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Unde am ajuns!
î.

Pe când trăia încă împăratul 
Iosif II, se istorisea, că acest uman 
și întreprincjetor regent, când s’a în
tors Ja Viena din călătoria sa, ce a 
fă cut’o în Transilvania, la întrebarea 
mamei sale Maria Teresia, ce a ve
rmut în Transilvania, i-a răspuns : Am 
vecjut un Ungur trufaș, un Sas invi
dios și un Român asuprit!

Fără voiă ni-am adus aminte 
de acest răspuns al împăratului Io
sif când, în urma celei mai noue 
lovituri, a celui mai prospet atentat 
îndreptat în contra libertății popo
rului nostru, ni am înfățișat starea 
lucrurilor în sărmana nostră țâră.

De s’ar scula din grbpă gene
rosul domnitor, care înainte cu o 
sută de ani arătase atâta bunăvoință 
pentru Transilvania și mult cercata 
ei poporațiune, s’ar minuna de sigur 
fdrte tare, că după atâta amar de 
vreme nu vede în Transilvania, de
cât tot ceea ce a vecjut pe vremile 
lui Horia și Cloșca. Dâcă ar ceti 
însă numai una din resoluțiunile și 
decisiunile, ce se dau astăȚi la po
runca miniștrilor unguresc! prin func
ționarii săsesc! ai comunelor auto
nome în potriva „Valahilor* 1, atunci 
iute s’ar întOrce în mormânt, ca să 
nu mai vadă atâta fățărniciă, falsi
tate și nelegiuire.

E într’adevăr revoltător a vede, 
la ce apucături îș! ia refugiu guver
nul numai pentru a afla un pretext 
să confisce cel mai capital drept 
cetățenesc și constituțional al Ro
mânului: de-a se întruni, și de-a se 
organisa liber între marginile legilor.

De doi ani și jumătate miniștrii 
de interne unguresc! ne persecută 
cu ordinațiunile lor ilegale într’un 
mod, încât apare, că ținta lor ar fi 
să câștige cu ori-ce preț pentru aceste 
ordinațiuni tristul renume ce-1 au 
ucazurile muscălesci.

Multe au făcut Ungurii pentru 

înălțarea serbărilore milenar, una însă 
n’au făcut’o, cu tote că printr’asta 
ar fi atras mai mult curiositatea lu- 
mei decât prin tăte arangiamentele 
din timpul mileniului.

Ei trebuiau adecă se culegă de 
prin birourile, archivele magazinele 
și pivnițele ministerielor lor tote ordi
națiunile câte s’au dat de 30 de ani 
încbce, și să formeze din ele un 
munte, care de sigur că nu ar fi 
eșit mai mic în înălțime și dimen
siuni decât Tempa dela noi, și ar 
fi fost fără îndoelă mult mai nime
rit decă pe acestă piramidă a înțe
lepciune! de stat și a capacității de 
guvernare ungurâscă s’ar fi pus fai
mosul monument al lui Arpad.

Der, gluma la o parte, am ajuns 
ca la noi în realitate să se guver
neze numai cu ordonanțe ministe
riale. Legile nu se consideră decât 
ca sacii de năsip, ce se încarcă pe 
corăbii numai pentru ca în momen
tele trebuinciăse să potă fi aruncați 
peste bord în fundul mării.

„Bezirkerii11 de pe vremile lui 
Bach au fost numai nisce cârpaci pe 
lângă fișpanii, vice-șpanii și solgă- 
bireii erei constituționale unguresc! 
de ac|I și „Bescheid“-urile lor erau 
nimic pe lângă resoluțiunile și deci
siunile acestora.

Din vara anulni 1894 încoce, 
printr’un șir de ordinațiuni minis
teriale și resoluțiuni și decisiun! 
ale oganelor administrative și co
munale din comitate, am fost 
aduși acolo încât nu mai seim decă 
mai putem să ne considerăm în ade
văr ca cetățeni ai acestui stat, ori 
că suntem internați aici ca nisce 
colonii de deportați, cari nu mai au 
nici nn drept, nici o speranță, și 
privesc cu resignațiune la ceea ce 
fac și intreprind cu ei stăpânii sâr- 
tei lor, dela a căror grațiă aternă.

Mai întâiu au disolvat comite
tul partidului nostru național și au 
oprit funcționarea acestui partid, 
apoi au interejis ori-ce întruniri cu 

direcțiunea partidului nostru național, 
mai departe au oprit întrunirile nds- 
tre cu caracter național românesc 
și acum ne împedecă de-a ne în
truni și de-a ne organisa și ca ale
gători.

Decă va merge tot așa înainte 
cu ordinațiunile ministeriale, vom 
ajunge încă așa departe, ca să ni-se 
interzică a ne mai folosi pentru 
hrana nbstră dilnică, de strămoșâsca 
mămăligă și de tradiționalul bulz, 
pentru-că aceste mâncări au un prea 
pronunțat caracter național româ
nesc !

Acțiunea contra convocatorilor întru
nirilor electorale. Se vede, că ministrul 
Perczel a alarmat și a pus în mișcare ou 
ordinațiunea lui reservată dela finele lui 
Noemvre anul curent autoritățile din întreg 
„fundul regiuu. lîltă ce cetim în „Tribuna* 1 
de ac]l:

„Domnii Ion de Preda adv., Zăharia 
Boiu, asesor oonsistorial, Onoriu Pilea, in
giner, Dr. Octavian Russu, advooat, Dr. 
Amos Frâncu, advooat și Dr. Nicol. Vecerdea, 
advocat, toți loouitorl în Sibiiu, sunt citați 
pe mâne, 16 Decemvre nou, la poliția lo
cală, unde vor fl trași Ia răspundere pen
tru convocarea conferenței electorale cer- 
cuale pe 23 Ootomvre nou aici în Sibiiu, 
în scopul de a alege delegații pe sema 
oonferenței generale. Tragerea la răspun
dere a anumiților domni se face po basa 
ordinului fostului ministru de interne Hie- 
ronymi, cu care partidul nostru se deolară 
de disolvat. Notăm, oă oonferența din în
trebare mw s’a ținut, fiind-oă a fost oprită, 
tot din partea poliției locale11.

Tot „Tribuna11 publioă o corespon
dență dela Sas-Sebeș subscrisă de d-1 Ze- 
vedeiu Mureșianu, oare comunică, oă în 10 
Deoemvre a fost ascultat la poliția din nu
mitul oraș și tras la răspundere pentru 
oonohiămarea Oonferenței alegătorilor die- 
tall români din cercul 8as-Sebeșului și pen
tru alegerea delegaților la Oonferența ge
nerală din Sibiiu și a unui comitet de cero 
electoral. Ou tote deolarațiunile, ce le-a 
făcut, basându-se pe lege și cu tote oă a 

aooentuat, că adunarea, oe s’a ținut, a fost 
permisă, d-1 Z. Mureșianu, totuși a fost pe
depsit.

„M’a pedepsit* 1, dice d-sa, „ou pe- 
dâpsa oea mai mică, cu 5 fl., pedăpsa prin- 
oipală și 2 fl. pedepsă seoundară, cjioend, 
că noi singuri ca Români, oonform ordinu
lui lui Hieronymi, nu ne putem aduna, ci 
numai ca alții d. es. Sașii, ou adunări, la 
oarl să ohiamă toți alegătorii, fără deose
bire de naționalitate și confesiuni. Banii 
i-am plătit numai decât, fimd-că, decă e 
ordin, oeea oe m’am convins, atunci de ce 
să mai recurez dela Ana la Oaiafa, dela 
tată-s’o la mamă-s’a, oăol vedem în tote 
(filele oe resultat au reoursunle....* 1

P. S. Aurelian la Lascar Catargiu,
Nu puțină sensațiă a făcut în 

BucurescI și în tbtă România soirea, 
că ministrul-președinte Aurelian a 
visitat pe șeful partidului conserva
tor în scopul, de-a se înțelege asu
pra gravei cestiunl metropolitane și 
a solicita concursul d-lui Catargiu 
pentru resolvarea acestei cestiunl.

Demersul acesta a și avut re- 
sulfatul cel mai favorabil. Gruver- 
nul actual în înțelegere cu d-l L. 
Catargiu au hotărît modul soluțiu- 
nei gravei cestiunl, care frământă 
țâra de atâta timp.

Etă cum aprețieză organul con
servator „ Timpul*  acest eveniment:

„Evenimentul care domină politica 
nâstră în aoest moment este demersul fă- 
out de partidul național-hberal prin primul 
ministru oătră șeful partidului oonservator, 
bătrânul în (file, der tînărul la inimă Las- 
oar Catargiu.

Neapărat nu seim încă astăcjl, cari 
au fost resultatele aoestui demers politic.

Nădăjduim, suntem siguri, că ele vor- 
fi spre satisfacția tuturor, spre binele Bi- 
sericei, spre mărirea patriei și spre strălu
cirea Cordnei.

OrI-oarI ar fi însă resultatele praotioe 
ale acestui adevărat eveniment politic, în
semnătatea lui este mai mare chiar deoât 
resultatele oe va produoe.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.* 1

„Cartea negră“.
XJnde dai jî wide crdpă. 

Prov. român.

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

din Budapesta,
De Axentie Severu.

22) (Urmare).

Autorul „Cărții negre11, descriind ni
micirea ostei lui Hatvani, dice, că la acea 
nimicire au luat parte 30,000 de Români. 
Noi seim, că numai bărbații în stare de-a 
purta arme din Vidra, Ponorel, Albac, 
Neagra, Scărișora, Câmpeni, Bucium, Abru- 
del (nu Abrud-sat), Cărpiniș, Sohodol,; Cor
nița și cu vre-o 1000 locuitori din Zarand, 
comandați de preotul Simion Groza, dela 
Rovina, au luat parte la acea bătaiă de 
3—4 dile, în urma căreia Hatvani a luat 
fuga. Și decă vom computa la totă comuna 

câte 100 luptători, ceea ce e fdrte mult, 
nu scotem, decât 2200, cu ai lui Balint fiă 
3000 Români rău armați, contra a 3600 
ai lui Hatvani. Ce să facem însă Maghia
rilor „literațl11 și magnați? Ei numai pe 
sine se consideră de omeni civilisațl și de 
ostași buni, și pre noi ne desprețuesc, ne- 
vrend a primi și recunosce doctrina lui 
Bem, care le spunea mereu: „Man muss 
den Feind nicht unterschătzen* 1 .

Atâta a fost numărul luptătorilor la 
Cerbu, der aceștia nu era o adunătură 
de tot felul de leghione, cum a fost honve- 
dimea, și nu se bătiau pentru 12—16 cr., 
ci pentru casele, familiile și, averile lor 
primo loco, apoi și pentru jurământul, ce 
l’au depus Casei domnitore.

Dâr ce să mai pierdem timp pentru 
a proba acestea, când autorul însu-șl ne 
spune, că legionarii vienesl, cei cu cap de 
om mort pre chipiurl, se împușcau unii 
pe alții, ca să scape de lancea Românului, 
ca și când ei și toți ceilalți honvedl, gar
diști și Secui nu ar fi avut baionete la 
pusei, mult mai potrivite pentru a stră
punge pe cineva, decât lăncile fabricate 
de Țigani și puscile cele de iepuri fără 

baionete, despre cari colonelul maghiar 
Csutak ne spune, că nu erau de nici o 
trebă. Der să nu mai pomenim de tote 
acestea, ci se dicem: „Când e să te bată 
Dumnedeu, nu te pote scăpa nime.* 1

Autorul, seu cârpaciul „Cărții ne
gre11, spunând, că la acea catastrofă au 
luat parte 30,000 Români contra a abia 
1200 de Maghiari, și vrând a ne arăta 
lumii de barbari, crudell și sângeroși, trece 
peste ea, cum trec școlarii cu buretele 
peste cifrele ce le-au greșit, sâu cum ar 
trece cineva peste un pod, sub care s’a cu- 
tropit, inculpându-ne numai pre noi, fără’să 
vrea a considera tote împrejurările și an
tecedențele acelei catastrofe. Noi însă, cari 
suntem inculpați ca barbari, canibali și 
mâncători de carne ungurescă, nu putem 
trece așa ușor preste ea, ci datori suntem 
pentru ondrea și honestitatea neamului ro
mânesc, să le arătăm lor și la totă lumea, 
că nu noi, ci ei portă păcatul, ei sunt cul- 
peșl de vărsarea acelui sânge nevinovat, 
care a curs șirde, perind și nimicindu-se 
nu numai o brigadă întregă de ostași și o 
miiă de cetățeni nesocotiți, cari fiind în- 
și-șl complici, au plecat cu acea brigadă.

Au căcjut mulțl și din ai noștri, pe 
cari noi nu i-am mai numărat. Ca să fi 
făcut însă numărul glotașilor lui Iancu, 
Balint și Popa Simeon dela Rovina 30,000 
de luptători e peste totă putința. Eu cu ai 
mei nu luăiî parte la acea catastrofă. Noi 
fusesem chiămațl în acel timp în ajutorul 
fortăreței dela Alba-Iulia de colonelul Au
gust. Numărul omenilor celor trei coman
danți en chef Iancu- Balint și Groza, nu 
se pote constata, căci nu erau conscrișl, ci 
mergeau la luptă numai cari voiau și pe 
cari îi împingeau însuflețirea și zelul de-a 
se bate cu dragă inimă.

Atâta se scie, că Zlăgnenii și cei de 
pe valea Ampoiului pană la Șard nu luară 
parte, pentru-că, trecând eu în cetate, nu 
avea cine să-i conducă, eră pe Dobra, pre
fectul lor îl omorîseră Secuii lui Hatvani 
la prima bătaiă. Asemenea nu luară parte 
Mocanii dela Ponor și Rîmețiu, și din păr
țile Trăscăului, cari aveau a ține piept Să- 
cuilor de pe Arieș și „vitejilor**  dela Turda. 
Prin urmare numărul luptătorilor români 
n’a putut fi mai mare, decât 3000—3200.

Să vedem acum, cât a fost de mare 
numărul Kossuthianilor: Colonelul Kos- 
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dmeuii înguștl Ia minte și usoațl la 
inimă vor vedâ pdte în oele ce s’au pe- 
treout, umilire din partea liberalilor, naivi
tate din partea conservatorilor.

Țâra, în imensa ei majoritate, va vedâ 
ou totul alt-ceva:

Ea va vede o dovadă viuă de matu
ritate politică, o pildă de înalt patriotism 
menită să înalțe și să mărescă viata nostră 
politioă.

Era din partea partidului liberal o 
operă de înțelepciune, că atunci când a 
văcjut greșâla comisă și s’a hotărît cu lea
litate să o repare în total — bine înțeles 
într’atât încât se pot repara asemenea gre
șeli — să reourgă la partidul istorie, care 
văcjuse râul din primul oâs și care atâtea 
luni de-a rândul spusese în gura mare, că 
voesoe dreptate âr nu pescuire în ape tur
burate.

Era firesc ca d-1 P. S. Aurelian, a 
căruia oarieră de șef de partid datâză abia 
de câte-va dile, să oără sprijinul și sfatul 
bărbatului încercat, oelui din urmă repre- 
sentant al generației eroice, al acelei ge
nerații, care în mai multe rânduri a soiut 
să se unâscă într’un singur gând de câte- 
ori țâra era într’o astfel de împrejurare 
încât avea nevoiă de toți fiii săi.

A face un astfel de demers pe lângă 
un astfel de barbat, nu este, nu pdte fi o 
umilire.

Er partidului conservator, ale cărui 
tradiții sunt un lung șir de servicii desin- 
teresate aduse patriei și Coronei, nu i-ar 
fi fost cu putință, fără a-și desminți fru
mosul său trecut, să tragă din aceste îm
prejurări un alt folos decât acela de a-și 
îndeplini datoria întrâgă și fără de reservă.

Sub titlul „Sfîrșitcu bine“, „Epoca“ 
publică un articul semnat de d-1 
N. Filipescu, privitor la modul de 
deslegare a cestiunei metropolitane 
printr’o cooperare a ambelor partide 
istorice din țeră. Acest articul se 
încheie cu cuvintele :

„In fine, un conflict nenorocit, care 
ooborîse tot ce un popor pote avă mai 
sfânt, a oăpătat o soluțiune demnă, oare 
după atâtea rușinî ne mai ridică puțin 
prestigiul în fața străinătății. Din profun
zimile în cari ne înfundasem, am soiut 
de-odată să ne ridicăm prin un act de 
înfrățire, care nu se mai întâmplase dela 
1866 pănă adl și oare e de bun augur pen
tru viitor**.

*) „Nem sokâra mârozius 25-en erkezik egy 
levâl, hogy valami Hatvani fele szabad csapat jel
elszerelve rovid napok alatt parancsnoksâgom

’) „Nem lehet egy rab fdlot sem eleget dr- 
kddni, hogy eleterol jelt ne adhassan, annâl ke- 
vesbâ tehettem en azț, mivel seregem ket har- 
mada olâh fiukbol aliat, kik azonban kotelesegeik- 
nek minden idoben pontosan meg feleltek".

2) „Mielot Brâdot elhagytam, ki adtam Brâ- 
don Apnlis 21«en kelt napi paranesomat a se- 
regemnek;... senki sem tudta hovâ menyek, csak

Fundațiunile catolice și guvernul
După un raport al cjiarului 

„Alkotmăny11, s’au petrecut în ședința 
comisiunei de adresă a camerei mag
naților următârele:

La alineatul privitor la autonomia 
catolioă și la congruă, cardinalul Schlauch 
a amintit în disertația, ce a ținut’o de cu
rând consiliarul ministerial Dârday în reu
niunea juriștilor, care disertațiă cardinalul 

o aduce în legătură cu planurile guver
nului. Espunerile lui Dârday, cj’se el, vor 
face o impresiune fdrte stranie între ca- 
toliol. Vorbitorul vede în aceste nisuințe o 
oontinuare a luptei bisericesol politice, care 
va fi cu atât mai înverșunată, cu cât în 
cas, când fundațiunile catolioe ar fi puse, 
sub controlul guvernului și al dietei, ar 
urma logic și după dreptate ca și funda
țiunile gr. orientalilor dela Garlovetz, pre
cum și aoele ale Românilor din Transil
vania și ale protestanților ar trebui să fiă 
supuse aceleiași tratări. Căci, dâcă s’ar 
face aici o esoepțiune, s’ar mai viola în 
deosebi dreptul de patronat al Majestății 
Sale, de6re-ce legile unguresoi reservâză 
dreptul de control și de dispunere asupra 
fundațiunilor oatoilce esclusiv numai regilor 
ungari ca cei mai înalțl patroni.

Ministrul-președinte Ranffy declară în 
numele guvernului, că amintita disertațiă 
a lui Dârday este numai părere privată, 
cere s’a ventilat deja cu opt ani înainte în 
reuniunea juriștilor; guvernul n’are nici în 
clin nici în mânecă ou acâstă disertațiă, 
preoum în genere el nici nu intenționeză de 
a presenta un proiect de lege relativ la fun
dațiunile catolice seu alte fundațiuril biseri- 
cesci, s&u de a dispune cu privire la ele.

Cardinalul Schlauch a răspuns, oă 
deolararea ministrului îl liniștesce, dâr, 
(Jioe el, esperienta arată, că irita-
țiunea produsă de luptele politioe-biseri- 
cesol încă nu s’au stâmpărat. De aoeea pro
pune un amandament la adresa, în oare 
să se esprime „speranța, oă înțelepciunea 
Majestății Sale va afla modul, ca prin le
cuirea relelor pe terenul religiunii să se 
asigure pacea religiosă în țâră**.

Acest amandament se respinge de 
majoritate, 6r în urma acâsta contele Fer
dinand Zichy deolară, oă îșl reservă liber
tatea de acțiune.

Răspunsul la Mesagiul român.
(Proiectul comisiunei din Cameră.)

Sire !
Adunarea deputaților, intrând în a 

dona sesiune legislativă, reînoesoe Majes
tăței Vostre omagiul iubirei și credinței 
Țerei oătră Suveran și Dinastia Sa.

Ea a asoultat, ou mare mulțumire, 
declarațiunea, că relațiunile năstre cu tâte 
statele sunt din cele mai bune.

Națiunea e mândră și fericită de pro- 
gresu-i neîntrerupt printre statele Europei 
si constată cu viue gratitudiue tâte folâsele, 
pe cari le datoresce Regelui și Ilustrei 
Sale Dinastii. Cordialitatea arătată princi
pelui moștenitor și prea grațidsei sale soții 
de cătră MM. LL. împăratul și Impărătâsa 
Rusiei, a învederat din nou aoeat adevăr, 
întărind relațiunile nostre de prietenie, atât 
de prețiâse, cu marele Imperiu veoin.

Faptul atât de însemnat al visitei 
Majestăței Sale împăratului Austriei și Rege 
al Ungariei a fost o nouă și strălucită do- 
vodă despre situațiunea, la care a ajuns 
statul nostru sub înțelepta conduoere a 
Majestăței Vostre. Căldura, cu oare b’& săr
bătorit acest eveniment arată cum întreg 
poporul român îșl dă sâmă și se preocupă 

de isbâncjile dobândite în lupta-i de reor- 
ganisare și cum ecie să prețuiâsoă amioiția 
puternioului Monarch.

Representațiunea națională a văcjut 
cu deosebită satisfacțiune raporturile exce
lente întreținute cu vecinii din Orient: 
Visita M. S. Regelui Serbiei și restabilirea 
relațiunilor Regatului Greoiei sunt semne 
îmbucurătdre ale unei prietenii de atâta 
folos, în opera nostră de pace și oivilisare.

Sire !
Urmași oredincioșî ai principiilor și 

ai tradițiunilor politice, oarl au format 
Statul român modern, vom da sprijin hotă
rît guvernului Majestății Vostre întru sa
tisfacerea necesităților și realisarea aspira- 
țiunilor Țărei.

însuflețiți' de asemenea simțăminte, 
vom răspunde totdâuna solioitudinei ce 
Majestatea Vâstră arată armatei, căreia îi 
purtăm reounoscătore iubire pentru gloria 
dilelor de ieri, neadormită grijă pentru si
guranța dilelor de mâne.

Nestrămutațl în convingerea, oă de 
buna stare morală și materială a sătenilor 
depinde însu-șl viitorul Regatului, vom 
pune pentru ameliorarea ei totă inima si 
tot cugetul nostru. In rândul măsurilor 
luate pentru atingerea acestui țel, vom 
grăbi înființarea „Casei rurale1*,  de mult 
înoă dorită.

Vedem de asemenea neoesitățl reale 
într’o mai bună alcătuire a administra- 
țiunei; în oompletarea re.organisărei învă
țământului pentru a da o mai sănătdsă di
recțiune educatiunei publice; în înmulțirea 
garauțiilor cerute la numirea magistraților 
și pentru asigurarea inamovibilităței unui 
mare număr dintr’ânșii. Ne vom îndeplini 
datoria, contribuind la satisfacerea acestor 
cerințe.

Guvernul Majestății Vdstre pdte fi 
sigur de tot concursul nostru pentru crea
rea a noui factori de progres economic, 
între cari portul Constanta — completare 
a unui întreg program — este chemat să 
aibă o importanță capitală. Modificarea le
gilor pentru mine și pentru căile ferate de 
interes local, puse în interes de ordine su- 
peridră, cum și îmbunătățirea legei drumu
rilor, vor da un nou avânt prosperității 
generale. In același scop vom studia per
fecționarea servioiilor financiare ale Sta
tului și o mai justă repartiție a taxelor 
de timbru și patente.

In realisarea tuturor acestor reforme 
vom conluora cu neîntrecută rlvnă, fără a 
perde din vedere, în întrâga nostră activi
tate, că în eohilibrul cheltuelilor și veni
turilor ordinare stă o condițiune esențială 
a bunului mers al lucrurilor. Resultatele 
financiare date de buna gestiune a anului 
curent 3unt de mare și îmbueurătăre im
portanță. Vom pune o deosebită luare 
aminte pentru statornioa lor oontinuare.

Sire!
Esemplul și cuvintele Majestăței Vds- 

tre ne sunt îndemn puternic pentru a per- 
ourge calea trasă de interesele poporului 
român.

Espresiune fidelă a simțămintelor na- 
țiunei, urăm din totă inima, pentru înde
plinirea destinelor ei:

Se trăescă Majestatea Vâstiă!
Să tr&âscă M. S. Regina!
Să trăescă Augusta Famiiiă Regală!

Raportor Ioan 1. C. Brătianu.

SC8RILE O9LEL
— 4 (16) Deoemvre

împărțirea de haine Ia copiii seraci. 
Vineri în 6/18 1. o. la 3 ore p. m. se vor 
împărți haine la copiii săraci dela șeolele 
primare din loc din partea comitetului 
parochial St. Nicolae și din partea Reuniunei 
femeilor române din loc. La aoâotă festivi
tate filantropică, la oare va oontribui și 
corul studenților dela șoolele române sub 
conducerea d-lui prof. TimoteiO Popoviol, 
este invitat onoratul publio.

—o—
Emigrările la America pare că iau 

tot mai mari dimensiuni. O telegramă din 
Triest spune, oă în 14 Dec. o. au treout 
pe-aoolo 85C emigranțl din Ungaria la 
Amerioa. AoeeasI telegramă spune, că anu- 
mițl agențl s’au obligat să ducă în Ame
rioa 15^000 emigranți din Ungaria și Aus
tria.

—o —
Carte didactică aprobată. „Gramatioa 

Română pentru învățământul secundar**  
scrisă de Ioan Petranu, prof., este apro
bată de Ministrul de culte și instruoțiă pu
blică prin hârtia Nr. 66150/1896.

—o —
Aboneute anuale de căletoriă. Direc

țiunea căilor ferate ale statului anunță, că 
pentru termicul dela 1 Ianuarie pănă la 
31 Deoemvre a anului viitor se pot abona 
bilete de călătoria pentru tâte liniile căi
lor ferate ale statului (va să (jioă afară de 
liniile vicinale locale) pe lângă următorele 
prețuri: cl. I 550 fl., ol. II 350 fl., ol. III 
200 fl. Mai este a se plăti pentru fiă-oare 
bilet o taxă separată de câte 1 fl. Ou a- 
oeste bilete se va putea călători cu trenu
rile de persâne, nu însă și cu trenul de 
lux și exprex, pentru cari călătorii vor ave 
să plătesoă o taxă suplementară. Abona
mentele se pot faoe dela 23 Dec. începând 
la secretariatul căilor ferate de stat în Bu
dapesta, alăturând la cerere și portretul.

— o —
Biserica Sf. Nicolae din Scheirt: Poi- 

mâne, (Vineri în 6 Deoemvre v.) fiind și 
soldații români la biserică, va predica ca
pelanul militar de aici, părintele Nicolae 
Fizeșianu.

— o —
„Creaținnea**  de Haydn. Astăcjl, Mer- 

curl săra, se va produce a treia oră în sala 
otelului „Central**  marele oratoriu al oom- 
positorului Haydn. Prețurile sunt aceleași, 
începutul la 8 bre săra.

—o—
Producținne teatralii. Vineri în 18 

Deoemvre n. o. o sooietate de diletanțl va 
da în noua sală de concerte o produoțiune 
teatrală în folosul Reuniunii femeilor evang. 
Piesa este: „Reîntorcerea lui loan Honterus 
în orașul său natalu, poesiă dramatioă în
tr’un act de Erwin Sachs. La cererea mai 
multora înainte de piesa acăsta se va da 
comedia de H. Allmers: nlnimă și poli- 
ticău. Prețui locurilor: balcon 1 fl. 20 or. 
fotoliu 1 fl., parchet I 80 or., p.arohet II

thian, Kahlinan Csiutâk în opul său „Aradi 
fogsâgom aliat irt adatak**,  e dat la 1868 
de Hekenâst Gustav în Pesta, ne arată la 
pag. 34, că el a venit dela Oradea-mare 
în 19 Februarie 1849 la Halmagiu cu 800 
honvedf, 155 legionari nemți, 50 husari 
de ai lui Alexandru și ‘Wilhelm, 400 gar
diști de Salonta, 206 gardiști din Bihor, 
164 gherila, 2 tunuri de câte un punt și 
unul de 2 punți cu cele ce se țin de ele. 
Așa-der cu 1813 feciori.

Tot acest brav colonel ne arată în 
opul citat la pag. 42, că mai târdiu — nu 
ne arată dina. — a primit ca întărire dela 
Gaal 115 honvedl sub. comanda lui Buretz 
(Român rătăcit), 575 feciori conduși de 
Alvany și Nosdrovitzki, două tunuri de 3 
punți, cu caii și munițiunea lor. Așa-der 
avem 1813-|-790=2603 feciori și 5 tunuri, 
să mai adaugem la aceștia 1200 feciori, 
cu cari a venit la el în Brad Hatvani1) și 
avem o 6ste de 3800 conbatanți.

Prin urmare numărul feciorilor cu 
cari a venit și s’a luptat Hatvani la Abrud 
a fost cu mult mai mare, decât cel ce mi-1 
arată Iancu în Raportul său, punându-1 la 
2800, și decât care ni-1 arată Vasile Mol
dovan în „Memoriile**  sale punându-1 la 
3000. Dâcă noi credem lui Csutâk, pretin
dem, că și adversarii să credă lui Iancu și 
Moldovan.

Vădând acum, că numerii ambelor oste 
au fost aprope egali și sciind, că ai noștri erau 
reu armați și că nu avea tunuri, nici mu- 
nițiune de ajuns și anume preparată pen
tru umplăturl, fișicurl, ci trebuia să verse 
iârba seu praful de pușcă din corn, după 
acesta se îndese câlți — căci hârtiă nu 
aveau, apoi să pună plumbl său tăieturi de 
plumbl și ârășl câlți; prin urmare pănă 
puteau da ai noștri un foc, adversarii dau 
5 și 6.

Să vedem, cum s’a putut, ca cu tote 
avantagiile, ce le aveau ei și miseriile, cu 

ala rendeltetven fohadi szâlâsomra befogvonulni. 
A csapat âlland bt szâzad gyalog es egy szâzad 
joi folszerelt lovasâgbol. Osszesen 1200 fobol". 

cari ne luptăm noi, totuși nu numai nu i-am 
I învins, ci i-am sfărîmat și nimicit cu totul. Ca 
să pricepem și să ne convingem deplin de 
acăsta, vom lăsa să ne vorbâscă tot acest ostaș 
demn de tot respectul, care arată la pag. 
61 a opului citat mai sus, că Brigada 
(Dandârj lui era compusă din doue de 3 
părți Români1) și cum-că când umbla el pe 
la Dobrițin, ca să mijlocescă împăcarea și 
agrațiarea Românilor a venit Hatvani cu 
1200 și s’a pus în capul Brigadei, ce stase 
pănă atunci sub comanda sa, și cu aceea 
trecu la 21 Aprile la Abrud2).

Din acestea va pricepe totă lumea, 
afară de șoviniști, cum se putu întâmpla, 
ca acea brigadă provădută cu tote nece- 
sariile, câte se recer la purtarea de răs- 
boiu, fu bătută, sdrobită și nimicită în 

două rânduri de nisce glotași amărîțl, ar
mați trei din dece părți cu pusei de vânat 
iepuri și vulpi, și 7 părți armați cu lănci, 
cu furci de fier și cu pari de lemn, cum 
am avut eu 400 de inși.

Se înșâlă rău cei dela „Magyarorszag**  
și toți cei ce cred, că cu o armată poli
glotă vor pute elupta vre-odată indepen
dența Ungariei; se înșâlă toți cei ce cred, 
că nu trupa, nu ostașii gregari câștigă și 
eluptă victoria.

Da, sciu și eu, că oficerii și condu
cătorii cei geniali, cuminte, bravi și reso- 
luțl contribue mult, forte mult la eluptarea 
victoriei; der de nu vor sci, de nu vor 
pute încuragia cu esemplul și entusiasma 
pe feciorii, pe ostașii ce-i conduc și co
mandă, nu vor învinge nicl-odată, pentru-că

Hatvani, neki nyiltăn megmondottam... hogy vissza 
tertemig egy lepes se tegyen elore, de hâtra sem... 
0 vagy az gondolta.. vagy pedig arra szâmitott, 
hogy ott majd az aranybânyâk torkâban tires 
penztâra tele fog hânytatni. Tudja Isten mi fele 
aranyokat, de lehet az îs, hogy 6 is irigyelte a 
fenyes diesoseget, melyet parânyi seregem az 6 
kizârăsâval a tortânet lapjain nyerhetet volna**.
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>0 or., parterr 40 or., I rang 50 or., ga- 
eriă 60 or. Bilete se pot căpăta la librăria 
fiemesch și săra la cassă. începutul la 7y2 
>re săra.

Metropolit Maced’o-Homân.
Sub titlul de mai sus „Liga 

.-tomână44 publică un articul, ce i-se 
irimite dela un amic, și în care 
icesta în fata feluritelor versiuni, 
ie s’au răspândit, se încercă a elu- 
îida puțin acâstă cestiune de mare 
mportanță pentru Români.

După-ce spune, că ideia unui 
LVletropolit nu e nouă, că de mult 
;imp Românii macedoneni au ce- 
rut’o, continuă așa :

...in 1890 o oerere monstră cățră Sul
tan iscălită de mai multe mii de Maoe- 
ionenl, cristalisa dorința Românilor; pen- 
;ru înmănarea acestei petițiuul, se alese o 
eomisiune de 6 persbne oompusă din : 
Preotul Haralambie Balamace, Pr. Popa N. 
Comat eseu, Dr. Popa Tănase Zisu, profeso
rul Gogeaman, și comerciarții Hagi Goga 
d Seore Hagi având oa secretari: pe pro
fesorul G-. Atanasescu.

Delegațiunea acăsta presentând peti
ția la 1891 și ne putând obține vre-un re- 
snltat satisfăcător, s’a disolvat deooam-dată 
rămânând oa continuător și luptător în 
acâstă direoție numai părintele Balamace, 
Dr. Popa Tănase și secretarul Atanasescu.

Neapărat, că aceștia ohiar deoă re- 
înoaiu cererea, totuși nu se putea pjunge 
la un resultat așa de îmbucurător, ca oel 
de adl. De aoi se vede, că principala oausă 
a acestui fapt trebuesoe căutată în afară 
de insistențele Româuilor maoedoneni.

Oare e însă aoea oausă?
Părerea multor Macedoneni e, oă Sul

tanul a oedat dorințelor după ce s’a oou- 
vins de loialitatea, iubirea și devotamentul 
Românilor, deși oonține o aparență de ve- 
raoitate, totuși aDalisând situația politioă 
din Turcia, basâudu-ne ne precedente a- 
prăpe identice putem deduoe, oă ea e 
falsă.

Intr’adevăr, la 1859 oând ou înființa- 
■rea Exarhatului bulgar autoritatea supremă 
otomană s’a lovit așa de puternic de resis- 
-tenfa Patriarhului ecumenio, încât numai 
cu sprijinul pe față al ambasadorului rus 
Ignatief a putut reuși.

De-asemenea în 1891 când s’a acor
dat trei berate (decrete) de episoopl bul
gari. Porta avea în spatele ei pe Întreita 
Alianță, care oerea acest lucru.

Și aocm când Sultanul întră într’un 
•conflict ou Patriarhul, deși ’1 prevedâ, ne 
dă se înțelegem, că insistențele, ce au in- 
trevenit au fost ou mult mai mari și de o 
forță întăritore asupra afacerilor Imperiului 
Turoeso.

„Insistențele aceste4’ — die® 
autorul articulului pe basa esplicației 
„unor persbne mai bine informate*  
— vin din partea Austriei, care 

’numai entusiasmul ne înalță mai pe sus 
de tote simțirile, de tote cugetele, și ne 
răpesce sbu împinge peste voia nostră în 
.foc și la morte pentru causa ce-o apărăm.

Și cum va produce acest entusiasm 
un oiicer, care nu cunosce limba feciori
lor, seu de-o cunosce nu o pote pronunța, 
nu o pote preda așa, ca să misce, se aprindă, 
s.S facă efect? Alta era, când strigam 
eu și noi — tribunii —: „După mine, co
pii, cu Dumnezeu și imperatul înainte!11 Și 
alta a fost când striga Hatvani: „Elore Iti 
Istene van, a tolvai olăinak!- „Valahii14, cari 
formau două din trei părți a armatei lui, 
audind acestea, în loc de a-se însufleți, 
li-se rănea inima de morte și mai bucuros 
aruncau armele, decât să se folosâscă de 
ele în potriva fraților lor!

Multe cașuri petrecute pănă acum și 
conservate în istoriă ași pute aduce pentru 
probarea și ilustrarea asertelor mele, mă 
voii mărgini însă numai la două din cele 
unai prospete.

(Va urma,)

„are o netăgăduită influință asupra 
Sultanului1* „Austria caută a găsi 
un puternic element de opunere 
contra întinderii slavismului spre 
Constantinopol și acest element nu 
pbte fi decât Românii, cari pot fi 
capabili la un moment dat cu aju
torul Europei catolice se opună 
o stavilă tendințelor cutropitore sla
vice44. Articolul se încheiă astfel:

Etă împrejurările, cari fac a se bănui, 
că Austria a fost diriguitorea acestui act.

Ori cum ar fi îusă, ori de unde ar 
veni, cea ce e principal și sigur e, că Ro
mânii din Meoedonia vor câștiga mult.

Pănă aci ei nu erau reounoscuțl, oa 
individualitate națională.

Deși mulțl Români au ocupat și o- 
cupă funcțiuni însemnate în Imperiul Oto
man oa Sava Pașa, Constantin Pașa eto„ 
deși în urma unui firman al Sultanului 
Asia, tbte populațiunile din Turoia erau 
admise în funcțiunile Statului, totuși Ro
mânii nu se puteau bucura de aceste avan- 
tage, deoât în calitate de Greoi; individua
litatea lor națională era întrupată în cea 
greedsoă.

Ou înființarea Metropoliei însă și ou 
acordarea burselor celor 6 tineri, li-se dă 
Românilor aoest mare drept, li-se reou- 
nbsce naționalitatea lor independentă de-a 
Greoilor.

Aoest fapt e ou atât mai îmbucurător, 
cu cât el, va ajuta forte mult la desvolta- 
rea sentimentului național de-aoolo și la 
salvarea atâtor Români (GreoomanI) cres
cuți pănă acum în spiritul dominațiunei 
greoesol.

Intru cât privesce persona Mitropoli
tului Antim, luorul nu este de așa mare 
importauță cum voesc a-1 presenta unii. 
Metropolitul Antim, deși Albanez, deși a 
slujit pănă aoum în grecesoe, deși a oate- 
risit la Crușova ou lumânări de smolă pe 
preotul Cornătesou, fiiud-oă a oântat româ- 
nesce în biserică, totuși putem bănui și 
prevedea că-șl va da sdmă de importantul 
rang, la care e urcat, și vom avea posibi
litatea de a-1 vedea filo-Român desăvîrșit, 
precum am vătjut pe grecul Metropolit 
Metodiu din Sofia filo-Bulgar, precum ve- 
vedem pe Românul Grigorie, Președintele 
Sinodului bulgar și Metropolit în Rusoluc, 
filo-Bulgar desăvîrșit.

Ori cuta va deveni însă în viitor, pa
sul prim și de ordin capital e făout. Insti
tuția noi o primim; ea ne umple de bucu
ria, căci e garanția cea mai solidă a eisten- 
ței în viitor a naționalități române în Bal
cani.

Din partei numita foie crede, 
că meritul pentru acâstă isbendă a 
Româuilor Macedoneni revine, după 
Sultan, în primul rend regelui Carol 
și bărbaților de stat român.

Un preot slovac înaintea Curții 
cu jurați.

Preotul slovao Josef Martincelc a pu- 
blioat un articul în foia slovacă „ Crestean* , 
ce este redactată de deputății dietall G. 
Nemeth și N. Lepseny. In aoest articul, 
întitulat: „Vazeny pan14 se spuneau multe 
lucruri pipărate la adresa „națiunei", a Ji
danilor și a mai multor funcționari, așa oă 
procuratura a aflat cu oale să intenteze 
proces contra preotului slovac pentru „agi- 
tațiune44, „oalumniă44.

Etă oâte-va pasage din artioulul în- 
oriminat:

„Din moșiile nbstre moștenite dela 
„părinți mereu pișcă câte puțin atât mi
niștri, cât și cei mai din urmă oonducă- 
„torl de matricule. Pământurile poporului 
„slovao le-a luat rassa recipiată imigrată 
„la noi, Dumnezeu soie de unde, prin usu- 
„rărl, va să cjică pe oale interdisă de lege, 
„ceea ce este identio ou furtul, br poporul 
„nostru emigrbză în masse dinoolo de Mare, 
„la America, pentru a-șl căuta pânea, de 
„oare l’a despoiat liberalismul și cârciuma 
„jidovâscă. La aobsta se mai adauge, că 
„chiar și aoeea, oe ar mai pută să feriobscă 
„sărăcitul nostru popor în aobstă grea si- 
„tuațiune a sa: sfânta nostră oradință în 

„Christos și legile lui, ni-le răpesc cu mână 
„hoțbsoă, — ne despoie dușmanii noștri 
„de cele mai sfinte luoruri ale nostre.

„Demoralisatorii noștri, după ce ni-au 
„despoiat poporul ou desăvîrșire de drep
turile sale politice și l’au lăsat să se pră- 
„pădbecă materialicește; după-ce le-au arun- 
„cat tote acestea Jidanilor — acestor ti
tani nemilostivi și uoigașl ai oreștinității, 
„oa și în gura unor lupi flămânzi: âtă acum 
„strioă și ucid în poporul slovac religiunea 
„și credința în Dumnezeu!“

In aoeste cuvinte procurorul a aflat 
agitațiunea la ură în contra unei naționalități 
și a unei confesiuni, prevăzută în punot doi 
din §. 172 al ood. pen. Dbr în artioul se 
mai cjioea despre fostul vioe-șpan al comi
tatului Zolyom, Csikkay Kâroly, că acesta 
ar fi dis, o& toți preoții trebue spânzurați; 
apoi 9 notari, cari sunt și oonducătorl de 
matricule în ceroul Breznobanya, erau nu
miți îu artioul: bandiți politici, oarl aoope- 
rindu-se sub mantaua patriotismului, su
primă dreptatea și adevărul. Pentru aoeste 
espresiunl ’i s’a intentat preotului slovao 
tot-odată și proces pentru calumniă.

înaintea curții cu jurați, președintele 
întrbbă pe acusat: pentru ce a serie toomai 
în clarul „Creșteau44, va s# dioă într’o fbiă 
ce apare în limba slovacă?

Acusatul: Pentru-că aobstă foiă e ce
tită de poporul meu.

Președintele: Pentru oe ai atacat pe 
fostul fișpan Csikkay și pe cei 9 notari?

Acusatul: Pentru-oă mă persecută nu
mai din causă că eu, deși preot catolic, 
am dăruit 100 fi. șcblei luterane.

Președintele: Și pentru ce ai dăruit 
acbstă sumă tocmai unui institut luteran ?

Acusatul: Pentru-că mai multă gara.n- 
țiă văd în școla curat evangelică, decât în 
cea ateistă catolică.

Președintele: Pbte numai pentru-oă în 
aoea soolă (evangelică) se propuue în limba 
slovacă ?

Acusatul: Da l
In fine urină verdictul juraților. La 

întrebarea, dâoă e vinovat acusatul pentru 
calumniă, toți 12 jurații au răspuns, că nw 
e vinovat. Pentru vătămare de onore aseme
nea l’au declarat prin majoritate de voturi 
nevinovat; tot așa pentru delictul agitațiu
nea in contra unei confesiuni fu declarat ne
vinovat. Verdiotul a fost condamnator es- 
clusiv nnmai la întrebarea, decă se cuprinde 
în articulul încriminat agitațiune contra unei 
naționalități ? La acbstă întrebare 8 dintre 
jurați au răspuns cu da, br 4 ou nu. Peu- 
tru acesta Martinoek a fost osândit la 3 
cțile închisore de stat, 100 fi. amendă și pu
blicarea sentinței în respectivul cțiar slovac.

Cetitorul atent va observa, cât de 
saroastio este aoest proces din mai multe 
puncte de vedere.

ULTIME SOIRI.
Budapesta, 15 Dec. In ședința 

de erl a comisiunei financiare a ca
merei, a fost interpelat guvernul, 
dâcă are de gând se presente came
rei actuale un proiect, care prin uni
ficarea censului se tindă la estinderea 
dreptului electoral? Ministrul-președinte 
Banffy a declarat, ca guvernul re- 
cunbsce necesitatea de-a modificaîn 
mai mult privințe legea electorală, 
dâr nu pbte face o deciarațiune 
obligătbre în ceea ce privesce timpul 
când și principiile după cari are se 
facă camerei proiect în privința acesta. 
Ministrul-președinte crede, că de-o- 
dată cu revisuirea legei electorale 
se va pută resolva și cestiunea, 
dâcă jurisdicțiunea asupra alegerilor 
din urmă atacate prin protest o va 
ave Curia, ori nu.

Budapesta, 18 Dec. In urma unei 
hotărîri a congresului regnicolar al 
tinerimei academice maghiare, ce s’a 
ținut vara acesta la Kecskemet, clu
bul universitarilor unguri din Buda
pesta a adresat un apel cătră studenții 
nemaghiari dela școlele superioră din pa
tria, învitându-i se între și ei în „Ali
anța regnicolară maghiară a studen

ților44 („Orszâgos Magyar Diâk szd- 
vetsâg44) In acest caraghios apel, adre
sat fiubiților frațiu, se 4i°e între al
tele: „Noi ve întindem mâna de prie
tin, frunte senină și inimă deschisă, 
și credem, că voi și pe lângă accen
tuarea conservărei caracterului vos
tru de rassă, nu veți respinge acostă 
dreptă frățescă. Se pășim cu toții 
pe aceeași cale. ArătațI, că una sun
teți cu noi în cugete și simțiri !u

BucurescT, 15 Decemvre. In Ca
meră deputatul Politimos întrebă pe 
ministrul cultelor, dâcă este adevă
rat, că dificultățile create în cestiu
nea Metropolitului au fost aplanate 
prin remiterea demisiunei Metropo
litului, de cătră d-1 Lascar Catargiu, 
în mânile d-lui Aurelian, sâu în mâ- 
nile M. S. Regelui. D-sa cere șe
dință secretă, pentru ca guvernul se 
se esplice în acâstă privință. Face 
acâstă întrebare „pentru că nu vo- 
esce ca partidul liberal se fiă înmor
mântat politicesce44. D 1 Mîrzescu re
clamă cele 3 (Jile reglementare pen
tru a răspunde.

D-1 Scorțescu adresâză o inter
pelare guvernului în privința trată
rilor cu d-1 Lascar Catargiu în ces
tiunea Metropolitului Ghenadie, pre
cum și asupra soluțiunei ce crede 
guvernul a da acestei cestiunl. D-1 
P. S. Aurelian, președintele consiliu
lui, cere trei 4^e pentru a pute 
răspunde la acesta interpelare. Apoi 
d-1 N. Fleva adresâză guvernului in
terpelarea anunțată. (A se vede în 
„Gaz. Trans.44 Nr. 266 dela 3 (15) 
Dec.).

Interpelările d-lor N. Fleva, Po
litimos și Scorțescu vor fi puse Vi
neri la ordinea chiliei.

Bucuresci, 15 Decemvre. „Epo
ca44 scrie, că Metropolitul Genadie, 
îndată ce a au4it, că noul minister 
e hotărît a cere Sinodului revisuirea 
și a-i da dreptate, a trimis o demi
sie necondiționată d-lui Lascar Ca
targiu. După câte a aflat ea, Metro
politul a însoțit acăstă demisie cu 
o scrisbre cătră d-1 Catargiu spre a 
ruga pe șeful partidului conservator 
de a-i fi arbitru în aceste împreju
rări și de a usa de acâstă dimisie 
cum și când va crede mai bine.

Acâstă dimisie se află la d-1 
Catargiu, care, cum crede „Epoca44, 
are intențiunea să o înainteze, con
form dorinței Mitropolitului Primat, 
când sentința Sinodului va fi fost 
anulată.

DIVERSE.
Amănunte despre Zola. O foiă en- 

gle8ă publioă următbrele amănunte cu pri
vire la calitățile spirituale și corporale, ale 
renumitului scriitor frances Zola. Ca copil 
mic, Zola a fost de o desvoltare normală 
numai litera „s44 nu o putea pronunța: (pe 
„s44 îl pronunța cu „i44). Este de însemnat, 
că Zola pănă a fost mai tînâr era slab oa 
un schelet, 6r mai târdiu așa s’a îngrășat 
încât trebui să țină dietă, oa să nu se mai 
îngrașă. Acâstă dietă era: Diminâța pe la 
9 ore, când se scula, mânoa o bucățică de 
pâne uscată, dâr nu bea nimio. Pe la o 
oră dejuna de asemenea fbrte simplu, nu 
bea nimio și, ca să nu dbrmă, făcea o 
preumblare. La 5 ore bea un. ceaiu și în 
fine, la 6 și 1/2 bre sâra prânzea ceva 
forte puțin, dâr beuturile și de astă-dată 
lipseau de pe masa lui. Numai când și 
când bea câte-un pahar de șampaniă seu 
vin alb. înainte de metjul nopții lua un 
ceaiu; la fumat, de asemenea a renunțat. Con
strucția trupâsoă a lui Zola încă presentă 
ceva deosebit. Capul, în proporția cu oor- 
pul, e fbrte mare, pioiourul stâng e mai 
lung, deoât cel drept. Zola este fbrte să
nătos, der pentru aceea totuși e de părere 
că se află la marginea mormântului. Se te
me, că nu-șl va putea împlini lucrul dh01 
deja înoeput. Se soolă adeseori din soran 
sâ se convingă, ca bre într’adevâr nu se
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află pe oatafalo? In întunereo îl tortur&ză. 
nervositatea ? I-se pare de multe-orl,că vede 
înaintea sa o lumină magică — și de multe 
ori crede, că ar simți pulsațiunea inimei 
la braț, altă dată la pioior.

Proprietar: Dr. Aureli

Redactor responsabil: Kregcrfu Rflaior».

Cursul 9a bursa din Viena.
Din 15 Decemvre 1896

Beata ung. de aur 4% ■ • ■ 
Renta de cordne ung. 4% . .
Itnpr. căii. fer. ung. în aur 472% 
impr. căii. fer. ung. în argint 472% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% . • 
Bonuri rurale croate-slavone. . 
imprum. ung. ou premii . . .
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta 
Renta 
Renta
Losuri din 1860

de
de
de

hârtie austr 
argint austr. 
aur austr. ,

122.25
99.05

122.60
101.-
120.10

97.30
97.30

151.—
137.—
101.30
101.30
122.75
143.75

Nr. 89 6 - 1896.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru arendarea pe 3 ani a lo

curilor de pășiune de munte în Ruja, 
Christianul mare și mic și Postova- 
rul se va ținea în 27 Decembre a. c. 
înainte de prânz la 10 [ore o licitațiu
ne publică în biroul oficiului orășe
nesc foresterial.

Prețul de strigare 550 fl. pro 
vadiu 60 fl.
Oiertele scripturistice, provăcjut0 

timbru și vadiu se pot ascerne

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

Wilhelm Scherg C-ie
1130,3—3 fabrică de postav.

O0OOO-OOOO

Cursul pistei Srașov.
Din 16 Decemvre 1896.

Banonote rom. Cump. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.47
Napoleon-d’ori Cump. 9.51 Vând. 9.5^
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Rable rusescl Cump. 126.— Vend. —.—
Mărci germane Cump. —Vend. ““ • ““
Lire turoesol Cump. —.— Vend.
8oris. fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Nr. 18628-1896.

PUBLICAȚIE
In urma mandatului D-lui sub- 

comite Dr. Frideric Jekel se escrie 
în legătură cu concursul din 16 No- 
emvre a. c. Nr. 17133—96 referitor 
la ocuparea postului de assesor la 
sedria orfanală orășenescă, — con
curs asupra ocupărei postului de 
senator magistratual devenit vacant 
la acest magistrat respective, asupra 
altor posturi orășenesc! deveninde 
prin ocuparea suscitatului post, va
cante.

Leafa pentru postul de senator 
devenit vacant este: 1500 fl. și 200 
fl. bani de locuință anualminte, mai 
departe quinquenaliile statorite în 
statut.

Postul acesta se ocupă în sen
sul §-lui 84 al art. de lege XXII 
din 1886 pe 6 ani respective, pănă 
la noua restaurațiune a funcționa
rilor orășenesc!. Celelalte posturi 
orășenesc! subalterne deveninde va
cante se ocupă pe viață.

Petițiunile instruite în sensul 
prescriptelor au de a se așterne cel 
mult pănă 
după prânz 
gistrat.

Brașov,

în 23 Decemvre a. c. 
la 1 6ră acestui ma-

9 Decemvre 1896.

139.2—2 Magistratul orășenesc.

an,

cu
pănă la începutul licitațiunei ver
bale, după licitațiune se vor des
chide ofertele.

Condițiunile de 
contractuale se pot 
23 a. 1. c. înainte 
7—12 ore în biroul 
nesc forestieral.

Brașov, în 14 Decemvre 1896.
Oficiul orășenesc forestieral.

1141 1—2

oferte și acele 
vedea pănz în 
de prân4 dela 
oficiului orășe-

VILLA KERTSCH.
Subscrisul am ondrea a face cunoscut on. public, că am 

luat ca antreprenor și deschis

stas numita viHă. ©
Am arangiat localul din nou astfel, că pote fi cercetat și © 

familii. ' Ș
La ven4are vine pe lângă Czellbrâu paharu ă 7 cr. și © 

bere de Steinbruch cu butelia. Vinuri curate și escelente de 0 
Transilvania. Bucătărie fdrte bună. Prețuri moderate. Serviciu ® 
prompt și cu atențiune. W

Rugându-me pentru visitare cât mai numerosă sunt cu 0 
tot respectul 0

A
m

de

g

Ammciurî
(înserțiimi și rectae)

Suntu a se adresa subscrisei 
admânistratiunî. Bn cașul pu
blicării unui anunciu mas mult 
de odată se face scădement, 
ca.-e cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

Admicistr. „Gazeta Trans. “

Fabricatele mele
sunt renumite ca bune și ieftine!

Remontoir-nikel £1. 3.50 > 
Remontoir-argint 800/1 ooo A- ® > 
Remontoir-anker Spiral-Bre- 
anet 15 petri fl. 10, cu 16 
petri sistem Glashutte, 1 cha- 
ton fl. 12. Deșteptător (wek- 
ker) mers de anker străluci

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

Eug. Earecker Uhrenfabrik, 
94. IKregenz am Bodensee, 
ar»- Garanție de doi anî. -W) 

111,6—12.

FR. SCHMIDT.

Sosirea și Dlocaroa tronurilor în Brașov.
Tr. accelerat: 
Trenul 
Trenul 
Trenul

Sosirea trenurilor în Brașov:
I. Dela Pesta la Brașov:

5 6re 07 m. dimineța. 
de persone: 8 ore dimineța.
accel.: 2 6re 9 min. după am. 
mixt: 10 ore 25 minute sera.
2. Dela Bucuresci la Brașov: 
acoel: 2 ore 18 min. după am. 
mixt: 5 6re 20 m. după amecjl.

Trenul
Trenul
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul aooel.: 10 ore 19 minute sdra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 6re 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul

Trenul
Trenul
Trenul

Trenul

mixt: — 6re> — min. sera.
4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

de pers.: 8 6re 15 min. dimin. 
de persone: 1 oră 46 m. d. am. 
mixt: 7 ore 12 min. sera.
5. Dela Sinaia la Brașov*)  
de persdne — ore — m. dim.

*) Acest tren circuldză unmai Joia

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera.
Tr. accelerat: 0 bre 0 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 6re 55 min. dimin. 
Tr. accelerat.' 5 6re 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecjl.
Trenul accel.: 2 bre 19 min. după am,
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.
Trenul mixt: 8 6re 35 min. diminâța.

Trenul

Trenul
Trenul
Trenul

Trenul

„ 4 „ 55 m. după am.
mixt: — ore — min. dim.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu. 
de persâne: 3 ore 1 după am. 
mixt: 8 6re 50 minute dimin, 
de pers.: 5 6re 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
de persone 0 ore — minaseră

Dumineca și la sărbători.

Numere singuratice din „Gazeta Transilvaniei“ 
a 5 cr. se potu cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

SH&smai puține dile.
Tragerea deja la 28 Decemvrie 1896 

sa
Loteriei de binefacere ung

Câștigul principal 60,000 fl.
W Câștiguri totale 160,000 11. *W

IiOSHl'1 ă g fl. se capătă 
(Pest, Hauptzollamt, Halbstock), 
și contribuție, la oficii poștale, 
de venfiarea losurilor în cele 
principale.

Budapesta, 4 Decemvrie

Oirecția laterâei reg. ling1.

la Direcția loteriei Budapesta 
la tbte oficiile de loterie, sare 
la Mercur Viena, la organele 
mai multe orașe și localități

1896.
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ABONAMENTE
„GAZETA TRAKSILVAHIEI“

Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
unu an

Pentru România și străinătate:
trei luni......................................................
șese luni................................................
unu an ......................................

Ps
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fi. — 
fi. — 
fi. —

X
X
X 
X 

g
X
X
X
Oi

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr.
ir.
fr.

X 
X
►14

2
1

fi. -
fl. —

50 cr.X
X
X
X
X
X
X
x
X a srcie adresa lămurit și a arăta și poșta ultimă. X
§ Admmîstrațiimea „Gazetei Transilvaniei44. w
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX9

Atawih h gi dafe d&
Pentru Austro-Ungaria:

an...........................................................
șese luni.................................................
trei luni................................................

Pentru România și străinătate:
an................................................. 8 franci,
șese luni................................................... 4 franci,
trei luni....................................................2 franci.

prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede
mandate poștale.

Domnii, cari se vor abona din nou, se binevoiescă

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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