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Adresele unguresc!.
n.

Am v§4ut acum fetul ingeniu- 
lui, al simțului de echitate și drep
tate, al priceperii pentru marele 
probleme ale statului și ale liber
tății puporațiunei sale, cu care s’au 
produs de-a rendul în dietă tbte par
tidele și fracțiunile maghiaro.

Cei ce au puterea în mână și 
trăesc fără de grijă lângă 61a cu 
carne, lângă sacul fără fund al bud
getului de stat, din care se hrănesc 
cu și fără indemnitate, le ved, se 
’nțelege, t6te în lumină prietinâsă, 
trandafiriă. Ce scie acela, care tră- 
esce în belșug, de lipsele și neca
zurile altora? A vend chiar bună
voință, nu le înțelege. Er cât des
pre partida guvernamentală, de tote 
poți vorbi numai de a ei bunăvoință 
nu, căci n’a avut’o și nu o are. In 
trei-^ecl de ani n’a fost în stare 
odată să se ridice din noroiul mur
darelor interese la vederi înalte și 
mari. Căpătuiala și ârăși căpătuiala: 
acesta este alfa și omega întregului 
catechism al liberalismului evreo- 
maghiar, cu care ne-a bătut vitrega 
sârte.

Ar fi în cea mai mare rătăcire 
acela, care ar aștepta mai mult dela 
mamelucii din tabăra lui Banffy, de
cât au fost în stare să producă ei 
și antecesorii lor, de când s’a intro
dus vileagul unguresc.

Pentru a guverna cu înțelep
ciune și în spirit în adevăr liberal 
un stat poliglot, ca acesta, se cer 
alte capete, alte caractere și mai 
pre sus de tote alte inimi, decât cele, 
cu cari sunt înzestrați favoriții si- 
tuațiunei de ac|i, deținătorii puterii, 
ce nu sunt, decât incarnațiunea egois
mului de partid și național.

Discusiunea din cameră asupra 
proiectelor de răspuns la discursul 
tronului ne înfățișeză destul de viu 
acest tablou.

Inzadar le strigă oposițiunea ce
lor de pe băncile majorității: Nu 

sunteți espresiunea voinței țărei, 
dieta în care ați fost aleși prin forță 
și corupțiune „este ilegală11, guver
nul, care v’ă adus aici merită să fiă 
gonit fără amânare și se se număscă 
un nou guvern, se se alăgă o noua 
dietă; înzadar le strigă oposițiunea 
în tbte variațiunile, că nu sunt la 
locul lor, căci ei rîd și se veselesc 
de aceste opintiri fără efect și re- 
sultat.

Și vor fi și vremurile de așa, 
ca să întorcă cu fundu ’n sus t6te 
principiile sănătbse și se favoriseze 
pe cei ce umblă după căpetueli în 
paguba celor mai bune covingeri.

Un Apponyi scie să vorbescă 
frumos, tot-deuna ca din carte, lumea 
maghiară îl ascultă și-i dă dreptate, 
der puțini îl urmăză și și mai pu
țini sunt gata a se întrepune pen
tru el.

Așa se tânguesce organul con
telui oposițional. Și cine ar cji^e. că 
n’are dreptate? De ce însă un Ap
ponyi, de ce ceilalți corifei ai par
tidelor și fracțiunilor unguresc! n’au 
mai bune resultate? De ce au ajuns 
la un punct, ca să se gândescă și 
ei serios, că numai cu passivitatea 
politică se mai pot feri de cangrena 
pustiitdre a lipsei de demnitate ?

De ce?—Pentru-că nu sunt în 
stare să escite curata însuflețire a 
poporului, de6rece stând pe basa 
principiului nedrept și neuman al 
esclusivismului de rassă, le este cu 
neputință a găsi mijlocul adevărat 
de lecuire, care trebue se fiă ace
lași pentru poporul maghiar, ca și 
pentru celelate pop6ră.

Ori d6ră nu este învederat și 
din experiențele de pănă acuma, că 
nu pote fi nici pentru poporul ma
ghiar adevărată libertate, pănă când 
celorlalte pop6re li-se va măsura cu 
altă măsură, fiind scurtate în drep
turile și libertatea lor?

Der să continuăm revista nos- 
tră asupra proiectelor de adresă ce 
sunt iedna principiilor și nisuințelor 
politice maghiare.

Ia numărul trecut, oând am vorbit I 
de proieotele de adresă ale diferitelor par
tide unguresol, n’am făcut amintire de 
acela al „partidei poporale" și al fraoțiu- 
nei ugroniste, căci atuuoi încă nu le cu- 
nosoeam. Acum le avem și pe acestea îna
intea ndstră.

Proieotul de adresă al „partidei popo
rale^ e ținut în ton forte moderat. De na
ționalități nu se face amintire nici în acest 
proiect de adresă absolut de loc. Singura 
notă caracteristică a adresei este aooen- 
tuarea speranței, că sub părintâsoa și apos
tolica îngrijire a Majestății Sale se va pune 
capăt „direcțiunei contrare religiunei și bise- 
ricei11 și că „prin vindecarea ranelor bise- 
ricei catolice, va înceta situațiunea critică 
de luptă, în care se află acesta străbună și 
cea mai lățită religia din patriă".

Se faoe amintire apoi și de abusurile 
eleotorale, cjice^d, că proiectul de lege pri
vitor la juriedicțiunea Curiei nu pbte fi 
de-ajuns pentru curmarea abusurilor, ci e 
de lipsă o revisuire a legei electorale și 
întroduoerea unei procederl eleotorale mai 
ooreote.

*
Caracteristic este, că ceea oe nu li-a 

venit la soootălă să amintăscă în proieotul 
de adresă, s’a străduit raportorul „partidei 
poporale" să-o faoă oel puțin în discursul, 
ou oare a presentat adresa în Cameră. Și 
amintirea, oe-o făcu aoesta despre naționa
lități aiol am crede, oă ar fi de-ajuns ca 
să deBohidă ochii naivilor din tabăra creș
tină a naționalităților, oarl așteptau soă- 
pare dela omenii lui Ziohy. Raportorul par
tidei, Alarsovseky Endre 4>se adeoă între 
altele:

„Afirmarea, că noi am oăuta alianța 
naționalităților, ca atari, ori oă am sprijini 
o direcțiă, care tinde a-le asigura lor drep
turi deosebite, este cu desăvârșire greșită și 
trebue aă-o resping. Pentru noi limba ma
ghiară, supremația de stat a naționalității 
maghiare este un tesaur, pe oare-1 păstrăm 
toomai așa de ou îngrijire, ca și orl-care 
membru al camerei".

„Noi tocmai atât de hotărît pretindem 
valorarea pe cât numai e cu putință a limbei 
de stat ungurești, precum o pretind acăsta

toți membrii acestei camere fără deosebire de 
partid. Insă noi în cadrul aoesta pretindem, 
ca față ou naționalitățile să se validiteze 
legea, dreptatea și eschitateoA. (Aprobări în 
stânga).

Cine să faoă însă, oa legea să se vali
diteze și să se respeoteze când, cum 4'6® 
Marsovszky, toți sunt în oestiunea națională 
de-o pănură, de un gând ? !

«

Mai multă amărîoiune se esprimă în 
proiectul de adresă al fracțiunei ugroniste, 
oeea ce psihologic se păte esplioa și prin 
faptul, că Ugroniștii au și fost oei mai rău 
bătuți la alegerile treoute. Adresa ugronistă 
vorbesce esclusiv numai de abusurile eleo
torale, „oarl la noi au devenit un sistem, 
oe se aplică în mod esagerat pe totă linia". 
Parlamentul actual îl declară de ilegală și 
faoe apel la Majestatea Sa, „oare a pus 
jurământ, oă nu numai va respecta însu-șl 
legile, oi va și face să fiă respectate", ca 
să restabilâsoă constituția și respectul legi
lor, să delăture guvernul și dieta de a4l, 
să numâsoă un nou guvern compus din 
bărbați imparțiali, oarl să faoă a se res
pecta legalitatea, curățenia și libertatea 
alegerilor, oe se vor faoe pentru noua 
dietă.

Serbii liberali' și radicali' au ținut 4i- 
lele aceste în Neoplanta o couferentă, în 
care s’a ales un comitet de șâpte membrii. 
Aoest comitet, în tote Gestiunile oarl ating 
interesele Sârbilor, va avâ să stabilâscă 
modul și chipul provederei oomune a par
tidelor sârbesol. Președinte al comitetului 
fu ales Dr. Mihail Bolit.

Cehii și politica dinafară.
Ou ocasiunea înoheiării desbaterei ge

nerale asupra budgetului în Camera aus
triacă vorbitorul general al clubului Cehi
lor tineri, deputatul Kramar, a precisat 
punctul de vedere ni Cehilor față cu po
litica esteridră. Kramar 419a •’

„Nu voia vorbi de politioa esteridră 
a colegului nostru de odinioră din olub Dr. 
Vasaty. (Aoest deputat a fost în timpul din

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

„Cartea negră“.
Unde dai și unde crepă. 

Prov. român.

Răspuns la „Cartea năgră'i (A „felcete kănyv'1), 
scrisă de br. Ștefan Kemeny junior în 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef în numerii 
121 — 131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszâg* 

din Budapesta.

De Axeutie Severu.
20) (Urmare).

„Ne rugăm drept aceia de mult ono
rata comisiune, se bine-voiescă a-ne primi 
și a așterne propusețiunea acesta înaltului 
Gubern, însă tot-odată a și mijloci, ca din 
privința împregiurărilor de-atunci și a jert
felor celor multe, aduse prin românime 
pentru credință cățră înălțatul Monarch 
paguba acăsta Erariale, adecă banii gata, 
aurul, argintul și mercurul, (căci din mi
norele ustrinele, sub cerul liber rămase, 
decum să fi perit ceva, ci precum audirăm 
în vara trecută la prilegiul inventurei, s’au 

aflat în densele un plus de metal de mare 
însemnătate), după daturi sigure calculân- 
du-se și detrăgându-se dintr’ânsa tot ce sa 
adunat pănă acum — să se împartă în 
două părți egale, și o jumetate sortându-se, 
numai ceialaltă se cadă sub reparațiune, 
adăugendu-se lângă acesta și cassa săra
cilor. Eără ce se atinge de paguba priva- 
ților: Căutând noi la împregiurarea aceia, 
cum-că între păgubași se află multi Ro
mâni, despre cari suntem convinși, cum-că 
au fost și sunt credincioși înălțatului îm
părat, precum și multi de altă națiune mai 
ales văduve, cari și în an. 1848 avură o 
purtare paclnică și se află acum în cum
plită sărăcia. Căci trebue se însemnăm cum- 
că mulțl dintre privații păgubiți, mai târdiu 
prin cumpărarea lucrurilor jăfuite cu pre
țuri bagatele, s’au mai bine dicând prețuri 
de rîs, de tot seu regresat, ba încă unii 
mai tare s’au îmbogățit, decât erau îna
intea catastrofei. Drept aceia dorind noi 
din simțire frățescă, și umană, a da la pă
gubași cei mai ’nainte pomeniți mână de 
ajutor, er de altă parte sperând cum-că 
înaltul Gubern se va îndura a îngriji și 
pentru ajutorința Românilor înainte, și 

după catastrofa Zlatnei prin insurgenții 
Maghiari arși și deprădațl, propunem spre 
scopul acesta o sumă de 40,000 florini, — 
adecă cu 10 mii mai mult ca cum au că
pătat Aiudenii acum de curând — pe lângă 
umilita rugare, ca se binevoescă mult ono
rata comisiune a mijloci la înaltul Gubern 
împrumutarea sumei aceștiea pe creditul și 
conta sus pomenitelor comunități.

„Mult onorată comisiune! mare e po
vara, care prin aceste două sume, cade în 
umerii poporimei nostre, er de altă parte 
cunoscut e, încât poporul român, care 
pururea a fost sărac, prin revoluțiunea tre
cută și mai tare s’a sărăcit, și pe viitor are 
de-a rămâne în sărăcia deplină, pentru-că 
de cum să aibă norocul de a-șl redobândi 
supremul oficiu Montanistic (Oberamt), care 
avuse aici ședința sa mai înainte, ci și 
oficiurile cele din urmă, adecă administra
ția Montană, cassa Montană și Judeciul 
Montanistic, va să și-l perdă din sînul său, 
și să ajungă la sortea unui sat ticălos.

„Pentru aceea noi pe adusul proiect 
numa cu acea speranță îl puturăm face, 
cum-că spre răsplătirea sumei quastionate 
ni-se va da un termin încai de treizeci 

ani, pentru a căruia mijlocire ne și rugăm 
de mult onorata comisiune, precum și pen
tru de-a se da comunităților dreptul a cer
ceta în sînul său după omenii aceia, cari 
au jăfuit cu grosul, și decă mai au ceva 
din bunul jăfuit a lua dela denșii cu in- 
treventul oficialilor competențl spre împli
nirea contingentului său anuale. — Se în
țelege de sine, cum-că după împărțirea 
celor 40,000 fl. c. m. între privați vor tre
bui să incete tote pretensiunile lor și cer
cetările caselor românescl, care dela catas
trofa Zlatnei încoce s’au făcut mai în tote 
dilele, și după placul orl-cui, cât cu pre
pus atâta și fără prepus fundat, asemenea 
vor ave să încete și alte prigoniri de ori ce 
nume, căci scopul nostru e, ca să nu — mai 
fiă între locuitorii ținutului acestuia înverșu
nări și să se tragă peste trecut un văl, 
dându-se uitărei tote cele întâmplate în 
nefericitul an 1848.

„Pe urmă ce se ține de modul repar- 
tițiunei despăgubirei Erariale peste cele 
șâpte seu opt-spre-dece comunități precum 
și a ajutorinței între privații păgubiți, noi 
am fi de părerea aceia cum-că acâsta să 
se facă prin mult onorata comisiune cu 
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urmă esohis din clubul Cehilor tineri — 
Trad.), căci acesta nu a representat în pri
vința aoâsta decât propria sa politioă, er 
nu politica olubului. Nici că a putut să fiă 
problema unui club de-a voi să sohimbe 
atât, de radical politica europdnă, oum a 
făcut deputatul Vasaty. Pe cărarea aodsta 
nu i-am putut urma și n’am putut reco
manda nouă alianțe. Posiția nostră față cu 
politica esteridră a fost cu totul alta. Noi 
întotdduna ne-am pronunțat forte hotărît 
în contra triplei alianțe și în punctul aoesta 
eram, oe-i drept, pe aceeași liniă cu depu
tatul Vasaty, ddr 41O6am : Ddoă odată 
esistă tripla alianță, atunci oerem ca 
politica austro-ungară să-și dobendâscă 
în conoertul europân o pos'țiă, în care 
să nu fiă avisată singur numai la tari- 
pla alianță și să nu ’șl caute tdtă salutea 
ei în -tripla alianță, și de aceea noi tot- 
dâuna am sfătuit, a cultiva bune raporturi 
cu Rusia. Asta e cu totul alt-ceva, decât 
aceea ce-a recomandat întot-deuna colegul 
Vasaty, adeoă o alianță cu Rusia. OăcI 
pentru o alianță sunt de lipsă totdduna doi. 
și dâoă noi am și voi după cum stau lu
crurile abia se pdte propune, că și cea
laltă parte ar voi o asemenea alianță. Așa- 
ddră în fantasmagoriile aceste niol-odată 
nu ni-am cufundat. Der, cum cjĂBeiu, tot- 
deuna am cerut, că deși esistă tripla alianță, 
monarohia ndstră totuși să se afle în cele 
mai bune raporturi cu Rusia.

Mai departe <jise Kramnr: „Ceea ce 
priveseo raporturile ndstre ou Rusia, poli
tica ndstră (adecă a ministeriului de es- 
terne) este în ultima ei fașă pe o cărare, în 
contra căreia n’avem să obiectăm nimio“.

Cu alte cuviute, Cehilor le place, că 
în timpul din urmă politica paclnică a sta
tului quo în Orientul europen, inaugurată 
de răposatul prinț Lobanov, a apropiat în
tru câtva oubinetele din Viena și Peters
burg și tot ce va faoe contele Goluohow- 
sky pentru buna înțelegere ou Rusia, ei 
primesc înainte ca bun și salutar.

Cestiunea metropolitană.
Noul guvern și d-nul N. Fleva.

S’a scris și s’a vorbit mult dela nu
mirea noului ministeriu Aurelian despre 
tratări între acest ministeriu și d-1 N. 
Fleva. Să vedem acuma cum esplică în- 
su-șl organul d-lui Fleva, „Dreptatea11, ou- 
prinsul și însemnătatea acestor tratări, cari, 
tjice, că se referă numai la resolvarea ces- 
tiunei metropolitane, căci d-1 Fleva nu a 
solicitat nimic, nici pentru d-sa, nici pen
tru amicii d-sale. Etă ce 4loa următorul 
di ar:

„Guvernul a făcut apel la patriotis
mul d-lui Fleva, cerendu-i să-1 ajute spre 
a tranșa oestiunea grea și pasionată a Me
tropolitului.

D-1 Fleva a presentat guvernului o 
soluț'une complectă și cât se pdte de îm- 
păoiuitore, soluțiune pe care guvernul adop- 

tându-o, liniștea ar fi restabilită în biserică, 
dreptatea ar triumfa în țeră.

Trebue să spunem, că aodstă solu
țiune are ca prim și indiscutabil punot: re
instalarea Metropolitului pe scaunul său.

Fără acâstă operă de supremă legali
tate și justiția, nu esistă pentru noi nici o 
tratativă.

Pănă în momentul de față guvernul 
du s’a decis, dăoă îmbrățișâză ori nu aoestă 
soluțiune — și nu putem spune oe va 
face el.

OrI-cum ar fi însă, trebue să fiă bine 
soiut, că pentru noi nu esistă discuțiune 
posibilă, fără reintrarea imediată în le- 
galitate*4.

Vădend, oă guvernul în urma insis
tenței d-lor Dim. Sturdza și Eug. Stătescu 
tot amână soluția și șovăesoe, d-1 Fleva a 
pregătit următerea interpelare cătră pre
ședintele consiliului:

Etă textul interpelărei adresată guver
nului de d-1 Fleva:

Am ondre a interpela pe d-1 preșe
dinte al consiliului asupra vederilor noului 
guvern, și a soluției 09 înțelege a da ces- 
tiunei ardătore a detronărei Metropolitului- 
Primat, cestiune, care a neliniștit atât de 
mult spiritele și a agitat opinia publică în 
tdtă țera.

Și în epeoial întreb :
1) Gum se face, câ nu a fost revo

cată și funcțioD&ză .încă, nelegala looote- 
nență mitropolitană, înființată de Sinod, 
fără drept și coutra legei sinodale, după 
care vioarul Metropoliei ține în cas de va- 
oanță locul titularului ?

2) Pentru ce nu s’a revooat încă sus
pendarea Metropolitului făcută tot de Sinod 
îu contra legei, și se menține deoretul, cu 
tote că aotele atribuite Metropolitului-Pri- 
mat s’au constatat a fi false și plastogra- 
fiate ?

3) Oare este causa pentru oare nu s’a 
infirmat încă hotărirea sinodală, oare este 
nu Dumai un act arbitrar dat cu căloarea 
tuturor legilor civile și canonice, der cons- 
titue în aoelaș timp o adevărată usurpare 
a puterei ecleziastice asupra prerogativei 
puterei oivile constituite în stat?

4) Care este causa, că nu au fost încă 
revocate ordinele și măsurile de eseoutare, 
luate de fostul guvern în disprețul tuturor 
legilor, și Metropolitul-Primat, în loo de a 
se afla pe soaunul său, se găsesce încă de
ținut în mănăstirea CăldărușanI?

5) Cari sunt măsurile, oe guvernul 
înțelege a lua contra agenților publiol 
de orl-ce categoria, cari în acâstă împreju
rare au iăout șantaje, au încercat subordi- 
nărl de martori au falsificat deposițiuni și 
în cele din urmă au atentat la dreptul 
sacru de petiționare, oprind mergerea peti
ționarilor la Cameră, arestându-i ou gră
mada, torturându-i în închisori și organi- 
sând bande, cu oarl au făcut invasie chiar 
în sanctuarul Universităței, unde au rănit și 
maltratat pe studențl ?

6) Deoă onor, președinte al consiliu
lui nu orede, că întîrzierea în luarea mă

surilor neoesare pentru restabilirea legali- 
tăței și repararea atâtor nedreptăți, este de 
natură a slăbi înorederea în noul guvern 
și a ridica partidului național-liberal presti
giul său atât de sdrunoinat de aotele fos
tului guvern.

Acâstă interpelare era hotărît d-1 
Fleva să o adreseze d-lui ministru-preșe- 
dinte P. S. Aurelian în ședința de Sâm
bătă a Camerei, de aoeea „Dreptatea11 d-lui 
Fleva a și publioat’o în numărul, ce a apă
rut Sâmbătă săra. Intr’aceea ea a fost 
amânată în urma unui armistițiu, oe se 
cjtoe, oă s’a încheiat din nou pănă ac|I, 
Luni, între guvern și șeful stângei liberale- 
democrate.

*
Despre stadiul, în oare se afla cestiunea 

metropolitană Sâmbătă sera, „Epooa“ pu
blică următorele ’nformațiunl:

„Cu tote soirile ce se contradic, din- 
tr’un moment într’altul, un lucru pdte de 
acum fi privit ca absolut neîndoelnic, Ges
tiunea Metropolitului va căpăta o forte 
apropiată soluțiune.

După multe stăruințe, aprope unani
mitatea membrilor Sinodului s’a învoit ca 
să revisuiâsoă sentința.

Singur Silvestru, Episcopul Hușilor, 
nu vrea să revie asupra hotărirei sale de 
condamnare.

După câte soim, Metropolitul , Ghena- 
die e dispus, voind a aduoe pacea în Bi
serică, se-și dea demisia din scaunul Un- 
gro-Vlahiei“.

— 2 (14) Decemvre

Șiare cuotidiane în Budapesta. Nu
mărul durelor cuotidiane, oe apar actual
mente în Budapesta, este 27. Dintre aces
tea, cum spune „K.-r“, numai vre-o șâse 
sunt în adevăratul înțeles al cuvântului gu
vernamentale, celelalte mai tdte sunt opo- 
siționale.

— o—
Inaugurarea noului teatru diu Iași. 

Pentru serbările de inaugurare ale noului 
teatru fixate pe cjiua de eri, Duminecă, s’a 
stabilit următorul program: La serbare iau 
parte tote autoritățile preourn și un număr 
de 500 în vi tați. Sâra representațiă festivă 
în folosul săracilor. Teatrul deoorat ou dra
pele și împodobit cu brad. La partea proe
minentă a teatrului se arborâză un drapel 
lucrat cu deosebită artă, care va fi dăruit 
de comună societății dramatioe, ca amin
tire de acâstă serbare. — Primarul din 
Cernăuți, invitat fiind, a promis că va 
asista la inaugurare.

—o —
Bancnotele lui Kossuth. Unul dintre 

deputății partidei liberale promise alegăto
rilor săi, că dâoă îl vor alege deputat, el 
va mijlooi la minister, ca ei să-și potă plăti 
darea cu banonote de ale lui Kossuth. De
putatul a reușit la alegeri și încă oontra 
unui alt deputat liberal. Alegătorii însă 
nici ei nu și-au uitat de promisiunea depu

tatului și dala alegerea lui în continuu îi 
sosesc deputatului epistole esprese cu banc
note de ale lui Kossuth, ca să le ducă la 
visteriă, unde să li-se soootâscă în dajdie. 
D-1 deputat e în mare înourcătură, deoreoe 

• pănă acum i-a sosit banonote de ale lui
Kossuth în preț de 5000 fl,

—o—
Logodnă. D-1 Lutz Korodi, fost direc

tor al d’arului „Kronstădter Zeitung“ din 
loc s’a logodit în 29 Noemvre la Reghinul 
săsesc cu d-șora Maria Thereza Hermann. 
— Felicitările nostre !

- o —
Cununiă. țD-1 loan Tartan, comerciant 

în Bușteni ne anunță oununia sa ou d-na 
’ Eugenia Dimitriu din Brașov. — Felicită

rile ndstre!

Sciri merunte din România. Principele 
Iferdinand și principesa Maria și-au amânat 
sosirea în țâră. Se orede insă, că vor sosi 
în oursul săptămânei viitdre.

— Marți se va începe în Cameră dis- 
cusiunea asupra răspunsulai la Mesagiul 
regal.

— Arohiteotul Mihăescu a luat direc
ția studiilor soolei de arohitectură din Bu- 
curesol în locul d-lui Sterian, oare va pleca 
în străinătate.

— In d’lel© de 6, 7 și 8 Deoemvre 
stil vechili, se va întruni din nou la Foo- 
șanl un congres al Podgorenilor. E vorba 
de-a se alege și un sindicat al neguțători
lor de vinuri, în scop de-a ușura desfaoe- 
rea vinurilor române în străinătate.

— Părintele Dr. Radu, noul episcop 
al Lugoșiului se află de trei cjile în Bucu- 
resol. Peste doue săptămâni va merge la 
Blașiu ca să se sfințâscă de episcop.

— La facultatea de drept din Buou- 
rescl magistratul d-1 Victor Antonescu a 
fost numit suplinitor al catedrei de drept 
civil în locul d-lui G. Mîrzescu, ajuns mi
nistru de culte.

— Mai mulți deputăți în frunte cu 
d-nii V. G. Morțun. V. Kogălniceanu, Gor- 
gos, Delimarcu și Vintilă Rosetti au for
mat o ligă pentru votul universal, și au și 
pornit acțiunea pentru a-șl câștiga ade
renți.

— De opt cfil® a dispărut din Galați 
o domnișoră anume Liseta, fiica d-lui Abra
moff din acel oraș. Copila, care a crescut 
la institutul de călugărițe din Galați dorea 
să trâoă la catolioism și să se facă călugă
riță. Părinții ei bănuesc, că fata lor a fost 
trimisă la Paris în acest scop. Abramoff a 
adresat o plângere parohetului de Covur- 
luiă în privința acâsta.

Conferență publică în Brașov.
Seria conferențelor publice, arangiate 

din inițiativa Reuniunei femeilor române 
diD loc, s’a început eri în marea sală a 
gimnasiului român. Conferențiarul, d-1 pro
fesor loan Popea, ni-a vorbit despre „in 
fluința casei părintesci asupra caracterului in
divizilor și națiunilor11. Tema aoesta a des- 
voltat’o conferențiarul cu atâta pătrundere 
și ou un succes atât de complet, încât a

întrevenirea contribuitorilor comunității re- 
presentate cel puțin prin 7 barbațl, de 
densele aleși, deștepțl, și cu caracter ne
pătat, cari adecă cunosc bine împrejurările 
satelor și a locuitorilor, și sunt în stare a 
da mult onoratei comisiuni informațiune 
curată și dreptă.

„Inoindu-ne cucernica rugare rămânem 
„Zlatna, în 30 Ianuarie 1851.

cei mai umilițl“.
Der să lăsăm pe Aurarii sâu locuitorii 

români din Auraria să-și continue și ter
mine Plânsdrea lor adresată comissiunei 
militare, ce venise cu intențiune pe față 
de a mai scote și aduna dela nefericiții și 
nesocotiții Zlăgneni banii, aurul și argin- 
gintul scos din Topitorea pănă în 1848 îm- 
părătâscă, âr din primăvera acelui an de
venită regescă ungurâscă, ceea ce lor nu 
le convenâ, spunându-le instinctul, că pănă 
a fost împărătescă a fost a tuturora, âră 
devenind ungurescă, are să fiă numai a 
Maghiarilor, săi lăsăm se se plângă și sbată 
cum se scape de plătirea celor 200.000 fl. 
cât pretindea dela ei statul1) pentru de-

’) Nu pot spune cert, că a fost, atât, mai 
puțin, seu mai mult. — Aut. 

vastarea zidirilor erariale, banii, aurul și 
argintul prădat — furat — se lăsăm și 
inclita comissiune, să lucreze mai multe luni, 
ca să-și facă diurne grase tot de pe spa
tele Românilor, cari încă suferiseră în timp 
de 16 luni relativ tot atâtea daune ca și 
erariul și vădînd și sciind cum și-a început 
acea comisiune lucrarea — arestând pe preo
tul Ion Lucaciu și alții, cum am vedut mai sus 
— să credem că operatul ei nu va fi mai 
alb, ci pdte mult mai negru, decât „Cartea 
negră“, de care ne ocupăm, pentru-că acea 
comisiune pe față se arăta, că vrea numai 
bani, aur și argint, în ascuns însă se mun
cea să scotă și arate, că Românii au in
cendiat chiar și frumosele Biserici româ- 
nescl!

Domne nu le pune adversarilor noștri 
păcatul acesta!!!

Avem la mână proclamațiunea origi
nală scrisă cu slove vechi, cum le mai dicem, 
potcove, de dato Zlatna 30 Sept. 850, sub
scrisă: „Nalik, Căpitan auditor, m. p.; Schoner 
m. p.; Mânar m. p., care, nevoind a osteni 
prea mult bunăvoința cetitorului, o reser- 
văm pentru altă-dată! Cine scie? Cine pote 
garanta, că nu se va mai găsi vre-un ba

ron seu năimit să vrea a nega, seu inter- 
verti asertele mele și, decă da, ne va 
prinde bine să avem cu ce ne mai apăra, 
cum ne-am apărat și pănă acum. Mai bine 
să întrebăm pe neîmpăcații noștri adver
sari : Unde ? în ce loc pe tdtă suprafața 
pământului s’au mai găsit omeni — hoți? 
— cari după ce au furat, seu numai au 
voit a salva și scăpa de topire și ardere 
totală bani de aur, argint și hârtie — note 
de bancă — în loc de ai îngropa în păment 
și ai ascunde pentru o generațiune de ochii 
omenilor, îndată după provocarea Iancului, 
Buteanului și a lui Meder au alergat și au 
predat 4—50.000 fl. ? Tot asemenea lotrii și 
hoți să aibă împărăția și nu va ave lipsă 
nici de gendarml, nici de ațâți CustodI la 
casele publice!!!, cari ne fac mai mult rău 
decât bine, mai multă pagubă decât do
bânda, și cu tote acestea Românii tot mai 
figurâză în gurile, condeiele și pressa ma
ghiară de: „Diihos, tolvaiși rablo olâhok. 
Ich danke schon meine Herren! (adecă 
cum e vorba: „<jii mama chioră, să nu-țl 
clică ...!“) Der să ne înădușim durerea în 
noi și să vedem ce ne mai spune și în
drugă „Cartea cea nâgră“.

Apoi însu-șl faptul, că domnii au 
chiămat pe Români ca să se împace, pro- 
beză, că ei au sciut de proclamațiunea lui 
Puchner. De-ar fi fost comunicațiunea în
treruptă, cum și de unde ar fi putut sci, 
ca se chieme pe Români să se împace 
cu ei?

Cum-că ar fi fost stârpită tdtă nobili
mea, câtă s’a aflat între Sibiiu, Blașiu și 
Alba-Iulia, nu e adevărat. In acest ținut, 
afară de cei 43 dela Sângătin, numai sin
gur și unicul Dobai dela Roșia, Gyârfâs 
dela Sâneel și Baranyai dela Barabanț au 
fost omorîți, nevrend cu nici un preț și 
condițiune a preda armele.

In răspunsul, ce am dat în broșura 
tipărită în Tipografia Archidiecesană în 
1890 comitelui Teleki, am arătat cum din 
acest ținut precum și din ținutul dintre 
Târnava mare și Mureș pănă unde s’a în
tins prefectura Blașiului, au fost scăpațl 
toți proprietarii unguri nobili și nenobill. 
Cine vre s'ă cunoscă adevărul, caute acea 
broșură și vadă.

(Va urma).
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captivat în înțelesul strîns al cuvântului 
inimile tuturor asistenților, cari dela înoe- 
put pănă la sfîrșit l’au ascultat cu oca mai 
înoordată atențiune.

D-sa și-a început conferența prin a 
arăta avântul spre oultură și progres al 
poporului român; trecu apoi la rolul, ce 
în tâte timpurile l’a avut femeia în avân
tul poporelor și aci conferențiarul oitâ cu
vintele mai multor somități din istoria lu- 
mei pentru de-a proba marea influință, 
ce femeia o esercită asupra oaraoterului in
divizilor și a poporelor. Aduse ca esemplu 
mulțime de figuri ilustre din istoria dife
ritelor popâre, er după acâsta veni la isto
ria nostră națională, presentând o oglindă 
plină de farmec a atâtor caraotere mari, 
bărbați și femei, ce ilustrâză istoria na
țională a poporului român. Aci conferen
țiarul a fost la culme. Ne vorbi cu 
atâta claritate și entusiasm, cu atâta 
simț și avânt poetic, înoât asoultătorii în- 
și-și se simțiau răpiți de însuflețirea con
ferențiarului, ale căruia cuvinte le sorbiau 
cu nesaț.

Conferența se termină printr’un apel 
avântat la adresa femeilor, cari și erau re- 
presentate la conferență printr’un număr 
forte frumos de domne și domnișore. Sun
tem siguri, oă toți câți au asistat la inte
resanta conferență a d-lui Popea, s’au de
părtat la culme mulțămițl. Nu ne îndoim, 
oă și conferențele viitore, ce se vor țină 
în fiă-care Duminecă pănă la Crăciun, vor 
fi forte interesante. De dorit este numai, 
ca publicul nostru să și profite de aceste 
momente de distraoțiune folositâre și edi- 
ficatore, asistând la conferențele viitore în 
număr cât se pote de mare.

Dapă cum aflăm, Dumineoa viitore 
va ținâ conferență d-1 profesor Dr. Valeria 
Branisce. D-sa va vorbi despre formarea 
■mitului.

Adunarea Reuniunei fem. rom.
pentru ajutorarea veduvelor serace din

Brașov și Săcele.

Brașov, 2 Dec. v. 1896.
Sâmbătă, în Zlua S.-lui Andreii!, șl-a 

ținut „ Reuniunea femeilor române pentru aju
torarea văduvelor sdrace din Brașov și Săcele^ 
adunarea sa generală în sala festivă a gim- 
naaiului nostru sub presidiul D-nei M. 
Popea.

Ca de reguiă, așa și cu ooasiunea a- 
oâsta, puține dame au luat parte la acâstă 
adunare generală. Afară de damele din 
Comitet, cari sunt: M. Popea preș., E. 
Anou viee-preș,, 0. Bidu, M. Mutean, V. 
Vlaicu, E. Mooan, M. Belu, E. Sfetea, E. 
Bogdan, M. Lupan și E. Săbădean, mai 
erau de față vre-o 20 membre.

După deschiderea ședinței, secretarul 
Reuniunei Dr. los. Blaga cetesce raportul 
general despre aotivitatea Comitetului în 
decursul acestui an. In raport se arată, că 
Reuniunea are 26 membre fundatâre și 6 
membri fundatori, din Brașov sunt 14 și 
din Săoele 12 membre fuudatore, âr mem
bre ordinare: 117, și adecă 92 din Brașov 
și 25 din Săcele, dintre oarl însă și-au 
plătit taxa numai 99... Fondul constă din 
7001 fl. 33 or., ou 475 fl. 36 cr. mai mult de
cât în anul trecut. Resultatul acesta e fârte 
îmbucurător, „dâcă44, oum cjioe d-na cassieră 
V. Vlaiou în raportul său, „considerăm pe- 
deoile oele multe de tot feliul, ce stau în 
calea desvoltării materiale și morale a tu- 

. turor reuniunilor românesol de cultură și 
binefacere14. S’au ajutorat 19 văduve să
race; comitetul de acțiune din Săoele a 
trimis 15 fl., în anul acesta s’au făcut 3 
membre fundatâre și anume D-nele: Eugenia 
Arion, Elena Mocan și Elena Dr. Blaga; 
s’au revidat socotelile și starea oassei Reu
niunii de cătră D-nele E. Axentie, E. Arion 
și E. Moldovan, aflându-le tote în bună re
gulă; propunerea comitetului de-a se aran- 
gia în presăra anului nou în sala redutei 
orășeneeci petrecerea cu dans obicinuită. 
Și în fine se arată pe larg principiile, de 
oarl sunt oonduse membrele din comitet, 
aooentuându-se, că Reuniunile nu au să-și 
anărginâscă activitatea lor numai pe lângă 
•noieotarea de bani, ci au să se valoreze în 

societate și ca faotor social-cultural, oăol 
Reuniunile de femei au aceeași importanță 
în societatea, în care esistă și funoționâză, 
pe oare o are o femeia în familiă, și deci 
cum e datore femeia să influințeze cu sim
țămintele ei gingașe în familiă, sunt dato
re Reuniunile să influințeze în sooietates. 
omenâsoă și îndeosebi să oontribue adecă 
prin influință lor în a susțină buna armo- 
niă iș înțelegere și în a da îndemn pentru 
o viâță socială și culturală în societatea, 
din care fao parte.

Partea aoâsta a raportului a dat ansă 
la o disousiune frumosă, la oare au luat 
parte mai multe dâmne, așa dnele : E. Arion, 
E. Dr. Mureșianu, L. Bologa, S. Popovicl d-na 
presidentă și secretarul.

Cu privire la arangiarea petrecerii în 
presăra anului nou, s’a primit propunerea 
comitetului, fiind și sala deja închiriată și 
fiind obiolnuită pentru presăra anului nou. 
Autjindu-se însă, oă cealaltă Reuniune a 
femeilor române de aici a proiectat aran
giarea unei petreoerl în a treia Zi de Cră
ciun, adecă cu 3 Zii0 înainte de anul nou, 
se deoide a se ruga Comitetul Reuniunii 
surori, oa să pună un alt termin pentru 
petreoerea, ce are de gând a arangia.

Celelalte părți ale raportului se iau 
spre soiință.

Pentru revidarea socotelilor și cassei 
la sfîrșitul anului sa alege o oomisiune 
oonstătătore din domnele: L. Bologa, A. 
Petrescu, eră pentru verificarea prooesului 
verbal: Elena Voina și Maria Burduloiu.

După ce se statoresoe și primesce și 
budgetul anului viitor, ședința se ridică.

X.

Suntem rugați a da loc decla- 
rațiunii de mai jos a unui număr în
semnat de tineri universitari români, 
membrii ai societății „Petru Maior“ 
din Budapesta:

DECL ARAȚIUNE.
In numărul său din 3 Dec. n. pub

lică '„Tribuna14 o corespondență anonimă 
din Budapesta, în care între altele se sus
țin și următorele referitoriu la societatea 
„Petru Maior44:

„In soietatea „Petru Maior44 la început 
a domnit o fatală desbinare și spirit de 
partid. Președintele R. Cupariu, a fost ată- 
cat într’un ton neobiolnuit la noi pănă as- 
tăZl, numai pentru aceea, că scrie în foile 
catolice... Au urmat intrigi, vătămărijadânol 
și soene urîte, cari dovedesc un spirit rău 
de tot.... Dâr e mai bine a arunca vălul 
uitării peste tote.44

Am așteptat o săptămână întreagă, ca 
aserțiunile aceste să fiă reotifioate din par
tea redaoț. „Tribunei44, ou atât mai mult, 
oă pe cale privată a fost invitată de pre
sidents aotual ai sooietății să publice o 
desmințire.

Neîntâmplându-se acâsta însă pănă 
aZl, subscrișii ne vedem neoesitațl, oa în 
interesul societății „P. M.44 și al adevărului 
să declarăm următorele :

Aserțiunile din corespondența „Tribuneiu 
sunt false și tendențiose cu scopul vâclit de a 
ne discredita societatea înainte publicului 
român.

Domnul R. Cupariu. care a fost trei 
săptămâni presidentul societății „P. M.“ a 
trebuit să se retragă din motiv, că nu în
trunea niol măoar aproximativ oalitățile 
necesare și indispensabile unui president.

1. Nu-șl cunosoea în măsură recerută 
limba maternă.

2. Periolita asistența sooietăiți, fiind 
colaborator intern la foia politică „Magyar 
Ăllam44.

3. Nu cunosoea regulamentul și statu
tele societății.

D-1 R. Cupariu afară de aoestea a 
trebuit să se retragă și din motivul, că a 
fost incapabil de ași constitui un comitet 
și oomisie literară, organele esecutive ale 
societății, și anume pentru-că membrii, oarl 
ar fi fost chemați să conducă agendele so
cietății, n’au voit să ia angajament sub pre- 
sidenția D-niei sale.

D-1 R. Cupariu a ajuns președinte 
numai folosindu-se de neorieutarea novi- 

ților, pe cari i-a succes cumva a și-I face a- 
derențl ne ounoscendu-l mai de-aprâpe.

Acesta-i adevărata și trista stare a lu
crurilor, care o dovedim si cu procesele ver
bale ale ședințelor societății. Frasele: „in
trigi*, „vătămări adânci44, „scene urîte44, 
„spirit de partid44 eto., preoum și bănuiala, 
oă s’au făcut chestiuni de confesiune le res
pingem cu dispreț.

înainte de a încheia ne vedem siliți 
a ne esprima regretele față de prooedura 
„Tribunei,44 care pe lângă totă rugarea ac
tualului president al sooietății de a nu da 
publicității ohestiunl interne de ale -socie
tății, înainte de a fi confirmat adevărul lor 
în mod oficios — totuși a făout’o.

Pe viitor oerem mai multă conștien- 
țiositate și bună-voință față de afacerile so- 
oietățți nostre.

B.-Pesta, în 10 Dec. 1896.
Dintre membrii aflători în Pesta:
Tit Mălaiii, Ilarie Chendi stud, phil., 

Ion Pascu st. iur., Victor Onișor stud. în 
drept., A. Gf. Vlad stud, iur., George Ma- 
celariu stud, iur., Victor Pesteanu stud, 
med., Dumitru Lupan stud, phil., Nico- 
lae lonesou stud, iur., Axente Banoiu, 
Vasilie Virgil Moisil stud. med. univ., N. 
Sulica Statioicu stud, philos., Nioolae 
Stanoiu stud, tehnic, August Straitiariu 
stud, iur., Aurel Popescu stud. în drept., 
Victor Mandea sfud. teehnio. Paul Chim- 
bir stud, med., Aureliu Cioban stud, iur., 
Simeon Păcurariu stud, med., Roman Ru- 
dneanu stud, med., Aurel Florea stud. în 
drept., Nioolae Petrovioiu stud, iur., Oc
tavian Vasu stud. în drept., Iuliu L. 
Aranyosi stud, iur., Ilie Ganea stud. med.

Societatea de lectură română din 
Clușiu în 20 Decemvre st. n. a. o. 3 bre p. 
m. va ținâ adunarea generală ordinară, la 
care prin acâsta sunt invitați toți membrii.

Din ședința comitetului ținută în Clușiu 
la 29 Nov, st. n. 1896.

Alesiu Popp, Dr. Georgiu Hea.
director. secretar.

„Creațiuiiea“ de Haydn.
(Concertul Reuniunei de cântări săsesci).

Revenim afli mai pe larg asupra ese- 
cutării mărețului oratoriu al renumitului 
compositor din veohiul period clasic, Haydn.

Cumcă în adevăr musioa este arta, 
care cu farmeoul ei Ze090 ne ridică în sfe
rele cele mai înalte ale simțirei și ale gân
dire! poți vedâ și te poți convinge pe de
plin, numai asistând la produoțiunea unei 
opere grandiose și geniale cum este „Crea- 
țiunea44 lui Haydn.

Firesoe, că tot efeotul ei, tâtă măre
ția puternicei constructiunl de tonuri și de 
acorduri va atârna întotdâuna și dela di- 
băoia și hărnioia corului și a orohestrei 
preoum și dela talentul și zelul dirigentu- 
lui lor. Spre onorBa Reuniunei de cântări 
săsescl putem Zice, că im presiunea ce am 
primit’o dela prima producțiune de Joi, 
este, oă s’a satisfăcut în amândouă direc
țiunile: cântăreții și musicanții au interpre
tat cu simț și prioepere înaltele gândiri și 
simțiri ale poetului musical, ale laurea
tului compositor, care a scris acea operă 
aprâpe o’un secol mai înainte.

In „Oreațiuue44 se oglindesoe sufletul 
oel mare al genialului ei compositor. El a 
trebuit să simță și să se pătrundă mai 
mult, deoât sute și mii alțl muritori de 
ceea oe noi numim grandeța naturei și mă
rirea lui DumneZeu; el a trebuit să aibă 
un înțeles mai adânc deoât sute și mii alții 
pentru ceea ce va să Zloâ omul, ou chipul 
,și asemănarea lui DumneZeu, și pentru 
ceea ce va să însemne iubirea ce lâgă oe- 
riul și pământul.

Deja începutul acestei composiții, pe 
care o introduce atât de admirabil uver
tura, prin înfățișarea chaosului, din care 
ziditorul a făcut Universul și tot ce vie- 
țuesoe în el, î-țl produoe aceea emoțiune 
de care escl cuprins ori de câte ori stai 
in fața unei opere mari îuălțătore. Este mă
rețul și impunătorul moment, când, îndată 
la început, după reoitativul lui Raphael, 

oare vorbesoe de întunereoul adânc ce 
domnea, corul faoe să planeze spiritul lui 
DumneZeu pe suprafața apelor și oând la 
porunoa Creatorului „lumină s’a făcutu. Par 
oă ai simți și ai vedâ victoria cerâsoă 
asupra întunereoului, lumina dumneZeâscă, 
simbolul liberării de cătușele morței, al 
vieței de veol.

Nu se putea ca aoest outreerător mo
ment al mărețului tablou musioal să fiă 
mai bine interpretat, deoât a fost de cătră 
cor și orchestră. Dâr aici eram încă numai 
la început. In partea întâiu, ca și în cele
lalte două următâre, corului i s’a dat pri- 
legiu de-a cânta lauda lui DumneZeu și a 
creațiunilor sale într’un mod oe trebuia să 
stârcă oea mai mare mulțămire și recu- 
nosoință în auditor. Așa a fost cu deose
bire corul „Die Himmel erzăhlen die Ehre 
Gottes44 din partea I, apoi corurile din 
partea 2-a: „Der Herr ist gross— und 
ewig bleibt sein Ruhm44, și „Vollendet ist 
das grosse Werk44, și ohorul final din par
tea a treia.

Nu mai puțin lăudabilă, ba ohiar su
blimă a fost orohestra, oare șl-a resolvat 
problema ei destul de grea, cum nici com- 
positorul nu putea să dorâsoă mai mult, 
când la aoompaniarea recitativului „Da 
tobten brausend heftige Stiirme44 și a re
citativului „Gleich offnet sich der Erde 
Sohoss44 a sciut să imiteze așa de bine na
tura în sensul composiției.

Soliștii la rândul lor au oăutat să sa
tisfacă greului lor rol cu multă prioepere 
și cu mult zel. D ra Ida Hiemesch (sopran) 
a ocupat și de astădată looul întâiu între 
soliști, admirabil a cântat mai ales aria 
d^-la începutul părții a doua ou variațiunea: 
„Und Liebe girrt das zarte Taubenpaar44. 
D-ra Frieda Schnell are un sopran de un 
timbru forte plăcut și cântă cu mulț simț, 
Acâsta s’a văZut din modul cum a inter
pretat fericirea Evei în gingașul duet Adam 
și Eva din partea a 3-a fiind forte brav 
susținută de baritonul Fritz Sienner (Adam). 
Domnii Gustav Eitel (bas) și Adolf Orendi 
(tenor) au cântat cu muită dibăciă și pri
cepere recitativele și ariile grele ale lui 
Raphael și Uriel.

Cea mai mare laudă se convine însă 
dirigeutului Reuniunei de cântări Budolf Las- 
sel care pe lângă talentnl și simțul său fin 
musioal a trebuit se desfășura o muncă 
uriașă. ,Numai unul care a fost de față și 
a văZ>it ce s’a prestat în acea sâră, pâte 
să înțelâgă cât de mult a atârnat tot suc- 
oesul dela dibăoia și energia conducătorulu’. 
Fiind aoest succes atât de frumos, nu pu
tem decât să felicităm pe dirigente și pe 
Reuniunea săsâscă pentru produoțiunea 
„Creațiunei44 lui Haydn, care ieri s’a dat 
a doua oră și precum auZ'm se va pro
duce și a treia âră.

NECROLOG. Franz Stenner, priva- 
tier, fost diarist, a răposat Vineri în 11 
Deoemvre a. o. în Brașov, în etate de 43 
de ani.

DIVERSE.
O nouă statistică. Statistioianii, după 

ce au calculat cât timp i-ar trebui unui 
pureoe oa să facă înoonjurul lumei, s’au 
ooupat să facă alte soootell și mai stranii. 
Ei au calculat drumul pe oare-1 parourge 
ochiul oetitorului. ibtă ce Z10 0i: Ochii 
unui om, oare ar avâ răbdarea să cetâscă 
un jurnal dela înoeput pănă la sfârșitul 
paginei din urmă, fără să sară o liniă mă
car, fao un drum de 800 — 1000 de metri. 
Cine cetesoe un roman de o lungime mij
locie, face cu ochii un drum lung de 1800 
metri. Dâr ceea ce mai curios e, că indi
vidul, care ar oeti biblia din scârță în 
scorță ar faoe un drum cam de 12 chilo- 
metri. Statistioianii, însă, nu s’au oprit aci. 
Ei au calculat, că omul, care trăesoe uu 
număr mijlooiu de ani, cetesce, pănă la 
mbrtea sa, 3—400 ohilometri de literatură.

Proprietar: Dr. Aui’el fftu^iașiasw.

Redactor responsaliil: Grago^âu issaiai*.
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Bursa de BucurescY
din 10 Decemvre n. 1896.
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amortisabilă .... 
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din 1893 
1894 int. 6 mii. 
(Impr. de 32. ’/2 mii. 
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(Imp. de 45 m. 1891 
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n
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n
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de Stat (Conv. rurale/.
Casei Pensiunilor fr. 300 
comunei J

îî

îî

îl
Scrisuri fonciare

„ „ urbane BucurescI
îî ÎJ îî îî
»> »î î> Iași • •

Oblig. Soc. de basalt artificial

BucurescI 
,. din 
,, din 
,, din 

j rurale .

1888
1884
1888
1890

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 
Banca Nation, uit. div. 86.— 
Banca agricolă.................... .....
Dacia-România uit. div. 35 lei 
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 
Soc. Bom. de Constr. ult.div.lb 1. 
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 
-Patria-* Soc. de asig. uit d. 4 lei 
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0

„ r. „ „ 2 em. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei

Bistrița'* soc. p. f. hârtii 30,/' 
Societ. p. const, de Tramways 
20 franci aur

5°/o 1JI.- OCt. îoiv,
5°/n »> n yy?/4
5°/o .an.-Iul. 100.—
5°/o » V 100.—
5% Aîl.-Oct. 95’/.
4°/0 lan.-lnlie 88?/,
4°/n » n 83?/8
4°/o « îî 88?/,
4% îî n 88?/r

îî îî 8s;/8
4u/o 86?/4

Mai-Nov. 101V,
10 r> îî 289.—

b"/0 lan.--lnl. 97-*/4
5% Mai-Nov. —
5% lnn.-Dec. —
5“/o Mai-Nov, 96 74
5“/n lau-lulîe 93 '/,
6°/o n îî

—.—
5% 94?/,
f>°/o îî n 91-74
«°/o n « —. ■
V.N.
600 150 v. —.—
600 într. v. 1855.
600 150 v. 224.—
200 într. v. 458.—
200 489.-
250 310.--
250 208.-
100 îî îî
100 116.-
200 î> —
100. n îl —•—
60<. îî îl —
luliO —.—
•20. *î W

Târgul de rimătorl din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

24 Noemvre de 7126 oapete, la 25 Nov. au 
intrat 192 capete și au eșit 361 capete ră
mânând la 26 Nov. un număr de 6957 ca
pete.

Se notâză marfa: ungurâscă veche 
grea dela —.53 cr. până la —.55 or. 
marfă ungurâsoă tirieră grea dela 
—.— or., pănă la —.— or., de mijloo dela 
—.— or. pănă la —.— or. n ș 6 r ă dela 
—.51 cr. pănă la — 52 cr.

Cursul pîeiei Brașov.
Din 14 Decemvre 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.46 Vând. 9.49
Argint român. Cump. 9.42 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.49 Vend. 9.52

Galbeni Cnmp.
Ruble rusescl Oump. 
Mâr ol germane Oump. 
Lire turnesol Cump. 
Soris. fonc. Albina 5%

5.62 Vend. 5.65
126.— Vend. —
—Vend. —
—.— Vend. —.—

100.75 Vend. 101.75

Antreprise de pompe funebre

©ursui 3a bursa din ¥ieirea.
Din 12 Decemvre 1896,

Renta ung. de aur 4% .... 122.25
Renta de cordne ung. 4% . • . 99.15
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/,% • 122.90
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/4 101.—
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.10 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.35
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.30
ijnprum. ung. ou premii . . , ’ . 151.—
Louurl pentru reg. Tisei și Segedin. 137.—
Renta de hârtie ausir..........................101.30 a

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom. Paris .... 2%
Avansuri pe efecte 6“/o Petersburg . . 47,7o
Casa de Depuneri 57, Berlin .... &%
Londra .... 4“/o Belgia .... 3%
Viena 4.— Elveția .... 47,

Renta de argint au ser.................... —.—
Renta de aur austr...............................122.70
Dosuri din 1860 ......................... 143.50
Acții de ale Băncei au stro-ungară. 935 —
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 407.25
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 369.25
NapoleoudorI.............................. 9.51
Mărci imperiale germane . . . 58.95
London vista-............................. 120.—
Paris vista.................................. 47.55
Rente de cordne austr. 4%. . . 100.80
Note italiene.............................. 45 40

SSrașov, Strada Foi’tsi >r. 82.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mdrte, așe4ământul 

seu de înmormântare bogat asortat în cari tâte obiectele, 
atât aortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de SÎCl’ilWl de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor SÎcrÎHriloi' de lemn, de 
metal și imitațiunl de metal și de lemn de stejarii.

Depou de cununi pentru monumente și plânîici cu preturile 
cele mai moderate.

Representanfă de monumente de marmură, cară îunebre 
proprii CU 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vânet, 
pentru copia? precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt SÎ ieftin, i a u 
asupră-mi și transporturi de morți m "străinătate.

In fine recomand și biroul meu mijlocitor procedând cu 
cunoscuta’mi soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
17-* E. Tutselk.
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6 48
7 38
8,33
9 07
9.59

43 »S 1» *< 

Mureș-Ludoș 
Z a u . . .
Țagn-Budatelic . . 
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința. . . 
Ș.-Măghiăruș . 
Bistrița . . .

6.46
5.49

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

on'g- Pui
9.4c»
8.46
7.49
6-52
5 55

6.20 11.25 5.
7.08 12.15 6.14
8.01 1.10 7.39

12.47 8.47 12 27| 5 10

Arad ......................... 6 10.43 3.44
Vinga........................ I 9.42 3.01
Timișora.................... 8.20 2.—
Seghedin........................ 1 6 05 2 30 10 05

2.15
2.27
2.5J

pl. Sibiiu . sos.
„ Selemberk „
„ Cisnădie pl

7.10
6.57
6.36

9.20
9 07
8.46

3 22
3.54
6.20

11.08
11.48
1.59

Siglușora . 
Hașfalău . 
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54i
3.-

de sus în jos, cele însemnate în drâpta de jos în sus. — Numerii îneuedrațî cu linii mei negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


