt taosațl încă pentru aoels demons- 
trațiunl contra „Valahilor" ca mari pa- 
trioțl.

Ce valdre mai pot avă în astfel de 
împrejurări sfaturile lui Wlassics? Și cine 
va mai pută fi așa de uaiv să oredă în se- 
riositatea lor.

Dâr Wlassics crede, că va pută înșela 
lumea cu vorbe umflate, când le reoomandă 
tinerilor unguri să fiă diplomatici și poli- 
ticoșl.

Luoru e greu de împlinit când eine-va 
a crescut în fanatism și bădărănia. Și ce 
folos pot avă astfel de sfaturi pe câtă 
vreme Wlassios însu-șl probdză la fiă-oare 
pas, că e cel mai neîmpăcat adversar, îm
preună cu toți soții săi, față cu tot oe nu 
este maghiar. El, oare în tdte faptele sale 
manifesteză cel mai turbat spirit de neto- 
leranță națională, nu vede dre, că se face 
mai mult de rîs când îndâmnă pe tinerii 
maghiari la prietiniă cu colegii lor nema- 
ghiarl?

Pe cât timp tinerii, nu vor vedd dela 
părinții și mai marii lor, deoât cele mai 
monstrudse esemple de ură față cu tot oe 
nu-i maghiar, nimic nu va pută influința 
asupra lor, oa să-și schimbe purtarea brusoă, 
dușmănosă și respingăt.ore.

CRONICA POLITICA.
— 27 Noemvre.

Comisiunea aldsă de Camera ungurdsoă 
pentru a redacta răspunsul la discursul 
Tronului a ținut Luni o ședință sub pre- 
ședința lui Koloman Tisza. Raportorul A. 
Pulsky a presentat proieotul de adresă, oare 
a și fost primit ou unele neînsemnate mo- 
difioărl.

Acest proiect, care se va presenta as- 
tădl, MercurI, Camerei esprimă în întrodu- 
oere ou cuvinte însuflețite „mulțămirea na
țiuni" pentru participarea Majestății Sale 
la serbările milenare, pe cari „le-a încun- 
jurat ou gloriola sacrei oordne". Proiectul 
de adresă amintesoe apoi, că mesagiul de 
astă dată eBoepțional nu face amintire de 
raporturile esteridre.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

„Cartea negră“.
Unde dai și unde crtfpă. 

Prov. român.

Răspuns la „Cartea ntyrău (A „felcetelAnyv~'), 
scrisă de br. btefan Kemeny junior în 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef în «umerii 
121—131 din Mai 1895 ai lui „Alagyarorszâg^ 

din Budapesta.
De Axentie Severn.

17) (Urmare).

Decă deră Românii dela Auraria, 
Trimpoele, Valea dosului, VâltorI, Feneș 
și Galați, cari s’au presentat Duminecă di- 
minâța asupra Aurăriei, s’au reîntors din 
Feneș, apoi numai cei 20 râmași au masa
crat la Presaca 640 suflete ? Nu, nu, D-lor! 
De Duminecă dimindța pană Marți sunt 48 
de ore. In acest timp străcurându-se faima 
celor petrecute Duminecă și Luni la Au
raria, (când adecă garda au tras focuri asu
pra Românilor și aceștia a fugit mâncând 

pământ) pănă la Alba-Iulia, au curs cătră 
Auraria în ajutorul Românilor, din dome
niul Aurăriei sătenii, tot Români, dela Gura 
Ampoiței, Tăuț, Găureni, Meteș, Poiana, 
Presaca, din domeniul Episcopiei rom. cat.

Aceștia au întimpinat și masacrat pe 
cei ce depuseseră armele și făcuseră între 
Feneș și Galați pace cu Românii din Do
meniul Aurăriei. Și acesta fără să scie de 
cele întâmplate, der bine informați de pă
rinții celor ce conduc și astădl politica în 
Ungaria, că fugarii seu fugăriții sunt plini 
de bunuri și de giuvaericale, cari sciau prea 
bine, că au să trecă pentru vinars, inele 
și mărgele în pungile lor.

Groznică, rușinosă și vrednică de 
plâns a fost acea măcelărire, ddr tot nu 
au fost omorîți 640 de omeni, pentru-că 
afară de cele trei, ce le pomenesce cu nu
mele autorul „Cărții negre", celelalte fe
mei și copii au fost cruțați. Intre aceștia 
și fostul ministru Lukats Bela, — și fiiul 
mai mare al lui Nemegyei.

Cum-că Iancu ar fi făcut un aseme
nea raport generalului Puchner, nu sciu, 

der chiar de-ar fi făcut, el nu a putut sci 
numai câți au fugit din Auraria în 4 dile, 
pănă ce a venit el cu Balint în 26 Oc- 
tomvre la fața locului, der nu și câți au 
fost în realitate masacrați. Eră cum-că 
Maghiarii din Auraria nu au fost toți omo
rîți, vedem din „Cartea negră", care ne 
arată, că cu oștea lui Hatvani s’au dus la 
Abrud din Halmagiu și refugiații din 
Zlagna, precum și cei ce se refugiaseră la 
Abrud.

Cornițele Teleki, în 1890, când me 
atacă pe mine în „Kolozsvâr" pusese nu
mărul celor masacrați la 450 și ddcă sub- 
tragem din 640 ai „Cărții negre", cele 186 
de femei și copii, se vede, că tradiția are 
dreptate. D6r fiă numărul mic ori mare, 
fapta o deplângem cu toții.

Cum-că la 18 Octomvre, când a eșit 
proclamațiunea lui Puchner, care abrogă 
legile „din Martie"*)  pănă în 23, când 

*) Br. Kemeny se nu fi sciut, că legile des
pre cari e vorba nu s’au adus în Martie, ci în 
Aprile? — Mirosă a apocrif! — Aut.

s’au adunat Românii în giurul Aurăriei și 
au tractat cu Maghiarii pentru depunerea 
armelor, comunicațiunea între Auraria, 
Șibiiu și Deva ar fi fost întreruptă, nu e 
adevărat. Acea comunicațiune a fost liberă 
pănă în 4 Februarie 1849, când se retrase 
oștea ungurescă cu generalul Bem, după 
ce pierdu bătaia la salinele Sibiiului. Ea a 
fost ținută liberă de tribunul Elia Măce- 
lariu la Miercurea, și de garda Sașilor din 
Săbeș, și atunci întreruptă în 2 dile, pănă 
ce alungară împărătescii pe Bem și din 
Săbeș. S’a ținut, prin urmare, liberă și des
chisă pănă după 11 Martie, când luă Bem 
Sibiiul. Așa-dâră pedepsa cea mare din 23 
Octomvre la Presaca, n’a lovit pe Ma
ghiari pe nedreptul, cum scrie „Cartea 
negră", seu pe neaștaptate, cum die eu. 
Cine cunosce comunicațiunea dintre Sibiiu, 
Alba-Iulia și Auraria și scie, că proclama
țiunea a eșit în 18 și se va fi espediat din 
Sibiiu în 19, când de sigur a putut fi și în 
Alba-Iulia, — pote să-și închipuăscă, că în 
20, 21 pănă la 23 nesmintit a ajuns și în 
Auraria.



Pag. 2 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 262—1896.

Numai de curând ou ooasia înohiderei 
dietei — se dice în adresă — discursul 
tronului a aooentuat raporturile nâstre ami- 
oambile ou t6te statele; din împrejurarea, 
că disoursul tronului acum n’a atins aceste 
raporturi, conchidem, că de atunci nu s’a 
ntemplat în raporturile esteriâre vre-o sohim- 

bare, care ar fi putut să sdrunoine speran
țele nostre în durabilitatea păcii.

Proiectul de adresă se ooupă apoi ou 
problemele legislatorice înșirate în mesagiu 
și dă espresiune speranței, că va suooede 
a regula raporturile eoonomioe cu oelalalt 
stat al monarohiei, dâr numai în oașul, dâcă 
și din partea celuilalt contraotant (Austria) 
nu se vor ridica pretensiuni nedrepte și 
postulate esoesive.

*
S’anunță din Atena prin telegraf, că 

un Mesagiu al Regelui Greciei a fost adre
sat primului ministru. In acest mesagiu Re
gele 4ice> oâ dorind el oa armata să fiă la 
înălțimea misiunei sale, a orecjut de ne- 
voiă să înființeze un lagăr permanent, unde 
armata se va consaora ou desăvârșire in- 
struoțiunei militare. Regele a mai ore$ut 
de nevoiă încă ca reservele să fiă chemate 
sub drapel în așa mod, înoât ele să for
meze o forță de 12,000 âmenl. De ase
menea se va constitui o oomisiune de ofi- 
oerl superiori însărcinată să alăgă o pușoă 
pentru armată.

Regele crede, că măsurile propuse 
vor permite armatei să atingă scopul ur
mărit de mult timp. Mesagiul oonohide 
Zicând, că dorința oea mai vie a Regelui 
este, oa armata să fiă demnă de misiunea 
sa. Lucrările de reorganisare vor fi inau
gurate prin înființarea unui lagăr per
manent.

Aoest mesagiu a produs o viă sen- 
sațiă. — Demisia în massă a oficerilor de 
cavaleria pare a fi fost oprită de mesagiul 
Regelui.

Scopurile și direcțiunea politicei 
orientale rusescl.

Piarului din Mtinchen „Allg. Ztg.1* 
i-sa scrie din Viena o corespondență 
mai lungă, care trateză politica 
orientală rusâscă. Din acest articol 
de deosebită importanță estragem 
următdrele:

*) Locuitorii din Munții apuseni numesc păr
țile Transilvaniei, ce sunt în giurul munților „țâră11; 
me duc „în țeră“ însemnă: me duc afară din munți.

In timpul ultim s’a discutat mult 
cestiunea, că oe scopuri urmăresce Rusia 
în Orient, mai ales în oeea-ce privesoe 
descompunerea imperiului otoman. S’a sus
ținut și bănuiala, că cabinetul din St. Pe
tersburg urmăresce scopuri speciale, ca 
prin protegiarea Turciei în actualul prooes 
de descompunere să-și asigure favoruri 
deosebite. Părerea acâsta n’a aflat răsunet 
în oabinetele oontinentale, cari sunt firm 
oonvinse, oă Rusia va procede întru tâte 
în conformitate cu cabinetele europene și 

nu va căuta în nici o direcțiune să-și asi
gure favoruri deosebite, nici prin accele
rarea, nici prin întârzierea procesului de 
desoompunere a imperiului otoman. Acesta 
o garantâză caracterul lui Nioolae al II-lea 
și relațiunea dintre Rusia și oabinetele 
continentale. Intre Rusia și Anglia, cu tută 
cochetarea miniștrilor britaniol, nu se va 
pută face nici o înțelegere referitor la o 
procedere oomună în cestiunea Turoiei, 
fiind-că interesele Rusiei și Angliei sunt 
contrare în Orient și din motivul, ce e 
prea ounoscut, oă Anglia caută în tote 
Gestiunile să-’șl susțină mână liberă și dâoă 
totuși presantă vre-o propunere de acțiune 
comună, totdeuna îșl are gândul său re- 
servat. înțelegerea Rusiei cu puterile con
tinentale nu o împedecă însă nici un 
sorupul.

E sciut, că nu e în interesul Rusiei 
să fevoriseze formarea unei Armenii inde
pendente, său să încorporeze părțile tur- 
oescl ale Armeniei, oăol și-ar mări numai 
năcasurile ou Armenii proprii, cari sunt 
de-un oaraoter forte intrigant. De altă 
parte nu e în interesul Rusiei nici să în- 
troduoă o stabilitate la Bosfor, ajutând 
Turciei să-’șl arangeze afacerile, oi va lăsa, 
oa procesul de descompunere al Turciei 
să-și facă mersul natural, așteptând mo
mentul când mai cu efect îșl va pute 
validita interesele în Orient. Acesta e mo
dul de judecare al cabinetelor continen
tale și astfel prooederea oomună a aoes- 
tora cu Rusia pare pe deplin asigurată.

Politica orientală a Rusiei se îndrep- 
tâză astădl mai mult asupra Asiei de mij- 
loo, unde are încă mult teren de aoti- 
vitate.

In causa mandatului de deputat die- 
tal dela Brașov, devenit fără stăpân prin 
numirea lui Karl Schnell în postul de no
tar public r., după cum soim, „Magyaror- 
szâg44 răspândise soirea, oă Ungurii din Bra
șov sunt hotărîțl să alâgă aoum un depu
tat din sînul lor și nu dintre Sași. Numita 
foiă spusese și aceea, că șansele cele mai 
mari le are d-1 advocat Pap Arpad și că 
densul va păși cu program oposițional. La 
aoâstă soire, foia ungurescă din loc răs
punde declarând, că în adevăr „Comitetul 
eseoutiv al Ungurilor din Brașov44 doresce 
ou mio ou mare, oa 'unul dintre deputății 
Brașovului să fiă ales dintre Maghiari. în
trebarea mai e numai, „dăcă a sosit pentru 
acâsta plinirea timpului1*?  Dâr și în privința 
acestei întrebări e sigură foia ungurâsoă, 
oă Ungurii se vor înțelege între sine pe 
deplin. Ce privesoe persona lui Pap Arpad, 
„în urma activității și a deolarațiunilor, ce 
acesta le-a făcut în Comitetul esecutiv44, 
foia ungurescă crede imposibil, ca aoesta, 

la oas dâoă ar oandida, să candideze ou 
program oposițional.

—o—
Societatea de cultură macedo-română. 

Pe Ziua de erl consiliul de 25 al sooietății 
de cultură macedo-română din Buouresol 
a fost chiămat la o întrunire. La ordinea 
Zilei au fost puse mai multe cestiuni im
portante.

— o—
Vi8Îte la Căldărușani. D-1 N. Fleva, 

oare a condus manifestația sgomotosă diu 
Bucuresol în favdrea Metropolitului-Primat 
osândit, i-a făout aoestuia Dumineca tre- 
oută o vÎ6ită la Căldărușani. In Ziua pre- 
mergătâre, spun foile din BucurescI, a fost 
la Căldărușani noul prefect de Ilfov, d-1 
Luca Ionesou, oare, se Z* oe, a dus Me- 
tropolitului o sorisore a ministrului de oulte 
Mîrzesou. Pe Ziua de Luni era așteptat la 
Căldărușani însuși ministrul de oulte Mîr
zesou. Se înțelege, oă aoeste visite stau 
în strînsă legătură ou intențiunea guver
nului de a dobândi revisuirea procesului 
Metropolitului.

— o —
Intrarea voluntarilor în armata ac

tivă. Am mai fost amintit deja, oă aoei 
voluntari, oarl îmbrățișâză oariera militară 
numai așa pot să se înactiveze, dâoă ser
viciul de înactivare se începe numai decât 
după absolvarea anului de voluntar și vo
luntarii fac servioiu timp de 6 luni la trupă 
ou rangul de cadet-sergent-major. Minis
trul comun de răsboifi însă, printr’o ordi- 
națiune mai nouă dispune, oa toți coman
danții respectivelor trupe să raporteze pănă 
în 10 Deeemvre a anului despre aoei vo
luntari, cari fac serviciul de treoere în ar
mata activă, dâoă sunt ori nu apțl pentru 
a se înaotiva?, âr dâoă nu, atunci numai 
decât vor fi eliberați dela serviciul de iuao- 
tivare.

—o—
Armata grec^scă contra duelului. Din 

Atena se telegrafâză, că ministrul de răs- 
boiu printr’o ordinațiune a șters duelul din 
armata greoâsoă. In fiă-care garnisonă s’a 
oompus un juriu de onore constătător din 
trei ofioerl, cari vor avea să judece asupra 
tuturor afacerilor de onore, ce se vor ivi 
între oficerl. Uontra hotărîrilor acestui juriu 
se pâte apela numai la tribunalul suprem 
instituit în Atena, care e compus din ofi
cerl din statul major sub președinția celui 
mai bătrân oomandand de brigadă. Con
tra hotărîrei tribunalului suprem nu păte 
apela nimeni. Cu tote aoeste juriile de 
onore pot să încuvințeze duelul în tote ca
șurile, unde e vorba de cele mai grave 
vătămări de onore.

—o—
Crescerea venitului din monopolul 

tutunului. Datele statistice din cele trei 
luni dintâitî ale anului aoestuia stabilite de 
oătră ministrul de finanoe ungar arată, că 
în aoest prim ouartal venitul din monopo

lul tutunului în raport cu primul ouartal 
al anului țreout s’a urcat ou 857,664 fl. 
Consumul tutunului pentru pipă a soăZut, 
âr a țigărilor din contră a cresout. Din 
țigările Operas s’au vândut 7,898,000 bu
căți ; Regalitas 4,237,000 buoățl (față cu 
5,519.000 buoățl a tr.); Britanica 20,556,000 
(-718,000); Cuba, 69,823.000 b. (-j-3,109 
mii); Portorico 51,215,000 b. (—(—4,757,000); 
Virginia 23,203,000 b. (-f-2,300.000). Ve
nitul tutunului pentru pipă 15,302.404 fl. 
(-133,067 fl.), al țigărilor 13,267,422 fl. 
(-4-574,367 fl.), al țigaretelor 5,134,876 fl. 
(-|-414,604 fl.), al Havanelor 64.311 fl. 
(-|- 6,324 fl.), apoi pe alte țigări 2,875892 fl.) 
(-(-104.853 fl.). Suma totală este 33,852,271 fl. 
(4-857,664 fl.).

—o—
Societatea de lectură „Andreiu ija- 

gunaa din Sibiiu învită la Ședința publică, ce 
se va ținâ Vineri, în 29 Noemvre st. v., 
în memoria Marelui Arehiereu Andreifi, în 
sala oea mare a edificiului nou seminarial. 
începutul la 7 âre sera. Ofertele benevole 
în favorul sooietății se vor chita cu mulță- 
mită pe oale publică.

Program : 1) Două cântări pentru oor, 
de G. Dima: a) „Pre tine te lăudăm44; b) 
„Sfânt, sfânt, sfânt44; eseoutate de oorul 
seminarial. 2) „George Lazăr și renasoerea 
oulturei naționale* 4, disertație de loan Dobre, 
olerio în oursul al III-lea. 3) „Duo“ pentru 
2 violine de I. F. Mazas, eseoutat de loan 
Hfateiu și George Henția, oleriol în oursul 
I. 4) „ț)iua învierii14, poesie de George 
Coșbuo, declamată de Ilie Hocioiă, cleric 
în oursul I. 5) „Un obiceiil de Crăoiun pe 
Valea Hârtibaoiului44 de Iacob Manuil. ole- 
ric în oursul al III-lea. 6) „Haimana44, can
țonetă comioă de V. Alexandri, predată 
de Traian V. Motora. olerio în cursul al 
III-lea. 7) „Un regret44, de N. Popoviol, 
esecucat de oorul seminarial.

Corone eterne. Din incidentul morții 
d-nei Matrona Sidiana Vasiu din Abrud-sat, 
întâmplată în 13 (25) Noemvre o., d-nul 
George Visia din Zlatna ni-a trimis prin 
P. O. D-n protopop Ioan Petrie, în looul 
unei cununi peritore, 10 flor. drept oorână 
eternă la „fundațiunea iubiților răposați1* pen
tru ajutorarea școlarilor români săraci. Pri- 
mindu-se de subsorisul comitet parochial, 
se chitâză aoâstă sumă în acest mod și se 
arată, oă s’a adaus la numita fundațiune. 
Brașov, 24 Noemvre v. 1896: Comitetul 
parochial român gr. or. din cetatea Brașo
vului.

- o—
Băile de vapor din loc vor putâ fi 

puse la disposiția publicului numai cu Ziua 
de Vineri, 11 Dec. n.

Rectificare. In N-rul 261 al „Gaz. 
Trans.44 pag. 1 colon» III jos în loc de 
„emană din instituția generosă a Sultanu
lui44 este a se ceti emană din inițiativa1* 
etc., âr pe pag. 2 ool. II rândul 15 de sus

Iancu scrie în raportul seu, că „Du
minecă în 23 Octomvre domnii din Aură
ria au chiămat pe Românii din Domeniul 
Aurăriei, ca să se consulteze și împace 
cu ei44.

Fiă cum va fi fost, atât e sciut, că 
faima sboră; din 18 pănă Sâmbătă în 21 
când se ține târg de săptămână în Alba- 
Iulia, negreșit ea va fi pătruns și pănă 
acolo. Apoi cărăușii și sfârnarii de bucate, 
cari vin din tdte părțile munților pentru 
a se provede cu de acestea, precum și cei 
ce veneau în acel timp după vin, vinars, 
la Alba-Iulia, reîntorcându-se în acea Zi și 
noptea pănă în 23 acasă, au dus cu sine 
tote scirile, ce le audiseră la țeră*)  fără 
a-le afla acelea muntenii dela prefecți, tri
buni, sâu din Gazete.

Eară, ca să aprindem o adevărată 
lumină, care se lumineze tuturor aducem 
un document original despre cele ce se 
petrecuseră în 23 și 24 la Auraria, găsit în 
prețiosa colecțiune a canonicului vicar gen. 
și preposit la capitul și Cohsistoriu M'etrop. 

în Blașiu I. M. Moldovanu. Ecă docu
mentul :

Prăs. 8-ten Februar 1851.
Nr. 456

_ 91”

Cătră
Inclytulu Ces. Reg. Iudeciu Criminale a 

Districtului Belgradului 
umilita Rugare 

acelui inlontru scris Ioanne lui Lukats pen
tru ca se se ise ie-e Causa la neîntardiata 

Cercetare si dejudecare.
T. B. 3 

Timbru de 15 cr.
lnclytu Ces. Begin Iudeciu Criminale!

La 24 Octobr. 1848 poporulu din 
Zlathna și din Tenutulu vecinu, infuriatu 
asupra Gardistelor Magiari, — cari in diua 
mai dinainte, cu una perfidia, candu se 
tracta despre pace, și descarcara puscele 
sale, și asternura mai multi Români morti 
la pamentu — Cauta din casă în casă 
după aceia, si, aflandui, pre carii ii scieau 
cu vini anumite inthinati, ii puscau fora 
de a mai întreba de cineva. Asia impus- 
cara intre alții pre Cocisiulu armânului 
Simonka, pre Gaba, și pre Andreiu Pruner, 
care, Pruner, ucisese in diua trecuta pre 
Georgiu Bozesian, Ciganulu. Impuscatoriul 

lui Pruner și Gaba fu Bulza Tim. Fapta 
lui remase în tăcere pănă în luna No- 
embr. an. tr., când luându-se prin co- 
missiunea Militare (d-1 căpitanu Nalik) 
Bulza Tim la întrebare pentru acea faptă, 
redimându-se pe mărturisirea a vre doi 
alții aseminl șieșl, răspunse: cum che dân
sul la porunca mea ar fi împușcat pre 
Pruner, și pre Gaba. La acestă mărturisire 
io numai decât fusei închis, și zac pănă 
adi în prinsorie, preste două luni, eră Bulza 
Tim împușcătorul umblă cu pălăria pe una 
urechie d’intr’una cresma într’alta. Din 
care împregiurare s’ar parea, che nu atât 
după uciderea lui Pruner Andras se cauta, 
che atunci ucigasiu Bulza Tim n’ar putâ 
umbla slobod, catu doră din alta causa io 
sunt persecutat, macar che în dilele acele 
ml-am espus viâța pentru apararea mai 
multor familie de Armeanu și de Magiar 
în Zlatna.

lnclytu Ces. Regiu. Iudeciu Crimi
nale ! Starea cau.sei mele din multe Instan- 
tie, care io le am așternut catra înaltul 
Ces. Reg. Gubemiu, și care după părerea 
mea pănă acum vor fi transpuse Inclytului 
Ces. Reg. Judeciu Criminale, cred, che e 
cunoscuta înaintea acestuasi lnclytu, și 

din urmatoria tractare acei causa, sperezu 
che se va dovedi și nevinovăția mea. Deci, 
ce io prin aceasta umilita Rugare am vrut 
a cere dela Inclytulu Ces. Reg. Judeciu 
Criminale e: ca același se se indure fora 
intardiere a mi lua causa mea la cercetare 
si la dejudecare; Si aceasta mai vertosu din 
acelu motivu, che afara de aceea, che sunt 
impiedecatu dela Deregatoria mea, si prin 
urmare si dela Beneficiulu mieu, mie ca 
unui omu veduvu îngreunat cu mai multi 
prunci mici, acum preste doe luni repitu din 
migiuloculu acelora, mi-se prepadesce tota 
casa si averea mea, care după ce voiu fi aflatu 
si declaratu de nevinovatu, precum sperezu, 
nici domnulu Capitanu Nalik, carele a bine- 
voitu a me pune la prinsoria, nici Bulza 
Tim după a cărui mărturisire mi-se făcu 
mie aceasta rușine, si stricare, nu se voru 
pleca a mi-o înturna atata paguba, cate 
mi casiunara.

Rugandu-me pentru gratiosa resolu- 
tiune cu profunda plecatiune remân alu 
Inclytului Ces. Reg. Judeciu Criminale.

Umilitu servu
Ioanne 1/uka ts, 

parochu resaritenu în
(Va urma.) Zlatna. Din prinsorea în Belgradu. 
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în jos în loo de: „s’ar fi străcurat vre-o ne
cesitate44, este a se oeti: „s’ar fi străcurat 
vre-o neesactitate11.

Societatea „România Junâ“
din Viena.

Din raportul anual al Societății aca- 
demioe sooial-litersre „România Jună11 din 
Viena pe al 26-lea an administrativ (1 Oct. 
1895 — 30 Sept. 1896), care raport a apă
rut cjilele acestea, — aflăm cu buouriă, că 
acostă societate an de an merge înainte, 
aducând tot mai mari servicii naționale nu 
numai tinerimei nostre aeademioe, ci s’ar 
putâ <ji09> că întregei colonii române din 
Viena, care aflându-se în mijlooul unui 
element străin și atât de isolată de massele 
poporului nostru, găsesce în aoâstă socie
tate un centru sooial și oultural româneso, 
atât de dorit și binevenit pentru ea.

„România Jună44 este una dintre cele 
mai veohl și mai de frunte între sooietățile 
studenților români, în jurul căreia sunt 
întruniți an de an tineri din tote țările lo
cuite de Români. Mulți dintre ei au să 
mulțămâsoă acestei societăți deșteptarea 
lor națională, ba unii chiar și învățarea 
limbei lor materne, pe care înainte de-a fi 
întrat în sînul acestei SooietățI nu avuse
seră ooasiune de a o învăța.

Cel mai însemnat moment din viâța 
Sooietății a fost serbarea jubileului său de 
25 de ani, ce a avut loo în primăvara 
acestui an. Serbările jubilare au dat So
cietății ocasiunea, de-a se manifesta cu 
multă demnitate, storoend stima și admi
rația străinilor. Representantul „Germa
niei14 a celei mai însămnate societăți nem- 
țescl din Viena, s’a esprimat cu ocasiunea 
aceea astfel: „Cu drept invidiez pe mem
brii „României June44 pentru nobila însu
flețire, de care sunt cuprinși. Mulți dintre 
noi ar putâ lua viu esemplu dela D-Vostre, 
cum trebue ctne-va a-șl iubi limba și na
țiunea11.

Secțiunea însăroinată cu edarea Al- 
manaohului nu peste mult va fi gata cu 
lucrările sale. înțărcarea a provenit din 
causa multului material și al timpului sourt.

Secțiunea pentru întemeiarea unui 
alumneu pe sâma studenților lipsiți n’a 
primit încă cele mai multe dintre listele 
de colectare. D-nii, cari au primit aseme
nea liste, sunt rugați a-le înainta cât mai 
curând.

In deoursul anului Sooietatea a aran- 
giat mai multe întruniri, oarl tâte au avut 
caracterul unor adevărate petreoerl româ- 
nescl, fiind cercetate și sprijinite cu căl
dură din partea ooloniei române din Viena. 
In total, membrii societății desvoltă un zel 
deosebit atât față de sooietate, oât și față 
de studiu. In anul de față s’au promovat 
la gradul de dootor în medicină 6 inși; în 
locul lor Societatea a primit alțl 8 membri 
noi. S’au ținut nu mai puțin ca 14 ședințe 
ordinare și 4 literare. S’au preseutat 13 
operate, cari după cetire au fost criticate 
în mod serios și obiectiv.

Din fondul societății au fost ajutorați 
2 membri ou bilete de amâcjl la masa stu
denților pentru 5 luni, 3 au primit ajutore 
în bani de câte 20—25 fl., er doi de câte 
10 fl. In localitățile societății au avut 
ouartir gratuit 2 membri.

In cursul anului s’au înscris între 
membrii fundatori ai Societății solvind 
câte 50 fl. Escel. Sa Metropolitul Ciuper- 
covicî al Bucovinei, P. S. S. Episcopul Po
pea dela Caransebeș și institutul „Arde- 
leana“ din Orăștiă. Au donat câte 50 fl. 
d-nii: P. Cassoti, C. Brancoveanu și A. Fi- 
lipescu din Bucurescl.

Averea în bani a Societății la 30 Sept. 
1896: 12,655 fl. 41 cr. Averea totală: 
13,722 fl. Numeral membrilor ordinari: 31, 
dintre oarl 12 din Transilvania, 6 din Bu
covina, 4 din România, 4 din Banat, 4 din 
Ungaria și 1 din Austria.

Musică.
„Creațiunea" de Haydn. Dintr’un 

raport el dirigentului reuniunei de cântări 
săsesci, R. Lassel, relativ la producțiunea 
:de mâne (10 Deoemvre n.) a admirabilului 

oratoriu „Creațiunea*  de Haydn, estragem 
următorele:

Au treout 100 de ani, de când Iosif 
Haydn a luorat la „Creațiuuea14 sa și peste 
vre o doi ani vom serba oentenarul pri
mei producțiunl a aoestei opere în Viena 
(19 Ianuarie 1899). Haydn era atunci de 
67 de ani... E vorba dâr de opera unui 
bătrân, ce s’a soris înainte ou 100 de ani. 
N’am fi în drept a vorbi deci în sens în
doit de o operă vechiă?

Și totuși nu o putem numi veohiă, 
decât numai ou privire la timp; oe se 
atinge însă de valorea ei internă musicală, 
de efeotul ei asupra ascultătorului, de im
portanța ei istorioo-musicală, ba și de forma 
ei, aoâstă creațiune a lui Haydn este o 
operă atât de vină și de-o valore atât de 
nemicșorată în viața modernă musioală, în
cât puține vom afla asemenea ei în întrâga 
literatură musicală. Este ca un stejar se
cular, care în fiă-care an străluce în haină 
tînără, escitâud de departe bucuria privi
torului și admirațiunea lui ca un simbol 
al uriașei puteri a naturei.

O sută de ani dela prima produoțiune ! 
Și totuși fiă-care va simți a<jl ca și atunci 
ceea oe s’a soris după prima esecutare a 
operei: „Pietate, admirațiune și cel mai 
ourat entusiasm îșl sohimbase locul în 
inima asoultătorilor44. E în operă ceva ca 
o putere a unui fenomen natural, ce ne 
captivâză ou desăvârșire și ne stârce ad
mirare și pietate....

E în adevăr interesant și înălțător a 
oeti cum deja în primii ani după oea din- 
tâiîi produoțiune în Viena, acâstă operă șl-a 
făcut turneul său prin tote orașele musi- 
oale din Europa, cum tâtă lumea musioală 
se întreoea în a aduoe onoruri și distinc- 
țiunl măgnlitdre oompositorului ei. Tot
odată însă, și acâsta este încă și mai im
portant pentru însemnătatea composiției— 
acâstă operă artistică a lui Haydn a dat 
inpulsul înființării unui mare număr de 
reuniuni chorale în Germania și alte țări, 
în fine acest orator a răsbit în prima ju
mătate a veacului nostru pănă în cele mai 
mici orașe...

Intre Sași, Sibiienii au fost cei dintâi, 
cari se pot lăuda, că deja trei ani după 
prima produoțiune în Viena au eseoutat și 
ei în Sibiiu întreg oratoriul. Despre aoestă 
produoțiune din anul 1802 „Siebenburger- 
Bothe14 de atunci a publicat un sourt și 
interesant raport, er tot despre ea scrie și 
un preot săsesc în termini forte însuflețiți, 
spuind oă orchestra era compusă din vre-o 
80 persons.

S’a pretins, că o produoțiune s’ar fi 
ținut și la Brașov în 1839, dâr despre 
acâsta nu s’au aflat date.

Produațiunea de aoum a oratoriului 
lui Haydn în Brașov este o nouă verigă în 
lanțul întrerupt de concerte vocale mai 
mari ale Reuniunei de cântări săsesol. Și 
de astădată Reuniunea filarmonioă a ofe
rit cu prevenire colegială binevoitorul ei 
concurs.

O specială introducere în oratoriu nu 
va fi de lipsă, Opera fiind destul de popo
rală și ușor de înțeles; se reoomandă nu
mai procurarea și oetirea cu atențiune a 
textului înainte de producțiune.

(„Creațiuuea41 precum am anunțat se 
va produoe Joi și Duminecă sera în sala 
Hotelului Nr. 1).

ULTIME SOIRI.
Bucurescî, 8 Dec. In ședința de 

a4î a Camerei, d-1 Ionel Grădișteanu 
cere esplicațiunî relativ la căușele 
retragerei cabinetului Sturdza. Gu
vernul se arate cuvintele pentru cari 
a venit la putere actuala formațiu
ne; este un guvern cu o nouă di
recția, ori este continuarea guver
nului Sturdza ? Și în cașul acesta 
pentru ce d-1 Sturdza s’a retras? In 
special d-1 Stoicescu, noul ministru 
de esterne, e dator se spună, ce po
litică va urma, și dhcă e hotărît se 
continue politica d-lui Sturdza, ori 
vre să mănfină declarațiunile făcute 
în oposițiă în cestiunea națională?

In fine întrebă, decă se adeveresce 
svonul împăcărei guvernului, cu d-1 
Eleva?

Bucurescl, 8 Dec. Ministrul-pre- 
ședinte Aurelian a declarat acjl în 
Cameră, în cursul discusiunei, că gu
vernul doresce o soluțiune paclnică 
a cestiunei Metropolitului-Primat.

Privitor la împăcarea cu d-1 
Fleva și grupul seu, circulă erăși 
scirl contracjicetore. Se 4i°e> că d-1 
Sturdza a declarat, că nu admite 
nici împăcare cu d-1 Fleva, nici mo
dificarea legei sinodale, ci numai o 
propunere de revisuire a sentinței 
Sinodului. După alții, tratările cu 
d-1 Fleva s’au întrerupt pentru-că a- 
cesta pretinde, ca doi bărbați din 
grupul seu se primescă portofoliurl 
în ministeriu.

Constantinopole, 9 Decemvre n. 
Grecii din Galata amenință, că vor 
pune la cale o manifestațiune contra 
sfințirii capelei gr. or. române.

Berlin, 9 Dec. n. Tribunalul a 
respins propunerea de a pune pe 
Tausch pe picior liber cu cauțiune; 
acesta amenință, că va face desve- 
liri sensaționale.

LStespaiură.
Abonamentul „Familiei14 scăzut. Vo

ind a răspunde la o dorință manifestată 
din mai multe părți și în mai multe rân
duri, începând din 1 Ianuarie viitor redu
cem abonamentul „Familiei44 pe an în loc 
de 10 fl. la 8 fl., pe ]/2 de an, în loo de 
5 fl. la 4 fl., pe 1/i de an, în loo de 2 fl. 
70 cr. la 2 fl. In România pe an, în loo 
de 25 lei, la 20 lei.

Aducând acâstă înlesnire pentru abo
nare rugăm pe toți amicii foii nostre să 
binevoiâsoă a ne da spriginul întru răs
pândirea întreprinderii nâstre, reooman- 
dându-o și altora și făoându-ne cât mai 
multe abonamente nouă, — ca astfel să 
fim în stare a mănținâ și în viitor prețul 
redus și eventual să-l mai scădem.

Aoâstă reducere ne silesoe tot-odată 
să rugăm pe toți abonații noștri să ne răs
pundă prețul regulat și înainte, căol cu 
abonamente plătite neregulat și ulterior, 
nu putem susțină fâia.

„Familia44 va apără și în viitor odată 
pe săptămână, pe câte o oâlă și jumătate, 
adecă pe 12 pagine tipărite des, ilustrată 
din ce în ce mai bogat și având peste 40 
de colaboratori.

Oradea-mare, 5 Decemvre 1896.
Editura „Familiei44.
*

Compas românesc, anuar financiar de 
Petra-Petrescu, anul IV, conține: date sta
tistice asupra tuturor băncilor românesoî; 
ordinea lor după anii de înființare, după 
oapitalul sooial, după total, după localități 
și după comitate ; tragerile la sorți a efeo- 
telor de loteriă; Legea comercială ungară 
(finea) cu următorele materii: afaoerl co
merciale, conceptul lor; disposiții generale 
despre afacerile comerciale, încheiarea lor, 
îndeplinirea afacerilor comerciale, cum
părarea; afaceri de comisiune, de spedi- 
țiune, cărăușiă, antreposite; asigurările; 
afaceri de editură și sensariă. — De vân- 
(jare la autor în Brașov; prețul (inel, porto) 
80 or., pentru România 2 lei.

*
A apărut și se află de ven4&re în 

librăria archidieoesană din Sibiiu: Preotul 
din Wakefield, narațiune de Oliver Gold
smith. Tradusă din limba eaglesă de Dr. 
P. T. Prețul 60 cr., cu porto postai 70 cr.

*
A apărut și se află în deposit la li

brăria E. Sracoe & Comp. în Bucurescl: 
Asupra însemnătăței studiilor orientale eu 
privire specială la Români de Th. Avr. 
Aguletti, profesor la cursul superior al li- 
oeului din Buzău. Acâstă disertația oons- 
tătătore din 40 pagini, este dedicată d-lui 
Const. C. Moisil. După întroduoerea în 
oare definesce autorul ce înțelege sub 
orientalism, traoteză însemnătatea studiilor 
orientale din punct de vedere general sciin- 
țifio-speculativ și trece apoi la importanța 

ce o au sciințele orientale pentru noi Ro
mânii. relevând în deosebi momentele na
ționale, politioe-diplomatice, comerciale și 
religiâse.

*
Calendarul „Lumei ilustrate44 e unit 

oul în privința conținutului său interesan- 
și frumos. Chiar acelora, cari nu obicl- 
nueso întrebuințarea calendarelor, încă le 
este folositor pentru bogatul său cuprins 
de anecdote, pentru partea umoristică, pre- 
oum și pentru povestirile și novelele sale. 
Pe lângă acâsta conține 121 de ilustrații 
O8re-i aloătueso o adevărată podâbă. Intre 
altele găsim familia regală, toți miniștrii, 
Fleva, Delavrancea, Speranță și alțl 30 
soriitorl, ale oăror opere ooupă un loo de 
frunte în literatura română. Prețul acestui 
oalendar este numai de J70 or. Ediția sim
plă 45 cr. Se vinde cu aoelaș preț la toți 
librarii precum și ia editorul Ig. Hertz, 
Bucuresol.

DIVERSE.
Inflnința cântării. Din incidentul căsă

toriei principelui de Neapole cu Elena prin
cipesa de Montenegru, regina Margherita 
dise oătră ourtesana sa următârele: — Spe- 
rez, că acuși, după ce voiu deveni bunică, 
regele nu-mi va mai interdice de a purta 
ochelari. Lucrul acesta, cu ochelarii, deja 
a causat multă gălăgiă în familia regâscă 
italiană. De câte-orl îșl afla regele soția, 
cetind cu ochelari, mânios îi eficea: — „Dâr 
te rog, Margherito44, lasă la o parte oche
larii!44 Dâcă după acâsta regina nu-șl lua 
jos ochelarii, regele continuă: — „Marghe- 
rit’o, dâcă nu pui la o parte ochelarii, 
atunci — încep să cânt!44 Regina are un 
simțemânt musical forte fin și nimic nu o 
genâză mai mult, decât tonul fals. De cân
tarea falsă a soțului ei așa se teme Regina, 
încât orl-ce îi împlinesce, numai să înceteze 
cu disarmonia.

0 aventură a Țarului. Scriitorul ger
man Sohiitz enarâză următârea aventură a 
Țarului în oartea sa apărută de ourând și 
întitulată: „Rusia modernă44: Țarul, când 
s’a dus la esposiția din Nisne Novgorod, 
pe tren i-a atras atențiunea signalul pentru 
accidente. — „Să nu faoem ore o înoer- 
care ou el?44 întrebă rîcjând Țarul pe adju
tantul său. — „Ar fi bine44, răspunse adju
tantul. Atunci Țarul apăsă de nasturele 
signalului. Intre cei oe se aflau în cupeul 
veoin acesta a produs mare nelinisce. Tre
nul numai decât s’a oprit.— „Să rămânem 
puțin aici44, (fise Țarul și numai după aceea 
s'ă dete jos din cupeu. Suita îi urmă. Era 
un timp fârte frumos și Țarul a pleoat la 
preâmblare. De-odată se întâlni cu un des
părțământ de soldați. — „Stațl!44 strigă 
ofioerul comandant. Țarul și suita Sa merse 
mai departe. — „Stațl!44 striga adouaâră, 
„Garda acâsta păzesoe pe Țarul!44 —„Așa 
dâră pe mine44, dise Țarul rîcjând, și păși 
apoi spre comandantul gardei, l’a lăudat 
și l’a oinstit cu ceea ce a avut în buzunar, 
țigări și alte mărunțișuri.

Sfaturi cătră nn colaborator. Un re
dactor al unei foi americane avea un co
laborator estern, ale cărui manuscripte îi fă
ceau mult de lucru. Redactorul odată îl 
dădu următorul sfat: „Dâoă d-ta vei putea 
scrie fără a întrebuința condeiu și oernâlă 
atunol te rog fă-o. Scrisârea d-tale atunci 
ar fi fârte legibilă. âr pe noi dela redacția 
nu ne-ai face așa curioși. Dâoă însă nu vei 
putâ încuDjura condeiul și cernâla, atunci 
cel puțin nu folosi hârtia sugătore. In ge
neral siiesce-te a sorie oât se pâte de ne- 
legibil, dedreoe oulegătorii numai atunci se 
vor bucura de manuscrisul d-tale. Un ou- 
legător inteligent n’are mai mare buouriă 
decât atunci, când îșl petrece timpul ou 
descifrarea unei sorisorl nelegibile. Gri- 
jesce de subscriere, nu cumva să-o pâtă 
oeti cineva. Culegătorii sciu și așa numele 
și conumele tuturora, de aceea subscrierea 
legibilă e superfluă. Faci forte bine, că 
scrii pe ambele fețe ale hârtiei și dâcă 
nu-țl încape astfel, atunol mai bine scrie 
oruciș peste rânduri, decât să 'mai folosesol 
altă filă curată. Câud căpătăm un astfel 
de manusoript, atunci par’că ne simțim în 
al șâpte-lea ceriu și numai atâta mai do
rim, oh! de-ar fi lângă noi și autorul!'4
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Călin darul Plugarului pe 
189^, edat de Tipografia „A. MureșumuA 
din Brașov, a eșit de sub tipar și se espede- 
ză dilnic. Acest călindar întră acum în anul 
al 5-lea, având un cuprins tot mai bogat și 
mai interesant. De astă-dată în călindar se 
cuprind și mai multe chipuri frumose. Pe 
pagina primă se află portretul fericitului 
întru pomenire loan Barac, marele scriitor 
poporal dela începutul acestui veac, er în 
text se află scrisă istoria vieței și lucrărei 
lui. Partea calendaristică este mai bogată 
ca pănă acum, îndreptându-o și îmulțindu-o 
după trebuințele ivite, însemnând pănă și 
evangeliile, ce sunt a se ceti în fiă-care 
Duminecă. Pentru a economisi din spațiu, 
măsurile dă lungime și greutate, competin- 
țele de timbre și tacse, taxele pentru postă 
și telegraf etc. s’au cules cu litere mici de tot. 
Mai ales tarifa pentru telegrame și taxele 
poștale pentru scrisori și pachete s’au adus 
pe lung și pe larg după cele mai nouă or- 
dinațiunl poștale. Târgurile sunt de-ase- 
menea îndreptate și corectate. Urmâză In
troducerea de Ioan Georgescu, și apoi'vine 
parte literară. Acestă parte este mult mai 
bogată ca în călindarele din anii trecuțl, 
cuprindend ea singură vre-o 42 pagine cu 
cele mai frumose istorisiri, poesii etc., tote 
scrise pentru popor și forte interesante. In 
partea economică de-asemenea se află o 
seriă bogată de articull de mare interes 
pentru plugari, precum : Rotațiunea în eco
nomia comassată, Lucrarea pământului, 
Tovrăășiile economice, întrebuințarea va
cilor la lucru, Pășunatul vitelor, Văruitul 
grâului de sămânță, Legumile bostănose, 
Culesul și păstratul pomelor și altele. La 
urmă vin felurite povețe, glume etc. cum 
și o mulțime de anunțuri.

Călindarul se află de vendare la 
„Tipografia A. Mureșianu“ în Brașov și 
la librăria N. Ciurcu; costă și de astă- 
dată numai 25 cr.. er trimis prin postă 
gO cr. Celui ce cumpără de-odată mai 

multe esemplare, li-se dă rabatul cu
venit.

Proprietar: Au-rei
Redactor responsabil: Gu®eg io 8®

Remontoir-nikel fi. 3.50; 
Remontoir-argint 800/1 oon fl. 6 ; 
Remontoir-anker Spiral-Bre- 
anet 15 petri fl. 10, cu 16 
petri sistem G-lashutte, 1 cha- 
ton fl. 12. Deșteptător (wek- 
ker) mers de anker străluci

CJarrsufl Sa buss’sa dm Wăenai.

Fabricatele mele
sunt renumite ca bune și ieftine!

tor prima calitate fl. 1.70. Regulator cu mers 
de o di fl. 5.75. Regulator cu mers de 10 dile 
fl. 8.50. însemnarea prețurilor cu ilustrații 
despre ciasornice, lanțuri, regulatori, aurarii 
și argintării se trimit gratis și franco. — Ce 
nu convine se schimbă seu se dă prețul 
îndărăt.

Eug. Karecker Uhrenfabrîk,
94. IBregenz am ISwdeiBSee.

Garanție de doi ani. -v®
111,4—12.

Din 8 Decemvre 1896
Renta ung. de aur 4% .... 122.25
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.15
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2% . 122.25
Impr. căit. fer. ung. în argint 472% 101.10
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.20 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.30
Bonuri rurale oroate-slavoue. . . 97.15 
fmprum. ung. cu premii .... 151 —
Leșuri pentru reg. Tisei și Segedin. 136.75

Renta de hârtie austr...........101.35
Renta de argint austr...........101.35
Renta de aur austr............... 122.70
Losurî din 1860 ........................  143.25
Acții de ale Băncei austro-ungară. 933.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 402.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 364.10
N&poleoudorI.............. 9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.85
London vista........................  . 119.90
Paris vista................... 47.50
Rente de corone austr. 4%. . . 100.80
Note italiene.............................. 43 42 */ 2
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Deschidere de magazin.
LANG, ROSENTHAL & PĂI.MHERT 
recomandă magazia lor bogat asortată cu Nfiărfairi de 
Sticlă, S®®rzelIa0a și Argint cSaîna.

Mare asortiment de Lampe ale lui R. Ditmar.
Vase de faiență, piatra, precum Casserole 

Ole, Urciâre etc.
Kame de tablouri în diferite mărimi, ese- 

cwtare exactă.
Oglindi- Solin și Giamiari, calități forte 

basne.
Repară geamuri în și afară de localitate cu prețuri 

eftine și prompt.

E
c
05

Pentru cadouri de Crăciun 
recomandăm p. t. public fabricatele 
nostre de lână curată cu prețuri mo
derate ale fabricei. — Afară de acestea 
se află mai multe resturi și Cupone 
de esposiție, care se vend cu prețuri 
tare scăzute (10—50%).

Wilhelm Schers’ C-ie
1130,2—3 fabrică de postav.
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Mersul trexxvxrilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I O©tH 0896»

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

Tren 
mixt.

Tren 
de 

persân. accel.

Tren

10 —
8.30

11.21
1.33
3.42'
3.58
4 38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07.
8 34'
8.49'
9.06

10.12
10.42
11.01
11.09
11.31
11.48
12.05
12.33
12.47
1.18
1.34
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5 34

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

1.09
1.16

11.40
11.55

6 12
6.41
7.16
8.-
3.55
4.40
5.10

12.00

Tren 
mixt

2.30 
3 19
412
5.12
5.40
7.14

Tren
de 

persân.

8.10
8.51
9.37

10.27
10.42
12.16

5.10
8.00

6 12
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25
11—
12.26

1 11
8 30

8.05
5.45 

“ÎÎO2 
11 33

1.48
2.06
3.03
3.45
406
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

person. person. mixt mixtpersân. persân.

7.20 6.20 ît ■<

pl. 80S.

fpl.
I SOS.Sibiiu .

Tren 
accel.

Tren 
mixt

10.21
10.41

5.05
4.45

10.30
10.10

12.52
12.20

2.20
3.57
4.19

7 33
7.53

11.55
1.25
1.48

5—
5-20

3.20
3.00

9.12
8.52

Tren 
accel.

tren 
de 

persân.

tren 
de 

persân.

tren 
do 

persân

tron 
mixt

tren 
de 

persân.

Copșa mică 
Ocna . .

90S. 1
pl. J

4.45
6.35
7.01

11—
11.20

Ctopșa-mică. — — Avriș —

7.08
6.39

6.25
5.07
4.40

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

Tren 
de 

persân.

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9.09

sos. |
pl-1

Clușiu .

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uiuora .
Vințul de 
Aiud

SUS

( 
f

Teiuș
Crăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișdra . 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apa ța , .
Feldiora

Sph } Bra?

Ț Timiș .
v Predeal 

sos. Bucuresol

ov .

I pl- 
jsos.

A

1.55
7—
3.37
1.19

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13u

Tr, expr.

UT—*3^ a 
' S £ oi

W
3.36
3.18

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

10.10
10 05
9.39
9.12

I 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

11.01
10.45

9.23
8.49

8.23
8.06

1.50
11.44'
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

5.23
tr.pera.
“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

5.20
4.14
3.32

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
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

~9R8
8.28
8.01
3.15

4.34
6.16
8.42

Avrig . 
Făgăraș pl-

mixt
Tren 
mixt persân.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12 57
-

îT ®2 ®
3 >

c

g tren
mixt

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
mixt

trenu 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă «
mixtă

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

4.25
4.48
5.23 I Simeria........................

Cerna.............................
Huneddra....................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

8.34
8.14
7.45

SBrasov— Zernești«

trenă
H mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă
mixtu

trenă 
mixtă

1 8.35
J 10.28

4.55 1 Brașov........................
Zârnești........................

A 7.44
6.20

1.29
12.056.36 1

4—
5 03

? 9.10
|10.28

4.20
5.35 T Mureș-Ludoș ....

Z a u............................. â
6.46
5.49

7.21
6.24

N
um

a
V

iner 
circul

6 48 £12 41 OS Țagu-Budatelic . . . 0 5- 4.60 £□< fî- ►J*
9.40
8.467.38 » 1.54 o St. Mihaiu de câmpie . 3.44

8.33 | 3.02
s

Lechința........................ 2.48 7.439 07
9.59

| 3.41 
p- 4 55

i
9 Ș.-Măghiăruș ....

Bistrița........................
E S 
o a

2.01
1.16

6-52
5-55

CBBcerdea — Osm-heiu — Itegh.-săsese
Tren 

de 
persân.

3.11
3.52
4.37
5.26
5.36
7.14

Notă: Orele
însemnâză ârele de nopte.

Tren 
de 

persân 

îOo 
11.40 
12.26
1.14

9

pl.

80S. )
pi. 1
sos.

Cucerdea . 
Ludoș . .
Cipău . .

Oșorliei
Regh.-săs..

80S. c

{pl.
• Isos.
. pl.

Trenă 
de 

persân.

7.45
7.02
6.28
5.34

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.54

8.31
7.38
6.55
5.50
5.04
3.30

Trenă 
mixtă

12.42
9.59

11.01
9.54
9.35
8:05

as d — T i Bia i ș 6 r a

Siglaișoi^a—<>d®rlkeiu-s6cnesc.

6.20 11.25 5.- Arad ........................ 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Vinga......................... 9.42 3.01 10.11
8.01 1.10 7.39

b Timișdra.................... 8.20 2— 9.10
12.47 8.47 12 27 5.10 Seghedin........................ 6 05 2 30 10 05 2.15

trena
mixtă

trenu
mixtă

trenu
mixtu

trenu 
mixtă

trenu
mixtă

trenu
mixtu

trenu
mixtu

trenu
mixiă

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

pl. Sibiiu
„ Selemberk „
„ Cisnădie pl

7.10
6.57
6.36

9.20
9 07
8.46

11.08 Sighișdra .
11.48 Hașfaleu .

1.59 Odorheiu-secuesc

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în drepta de 

3 22
3.54
6.20

jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre
vv.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


