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IMSERATE an primesc la Admi- 
nlitrațluns în Brașov și la uî- 
mătârelâ Birouri de anunaiuri: 

în Viena: Jf. IMa, Hmvrich 
Schalek, Rudolf Mossc, A. Oțrpoltfa 
Nach-folgor; Anton O'ppelik, J. 
Dannebcr, în Budapesta: 4. V. 
Goldbergei'g, Sekstom Bernat; în 
Bucureaci: Aftfiics Havas, 8uo- 
ouraale de Boumanio; în Ham- 
bnrg: Earotyt <fi Ltobmann.

Prațul Inaorțlurtllor: o aeriâ 
garmond pe o coldnă 6 er. și 
SOer. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr, acu 30 b&ni.

„&azeta“ iese în flâ-care di, 
AtoaameniE pentru Austro-Ungarta: 
Pe un an 12 fl,. pe șese iunl 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneoâ 2 fl. pe an.

Pentru Pomânla si străinălate;
Pe un an 40 franci, pe ș6ao 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

Se prenumeră la tâte ofleieie 
poștale din întru și din arară 

și la dd. colectori.
INroentni pentru Brașov 

administratinnoa, piața nare. 
Târgul Inului Hr. 30 otagiu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șâaa 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 er. 
Ou duaul în casa: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplâr o or. v, a. 
Uău. 16 bani. A Cat abonamen
tele oăt și inaerțiunile sunt 

a ac plăti înainte.

Brașov, Mercuri 4 (16) Secemvre

In loc de prim-articul
Sunt șâse septSmânl de când 

președintele clubului nostru electo
ral din Brașov a înaintat prin că
pitănia orășenăscă recursul în con
tra actului arbitrar și de violență, 
prin care s’a interejis ținerea întru- 
nirei nostre electorale.

In loc de a primi o resoluțiă, 
prin care se se repare lovitura ce 
s’a dat libertății cetățenescî și cons
tituționale prin acea măsură, d-sa a 
fost citat septemâna trecută la po
liția din loc și a fost luat la între
bare pentru conchiămarea acelei adu
nări împiedecate.

In urma acestei ascultări d-nul 
Dr. A. Mureșianu a primit aeji după 
amăcjî următdrea decisiune (Hatara- 
zat) polițienăscă în limba maghiară:

Nr. 4617/1896.

DECISIUNE.
Dr. Aurel Mureșianu, de 49 ani, lo

cuitor în Brașov, e declarat culpabil de 
transgresiunea în contra ordinațiunei înal
tului ministeriu de interne dată sub numă
rul reservat 1488 din 1894, din care causă, 
în sensul ordinațiunei ministrului de in- 
terne ung. nr. 9 din 1895 și al §. 16 al 
art. de lege XL din 1879 se judecă Ia 8 
(țile arest, ce va ave se-1 împlinescă pe 
cheltuiala sa, și afară de acesta la o amendă 
de cinci-t|eci florini, care după intrarea în 
vigore a aoestei hotărîrl este a se fSlăti la 
acest oficiu îu 15 4'le, la din contră a se 
esecuta, și este a se întrebuința pentru 
scopurile prevă4ute în § 2 al art. de lege 
XXVII din 1892, er neputendu-se incassa, 
se judecă la alte 5 dile arest, ce va ave 
să-1 împlinâscă pe oheltuâla sa.

2) Acesta e teologul Korozsi din seminariul 
dela Blașiu, care pentru-că a mâncat tocană în 
Miercurea Pascilor a fost oprit dela spălarea pi- 
ciorelor și a dat ocasiune la mișcarea națională în 
1843. El pănă în diua de aclt este încă în viăță.

MOTIVE.
Gn înalta ordinațiune a ministrului 

de interne dela 16 Iunie 1894 nr. reser
vat 321 s’a interzis funoționarea partidu
lui național român; vătămarea acestei opriri 
a fost, pe basa §-lui 1 al art. de lege XL 
din 1879, calificată de transgresiune prin 

înalta ordinațiune a ministrului de interne 
nr. reservat 1488 din 1894, er prin înalta 
ordinațiune a ministrului de interne nr. 9 
din 1895 s’a enunoiat, că ori și cine, care 
ia parte la vre-o adunare ou direcțiunea 
numitei partide seu la convocarea unei 
astfel de adunări, va fi îu sensul §-lui 16 
al art. de lege mai sus citat pedepsit cu 
arest pănă la 15 4fle și ou amendă pănă 
la 100 florini.

După oe comitetele alegatorilor români 
dietall din diferitele cercuri electorale, în 
sensul ordinațiunei nr. reservat 1211 dela 25 
Noemvre anul curent au format părți între- 
gitdre ale partidei naționale, sunt a se consi
dera și amintitele comitete de disolvate și 
funcționarea lor de interzisă.

Dr. Aurel Mureșianu ca președinte al 
comitetului disolvat al alegătorilor dietall 
români din comitatul Brașovului, după în
săși mărturisirea sa a conohiămat pe 4*ua 
de 22 Octomvre a. o. o adunare a alegă
torilor dietall români din comitatul Brașo
vului și ca al doilea punot al ordinei cjilei 
a pus alegerea de bărbați de încredere 
pentru oonferența, ce a fost eonchiămată 
pe 4lua de 24 Octomvre anul ourent la 
Sibiiu.

După ce punctul acesta a țintit la re
construirea partidei naționale române disol
vate și a comitetului ei esecuiiv, Dr. Aurel 
Mureșianu a comis transgresiune în contra 
mai sus citatelor ordinațiunl ale înaltului 
mimsteriu de interne 1488 din 1894 și 9 
din 1895, și trebuia să fiă judecat în sensul 
§ 16 al art. de lege XL ia pedăpsa de 
arest și de amendă prevă4ută în citatele 
ordinațiunl.

Brașov, 10 Decemvre 1896.

L. S. Căpitănia orășănesoă
Hiemesch, 

căpitan superior.

CRONICA POLITICA.
— 3 (15) Decemvre.

Actualul președinte al Stalelor-TJniie 
americane Cleveland a adresat dilele aceste 
ultimul său Mesagiu Congresului, oăol deja 

la 4 Martie 1897 va ocupa scaunul presi
dential în „Casa albă“ din Waschington. 
Nou alesul președinte Mac Kinley, despre 
care se soornise faima, oe s’a dovedit falsă, 
că ar fi fost asasinat.

In mesagiu președintele Cleveland 
amintesc© cestiunea armenâsoă și oestiunea 
cubană.

Privitor la cestiunea armenâsoă me- 
Bagiul spune, că guvernul american nu va 
neglija nirnio pentru a obținea dela guver
nul otoman o satisfactiă grabnică pentru 
jăfuirea bunurilor milionarilor amerioanl din 
Kharput și Marasch. Mesagiul adauge, că 
nu se va permite, în perspectiva întune- 
cosă a afacerilor din Turoia, se se mai 
turbure multă vreme ochii creștinătății. 
Nu e cu putință, ca reclamațiunile lumei 
creștine să rămână fără răspuns.

In cestiunea cubană mesagiul deplânge 
efeotul desastros ce l’a avut răsboiul din 
Cuba asupra comerciului Statelor-Unite. 
Insurgenții se află într’o situația, în care 
nu e posibil, oa să fiă [recunosouțl. Mesa
giul semnalăză apoi dificultățile ou oarl 
au să se lupte trupele spaniole, combătute 
de un dușman, care fuge de orl-ce luptă 
în regulă, alegendu-și terenul propriu și 
neatăcând decât atunci, când t6te avanta- 
giile sunt de partea sa. Dealtmintrelea 
mulți Oubanl loouitorl în Statele-Unite pro
pagă răscolă prin mijiooe, pe cari legisla
ția penală americană nu le pdte reprima. 
Insurgenții suut, fără îndoială, înouragiați 
și prin simpatiile poporului american; ten
dințele aceste simpatice în prea multe ca
șuri conduc elementele neliniștite și aven- 
turiose ale populației americane la o par
ticipare activă la răscolă și impun Statelor- 
Unite o supraveghere onerdsă.

Mesagiul deolară, oă propunerea de 
a acorda insurgenților dreptul de belige- 
ranțl și de insurecțiune e inoportună. Cum
părarea Cuboi de oătră Statele-Unite ar fi 
pdte demnă de a fi luată în oonsiderațiă, 
dâoă am fi siguri de dorința său voința 
Spaoiei de a primi o asemenea propunere. 
Pare că ddcă, Spania ar acorda Cubei o 
autonomia adevărată, n’ar mai fi nici un 
motiv pentru ca paoifioarea insulei să se 

potă efectua pe temeiul acesta. Acâsta a 
fi o soluțiă care ar lăsa intactă posiția Spa
niei, fără a-i atinge ondrea.

Mesagiul speră, că sforțările pentru 
împăcarea Spaniei cu Cubanii vor da în 
curând un resultat satisfăoător, der adauge, 
oă orl-oari ar fi circumst anțele ce se pot 
produce, politica și interesele obligă p* 
Statele-Unite să se opue la oumpărarea in
sulei său la ingerința celorlalte puteri îu 
afacerile Cubei.

... Ar trebui să se pue o margine aș
teptărilor răbdătore și Spania să termine 
lupta, fiă singură, fiă cu cooperarea State
lor-Unite.

Mesagiul trateză apoi pe sourt alte 
Gestiuni de politică esternă și internă.

*
Dumineca treoută s’a deschis solemnei 

sobrania bulgară în presența unui public 
număros, între cari și diplomații aflători în 
Sofia, cât și prelații și membri sf. Sinod, 
Mesagiul regal amintesc© în introducere ale
gerile cari au decurs în deplină libertate, con
stată apoi că adunarea națională a, trecut 
prin o crisă grea, care s’a terminat cu eve
nimente istorioe. Este acum chiemarea 
sobraniei, ca folosindu-se de situația creată 
se lucreze din tdte puterile la oonsolidarea 
posițiunei internaționale a Bulgariei, ca 
astfel să se asigure progresul și desvolta- 
rea ei și tot-odată să se probeze, că Bul
garia este dâmnă de bunăvoința puterilor 
europene și că este un element de ordine 
și progres în Orient. Cu plăcere amintesoe 
mesagiul buna primire de oare s’a împăr
tășit prinoipile Ferdinand în călătoria sa 
la tote curțile europene, menționând deose
bit oordialitatea și grațidsa atențiune, cu 
care l’a primit Țarul Nioolae și soția sa 
Anna Feodorovna. Onorul acesta a întărit 
acele legături prețidse și puternice, cari 
legă Bulgaria de Rusia. Mai amintesc© 
mesagiul și visita făoută la Belgrad, prin 
care s’au întărit legăturile între Serbia și 
Bulgaria, atât de necesare din causa co
munității de interese. In fine enumără me
sagiul proieotele de lege mai importante, 
ce se vor presanta sobraniei în sesiunea

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

„Cartea nepă“.
Unde dai și unde aripă.

Prov. român.

BAspuns la „Cartea nigrăf (A „feltete k6nyvu), 
scrisă de br. Stefan Keminy junior în 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef în numerii 
121—131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszâg* 

din Budapesta.
De Axentie Severn.

21) (Urmare).

încât pentru Maghiarii, cari au fost 
masacrați la Șard și în școla de călărit a 
husarilor grănițerl la Cricău, ne arată Ra
portul lui Iancu scriind:

„Pe când eram eu ocupat cu desar- 
„marea și pacificarea orașelor muntene, un 
„alt despărțământ al trupelor mele a avut 
„să țină cea dintâiti luptă cu honvedii ma- 
„ghiari, și au câștigat o victoriă strălucită 
„la Cricău, — unguresce Krako — . . .

„In acele dil e mai multe companii de 
„honvedl și gardiști maghiari din Aiud au 
„atacat oștea prefectului Axente Severu la 
„Sâncraifi, lângă Mureș. Prin atacul urmat

„pe o negură grosă și de tot pe neaștep
tate oștea românescă fu pusă pe fugă, 
„îngâmfat din causa victoriei câștigate 
„atât de ușor, 4 companii de honvedl, un 
„despărțământ de gardiști din Aiud, aju
tate și de ceva cavaleriă, și comandate 
„de maiorul Banfi Jânos și de căpitanul 
„de cavaleriă Baumgarten, trecând peste 
„Mureș, se aruncară asupra lagărului dela 
„Cricău. Poporul armat respinse atacul cu 
„bărbăția, er apoi se încinse o bătaiă în
verșunată, care a durat mai multe ore....
„vrășmașul după mari pierderi a fost luat 
„pe fugă și gonit pănă la TeiușU1).

Din acestea se vede, că despărțămân
tul Iancului a bătut pe Maghiari la Cri
cău. Acest daspărțăment, ca să ajungă din 
munți la Cricău, a trebuit să trecă prin 
Șard și prin Ighiu. Ceea ce nu ne spune 
nici „Cartea cea negră“, nici Iancu, Ma
ghiarii din aceste locuri au fost armați, 
având și ei arme din cetate, cari după cum 
am vă4ut din învoela, ce o făcuseră la 30 
Octomvre cu „popa Culița“ adecă cu Pap 
Miklos,, cum scrie „Cartea negră“, le-au de
pus, reținându-șl cele private, ce le avu- 
seră și pănă în Mafii 1848.

Decă der despărțământul Iancului a

’) VedI mai pe lung Rapotul la pag. 6 și 7. 
‘ — Aut. 

trecut la Cricău după acestă pacificare, 
e constatat tot-odată, că Românii în tre
cerea lor prin Șard și Ighiu numai au de- 
sarmat, însă nu s’au atins nici de averea, 
nici de persona celor desarmați. Prin ur
mare, decă nu veneau Aiudenii cu Banfi 
și cu Baumgarten dela Aiud la Cricău, 
scenele cele sângeros© și omorul aprope a 
200 de bărbați nu se întâmpla. Eră decă 
s’a întâmplat, trebue să credem tradițiunei, 
care spune, că pe cât timp ținu bătaia 
față în față la părăul Cingăului dela Cri
cău, acești masacrați s’au mișcat și au ară
tat mari semne de bucuriă.

Văduvele Benedek și Szolosi în plân- 
■ sorea lor cătră înălțatul împărat ne arată, 
cum-că comandanți la acest masacru au fost 
Balazs, controlor cameral, și eu mai adaug, 
că a fost și Iosif Crișianu dela Barabanț, 
fiiul unui husar grănițer2). Der acești co
mandanți nu au comandat masacrarea, ci 
atacul contra honvedilor și gardiștilor ma
ghiari și, după ce li-a ajutat cel de sus 

de au raportat o victoriă strălucită, adu- 
nându-se cu toții la Balazs, controlorul 
Domeniului fiscal din Cricău, s’au pus pe 
chef și și-au petrecut, cum face totă lumea 
după vre-o isbendă, eră omenii, cari poțe 
înainte, ori în decursul, bătăii s’au codit 
ori au fugit din Lagăr, fugind spăriațl în 
ruptul capului cătră casele lor spre munte, 
invitați și sumuțațl de speculanți, în fuga 
și turbarea lor au măcelărit pe cei ce au 
purtat arme, nu însă și pe femei, cum se 
vede din plânsorile văduvelor Kis Gergely, 
Benedek, Szolosi și altele, și precum sciu 
și eu, că Angel Ioan, căpitanul din Cricău, 
a salvat vieța copilului Szâsz Pâl, tatăl 
pretorelui Szâsz Jozsef din Aiud, care a 
luat parte la instalarea Metropolitului Vic
tor în Blașiu. Nu sciu, decă Lukats Bela 
recunosc© și mulțămesce Presacanului, care 
l’a scos din șirul muribunejilor dela Presaca 
și l’a ținut, dâr Szâsz Păi a dăruit cât a 
trăit la tote sărbătorile cele mari câte-o 
măsură de grâu curat și câte un fl. m. c. 
lui Anghel loan, căpitanul din Cricău. 
Acesta probeză, că nu acest căpitan, nici Ba- 
lăzs și Munzat cu Șăndruc au comandat 
omorul, ci fugarii, desertorii desperați, pdte 
și blesurițl, întorcendu-se dela locul de 
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aoâsta între oarl se află și introducerea 
valutei de aur și un proieot de lege refe
ritor la stabilirea codului penal.

*
S’a răspândit prin diare soirea, că 

Sultanul detronat Murad, care timp de 
20 ani, de când a fost detronat (31 Aug. 
1876) a fost închis și pus sub pază în pa
latul Giragan de lângă Bosfor, av fi dispărut 
Vinerea trecută fără de veste și împreună 
cu el se cji°ea’ oă au dispărut și păzitorii. 
Sultanul Murad se urcase pe tron atunol, 
când unchiul său, Sultanul Abdul-Azis, a 
fost ucis printr’o oonjurațiune. N’a stat însă 
mult pe tron, căci printr’o intrigă el fu 
declarat ca nebun și la urmă detronat, ăr 
în looul lui a fost pus pe tron Abdul- 
Hamid. Se presupune, că fuga lui Murad ar 
staîn legătură cu mișoarea, eeisbucnise mai 
astă-tomnă și care țintea la detronarea aotua- 
lului Sultan. Acea mișoare a fost condusă 
de Turoii-tinerl, âr aoeștia se <4^cei oă ph- 
miau îndemnul din partea Angliei. Acum 
s’ar pute, ca mișcarea să ia un nou avânt. 
Rămâne însă, ca soirea despre fuga lui 
Murad, pe care a dat’o la lumină „Beri. 
Tagblatt44, să se confirme mai întâia.

Secularisarea averilor bisericesc! ?
Am făcut deja amintire, că gu

vernul unguresc pare a pregăti un 
atentat temerar contra bisericelor. 
Consilierul ministerial Dr. Alesandru 
Dârday a ținut în 11 Decemvre 
n. o conferență, tratând despre se
cularisarea averilor bisericesc!. Se 
crede, cum am mai cțis deja, că 
Dârday și-a ținut conferență din în
demnul corifeilor partidei dela putere. 
Eată, pe scurt, ce a dis Dârday:

înainte de tbte s’a provocat la îm
prejurarea, că înainte cu 8 ani Reunin- 
nea-jurisoonsulților maghiari s’a ooupat cu 
Gestiunea controlărei fundațiunilor ; cu ooa- 
siunea aoâsta Csorba Ferenoz a pășit îna
intea reuniunei c’un „studiu aprofundat14. 
Dârday făou apoi cunosoută patenta lui 
Iosif II și alte legi din vâcul XVI aduse 
în aoâstă oestiune, cari oonțin disposițiunl 
juridice privitor la statute pănă în timpul 
din urmă. Susținerea aoestor legi a fost 
absolut imposib’lă. Administrarea fundațiu
nilor s’a întâmplat fără a-se țină sâmă de 
aceste legi,

2) Autorul „Cărții negre" nu e esact; noi 
seim positiv, că acel masacru s’a întâmplat la 22 
Octomvre, ceea ce vom și demonstra în memo
riile, ce le vom lăsa după noi.

Fundațiunile cafolioe mai ales sunt, 
oarl n’au o controlă neoesară. Causa e, că 
afară de Ardeal, biserica catolică din Un
garia n’are organism autonomie, unde s’ar 
esereita controla necesară asupra banilor 
bisericescl, fundațiunilor parochiale etc. dim
preună ou elementele laice.

In speoial nu se mai păte tolera situa
ția în care se administrăză fundațiunile bise
ricelor greco-orientale. Aici nu se pote soi 
absolut nimio, că ce fel de fundațiunl esistă, 
spre ce Jsoop se întrebuințâză, așa încât 
însu-șl Majestatea Sa s’a simțit îndemnat 
mai în urmă a dispune, ca în special, 
fundațiunile biserioelor greoo-orientall ser- 
besol să fiă luate la inventar pănă la finea 
anului.

In general putem cjice, că guvernul 
n’are nici o ounosoință despre fundațiu- 
nile, oarl nu stau sub controlul curții da 
compturl, și astfel puterea de stat nu scie, 
ce fel de sume și valori se administrăză 
de cătră parochii și organele bisericescl, 
și că bre acele se administrăză ori ba co- 
răspunejător intențiunii fundatorilor?

Intre astfel de împrejurări, Dârday 
(cji Bânffy.) află de lipsă aducerea unei legi 
despre oontrolarea și inspecțiunea funda
țiunilor din partea statulm. Legea acâsta 
să nu facă deosebire între fundațiunile bi
sericescl și lumene, oi deopotrivă statul să 
esercite controlul necesar. Mai departe, le
gea aoesta să dispună, ca : 1) fundațiunile 
esistente să se conscrie; 2) fundațiunile nouă 
să se anunțe respectivei Curți de Compturl, 
ori majorității parlamentului; 3) la înființa
rea fiă-cărei fundațiunl se se cără aproba
rea guvernului; și 4) să se garanteze drep
tul de inspecțiune al guvernului la realisarea 
intențiunei fundatorului.

Dat fiind, că din graiul lui Dâr
day a vorbit Bânffy cu întregă ceta 
lui mamelucâscă, nu se mai p6t.e 
trage la îndoială, că se tractâză de 
urzirea unui nou atentat în contra 
bisericelor, care ar fi de natură a 
produce un adevărat resboiti religio- 
nar în Ungaria. Foile catolice ma
ghiare provocă de pe acum pe cre
dincioșii bisericei catolice se facă 
tot posibilul și se pășescă în acțiune 
pentru a zădărnici esecutarea pla
nului infernal.

SOIRILE OBLEI.J
— 3 (15) Decemvre

Scrisorile răposatului moștenitor de 
tron Rudolf. „Frankfurter Ztg.44 a publi
cat într’un număr mai nou al seu o cores
pondență, în care se împărtășeso lucruri de 
seusațiă. Se spune adecă, oă la cancelaria 
cabinetului din Viena a sosit Zilei® acestea 
o sorisbre recomandată, în care era alătu
rată, ca probă, o oâlă de tipar, cuprinzând 
începutul unei serii de epistole secrete ale 
răposatului moștenitor de tron Rudolf. Mai 
era alăturată lângă aoestă oblă de tipar și 
o epistolă anonimă, al căreia autor ame

nință, că într’o broșură tipărită va da pu
blicității epistolele seorete ale lui Rudolf, 
dăoă Majestatea Sa nu va grăbi al-e răs
cumpără pentru suma de 250,000 fl. Ca do
vadă, că a si pus deja sub tipar sorisorile 
anonimul alătură în plic obla de probă, 
despre care am amintit. Acestea sunt sori
sorile, pe cari răposatul moștenitor de tron 
le trimitea lui Futtaky Gyula, fostul re
dactor al semi-ofîciosului „Bud. Tud.44, că
ruia Rudo’f îi comunica multe lucruri se
crete și stetea in corespondență cu el. Fut
taky tote sorisorile primite dela Rudolf le 
ținu paehetate la un loc, fiind pachetul 
sigilat. De-asupra pachetului era scris: 
„După morlea mea, aceste scrisori să se retri
mită acolo, de unde au venit*. Futtaky Gyula 
a murit anul trecut, er soț’a sa dete atunci 
pachetul ou sorisorile advooatului din Bu
dapesta Dr. Al. Fraenkel, care se și duse 
ou el la Viena și-l predă Majestății Sale în 
personă, pe oare-l asigură, că nici un ou- 
vânt din aoeste sșrisorl nu va ajunge la 
publicitate. Pentru aoestă procedare leală, 
Fraenkel primi dels Majestatea Sa un pre
țios inel cu diamante și un autograf prea- 
înalt, prin care fu asigurat de bunăvoința 
Majestății Sale. Ou tote acestea, în obla de 
probă, de oare am amintit și care era pri
mită din Budapesta, se aflau oâte-va din 
aceste sorisorl, er autorul amenință, oă ou 
înoeputul lui Ianuarie tbte sorisorile se vor 
tipări într’o broșură și se vor da publici
tății, dăcă monarchul nostru nu le va res- 
oumpăra cu 250,000 fl. Acum e întrebare, 
cine pbte să fiă acest autor? Totă poliția 
secretă din Budapesta s’a pus în mișcare 
pentru a-1 afla. Se dice, oă soția lui Fut
taky și adv. Fraenkel n’ar fi amesteoațl în 
afacere. Totă pressadin Budapesta se ocupă 
cu Gestiunea acâsta.

— o —
Omeni —cel Puțin nebuni. Sub aoest 

titlu scrie „Gbz. Bucovinei44: „După oum 
am spus într’o notiță din numărul ultim, 
metropoiitul nostru Aroadie a făout o vi- 
sită în internatul de băieți ruteni ucraințl, 
cu care ooesiune Em. Sa dat spre soopu- 
rfle institutului lor suma de 500 fl. din 
casseta sa privată. Din acest incident, foia 
ucrainților, „Bukow.yna44 a adus un articol, 
prin care omeni, oa Smal-Stooki et tutti 
guanti din giurul ei se năpustesc ârășl 
asupra Românilor și-’i încărcară de grațio- 
sitătl obicinuite numai în negrele lor su
flete. Iutr’unul din numerii din urmă e.i 
„organului44 lor, ei revin din nou asupra 
oașului. Der cum? In lob să tnulțămâscă 
și să se arate recunoscători jertfitorului 
prelat, ei, dela început pănă la sfârșit, ou 
furia nebunului îndrugă la minoiunl și-și 
varsă veninul asupra aoelui popor român, 
care li-a dat loc și adăpost și ’i-a ocrotit 

aid la sinul său în contra miseriei și a 
tuturor tempestăților, ce i-au împins la pri
begiră. Noi nu putem aci să reproduoem 
expeotorațiunile lor neoualificabile: cetin- 
du-le însă, ar pută să vadă din ele însuși I. 
P. S. Sa metropoiitul: cât îi sunt de „re
cunoscători'1 și eât de „vrednici* se arată de 
înalta atențiune și de generositaiea Em. Sale 
omenii acestei secte de ucraințl vicleni, că
rora tocmai ține se Ie facă onoruri și 
daruri!“

— o —
Bustul generalului Cernat. Joi la 

orele 9, s’a desvălit în fața M. S. Regelui, 
însoțit de casa sa militară și civilă, a d-lor 
miniștri P. S. Aurelian, V. Lascar, a mai 
multor d-nl generali și oficerl, bustul ge
neralului Cernat ce s’a ridicat în ourtea 
comandamentului corpului II de armată din 
strada Știrbei Vodă. După solemnitate Re
gele a pleoat la biserica din Dealul Spirei, 
unde s’a ofioiat un Te-Deum, fiind aniver
sarea a 19-a a luărei Plevnei. După Te- 
Deum a fost o defilare a trupelor. Orașul 
a fost împodobit cu drapele.

— o —
Ungaria la exposițiă din Paris în 

1900. Ministrul unguresc de oomefciu Da
niel a oonvocat pe 19 1. o. la o anchetă 
tbte camerele de oomeroiu și industriă, 
cum și alte corporațiunl, cari vor fi repre- 
sentate prin oâte-un delegat pentru a se 
sfătui asuDra modalităților, cum are să 
participe Ungaria la viitbrea exposițiă din 
Paris. Nu se scie înoă, cât teritoriu va fi 
reservat la exposițiă pentru Ungaria, atâta 
însă asigură foile unguresc!, oă Ungaria 
va participa la acea exposițiă în mod in
dependent de Austria.

8)in Câmpean s’a făcut Kembny. Foia 
oficială ungurâsoă publioă metamo^fosarea 
gendarmului român loan Câmpeanu din 
Gristurul săoueso în Kemăny Jânos. Nu 
credem, că bietul gendarm a cerut el în- 
su-șl și de bună voiă acăstă hîdosă batjo
corire a numelui său. Trebue oă isprava 
s’a făout prin superiorii săi, cari soim, oă 
nu se genâză a maghiarisa în massă nu
mele nenorooiților de sub conducerea lor.

— o—
Vinuri falsificate. Din raportul celor 

două comisiuni instituite în Budapesta și 
Clușiu pentru esaminarea vinurilor, aflăm 
că în decursul anului 1895 autoritățile din 
Budapesta au trimis comisiunei de-acolo 
104 probe de vinuri suspecte pentru a-le 
esamina. Din aoestea oomisiunea a aflat, 
oă 37 de vinuri erau false fiind amestecate 
cu glioerină, 1 cu zaharină, âr 7 erau vi
nuri artificiale. In total așa-deră din 104 
vinuri, ce se vend în cârciume, 53 erau false. 
La Clușiu s’au găsit suspecte 19 soiuri de

luptă, în durerea ranelor lor au ucis pe cei 
nevinovațl.

Despre acesta măcelărire se colpor- 
teză pănă în dilele nostre nu numai la 
Șard și împrejur, der chiar și la Brașov 
niscai vorbe, ce le-ar fi dis Bărnuțiu că- 
tră părintele popa Culiță din Șard, tatăl 
actualului consilier de Curia: „ați tăiat 
porcii, der ați lăsațl scrofele41. Din cuvin
tele acestea, deși nu se pote admite, că 
ele ar fi eșit din gura unui așa mare filo
sof și moralist, cum a fost Bărnuțiu, încă 
se pote vede, că femeile și copiii au fost 
cruțați, — și că Românii și în furia celei 
mai legitime resbunăn sunt mai presus, 
decât Săcuii, cari la Reghin în 2 Noemvre 
1848, după ce puseră foc orașului, și prin 
acesta siliră pe orășeni să iesă afară din 
case, ca să nu-i cuprindă focul, pentru-ca 
să-i potă despoia de tot ce aveau asupra 
lor, precum bani, scule de aur și de ar
gint, pietre nestimate și vestminte scumpe, 
omorîră bărbați, femei, moșnegi, copii, încă 
și pre 17 soldați rămași răniți în spitalul 
de acolo de trupa lui Urban1).

Cum-că omenii noștri au fost supe
riori în moralitate și inferiori în crudeli- 
tate, se vede și de-acolo, că ai noștri pe 
tot locul au apărat, au ascuns în casele,

') Vedl Barițiu „Părți alese11 volum II pag. 
296—294.

celariile și podurile lor femei, copii, bă
trâni etc. și i-au apărat de furia și răsbu- 
narea înfuriaților, comisă totdeuna în be
ția și după sumuțarea speculanților; pre 
când nu cunoscem nici un cas, că așa ceva 
să fi făcut vre-un Maghiar. Ba cunosc un 
cas, că un Maghiar, anume Albertfi Samu, 
și după restabilirea ordinei la 12 ani, ca 
să-și răsbune, a împușcat pe cumnatul său 
popa Bucur dela Barabanț, numai pentru- 
că a figurat și el între comandanții din 
bătaia deschisă și față în față la Cricău, 
— ceea ce Român nu a făcut.

Der autorul „Cărții negre44, descriind 
în colori și mai negre omorul ;și măcelă
rirea celor 43 dela Sângătin, dice, că acest 
masacru s’a întâmplat în 18 și 19 Octomvre, 
chiar în Ziua, când a eșit Proclamațiunea 
lui Puchner pentru desarmare, — și că 
Românii ar fi îndeplinit acea faptă înainte 
de publicarea proclamațiunei.2) Chiar așa 
se fiă, trebue să seim toți cei, pre cari ne 
dore de cele întâmplate, că înainte de 
acesta eșise în 5(17) Octomvre instrucțiunea, 
cum au să se formeze și să lucreze glotele, 
și ce e mai dureros, că înainte de acesta 
teroriștii spenZurară în 12 Octomvre pe 

Simonis și Pap Vasilie la Târgu-Mureșului 
și în 15 Octomvre pe Baternai la Clușiu. 
Apoi Puchner desarmase pe Maghiarii din 
Sibiiu cu 2 dilc înainte de eșirea procla
mațiunei, ceea ce nu Românii, cari nu ce
teau gazete, ci Maghiarii au sciut mai în- 
tâiu; și ei, cuprinși de frică, în loc de-a 
fi alergat la primării, seu de-a fi conche- 
mat pre iobagii lor, să le predea armele 
și să se împace cu ei, dându-le și câte-o 
bute ori două de vin „aldămaș44, au alergat 
ca nebunii cu toții la Sângătin și concen- 
trându-se la curțile lui Zsigmond Elek de- 
acolo, prin acesta au cădut în suspițiunea 
de-a se fi adunat cu scop de-a ataca și 
omorî ei pe Români, cari de frica acesta 
au părăsit satul și au fugit la Gusu și 
Ludoș, și numai după încuragiarea veci
nilor s’au re’ntors și au tractat de Dumi
necă 15 Octomvre, când s’au concentrat 
gardiștii maghiari în curțile lui Zsigmond, 
unde din posiția cea mai ridicată, ce do- 
minâză satul, au început a împușca asu
pra sătenilor, așa încât viile, ce sunt în 
dosul curților lui Zsigmond, de frica glon- 
țelor au rămas neculese. Er Joi în 22 Oc
tomvre, alergând acolo tribunul loan Den- 
diu dela Roșia, întreveni pe lângă Ma
ghiari ca se predea armele și să fiă pace, 
ceea ce s’a și întâmplat, der eșind tribu
nul după depunerea armelor, a pușcat ci
neva din urloiul caselor’asupra lui, și el tră

gând spăriat sabia, Românii au credut a fi 
semn de atac și s’au aruncat asupra lor 
și i-au omorît. Și așa seim noi, că s’a pe
trecut acea tristă faptă, er cum-că Un
gurii din Sângătin au fost gardiști și au 
exersat cu puscile ce le avură, martor e pă
rintele Nicolae Dăian din Ludoșul româ
nesc. Etă așa au stârnit și provocat ei în- 
și-șl fără vre-o proclamațiune răscularea 
Românilor asupra lor!

Pre cât cunosc eu firea cea bună și 
domolă a Românului, cred cu totă firmi- 
tatea, că se fi rămas acei nobili pe la 
casele și moșiile lor, în bună pace și li
niște, și să fi predat armele, nu ar fi fost 
nici unul sacrificat, precum nu a fost ba
ronul Spleny din Bia, Anvander din Obreja, 
nici un Evreu în Hususău, Micăsasa și 
Alba-Iulia, Kovrig și alții din Blașiu etc.

Er decă autorul „Cărții negre44 și 
toți scriitorii Maghiarilor susțin, că Ro
mânii au omorît în comitatul Albei infe- 
riore și femeile și copiii, cum vine de nu 
se simte lipsa în nici un loc de foștii no
bili proprietari, și nu a căZut nici o mo- 
șiă în mâna fiscului? Ei, domnilor, precum 
o rândunică nu face vâră, așa un cas—două 
nu fac ce arătați și propagați d-vostră!

(Va urma). 
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n, dintre oarl despre trei comisia a con
stat, că erau vinuri artificiale. Mai adău- 
înd, că heuturile cele mai multe n’au 
st esaminate, fitnd-oă nu s’a făcut ară- 
,re contra lor, resultă, că vinuri bune și 
iturale nu sunt a se căuta prin oârciu- 
ele d’n Budapesta și Ciușiu, ou atât mai 
uțin prin ale altor orașe, unde beuturile 
1 sunt oontrolate aprope de loo.

—o—
Bani noi. La monetăria din Șemniț 

> vor bate în decursul anului viitor 
70.000 piese de aur de câte 20 oorone 

200,000 piese de aur de câte 10 oordne; 
ooi 50 miliâne piese de bronz de câte 
oi bani și 5 milione de câte un ban. 
iese de argint de câte-o ooronă de-ooam- 
ată nu se vor mai bate.

— o —
Mașina de sburat aprope inventată, 

lașina de sburat a lui Langley, despre 
are de atâtea-orl s’a făout amintire prin 
iare, a ajuns în cele din urmă la o per- 
ecțiune, oare lasă a se spera, că în ade- 
ăr marea problemă a inventărei mașinei 
o sburat este resolvată. Langley a făout 
iilele acestea o înceroare cu mașina sa de 
burat pe țărmurii mărei. Mașina în minia- 
ură, era din oțel, avea o greutate de 25 
muți și era mânată de-o mică mașină cu 
mpor, ce avea putere de doi cai. Când 
oașina de sburat a fost pusă în mișoare, 
le-odată sări la o distanță de vre-o 20 
irme pe suprafața apei; de aci se ridică 
le-odată cu o celeritate extra-ordinară și, 
ibnrând în potriva vântului, făcu o para- 
jolă cu un diametru de vre-o 275 metri. 
Jâte-va minute, pe cât timp mai avea va- 
jor, mașina s’a ridicat tot mai sus pănă 
a o înălțime de 1000 urme. După asta s’a 
dobodit în jos, dâr nu de-odată, ci înoet 
$i liniștit, așe<jându-se pe suprafața apei, 
[udată după asta s’a putut face un nou 
esperiment ou ea. O înceroare atât de suc- 
jâsă pănă acum nu s’a făout ou nici un 
fel de mașină de sburat. Pentru prima-oră 
s’a dovedit, că o mașină de sburat pote să 
3e ridice în aer și fără ajutorul balonului.

—o —
Moștenirea lui Nobel. Din San-Remo 

se telegrafeză, că inventatorul dinamitei 
Alfred Nobel, a căruia morte am anunțat’o 
în numărul de Dumineca trecută, a lăsat 

I urma sa o avere de 180 miliâne franci, 
dintre cari o însemnată parte pentru sco
puri de binef&oere.

—o —
Făcetor de minuni. Grigore Suciu, 

odăiaș la Casieria de Ilfov, (BucurescI) 
fiind trimis alaltăerl dela oasierie ou o su
mă de 260 lai peDtru a-i expedia prin poștă, 
pe drum întelnesce pe un Țigan, numit 
Ghiță Nioolae, care îi spune, oă el are 
meșteșugul de a face din 1 leu 2. Convins 
de argumentațiunea puternică a meșterului 
Ghiță, odăiașul se lasă a fi oondus la do
miciliul țiganului în calea Dudeștî. Aci în
cepu operațiunea de transformațiune. După 
ce mai întâiă meșterul Ghiță lua dela Su- 
oiu cei 260 lei, se duse la gura sobei și 

r refăcendu-se oă-i topesoe, puse o oentitate 
de plumb într’o tigae. Când metalul fu 
topit, meșterul spuse, oă a greșit odmbi- 
națiunea și că nu mai pote reuși în trans- 
formațiune. Vă4ându-se tras pe sforă, Su
ciu reclama la secția respectivă. Comisarul 
prinde pe Țiganul Ghiță și perohisiționân- 
du-1 găsesoe la el suma furată. Baril au fost 
restituițl naivului odăiaș, âr făcătorul de mi
nuni a fost oondus la arestul poliției.

—o—
Călindarul Plugarului pe anul 1897 

este cel mai mare și cel mai eftin între 
călindarele românesci apărute pănă acum. 
Conține 11 căle de tipar. Numai partea li
terară și economică conține vre-o 80 pa- 
gine format mare și tipar compres garmond. 
In text se află și câte-va ilustrațiunl fru- 
mose. Un esemplar costă numai 25 or. De 
venflare la Tipografia „A. Mureșianu" 
în Brașov.

Sein mărunte din România. D-l Mihu 
Polihroni, mare propietar în Turnu-Seve- 
rin, a dăruit o oasă mare a d-sale din acest 
oraș, pentru înființarea unui internat-ospătă- 
nă, în care să se adăpostâscă elevii săraci 

dela b’ceul Traian. In aoâstă oa«ă pot în
căpea 96 paturi.

— In noul local a) ministrului de 
domenii de pe bulevardul Carol s’a înfiin
țat un laborator de analize miniere.

— La 15 î27) Ianuarie se va face loo 
la ministerul de domenii în BucurescI și 
la prefecturile din Vîloea și Brăila vânda- 
rea prin adjudecare a 40 de loturi de te
ren pentru zidiri. Aceste locuri sunt situate 
în apropierea stațiunei balneare Călimăneștl. 
Alte 28 de loturi de zidire sunt a se vinde 
la băile dela Lacul-Sarat și 12 la Govora. 
Se orede, oă ast-fel să va da un nou avînt 
desvoltării stațiunilor nostre balneare.

— In curând va eși de sub tipar 
primul volum din „Cronicele Palatului dela 
suirea pe tron a M. S. Regelui Carol I, 
pănă în (Țlels nâstre", adunate și adnotale 
de d-l N. Caragiali-Costache.

Portul
Portul dela Constanța se va construi 

în următorele condiții: Partea scutită a por
tului va fi limitată de trei diguri. Unul din 
aoeste diguri va avea o lungime de 1378 
de metri, altul de 640 de metri, er digul 
de intrare va fi de 120 de metri.

Intrega aoâstă suprafață scutită de 
furtuni va avea o întindere de 72.7 heo- 
tare și va fi divisată în două moluri (rampe) 
în trei basenurl interiore. In fiă-care din 
aoeste basenurl apa va avea o adânoime 
de 8 metri.

Lungimea totală a cheiurilor va fi de 
3360 de metri și va permite oa 25—30 de 
bastimente marine să p6tă staționa în ace
lași timp și în același rând.

Unul din aceste basinurl va fi desti
nat esolusiv pentru traficul mărfurilor.

In lungul acestor oheiurî se vor con
strui trei magazii-hangar pentru mărfuri în 
colecte. Aceste magazii vor fi înzestrate cu 
aparate mecanioe pentru încărcarea și des- 
căroarea din vagone în magazii și de aici 
în vapore.

O altă parte a cheiurilor va servi es- 
clusiv pentru exportaț'unea cerealelor.

Un basen va fi aranjat speoial pen
tru oomeroiul lemnelor, al pietrelor și al 
cărbunilor.

Pentru petrol se vor oonstrui speciale 
vapore-ressrvore, cari să pdtă acosta direct 
la cheu.

Tote aoeste oheiurî și diguri vor fi 
astfel construite, oa ele, oând trebuința va 
cere să p6tă fi prelungite.

Lucrările hidraulioe propriu disa sun^t 
evaluate la 25 milidne de lei; instalațiunile 
și aparatele la 12 milione.

Esecuțiunea totală a proiectului va 
neoesita șâpte ani de muncă.

Mulțumită publică.
'Brașov, Decemvre 1896.

Comitetul paroohial român gr. or. din 
cetatea Brașovului vine prin subsemnații a 
aohita publice sumele de mai jos si a es- 
prima sentimentele sale de rrftfltămită d lor 
mai jos însemnați, oarl au bine-voit a dă
rui si a număra ajutdre pentru biserioa 
română ort. ce se clădesce în centrul Bra
șovului.

On. d-n Vașile N. Bidu din Brașov, 
oare a dăruit 25 fi. și ou lista Nr. 457/95 
a colectat dela d-nii: Emanuel Acsente 
oomerc. în Brăila 30 fi- și din Galați d-nii: 
Hagi Ghiță Găetan 10 l«i; Iani MeliDOs 
10 lei; Nioolae Dinescu 5 lei; Anghelache 
Rădulesou 5 lei; Mihălaohe Grona 5 lei; 
Gh’ță Simeon 5 lei; D. Bălănesou 4 iei; 
Tănase Topuz 3 lei; Frații Karambi 3 lei; 
lorgu Silvestru 2 lei; Stelian Dumitrescu 
2 lei; Ioan Thanase 2 lei; A. Malion 2 lei; 
Manole loan 2 lei; Hie Silvestru 2 lei: N. 
P. Gane 2 lei; Manea Pârvesou 2 lei; Atha- 
nase Boier 2 lei ; Ohivu Georgiu 2 lei; A. 
Dobresou 2 lei; Stefan Bogdan 2 lei; 
Costa loan 2 lei; Enaehe Găitan 2 lei. 
Câte-un leu au contribuit d-nii: Manole 
lonescu, Robică Dobre din Buzău, Pavel 
Popovic! din Mehadia, N. Pâolea, Stefan 
Vedea, Pintilie Georgiu, Vasile Sava și 
Cristea Iovanovioiu toți din Galați. Toma 
Simeon din Poroesol 50 bani și d-nii loan 
Simeon 1 fl. 50 or. și Nistor Teneșan din 
Mehadia 1 fl. 50 or. In total 58 fl.; 86 lei 
și 50 bani.

Comitetul parochial român gr. or. al 
Cetății Brașovului:

B. Baiulescu, Lazar Nastasi, 
președinte. notar.

ULTIME SOIRI.
BucurescI". 14 Decemvre. „Epoca" 

de astă seră aduce soirea, că cestiu- 
nea Metropolitului se îndrumeză spre 
e soluțiune apropiată. Guvernul e firm 
hotărît a da o deplină satisfacere Me
tropolitului și opiniunei publice. Par
tidul conservator asemenea va face 
tdte înlesnirile ministeriului Aurelianu 
spre a-i înlesni o soluțiune mulțu- 
mitbre. Guvernul va face afli seu 
mâne pașii de lipsă ca sentința se se 
revisuiescă de Sinod și însu-și ministrul 
cultelor va introduce o cerere de anu- 
lare a hotărîrei sinodale. Asemenea 
ordonanța judecătorului de instrucția 
Vasiliu va fi sfărîmată pe cale ju- 
decătorescă, făcendu-se contra ei apel 
la camera de punere sub acusare. 
Odonanța adecă fusese comunicată 
în mod ilegal.

BucurescI, 14 Decemvre, Sf. Si
nod va fi convocat pe fliua de mâne 
în sesiune estra-ordinară, pentru a lua 
în cercetare cererea de revisuire a 
sentinței Sinodului în afacerea Metro
politului, cerere ce va fi introdusă 
de ministrul cultelor.

Se asigură din nou, că marea 
majoritate a Sinodului va fi favora
bilă. cererii de rivisuire.

BucurescI, 14 Decemvre. E vorba 
că guvernul va presenta Camerei un 
proiect de lege prin care va dispune 
că foștii Metropolițî se pot realege. 
Acesta cu scop de a se pute realege 
fostul Metropolit Gheorghian, după 
ce Metropolitul Ghenadie, în urma 
revisiunei sentinței Sinodului, își va 
da demisiunea.

BucurescI, 14 Decemvre. Afli se 
așteptă la Cameră ca d-l N. Fleva 
se’și desvolte interpelarea în ces- 
tiunea mitropolitană. Nu s’a făcut 
înse nimic.-—spune „Epoca"—căci d-l 
Nicolae Fleva a plecat la Căldăru- 
șani, unde se afla și delegații clu
bului liberal-democrat. — Interpe
larea d-lui C. Esarcu în Senat s’i 
amânat asemenea pe altă di în urma 
dorinței esprimate de d-l P. S. Au
relianu.

In ședința de afli președintele 
Senatului principele Dimitrie Ghica 
și-a dat demisiunea din causa bă
trâneții și fiind bolnav. Senatul i-a 
respins demisiunea, der principele 
a insistat se i se primescă.

Paris, 14 Decemvre. (Scirea 
„Agenției Române1'). Patriarchul e- 
cumenic a cerut mitropolitului ro
mân, Antim, printr’un trimis special, 
de a se înfățișa la Fanar, der me
tropolitul n’a primit pe trimisul patriar- 
chului. Acesta cerere s’a repetat apoi 
printr’o scrisdre, în care patriarchul 
promite metropolitului Antim unul 
din locurile de metropolit vacante 
în provincie, dbcă Antim ar renunța 
la dorințele populațiunei române. 
Mitropolitul n'a respuns nici la acesta 
scrisdre.

Pbrta a comunicat în mod oficial 
patriarchului numirea metropolitului An
tim făcută de delegații români, ceea 
ce dovedesce, că Porta este forte dis
pusă în favorea dorințelor Românilor, cu 
tdtă atitudinea celor din Fanar.

Constantinopol, 14 Dec. Scirea 
privitor e la fuga fostului Sultan Murad 
se desminte din sorginte autentică. Fos
tul Sultan zace bolnav într’un mic 
castel de lângă Jildiz-Kiosk, fiind 
păzit fliua și noptea de gardiști im-

Snove poporale.
0 preoiesă veduvă întră pe porta se

minarului cu un oopil de mână. Părintele 
Reotorul o întrâbă:

„Ce voesclî
— Apoi părințele, cu diavolul ăsta de 

băiat, nu sciu ce să tu ai fac. Datu-l’am la 
păscut gâscele, vițdi, pnroeii... și pace! Că 

nu, și nu, și nu, că el popă vrea să fiă. 
Am flis și eu; de, dragu marnii se vede, 
că tragi a rău. Dâcă nu pot să fac și eu 
din tine un om ca dmeuii, fă ce eoii, fă-te 
și popă. Aou, de, l’am adus și eu aid, că 
oi-că de-aiol se fac..."

*
Un voinicel de român mergea însetat 

pe o oale cam lungă, vara. lNu găsea ni- 
oăirl apă să bea.

Ajunge la un bordeiO, unde găsesoe 
o babă mai mult putredă decât vie, dela 
oare cerând apă, ea îi flice, mozolind un 
măr în gingii;

— Poftim. Iată ulcioa pe doniță.
In gândul său voinioelu’șl di°e: — 

Pe la coda uloioei am să beau, oă baba n’o 
fi bând pe la obdă.

— Și bea apă oum își plănuise.
— Dragul mamii voinioel! Vin să te 

pupe mama; că din câți dmenl se opreso 
de bea apă la mine, numai d-ta beușl pe 
unde beau eu! Vin să te pup și să’țl dau 
ș’o buoățioă de măr — na-ți-1 tot.

(Din ooleoția profesorului E. Baioan, 
după „Epoca".)

NECROLOG. Subsorișii eu inimă în
frântă de durere, în numele lor și al tu
turor consângenilor anunță, că prea iubita 
soțiă, mamă și soră; Maria Crișan, născ. 
Pop, după un morb greu și îndelungat, 
provădută ou s. sacramente ale muribun- 
dilor, în 13 Decemvre n. c. la Îl1/, ore 
a. m. și-a dat blândul și nobilul său suflet 
în mănile Creatorului în anul 46 al etății 
și al 26 al fericitei sale oăsătorii. Rămășițele 
pământesc! se vor așeeja spre odiohnă veol- 
nică în cimiterul gr. cat. din loc, Marți în 
15 a. 1. o. la 3 ore p. m.

Teiuș, 13 Decemvre n. 1896.
Fiă-i țărina ușoră și memoria bine

cuvântată !
Ștefan Crișan învățător emerit, ca 

soț; Cornel, Ștefan și Virgil ca fii; Iosif 
Pop de Tovis, căpitan ces. reg., ca frate.

DIVERSE.
Nevasta cea mai tîneră din lume. In 

orașul Saanette din Pensilvania se află ne
vasta cea mai tînără din lume. Numele ei 
este Caneta Gatt și încă n’a împlinit doi- 
sprecjcoe ani. Tinăra nevastă pănă acuma 
umbla la școlă și când rămase odată dela pre
legeri, profesora trimise după ea la locuința 
părinților. Mama copilei lăsa să i spună 
profesorei, că fata ei nu mai merge la 
școlă, de6re-ce în (jitia aoeea s’a cununat 
c’un muncitor italian de 35 de ani ou nu
mele Patri.

Lst©B*aânasaăB
A apărut „Povestea vorbei" Nr. 8. 

Revistă literară săptămânală, anul I cu ur
mătorul sumar: Legenda (poesiă) de G. 
Coșbuo: O eji pe strada, de I6n Gorun; 
Miragiu (poesiă), de A. Stavri; Ucigașa 
(nuvelă), de A. Gorovei; S’a revărsat rîul 
(poesiă), de St O. Iosif; Venătâre, de Evan; 
In grădină (poesiă), de G. Murnu; Sem
nele vremii, de Sandu; O fată (poesie) de 
A. Steuerman; In declin (nuveletă), de Al. 
Antemireanu; Numai unul (poesiă), de 
Radu D. Rosetti; Că bine di°I (snâvă), de 
D. Stăucescu; Din predioele d-nei Kaudel, 
Hassan; Pastel, de St. O. Iosif; Frumu
sețea femeei, de Fiamarion. Numărul oostă 
15 bani.

Calendarul „Lumei ilustrate" e udR 
oul în pnvința conținutului său interesan- 
și frumos. Chiar acelora, cari nu obicl- 
nueso întrebuințarea calendarelor, încă le 
este folositor pentru bogatul său cuprin
de aneodote, pentru partea umoristică, preș 
cum și pentru povestirile și novelele sale. 
Pe lângă aoesta conține 121 de ilustrații 
care-i alcătuesc o adevărată podobă. Intre 
a tele găsim familia regală, toți miniștrii, 
Eleva, Delavrancea, Speranță și alțl 30 
scriitori, ale căror opere ocupă un loc da 
frunte în literatura română. Prețul acestui 
calendar este numai de 70 or. Ediția sim
plă 45 cr. Se vinde cu acelaș preț la toți 
librarii precum și ia editorul Ig. Hertz, 
BucurescI.

Proprietar: ESs*. Aupel
Redactor responsabil: tblaîar.
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ffissrsui fia bursa din Wieraa.
Din 14 Deoemvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.25
Renta de corone ung. 4% . . . 99.05
Isspr. oăil. fer. ung. în aur • 122.60
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/o 101.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.10 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.30
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.30
Imprum. ung. ou premii . . . . 151—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 137.—
Renta de hârtie austr..........................101.30
Renta de argint austr.......................... 101.30
Renta de aur austr........................  122.75
Loisuri din 1860 ........................ 143.75
Acții de ale Băncei anstro-ungară. 935.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 409.— 
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 372.50 
Napoleondorl....................................9.54'/2
Mărci imperiale germane . . . 58.92’/2
London vista............................. 120.05
Paris vista.................................. 47.57 */2
Rente de oordne austr. 4°/0- • • 100.75
Note italiene.............................. 45.40

Suntu a se adresa sssbscrisen 
asfiminisirafliusiî. fin cașul pu
blicării urniși «wuiraciia mai mu§4 
die odaia se face scădemerat, 
cai’e cresce cu cât puHbfiicarea 
se face mat de mnafite-ors»

Cesfsufi pieței Brașov.
Din 15 Decemvre 1896.

Bancnote rom. (Jump. 9.48 Vend. 9.51 
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.47 
Napoleon-d’ori Cump. 9.51 Vend. 9.54 
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Rable rusescl Cump. 126.— Vend. — 
Miirol germane Cump. —.— Vend. —.— 
Lire turoesol Cump. —.— Vend. — 
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Anunciuri
(inserțtai și reeta®) 8

&

Admit istr. „Gazeta Trans.“

I

i 
$
A

I

01

8

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalm-accidă bicarb onată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cina prea eficace și plăcută, mai ales: Ia 
de mistuire, maladâele stomacului, a rinichi
lor, a beșiciî udului și aie organelor respira- 
tore etc.

WT Borwsz rte primaal ramg
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în Wașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sîlsiiu, Sighișora și în Alha-«Bulia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în £luj: la Segesvăry es tărsai, în Jîeva: la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

Cu tdtă stima:
Administratiunea isvomlui 

„M ATU B) A.“
TOSEF

(comit. Hâromszek). Bodok. (Transilvania).

1025,43 — 100

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei“ 
& 5 cr. se potu cumpăra în librăria Nicolae Ciarcai.

ZMZex'S'u.l trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din § Oct»

Budapesta — £*re«ieal
Tren 
de 

persân.

Tren
accel.

Tren 
de

TrenTren
mixt, porain. aooel-

1 Tren 
de 

persân.

Tren 
mixt

Tren
accel.

Tren
accel.

Tren 
de 

persân.

tren 
de 

persân.

tren 
mixt

<■ Ii i !• i ș — T îi r «a in
tren
de

10—
8.30

11.21
1.33
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8.34
8.49
9.06

10.12
10.42
11.01
11 09
11.31
11.48
12.05
12.33
12.47
1.18
1.34
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5.34
6.12
6.41
7.16
8.-
3.55
4.40
5.10

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

12.00

5.10
8.00

1.22 2.06
2.19 3.03
3.32 3.45
3.51 4 06
5.13 4.53
6.14 5.32
7.32 6.24
8.21 6 59
8.40 2.17
9.09 2 52

10.40 4 45
11.25“
11.49 6.08
11.59 6 19
12.29J 6.57
12.553 7.30

1.30'
2.08
2.27
3.11
3.31
3.46
4.08
445
5 27
6 12
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25
11—
12.26
111
8 30

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

pl.

IY 
sos.l 
pl. J

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9.09

9.42
9.44
9.59

10.2d
10.51
11.13
12.26.
12.58

1.1H
1.34
2.09»
2 19
3 01
3.31

Viena . . . 
Budapesta 
Szolnok . . 
P. Ladăny. . 
Oradea-mare . 
Mezo-Telegd . 
Rev . . . .
Bratoa . . .
Ciucia . . .
B.-Huiedin 
Ghârbău . .

Clușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiudra .
Vințul de 
Aiud

■

sus

Crăciunel . 
Blașiu . . 
Micăsasa .
Copșa-mioă
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
HașfalSu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apeța . .
FeldioraY

sos.ț
pl.) Bra?ov •

J Timiș .
A V T /

sos.
Predeal 
Bucuresol .

«OS. A

țpi. 
(sos. 

î
,'P1-

1.55
7—
3.37
1.19

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

Ti. expi,
-4-= 

«•r-, 2 .2 e g-

m
3.36
3.18

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12-52
11.54

1111

8.00
710
6 13
5.38 

“5.49
4.59
3.18
2 23

. 5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

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

' 5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.pers.

■4.35
4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6 33
5.57

6.20
8.10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7—
6.45
6.27
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

7 33
7.53

11—
11.20

©®jpșa«>mic& — ®U#38«a — Avrig

5.05
4.45

tren 
de 

persân.

5—
5-20 10.41

tren
mixt perS(5ni

10.21 3.20
3.00

tren
mixt

ÎGhiriș 
Turda

10.30
10.10

tren 
de 

persân.

9.12
8.52

ști

tren 
de 

persdn.

Tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

tren 
mixt

tron 
mixt

Tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

tren 
de 

person.
ț 1
3 2.20 4.45 11.55 7.10 pl. Copșa mică . sos. * w w 9.34 3.05 6.25 12.35

3.57 6 35 1.25 8.50 3 13 Ocna . . . 8.11 1 27 5.07 11.01
4.19 7.01 1.48 9.15 3 39 30S4 Sihlin f P1- 7.44 12.57 4.40 10.30

4.34 2.05 T pl. j Stbnu . . . |a09> 7.29 cn- cC 8.57
6.16 3.58 Avrig . . . 6.02 CtJ L_ 7.16
8.42 6.35 1 sos. Făgăraș . . p). <. 3.28 .2 4.30

S i m e r i a (P î S k i) — >H t> n e «1 6 1* a
1 tron trpn tren tren trenu trenu trenii trenu
i mixt mixt mixt mixt mixtii mixtu mixtu mixtu

6.15 11.35 4.25 10.28 T Simeria......................... 4.50 10.25 3.10 8.34
6.38 11.54 4.48 10.46 Cerna............................. I 4.34 10.05 2.54 8.14
7.!3 12.20 5.23 11.12 1V Huuedora.................... 1 4.10 9.38 2.30 7.45

trenu
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

O r

i Brașov
Zernești

..

S2 fi s t r fi ț a6< ? e ș - Ki H «8 y

7.44
6.20

1.29
12.05

5.20
4.14
3.32

9.08
8.28
8.01
3.15

Cucerdea — O^ooliciu - Begh.-săsesc.
Tren 
mixt

Tren 
de 

persân.

Tren 
do 

persân.

Tren 
de 

persân

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
mixtii

2.30 8.10 3.11 10.59 1 9 pl- Cncerdea . . 80S. Ai 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . • 7.02 1.58 7.38 9.59
4.12 9.37 4.37 12.26 Oipău . . • 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS. ■>

Oșorhei .
f pl. 5.34 12.25 5.50 9.54

5.40 10.42 5.36 pl. J • 1 80S. 9.20 5.04 '9 35
7.14 12.16 7.14 5? sos. Regh.-săs.. . pl. 4 b 7.54 3.30 8:05

însemnate in stânga stațiunilor sunt a se oetiNotă: Orele 
înseinneză drele de nopte.

4—
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

? 9.10
1.10.28
E-12 41 
s’ 1.54 
| 3.02 
§ 341
Ș' 4 55

4.20
5.35

-3- O

S g

ti § $

Jlureș-Ludoș . . .
Z a u........................
Țagu-Budatelio . .
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința....................
Ș.-Măghiăruș . . . 
Bistrița . . . . ,

6.46
5.49
= 5
— C
£ <s 
O a

7.21
6.24
4.50
344
2.48
2.01
1.16

o

EL -i copx O
9.4o
8-46
7.43
6-52
5 55

A r ia «9 — 'T i m I ș a r a

2.15

6.20 11.25 5. V3» Arad ......................... jAj 10.43 3.44
7.08 12.15 6.14 Vinga......................... 1 9.42 3.01
8.01 1.10 7.39 Timișora.................... 1 8.20 2—

12.47 8.47 12 27 5 10 r Seghedin........................ 6 05 2.30 10 05

SigMșoB’a—Oderkeiu-sfeeucsc.
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

t ionii 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

10.55
10.II

9.10

trenu 
mixtă

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.5J

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

7.10
6 57
6.36

9.20
9 07
8.46

3 22
3.54
6.20

11.08 Sighișora .
11.48 Hașfaleu .
1.59 Odorheiu-secuesc,

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


