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Dar de Crăciun ominos.
Crăciunul călindarului gregorian, 

care la noi în limbagiul poporului 
se mai nutnesce și Crăciunul Nem
ților, nu s’a presentat de aată-dată 
în haină albă. Este Crăciun negru.

Nicî-odată nu s’a potrivit vre
mea așa de bine cu disposiția ome- 
nilor și, fiind-că am vorbit de Cră
ciunul Nemților, nu putem se trecem 
cu vederea un eveniment, care a 
produs mare îngrijire în tbtă împă
răția germană și va produce, de si
gur, aceleași îngrijiri în tote statele 
bătrânei Europe; un eveniment, care 
înfățișeză atât de viu și elocuent 
marea miseriă, ce apasă pe umerii 
națiunilor și statelor din pricina mi
litarismului celui nemilos.

Nu este în sine nimic nou, a 
mai fost și va mai fi; der se pre
sents astfel, încât dă mult de gân
dit bieților contribuabili ai statelor 
mari și mici, cari abia îșT mai gă
sesc socotela la sfîrșitul anului, după 
ce-și fac bilanțul dărilor și imposi- 
telor nesfîrșite, ce au fost constrînși 
se le verse în aceste 12 luni în vis- 
teria statului. Se tractdză drașl de o 
îmbunătățire a armamentului, pro
dusă prin faptul, că unul dintre sta
tele mari vr6 se-și reformeze mate
rialul tunurilor după un sistem mai 
nou, mai practic și mai perfecționat.

Acest stat este Francia. A in
ventat adecă un Frances acel sis
tem de tunuri perfecționate, și gu
vernul Republicei s’a și pus pe lu
cru și a făcut tdte pregătirile pen
tru străformarea materialului tunu
rilor. Acesta a ajuns la urechile 
Germanilor și a fost de-ajuns, ca se 
pună în mișcare cercurile militare 
prusiane și a-le face se se ocupe 
serios și urgent de cestiunea îmbune- 
tățirei artileriei în Germania, ca acesta 
se nu rămână îndărătul artileriei 
francese.

Soirea, că consiliul de resboid 
superior francos a decis străforma- 
rea materialului de artileriă după 
invenția cea nouă, a produs forte 
seriosă impresiune în Berlin, căci 
se prevede necesitatea de-a schimba 
tunurile Krupp cu alte nouă, per
fecționate. Jucăria acesta va costa 
aprdpe două sute de milidne mărci 
și nu va cuteza nimeni se susțină, 
că contribuabilii din Germania n’ar 
fi destul de încărcați cu sarcini pu
blice.

Fdrte nimerit observă, deci, 
„National Ztg.“ din Berlin, că prin 
hotărîrea amintită a consiliului de 
resboiu francos, fabricanții de tu
nuri din Germania au primit un dar 
de Crăciun fdrte îmbucurător, pe 
când contribuabilii tuturor statelor 
mari au primit printr’asta un dar 
fdrte îngrijitor.

Firesce, că doue sute de mili- 
6ne, ce vor trebui se fîă băgate în 
materiale de resboiu, nu sunt nici 
prune, nici mere pădurețe, ci însemnă 
cevași pentru contribuabilii ger
mani. Și apoi 6re nu are Germania 
și aliațl și nu sunt aceștia obligați 
prin tractat, se fiă tot-deuna la înăl
țimea cerințelor înarmării moderne?

Nu vom scăpa dăr nici noi, cei 
din monarchia habsburgică, de urmă
rile invențiunei francese, și așa se 
va constata pe deplin adevărul afir- 
mărei amintitei foi berlineze.

Și totuși mai esistă omeni, cari 
se miră, că în văcul acesta al tunu
rilor și al puscilor cu repetițiă, cei 
dela ocârmuirea statelor au pierdut 
tot simțul pentru libertatea popd- 
relor și pentru marele postulate ale 
dreptății. Cine să-și mai bată capul 
cu inichitățile din viăța statelor, 
când lucrul de căpeteniă este a ave 
tunuri model și a-le avă grabnic, ca 
nu cumva se întrecă unul pe ce
lalalt ?

înainte cu câți-va ani, când în 
Francia era ministru de esterne

Freycinet, acesta să fi cțis, că Fran
cia va bate Germania pe terenul 
economic, silindu-o mereu de-a face 
cheltueli tot mai enorme de înar
mate, căci Francia, în situațiunea 
ei favorabilă, va pută-o duce în tot 
cașul cel puțin cu 15 ani mai mult 
decât Germania.

Acestă aserțiune ne vine în 
minte, văcjend cele ce se pregătesc 
erăși în direcția atinsă. De a avut 
drept ori nu Freycinet, este și rămâne 
constatat, că mult n’o mai pot duce 
statele cu cheltuelile enorme și pro
gresive pentru înarmare.

Resultatul va fi, deci, că situa- 
țiuneâ critică economică va preci
pita numai isbucnirea resboiului, de 
care se tem așa de mult cu toții. 

CRONICA POLITICĂ.
— 13 (25) Decemvre.

Hârțuela între miniaterinl de aulte 
turoeso și Patriarchal în cestiunea Metro- 
poliei române în imperiul otoman, oonti- 
Duă. După o telegramă mai nouă din 23 
a 1. c. ministrul a adresat Patriarchatului 
ultima provocare în scris de a lua o deci- 
siune grabnioă pentru resolvarea cestiunei. 
Pănă acum s’au subordonat Metronolitului 
Antim 36 de preoți dela 22 biserici ale 
Românilor otomani și acestuia îi sosesc 
Zilmc^din tâte localitățile depeșl de gratu
lare și de recunâsoere, oe sunt adresate: 
„cătră Metropolitul român“. Acâsta se con
sideră ca semn de bună-voință din partea 
Turcilor. Intre telegramele de felioitare și 
de reounoscere se află și una sosită dela 
600 Români, oarl loouesc în Bulgaria.

*

In Germania s’a lățit soirea, că gu
vernul francos fabrioă în ascuns un nou 
sistem de tunuri, ce-a fost inventat de 
Francesul Canet. Fiind aceste tunuri mult 
mai avantagibse ca tunurile Krupp, dedre- 
oe cu ele se pote împușca mai repede și 
mal cu spor, guvernul german a . și făcut 
pregătiri de-a provedâ artileria germană

cu astfel de tunuri nouă. Deorece înBă 
acâstă inovațiă va costa sute de miliâne 
fior., guvernul nu cutdză de-ooamdată să 
presents un proiect parlamentului în pri
vința acâsta, ci marile puteri veghâză unele 
după altele ca să afle, care dintre ele în
cepe mai întâia în introducerea nouei re
forme în artileria sa. Fabrioele din Germa
nia stau gata și aștâptă numai ordin, 
când să îucâpă cu fabricarea nouelor tu
nuri. De-ocamdată împăratul află mai de 
urgență sporirea și întărirea flotei.

•
Alaltăeri s’a publioat în fdia oficială 

turcăscă petiținnea de âmnestiă a Patriar- 
cliului armenesc, în care se oă Ar
menii răsculațl n’au cunoscut intențiunea 
comitetului și au fost seduși. In urma aoâsta, 
și după garanțiile date de oătiă Patriar- 
chatul armenesc, consiliul de miniștri a 
propus o âmnestiă, care a primit sancțiu
nea Sultanului. Âmnestiă se va da în ur- 
mătorele oondițiunl: amnestiații vor de
pune din nou jurământul ca supuși ai Sul
tanului. In Constantinopol îl vor depune 
înaintea Patriarehului, 6r în provincii îna
intea episcopilor. Patnarohul și consiliul 
mixt garantâză, că Armenii în viitor vor 
fi liniștiți. Amnestiații rămân sub paza po- 
lițienâscă cu escepțiunea personelor con
damnate la mdrte, cari vor fi internate în- 
tr’o fortărâță, unde pot să-și continue me
seria și unde vor rămână pănă-ce se vor 
îndrepta. — Âmnestiă dată Armenilor se es- 
tinde și asupra Mohamedanilor, cari au 
fost condamnați din oausa turburărilor 
ultime.

„încă câte va cuvinte la cestiunea 
naționalităților11. Așa se întituleză bro
șura scrisă de deputatul ungur An
drew Dozsa și apărută în editura 
fraților Legradi din Budapesta, des
pre care făcurăm arătare în primul 
articul din numărul de eri al făiei 
nbstre. Autorul admoniază pe Ma
ghiari și Români se fiă cu îugăduire 
și toloranță unii față cu ceilalți, se 
se împace și se fiă cu încredere în-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

„Cartea negră“.
Unde dai ji unde crfpă. 

Prov. român.

Respuns la „Cartea nt>grău (A „felcete h6nyva} 
scrisă de br. Stefan Kemeny junior în 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef în numerii 
121-131 din Mal 1895 ai lui „Magyarorszâg*  

din Budapesta.

*) Vedl cele citate din cartea lui Ciutak la 
pag.. ■. mai sus.

De Axentie Severu.
23) (Fine).

Fără dor și pote, mai mult decât 
sigur, că de-ar fi eșit causa unioniștilor și 
independiștilor învingetore, noi am fi fost 
declarați din nou de iobagi și condamnați 
a mai face, Dumnedeu scie pănă când, trei 
dile de robotă în fiă-care săptămână, drept 
pedâpsă, pentru-că nu am primit uniunea, 
și ne-am opus cu brațele armate în contra 
ei și urmărilor ei. Er de nu am fi ră
mas credincioși înaltei Dinastii de Habs
burg și nu am fi primit constituțiunea pro
clamată de Ea, chiar și de-am fi stat cu 
mânile încrucișate pe piept, învingând 
causa Dinastiei, precum a și învins cu aju

torul armelor rusescl, — noi — pe cari 
nu ea, ci dieta Ungariei revoluționară ne-a 
declarat liberi — am fi fost lăsațî unde 
ne aflam la începutul anului 1848, și fai
mosul Urbariu, pe care impăratul-principe 
îl întărise s’ar fi pus în lucrare, s’ar fi 
esecutat nu atât pentru a face bine pro
prietarilor mari de pământ, cât mai vâr
tos, ca Românii cei periculoși descriși de 
compatrioții lor Maghiari și Sași, și ară- 
tațl la înalta Curte împărătescă de Daco
români. — Să mai fiă ținuți, pe cat s ar 
fi putut, sub puterea alunului și discre- 
țiunea micilor tirani, fără deosebire de 
naționalitate, ca nu cumva se ia ființă 
Stafia de Dacoromâniă!

Din acest punct de vedere cred eu, 
că bătrânii noștri dela 1848 au fost pro
funzi și prevădătorî politici, făcând și lu
crând așa, cum au lucrat. Și fiii, nepoții 
lor, în loc de, a-i critica si condamna, ar 
face mult mai bine de-a studia istoria și 
a cunosce tote fasele, prin cari au trecut 
ei și noi, și apoi a scrie și vorbi de acti
vitate.

Der să ne mai întorcem încă odată la 
„Cartea negră“, al cărei autor ne spune, că 
Hatvani veni a doua-dră la Abrud în 15 Maiîî,

numai ca să adune și ducă în Ungaria pe 
Ungurii, femeile și copiii, cari au mai ră
mas după prima bătaiă în Roșia și Abrud.

Dâcă ar fi fost așa, pe aceștia i-a pu
tut ridica în 2—3 ore, fiind Roșia numai- 
t/2 oră depărtare dela Abrud, și nu ar fi 
trebuit să tămânde adunarea lor 4 dile, 
pănă ce se adunară si concentrară și Ro
mânii dela Albac, Scăriș'dra și Vidra de 
sus, cari după prima bătaiă, nu așteptară 
pe Hatvani concentrați cu pușca la picior, 
ci se răspândiseră toți pe la casele lor, 
depărtare de una, și aprope două dile de 
Abrud.

Nu de dorul și dragul foștilor cona
ționali ai sei a venit el a doua-oră la 
Abrud, ci parte din ordinul lui Kossuth, 
parte de dorul galbinilor, după care înse
tase și nefericitul Dragoș, cari galbini îi 
mâncară capul*).

*
Profesorul Dr. Vasilie Glodariu, ce

tind în „Gazeta Transilvaniei14 cele ce am 
scris despre Sângătin, ne spuse în cance
laria Redacțiunei aceluiași diar, că Ma

ghiarii, adunându-se în curțile lui Zsig- 
mond, nu au pușcat numai în vânt și asu
pra viilor, ci au pușcat și 3 Români, cari 
au rămas morțl pe loc și numai în urma 
acesta au fugit toți Românii din Sângătin 
la Gusul și Ludoș, de unde revenind, cu 
ajutorul și concursul acestora au obsidat 
curțile lui Zsigmond și au ținut pe voi- 
nicoșii încungiurațl pănă la venirea Tribu
nului, deci și aici se adeveresce, ca Ma
ghiarii au atacat și împușcat prima-dată 
pe Români și că „nici o faptă fără răs- 
plată“.

Tot V. Glodariu ne mai spuse, că nu 
omorîră Românii pe toți Maghiarii, femeile 
și copii din Sângătin, cum die autorii 
„Cărții negreu, ci numai pe cei ce se în
chiseră de bună-voiă în curțile lui Zsig
mond, er ca probă ne încredința, că mai 
multe femei, alergând la Ludoș și îmbră- 
cându-se de bună-voiă în haine românescl, 
nu le avu niminea grija, nici nu le supără. 
Intre altele fu chiar și preotăsa popii re
format din Sângătin.

Cât de mare fu terorea și spaima 
Românilor în urma acelui atac, care răs
turna la pământ 3 Români, se vede, de- 
acolo, că pănă și copiii de 12—15 ani apu-



irag a Nr. 275—1896.

tre ei. Adresându-se cătră Romani 
autorul c|ice între altele:

„Dâcă d-vostră na ați reolama numai 
drepturile, oi le-ați și apăra și pentru a 
vă împlini datorințele oetățenesol ați întră 
în șirul nostru am putea să ne înțelegem. 
Din oonoeptul națiunii maghiare una nedes
părțite urmăză, că în aoăsta patrie pdte 
să esiste numai o națiune politioă: oea ma
ghiară.

„Cum-că purtăm la olaltă darea de 
sânge, este un postulat al posiției nâstre 
de putere mare ; oum-că purtăm la olaltă 
saroinile materiale ale statului oivilisat, 
este un postulat al sooietății organisate și 
este comun întregei lumi oivilisate. Ca și 
mai ’nainte, ar trebui, oa și de aici înoolo 
esolusivul timbru maghiar al vieței politioe 
să formeze șira spinării, care să asigure 
unitatea statului maghiar și oaraoterul na
țional maghiar.

„Legile asupra salarielor învățătoresol. 
Kisdedov-urile și purtarea matrioulelor de 
stat jepresentă osele și închieturile orga
nismului și ar trebui să fiă mai departe 
desvoltate ou puteri împreunate. P6te că 
s’ar mai ajunge, ca maghiarismul vieții po
litioe să oără o revisuire a legei electorale 
în sensul, oa atât dreptul eleotoral activ, 
cât și cel pasiv să fiă legat de necondi
ționata întrebuințare a limbei maghiare.

„Pote că am soi să faoem în unire 
și în paoe ca în representanțele munioi- 
pielor și cu timpul și în acele ale oomu- 
nelor, afacerile de natură politică să fiă 
pertractate numai în limba maghiară. P6te 
că s’ar pute cu drept pretinde, ca pănă la 
un anumit termin,- să 4i°em 15 ani, ni
menea să nu potă să fiă primar (jude co
munal) său representaut oomunal, oare nu 
va soi și folosi limba maghiară cea ne
apărat de lipsă în viăța politică.

„Deoă astfel maghiarismul națiunei 
unitare politioe va fi asigurat, atunci va fi 
sosit timpul de-a promova oultura națio
nalităților, ba de a da chiar mijldoele și 
oărările pentru desvoltarea limbei lor ma
ternei

Din cele premerse se pdte con
vinge ori și ce om cu mintea săne- 
tâsă, că jupanului Dozsa nu-i lip- 
sesce numai una, ci-i lipsesc mai 
multe doge. Gel mai bun sfat ce 
i-l’am put6 da, ar fi, ca în propriul 
seu interes și pentru liniscea pro
priilor sei creerl, se renunțe cu de
săvârșire de-a mai voi se împace pe 
Maghiari cu Românii.

SOIRILE ȘBLO.
— 13 (25) Deoemvre.

„Spirit antipatriotic14 D-l Veres lgnaț 
direotorul gimnasiului de stat din Sibiiu, a 
ținut o oonferență publioă la societatea pe-

dagogică maghiară din Budapesta, luân- 
du-șl de temă „mijlâcele educațiunii în șco- 
lele medii româneu. Conferențiarul a afirmat, 
oă spiritul oare domnesoe acjl în școlele 
medii române, și pe oare îl aduo profesorii 
de prin prepandiile și teologiile greoesoi- 
biserioescl e dușmănos statului maghiar. In 
șoălele medii, în preparandii și teologii se 
probagă de o potrivă daco-românismul, cu 
ajutorul istoriei patriei, compusă în spirit 
românesc și cu ajutorul limbii și literaturii 
române. Elevilor li-se arată, în detrimentul 
Ungariei, un fiitor stat român între Dunăre, 
Tisa și CarpațI. De aceea cere conferen
țiarul statifioarea pedagogiilor și a teolo- 
giilor. Er dela directorii supremi de stat 
cere să vorbescă perfect românesce. Pentru a 
înțelege frasa din urmă (jioe „Tribuna® — 
datori suntem a spune, oă d-l Veres se află 
de present în concediu. In scurtă vreme 
va trece la pensie, și fiind-că vorbesce per
fect românesce, — aspireză — de bună-sămă 
— la un post de director suprem !—.. j •

— o —
Noul episcop al Lugoșului va fi sân- 

țit oa episcop în 11 Februarie n. în cfiua 
de trei IerarchI în oatedrala din Blașiu, ăr 
instalarea se va face în Lugoșiu în 28 Fe
bruarie a. o. Episcopul a fost cjflele aceste 
în Lugoșiu.

—o —
Tabloul revistei (lela Cotroceni. Se 

anunță din Viena, oă Majestatea Sa a vi- 
sitat dilele acestea atelierul pictorului Ad- 
jukievitz, oare toomai terminase marele 
tablou, ce representă revista asupra arma
tei române dela CotrooenI, oând ou visita 
Majestății sale în Buouresol. Tabloul pre- 
sentă momentul în care regele Carol a pre- 
sentat trupele române împăratului, dându-i 
raportul. împăratul a lăudat mult grupa
rea, preoum și escelenta sămenare a portre
telor din tablou. Aoesta deja a fost trimis 
regelui Carol. Un alt tablou în toomai oa 
acesta e destinat pentru Maj. Sa îm
păratul.

—0 —
Din Budila, în comitatul Treisoaune- 

lor, ne trimite părintele George lonescu o 
intern pin are, în care năgă, că ar fi adevă
rate învinuirile, ce s’au ridicat asupra persă- 
nei d-sale în'corespondența datată din Să- 
cele și publioată în nr. 253 dela 16 (28) 
Nov. al foiei năstre. La ospățul din Zizin 
d-sa a participat numai ca ospe și întru 
nimic n’a oontribuit, oa tînăra păreohiă să 
se cunune în Zizin, în loo de-a fi oununat 
la preotul miresei în Tărlungenl. Niol 
aceea nu este adevărat, că densul ar fi 
întrebat pe primarul Rab Jânos, oă oine 
este preotul competent de-a oununa, ci 
primarul însu-șl a neîntrebat de nime
nea, că tiDăra păreohe se pdte cununa 
unde va vre, eventual „și în biserica dum- 
nialor ungurăsoă44. Că densul „ar fi închi
nat șoola confesională din Budila statului44

niol nu pdte fi adevărat, deore-ce șcdla 
de stat din Budila s’a înființat încă prin 
1871—72, când densul încă niol nu era 
preot. Cum-că „în 1894 d-sa ou poporanii 
săi ar fi preamărit pe Kossuth în biserioa 
ungurăscă44, asemenea nu-i adevărat, de- 
dre-oe la parastasul oficiat atunol pentru 
Kossuth nici un Român n’a foBt în bise
rioa ungurăscă, afară de 3 pompieri ți
gani. Acesta este în reasumat cuprinsul 
întempinărei d-lui paroch lonescu, oare ou 
totă hotărîrea respinge tote învinuirile ri- 
dioate contra persdnei sale.

— o—
Adunarea generală estraordinară a 

comitatului Făgăraș, fiind convocată pe 
Luni în 28 Deoemvre n. o., se fac atențl 
membrii români a se presents în număr 
complet, deore-ce în acăstă ședință pe 
lângă alte obieote se vor alege 5 membri 
în comisiunea administrativă și comisiunea 
verificatore, cari sunt de mare însemnătate 
pentru noi, cu atât mai mult, că la ale
gerile trecute membrii români au fost lăsațî 
cu totul afară, din aceste oomissiunl de 
stăpânii cjilei. Un membru român.

— o —
Congres internațional de medicină. 

In timpul dela 7 (19) pănă la 14 (26) Au
gust 1897 se va ține la Mosova al XII 
Congres internațional de medicină sub pa- 
tronagiul Alteței Sale Imperiale Marele 
duce Sergiu Alexandrovitoh. Pentru ca să 
participe la acest Congres un număr oât 
de mare de medici, mediol-veterinarl și far
maciști români și pentru oa să se înles- 
născă acestă participare, s’a format un 
Comitet român pregătitor pentru al XII 
Congres internațional de Medioină. Comi
tetul al oăruia președinte e d-l Dr. I. Felix 
învită pe toți d-nii medici, mediol-veteri
narl și farmaoiștl, oarl doreso a partioipa 
la Congresul XII internațional de medi
oină ca să-l informeze despre aoâsta tri- 
mețendu-i tot de-odată cotizația de lei 25, 
însoțită de oartea de visită. Domnii me
dici, cari doreso a face în Congres propo- 
șițiunl, sunt rugați să însoiințeze Comite
tul înainte de 15 Deoemvre 1896. Lucră
rile oongresului vor fi împărțite în 12 sec
țiuni, și anume: 1. Anatomia. 2. Fisiolgia, 
3. Patologia generală și Anatomia patolo- 
gioă. 4. Terapentia. Farmacologia. Farma- 
oogonia și Farmaoia. 5. Bolele interne. 
6. Pediatrta. 7. Bolele nervose și mentale. 
Dermatologia și bilele venerioe. 9. Chiru- 
gia și Oftalmologia. 10. Obsterioă și Gine
cologia. 11. Igiena, Poliția sanitară, Epi- 
demologia și Epizootogia. 12. Medicina 
legală.

—0 —
Din Clușiu se anunță, că d-l Alexan

dru Bohățel jun., fost pănă acum praoti- 
cant la tribunalul r. de-acolo, este numit 
subnotar la judeoătoria de oero din Teaca.

-o--

Falsificatori de bani. In Aita mar; 
și Apața a fost prinsă c^0!® acestea c 
bandă de falsifioatorl. Membrii aoeste: 
bande fabricau din plumb imitațiunl de ta
leri de oâte 1 fi. Trei dintre șefii bandei 
au fost prinși de gendarml și predațl ju
decătoriei, împreună cu două mașini de 
făout bani, ce s’au aflat la ei. Șeful ban
dei este măcelarul Szakâos Sândor din 
Aita mare, care pentru asemenea fapte a 
mai fost înoă pedepsit.

— 0 —
0 fnndațiune necalculabilă. Primarul 

Budapestei a primit (jilele acestea sub plic 
o obligațiune de stat de 1000 corâne, în
soțită de-o scrisâre, în care dăruitorul, care 
însă nu și-a desooperit numele, prescrie 
scopul și modul de administrare al funda- 
țiunei sale. Dorința lui este, oa acele 1000 
de corone să se depună la o cassă de păs
trare din Budapesta, lăsându-o acolo pen
tru fructificare timp de 500 de ani. Atunol 
capitalul va fi de 160 miliâne oordne. Din
tre aoeștia, fundatorul destinăză 150 miliâne 
pentru organisarea unei „serbări naționale44 
9 milione pentru săraci, ăr un milion va 
rămânea și mai departe la bancă încă alte 
500 de ani. Atunci capitalul va fi de 3 bi- 
bone și 200 miliarde corone. Fundatorul a 
treout și mai departe cu oaloulațiile sale, 
ajunge la sume atât de horibile, încât pri
marul Budapestei s’a spăriat el însu-șl, gră
bind a depune miișora de oorone la bancă 
ca să se odihnâscă

— 0 —
Scarlatul și difterita grasezâ între 

copiii din Apața, în oomit. Brașovului, se
cerând pănă aoum mai multe viotime. „Kiș- 
dedovul14 ungureso a fost din oausa aoesta 
închis.

—o—
Studenți nihiliști. Din Varșovia se 

anunță, că la ordinul guvernorului din 
Mosova, poliția a făout într’una din nop
țile aoestea perchisițiă domioiliară la un 
mare număr de studenți ruși dela univer
sitatea din Varșovia. S’au aflat la ei scri
sori compromițătâre, cari arată, oă între 
studenți sunt mulțl nihiliști. Poliția a ares
tat 20 studenți universitari, o parte dintre 
aoeștia au fost eBOortațl la Mosova.

-- 0 —
Tâlhăriți. 0 bandă de tâlhari din ju

dețul Argeș, trecând în județul Olt, a spart 
într’una din nopțile treoute casa preotului 
Marin Vaoariu din comuna Potcova. Tâl
harii au torturat în mod îngrozitor pe fiul 
și pe soția preotului pentru ca să-i faoă 
să dedare unde sunt ascunși banii. La ți
petele desperate ale victimelor, dându-se 
alarma la sat, toți țăranii au sărit în aju
torul preotului și o luptă teribilă s’a în- 
oins între bandiți și locuitori. Unul din ță
rani a fost ucis de tâlhari cu un foc de 
pușcă. Tâlharii în număr de 14, au reușit 
să fugă, numai unul dintre ei a fost prins.

caseră câte-o furcă de fier — furcoiu, — 
oa să se apere, și ei, și Dr. Vasilie 
Glodariu, alerga la turnul bisericei din 
Ludoș, locul nascerei sale, și trase clopo
tul într’o dungă, ca să se adune și sară 
omenii in ajutorul celor fugăriți de glon- 
țele celor 43 martiri fără voiă.

In cât pentru cei 92 de Maghiari, 
despre cari autorul „Cărții negre44 spune, 
că i-ar fi pornit omenii lui Axintya, ca 
să-i ducă la Blașiu legați trei cu trei cu o 
funiă lungă trasă printre ei, despre care 
am scris, că trebue să fiă o adevărată 
minciună boerescă, — etă ce am aflat dela 
părintele Ioan Barna, paroch gr. cat. la 
Vormbloc, 'frate' dulce cu Iosif Barna, 
vice-tribun cădut în surprinderea dela 
Sâncraifl. la 25 Octomvre, și preotul Ba- 
siliu Suciu dela Căpușul de Câmpiă, 
am aflat, că nenorociții au fost toți Ro
mâni judecați la morte de „Verbirosâg14 
(tribunalul Sângiurilor), care se constituise 
de sine, nefiind ales său denumit de cineva 
în ocnele Uiorei, de Pogâny Goerge, vice- 
comitele Albe-inferiore, BoerFeri fibirăul — 
sub președința comitelui suprem br. Ke- 
meny Istvân, care avu îbrazul său neru
șinarea de-a vră să încarce în spinarea

mea ceea ce cade pe capul cel ușor și în
gâmfat al lui; și că preotul, care li-a cetit 
muribundilor deslegarea, a fost călugărul 

•Nicolae Barna dela mănăstirea din Ciunga.
Barna nostru fusese și el arestat nu

mai pentru-că era frate cu cădutul tribun. 
Peste 600 de Români au fost arestați și 
ținuți în magazinul de bucate, întrebați, 
neîntrebați, der scoși noptea câte 10 — 12 
și duși legați la malul Mureșului, unde se 
aruncă măturăturile de sare și unde, fiind 
tăiat în ghiață.un burduf, fură răsturnați 
după ce-i împușcară.

Mai sunt destui omeni bătrâni în 
viăță, cari ar pute spune teribile cașuri 
de acestea, decă s’ar găsi un tînăr zelos 
să vră a-le asculta și pune pe hărtiă, ca 
să putem proba, că tribunalele revoluțio
nare au fost mult mai barbare, decât cel 
mai turbat lăncer român, care decă a vă
tămat cu vorba, a atacat ori omorît vre-un 
Ungur, a făcut’o în bețiă și nu cu calcul 
rece dela masa verde, ca cultivatorii — în 
spe — ai Orientului.

Ce să mai dicem! Mulțl dintre nefe- 
riciții și nesocotiții locuitori din jurul Aiu- 
dului, vădend că Aiudul arde mereu trei 
dile și trei nopți, și nu alergă nimenea

să-l stingă, nici eu dala Ciumbrud, nici 
colonelul Lozenau dela Mihalț, Bucerdea, 
nici vre-o companiă ori două din Alba- 
Iulia, au alergat, ca să scoță și scape câte 
ceva de flăcările focului: o masă, un scaun, 
o bute, fel de fel de scule și marfă. Toți 
aceștia au trebuit să plătescă cu vieța un 
lucru de 50—60 cr. Er cari au apucat a 
se refugia la munte său în satele vecine, 
stând ascunși care pe unde a putut, ve
nind faima, că au întrat Rușii in țeră, au 
fost chiămați cu o proclamațiune din par
tea membrilor tribunalului de sânge, ca 
să se reîntorcă la vetrele lor, că nu are 
se li-se întemple nimic. După ce s’au re
întors însă, au fost înzgărdațl de sbirii 
acestor judecători și omorîțl în adevăr ca 
nisce câni, cum doresc cei dela „Magyar- 
orszăg44 să fiu tractat eu.

Hei, hei! De ce nu avem și noi Ro
mânii translvanl un baron, care să mergă 
la Uiora și la tote localitățile unde au fost 
instalate tribunale de sânge, ca să scrie 
nu una; ci 10 oărți mult mai negre, decât 
a baronului Kemeny, ca să aibă Europenii 
o adevărată oglindă despre cultura cea 
înaltă a magnaților maghiari și despre 
„barbaria44 nostră.

Cu tote acestea Pogâny Georg seu Păgâ
nul dela Clopotiva, după 1860 ajuns comite 
suprem în comitatul Alba-Iulia, și mai târdiu 
la Deva ; nu au fost insultat de nici un Ro
mân, cum am fost eu acum e anul, în 4 
Decembre, de Iuliu Lukacs în camera său 
dieta din Pesta, fără ca să se fi aflat vre-o 
suflare omenâscă, să facă vre-o reflecsiune 
seu să fi fost chiămat la ordine.

Ecă deosebirea între noi și cei mai 
mulțl magnați și scriptori maghiari. Noi 
modești, ei lăudăroșl; noi drepți, ei din 
contră; noi sinceri, ei mincioșl. Așa a fost 
magnații și nemeșii de când lumea.......
Acesta a fost, sigur, causa, de a scris au
torul francos Boileau:

On dit gue la noblesse a la vertu pour pere
S’il est wais ses enfants ne lui rassemble guere 

adecă:
Se dice, oă nobilimea are de tată virtutea, 
Decă e drept, fiii ei nu-i sămănă de loc.

Cu acesta încheiăm răspunsul la 
„Cartea negră44. Vom continua mai târdiu 
critica cărții lui Szilâgyi Farkas: „Nagy- 
Enyedi pusztulâs44.
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Prefeotul județului și parchetul s’au trans
portat la fața locului și au luat măsuri de 
urmărire.

—o —
Concert Ia Vila Kertsch. Musica mi

litară va concerta mâne sără, Sâmbătă, în 
restaurantul dela Vila KertBoh. Inoeputul 
.a 6 6re, prețul 20 or. Intrarea se face 
prin ușa de cătră strada Căldărarilor.

Scirî merunte din România. Principele 
Ferdinand și prinoesa Maria au anunțat, că 
vor veni în țâră la 21 curent st. v.

— Printr’un Mesagiu regal ou data de 
9 Decemvre. sesiunea estraordinară a Sfin- 
tului Sinod, terminându-șl lucrurile, a fost 
închisă.

— D-l Fonton, ministru plenipoten
țiar al Rusiei, a făout alaltăerl o visită 
Metropolitului-Primat. Iosif Gbeorghian.

— Starea sănătăței principelui Dim. 
Gkica, președintele Senatului, inspiră de 
oâte-va cjile, oele mai vii îngrijiri familiei 
sale. Familia a hotărît a chema pe cele 
brul praotioian din Viena d-l dr. Noth- 
magel.

— Guvernul a numit o oomisiune 
pentru a negooia cu guvernul turoeso în
cheierea unei convențini oomeroiale. Oo- 
misiunea va pleca cjilele acestea la Con- 
stantinopol, unde vor urma, negocierile.

— Tâlharul Gheorghe Stan Țugulan, 
din banda vestitului Mărunțelu, a evadat 
erl de sub paza gendarmilor rurali dela 
FilipescI pe când era dus la ocna Telega.

— D-ra doctor Elisa Botez, din Iași, 
a fost recomandată de oătră epitropia Sf. 
Spiridon ministeriului de interne spre a 
di numită medio seoundar la biuroul primi
rilor dela spitalul oentral din acel oraș.

— D-l G. Musioesou, șeful oorului 
metropolitan din Iași, a fost primit în au
diența la palat alaltăerl; d-sa a expus M. 
S. Regelui hotărîrea sa de a faoe un tur
neu cu oorul român prin Austria și Un
garia.

— Dela 1 Ianuarie 1896 pănă la 31 
Octomvre 1896 direoția căilor ferate ro
mâne a înoasat din transportul călătorilor, 
mărfurilor și bagajelor suma de 38,874,750 
lei cu un plus de 4.353,489 lei în raport 
cu același period din anul treout. Er în luna 
Noemvre acest an s’au înoasat 4.959,750 
lei, adecă ou 627,948 lei mai mult ca în 
Noemvre anul treout.

— Poliția din Buouresol a arestat o 
femeie anume Maria Buzdugan, Ungurâică, 
oare vindea prin mahalale buoățl de mă
tăsuri. Ea a afirmat, că le aduce din Bra
șov. S’a dovedit însă, că le fura dela ma
gazinul Luvru de unde le lua ascuucjen- 
du-le într’un șal ce’l purta pe ea.

Urmările apelului tinerimei maghiare.
Cetitorilor noștri le este cunos

cut deja apelul semnat de Herczeg 
Bela, presidentul societății acade
mice maghiare din Budapesta, ce a 
fost adresat în numele junimei ma. 
ghiare cătră tinerimea nemaghiară- 
Acest apel, se crede, că a fost lan
sat la dorința ministrului Wlassici. 
El a avut înse urmări fatale pentru 
președintele societății maghiare. Etă 
ce comunică cu privire la acesta 
din Budapesta un corespondent al 
„Telegr. Român11:

„Apelul tinerimei maghiare a devenit 
degrabă obieotul de disouție în oerourile 
Maghiarilor și ale ndstre. Noi Românii aș
teptam înounosoiințare oficială pentru a 
răspunde în meritul apelului; eram hotă- 
rîțl a le respinge ofertai, înșirând dintre 
miile de motive numai vre-o câte-va, eram 
hotărîțl a rămână deooamdată în statul quo 
ante. Der timp și prilegiu de a răspunde 
n’am avut, căol Herczeg, idealistul, șl-a 
frânt gâtul presidial cu principiile sale de 
frățietate.

„De vină a fost coincidența fatală cu 
întrunirea ndstră a studenților nemaghiarl: 
Foile maghiare au aflat a doua cți după 
publicarea apelului din oestiune oeva des
pre înfrățirea nostră cu Serbii, Slovacii și 
Sașii, și basate pe acâsta, au debarcat în 
termini vehemenți în contra lui Herozeg. 
S’au indignat și înfuriat și Ovreașii din 
„Egyetem kor“ și convocându-se o adunare 
extraordinară au desavuat pe presidentul Her
czeg, s’au propus vot de blam, încât acesta a 
fost silit sb-șl dea demisia cu întregul seu 

^cabinet. Plecând dela postul său, a deolarat, 

că-i pare rău de a cădâ tocmai în urma 
unei mișoărl pornite, prin care el spera, că 
va ridica nimbul și numele tinerimei ma
ghiare.

„înfrățirea11 contemplată a fost deci 
zădărnicită prin ei înși-șl dela care a ema
nat, ideia a fost revocată prin oăderea lui 
Herczeg, âr noi suntem astfel dispensați 
de a mai răspunde. Iutrâga ataoere rămâne 
deci pentru Herczeg și partisanii săi o tra
gedia, âr pentru noi o comediă“.

Din camera română.
Ședința dela 10 (22) Decemvre a. c. 

(Continuare).

D-l N. Fleva are cuvântul spre a-șl 
desvolta interpelarea. D-sa spune, oă atunci 
când d-l Sturdza s’a propus ca șef al par
tidului liberal, a 4* 8» oă d-^ul Sturdza nu 
merită șefia. Acum s’a dovedit acesta. 
Ooulta este oea oare m’a răsturnat pe mine, 
Oculta este, care a mânoat și capul d-lui 
Sturdza. D-l Sturdza m’a privit de un drept 
exclucjendu-mă din comitetul esecutiv al 
partidului național liberal și sper, că aotua- 
lul prim-ministru nu va imita pilda d-lui 
Sturdza. Veninul și răutatea trebue să dis
pară din conducerea partidului.

Oratorul contestă, oă oestiunea Me
tropolitană era de natura aoelora cari oer 
unirea tuturor partidelor, pentru-oă se ivise 
în chiar sînul partidului național-liberal și 
în sînul său trebuia resolvată. Dâcă d-l 
prim-ministru putea avea dimisia Prelatu
lui, rău a făout ca s’a adresat conservato
rilor ; eu nu cred că ar fi obținut’o, dovadă 
oă prefeotul de Ilfov a stat mai multe ZA0 
la CăldărușanI fără a o căpăta.

Dâoă am fi avut un șef, oestiunea Me- 
tropolitului s’ar fi resolvat fără concursul 
nimănui. Șeful partidului, dâcă ar fi fost 
un om prudent, ar fi obținut demisia Me- 
tropolitului și dâcă ar fi avut nevoe de 
asentimentele conservatorilor, s’ar fi dus la 
d-l Oatargiu și i-ar fi Zis: „Aoâsta e solu
ția nâstră, vă asooiațl la densa său nu ?u 
N’ațI făout acâsta; ați preferat să-i cereți 
d-lui Oatargiu o soluțiune în loo de a-i o 
oferi. Acum nu mai e nimio de făout. Sin
gurul lucru pe oare sunteți datori să-l fa- 
oețl, e să dovediți țării, oă guvernul cel 
nou nu e continuarea guvernului treout, 
oădut sub greutatea greșelelor sale. Tâtă 
oestiunea stă aci: „Vă depărtați de Ooultă? 
Vă lepădațl de satana? (Ilaritate).

D-l V. Lascar, ministru de interne, re
gretă, oă d-l Fleva a reesidat în parlament 
aousațiunile aduse guvernului treout și îșl 
esprimă oredința, oă timpul va dovedi oine 
a făcut greșeli și cine a adus servioii țărei.

E adevărat, Z* 00 d-l Lasoar, oă noi 
am fi putut resolva singuri cestinnea Me
tropolitană. Am fost însă oălăuzițl de o 
opiniă politică, am voit să dăm dovedi, oă 
țâra nâstră e un element de ordine, și de 
aceea acolo unde am găsit, că e vorba de 
un interes permanent al Statului român 
de un interes de religiune ortodoxă, am 
oredut că e bine să ne presintăm uniți, âr 
nu desbinațl.

Am voit să spunem străinătății, că în 
materie de religie nu admitem interven- 
țiunl, și că fără deosebire de partid, noi 
hotărîm în Biserioa nostră.

D-sa spune, oă guvernul s’a adresat 
în oestiunea Metropolitului la junimiști, la 
conservatori și la disidențl. Toți au admis 
soluțiunea și vă rog, Zice d-l Dasoar, se 
nu ne siliți să faoem destăinuiri prea multe 
asupra acelora, cari au voit să pună o pie- 
decă soluțiunei. )

Trecând apoi la o altă ordine de idei 
d-l ministru de interne spune, oă trebue 
odată să dispară inimioițiile acestea dintre 
partide; nu trebue să dăm spectacolul trist 
de-a vedea un partid distrugând tot cea făcut 
cela-l'alt. D-sa adaogă, oă guvernul îșl va 
faoe datoria și oă se va stabili responsabi
litatea aoelora, oarl au turburat ordinea 
luna trecută. (Instituția miserabilă a bătăuși
lor trebue să dispară. Eu, oa ministru de in
terne, <jioe d-l Lasoar, vă deolar, că voiii 
urmări pe toți bătăușii, ori de unde ar fi 
și ori de unde ar veni. (Aplause.) Voi soi 
să-mi fac datoria.

Mai departe d-l Lasoar face câte-va 
făgăduell, deolarând oă va respeota liber
tatea alegerilor și oă guvernul va îputea fi 
tras la răspundere oând se va dovedi, că 
nu a respeotat. programul partidului liberal 
și prinoipiile liberale (Aplause).

D-l P. S. Aurelian, președintele consi
liului, răspunde în oâte-va ouvinte d-nului 
Fleva, oare a oerut guvernului să-și arate 
linia de oonduită. Noi, Zi00 d-l Aurelian, 
n’am făout pănă adî aete de guvern, ne-am 
ooupat numai ou resolvirea unei oestiunî. 
Acum, că nu mai avem o grijă așa de 
mare, ne vom pune pe luoru și vom do
vedi, care e soopul și aspirațiunea nostră.

D-l Fleva ne vorbesoe de o Ocultă, 
de o instituțiă necunoscută, pe oare însuși 
d-l Fleva a popularisat’o în țâra nâetră. 
Ooulta pare a fi mai mult o spaima a d-lui 
Fleva... (Ilaritate),

D-l N. Fleva : Vecjl să nu-țl mănânoe 
și oapul d-tale 1

D-l prim-ministru: Dâcă esistă o pu
tere invisibilă, arătați-ne-o, ca să luăm mă
suri oontra ei. (Ilaritate). Noi căutăm să 
câștigăm simpatiile tuturor și vom lucra în 
sensul acesta. (Aplause.)

După acâsta se închide disousiunea și 
Camera votâză moțiunea de încredere, des
pre oare am vorbit erl.

MULȚĂMITĂ.
Atins pănă la suflet de pierde

rea atât de timpuria a mult iubitei 
mele soții, neputend satisface dato
riei de-a aduce mulțămite speciale 
tuturor binevoitorilor, cari au bine
voit a me consola în marea catas
trofă ce m’a ajuns, îi rog pe acâsta 
cale a primi mulțămita cea mai sin
ceră din partea mea și a familiei 
mele pentru împărtășirile în sufe
rință și balsamele aduse pe rana-mi 
ireparabilă.

T e u ș, 24 Dee. 1896.
Stefan Crișianu.

ULTIME SOIRI.
Bucurescf, 24 Dec. Se asigură, 

că tratările de împăcare între cele 
doue Ligi înainteză și că promit a 
ave un resultat favorabil. E vorba, 
ca încurend să se convbce un nou 
congres al Ligei, care sS pună ca- 
pet desbinărei.

Pe diua de prim a Ianuarie Prin
cipele Ferdinand va fi înaintat la 
gradul de general.

L S 4 e b* a t u u*  ă ■
Bel-A mi, celebrul roman social al dis

tinsului scriitor francez, Guy de Maupas
sant a "apărut în traducere română de O. 
Vraja în Biblioteca romanelor celebre, edi
tată de Institutul de editură Samitca din 
Craiova.

„Bel-Ami*  al treilea roman apărut 
pănă acum în „Biblioteca romanelor ce
lebre1' — este un roman social, pentru-că 
autorul ne-a dat nu lumea sufletâscă a 
unui individ — Georges Duroy — ci lu
mea socială, unde Duroy ajunge și pâte 
să ajungă sus. Nu de dragul unui individ 
a scris Maupassant, ci ca săne arete o pă
tură socială cu tote ale ei. Maupassant 
ne-a descris faptele psihice casă le explice 
pe cele sociale, și nu vice versa — atunci 
ar fi făcut un roman psihologic.

El a voit să ne spună: „Uitați-vă 
cum e lumea asta. Der, ca s’o înțelegeți 
mai bine, âtă vă descriu unul mai pe larg 
unul dintre dânșii. Uitați-vă ce condiții 
sociale, vedeți cum o secătură se simte în 
ele, în largul său, în mediul său prielnic. 
Și asta pentru-că lumea descrisă e lumea 
lui Duroy. Decă îl înțelegeți pe dânsul, îl 
înțelegeți pe toți, înțelegeți pătura pe care 
am descris’ou.

Ca esecuție materială, volumul se pre- 
sintă forte bine și putem dice că face cinste 
d-lor Samitca, cari imprimă în atelierele lor 
proprii, tot ce editâză, punând o grije deo
sebită în ceea ce privesce esecuția tehnică 

a lucrurilor. De alt-fel acesta este și mo
tivul pentru care apar la intervale mai 
lungi volume din „Biblioteca romanelor 
celebre11, și „Biblioteca de popularisare“ e- 
ditate de d-nii Samitca. Prețul romanului 
„Bel-Ami“ este de lei 2 — și se află de 
vâncjare la tâte librăriile din România.

DIVERSE.
O pețire curiosă. Când renumitul 

scriitor engles Dr. Johnson peți pe a doua 
mireasă a sa Miss Potter se adresă cătră ea 
cu cuvintele: „Eu îmi trag originea dintr’o 
familie de jos, posed puțină avere și un 
unohiu al meu s’a spândurat“. Miss Potter 
îl răspunse: „Averea mea încă nu va fi 
mai mare deoât a ta și dâcă și nu a fost 
spâncjurat nimeni dintre rudeniile mele, to
tuși posed mai mult oa douăzeci de oon- 
sângenl, cari ar merita să fiă spânzurați11. Că
sătoria a fost, după cum se soie, fârte fe
ricită.

De unde-șî trage originea însemnă
tatea nenorocosă a nr.-lui 13? Numărul 
13, precum se soie, în viața de tâte ZA0!0 
are o însemnătate fatală. Și cu deosebire 
atunol, când o societate din întâmplare, 
numără 13 membri; deOrece se orede, că 
unul din aoei 13 „înoă în aoel anu trebue 
să mâră. Credința acâsta este din străbuni 
și originea ei, să crede, că este următârea: 
Se cji°0i 0ă legislatorii Frisilor, oei 12 
„Azega“, mergând pe mare, ca aoolo în 
singurătate sublimă să se sfătuâscă ce legi 
B’aducă în viitor pentru popor, și neputân- 
du-se înțelege între ei, au perduț de-odată 
cârma, așa oă un joc al vântului îl purtă 
inoâce și ’neolo pe mare. In strîmtorea lor 
legislatorii se rugară de <jei, să le mai dâe 
unul, — al 13-lea legislator, — care să fiă 
așa de înțelept, înoât să-i aducă din nou 
pe uscat. Al 13-lea legislator și sosi de
odată, ca că4«t din nori, el duse corabia 
la țermure apoi făcu ounosoută sfatului 
„Azega“ legea, ce-o publică apoi poporu
lui sub numirea de „dreptul Frisilor11. După 
acâsta necunoscutul dispăru. „Azega11 is
torisi aventura sa poporului și se născu 
eredinfa, că numărul 13 în tote lucrurile 
are o însemnătate. La început însemnătatea 
nr.-lui 13 era privită ca favorabilă, omenii 
însă au întors luorul, și i-au luat partea 
rea și nu sunt puțini omenii, cari în urma 
aoestei metamorfosărl susțin, că nr. 13 are 
o însemnătate fatală.

Joc de șac pentru o mirâsă. Din 
Charcov se comunică următorea istoriâră 
interesantă: Sortea astfel a voit oa doi 
jucători de șao să iubâscă una și aceeași 
domnișoră. Amorezii au hotărît, ca jooul 
de șac să hotărasoă a cui să fiă mirâsa. 
Condițiunile au fost, oă după ce vor juoa 
o partiă, acela oare pierde, numai deoât 
să părăsâsoă orașul pentru totdâuna. După 
un joo de două Z'l0 prima partiă s’a finit 
— remis. După o pausă scurtă tot ou aoe- 
leașl oondițiunl s’au apucat la a doua par
tiă; au jucat trei Z'l0 și partia a doua încă 
s’a finit cu remis. Când însă erau tocmai să 
încâpă a treia partiă le sosi soirea, că dom- 
nișora în timpul, când ei au jucat șac s’a 
măritat după un al treilea.

Importanța schimbării unei litere. 
S’a dovedit de atâtea ori, cât de mult 
pâte însemna schimbarea unei virgule și 
am văZut, că printr’o astfel de sohimbare 
mama Țarului actual a scăpat pe un om 
de esihu în Siberia, der și schimbarea unei 
litere pâte să însemne mult, deși prin ea 
nu se va pute salva viâța unui om. Aoâsta 
o dovedesae următârea întâmplare: într’un 
otel din Elveția era scris de-asupra intrării: 
„Hospes salve!*  (Ospe bine ai venit). Mai 
târZiu, edifioiul veohiu renovându-se și in- 
soripția s’a făcut din nou; pictorul însă, 
care ca călător, avea ceva esperiență făou 
o schimbare a unei litere în textul inscrip
ției, pe care otelierul nici nu o observă. 
După sohimbare insoripția era: „Hospes, 
solve!*  (6spe solvesoe = plătesce!)

Proprietar: Bb*.  AmreJ iSSureșiamM.

Redactor responsabil: wsaîoB*.
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Cursul Sa bursa cIbfe yieraa.

Din 26 Decemvre 1896,
Renta ung, de aur 4% .... 122.25
Ranta de cordne ung. 4% ... 99.—
Ioipr. căii. fer. ung. în aur 4'/2°/0 • 122.90
itapr. căii. fer. ung. în argint 4l/j% 101.20
Oblig, căii, fer. ung. de ost. I. emis. 120.— 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.40
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.40
Imprum. ung. ou premii .... 150.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 137.— 
Renta de hârtie austr..........................101.35

Renta de argint austr.......................... 101.40
Renta de aur austr.........................123.50
Losuri din 1860 ........................ 143. —
A.cț,ii de ale Băncei austro-ungari. 932 — 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 408.— 
Acșii de-ale Băncei austr. de oradit, 372.— 
Napoleondorl............................. 9.53
Mărci imperiale germane . . , 58.90
London vista........................  . 119.95
Paris vista.................................. 47.52'/2
Rente de cordne austr. 4%. . . 100.80
Note italiene.............................. 45.35

Hotel „Pomul verde11 Brașov.
Duminecă, în 27 Decemvre a. c. va Concerta mUSÎCa militară, 

in salonul Parterre al Hotelului.
Bucătărie escelentă, Bere de Steinbruch. — Vinuri bune si 

curate.
începutul Ia ore. Intrarea 8® cr.
Atiag atențiunea On. public, că stau la diepoaiție localitățile pentru 

nunți, banchete și conveniri.
Pentrn sesounl de 6rna sunt de în- chiriat odăi ieftine cu luna.

Gu totă stima:

<ăeorge Sorea,
Hotelier.

II casa rentabila 
Brașov, strada Furcoee Nis BL
De present localul .judecătoriilor civile, fața sbrelui. în 

stare bună, CSI ; osSăi și dependințele necesare, C3B.fi’tc 
mare, grădină șî cu o chsriă anuală de $700 ffl. ! 

se vinde din mână liberă și sub eon- 
dițiuni favorabile.

Informațiunî mai detailate se dau din bunăvoință de:

Jordan I. Mimteanu,
1149,2 — 3 assessor la scaunul orf. corn. ■

iH

Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

Tren 
mixt.

Tren 
de 

persdn. accel.

Tren Tren 
de 

porsdn.

Tren 
mixt

II

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12 57
109
1 16

11.40
11.55

5.10
8.00

8.05
5.45
9.02 

11 33
1.48
2.06
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2 62
4 45

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40
9.09

10 40 ___
11.25 "^39
11.49] 6.08

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

î

11.59
12.29
12.55
130
2.08
2.27
3.11
3.31
3.46
4.08
445
5 27

6 19
6.57
7.30

8.17
8.33
8.38
9.09

pl.

Y 
sos. I 
pi. J

V

I

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

Clnșiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiudra .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Giăciund 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

808,

fpl.
Isos.

A

pl.
Isos.

A

6 12
7.50
8 37
9.07
9.40

10.25
11 —
12.26

1 11
8 30

9.42
9.44
9.59

10 22
10.51
11.12
12.26
12.58

1.15
1.34
2.09
2 19
3 01
3 81
9.30|

Copșa-mică 
Mediaș . ,
Eiisebetopol 
Sighișdra . 
HașfalSu , 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . . 
FeldioraY

sos. 1
pi. J Brașov . 

Timiș .
Predea]
Bucuresol

l
sos.

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

Tr. expi.

.2 ă e- o •- a

«

3.36
3.18

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

10.10
10 05
9.39
9.12

8.00
7 10
6 13
5.38

*5.49
r4.59
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

3.20
3.00

tron 
mixt

tren 
de 

persdn.
mixtperson. person.

î
persdn. persdn.j

Sibiiu . -
03

3

Tren 
accel.

tren 
de

12.52
12.20

11.01
10 45

7 33
7.53

Tren 
accel.

7.08
6.39

tren 
mixt

Tren 
mixt

Tren 
de 

persdn.

tren 
de 

persdn-

10.21
10.41

tren
mixt

âvrig . 
Făgăraș

11.-
11.20

3.05
1 27

12 57
aS a 
j- 
<ij 
a 

j*

Tren 
mixt persdn.

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
201
1.34

person. mixt

Cucerdea — ®țorhelu — Kegla.-săsesc.

9.23
8.49

8.23
,8.06

1.50
11.44 
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

5.23 
tr.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.-
5-20

Ghiriș
Turda

5.05
4.45

10.30
10.10

3 13
3 39

2.20 4 45 11.55 7.10
3.57 6.35 1.25 8.50
4.19 7.01 1.48 9.15

4.34 2.05
6.16 3.58
8.42 6.35

»pșa nuca
Ocna

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

6.23
50?
4.40

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16]
4.30

5.20
4.14
3.32

5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2 26
1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25 
'9.01 
8.28||
7.48
9.0b
8.28
8.01
3 15

tren 
mixt

tren 
mixt

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

f>5 B'

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

tren 
mixt

tron 
mixt

Simeria . .
Cerna.
Hunedora .

O

trenu 
mixtu

4.50
4.34
4.10

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45
”1

B trenu
[J mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
-mixtu

trenu 
mixtu

| 8.35
10.28

4.55 c»
1

9
Brașov ........................
Zerneștl.........................

$
14»

7.44
6.20

1.29
12.05

r6,36

însemnate în stânga stațiunilor

Tren 
mixt

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

persdn.

Tronă 
de 

persdn.

Trenu
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 < 9 pl. Cucerdea . . 80S. A 7.45 2.36 8.31 12.423 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . • 7.02 1.58 7.38 9.59
4 12 9.37 4.37 12.26 Cipău . . • 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 sos. 1

Oșorhei / pl. 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36 pl. J • Isos. 9.20 5.04 9 35
7.14 12.16 7.14 9 sos. Begh.-săs». . pl. 7.54 3.30 8.051

Notă:
însemndzît drele de ndpte.

K I n t r fi ț wtiA «S *» *n

2.15
§ i S» 8 i u — C i s sa ă «1 i e.

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

6.20
7.08
8.01

12.47

trenu 
mixtu

ti enu 
mixtu

10.55
10.11

9.10

4.—
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

- 9.10
1.10.28
GT2 41
» 1.54
| 3.02
1 3.41
Ș< 4 55

4.20
5 35
£ *

.5

Z o

11.25 5.
12.15 6.14

1.10 7.39
V8 47 12 27 5 10

Arad
Vinga 
Tiinișd 
Seghedin

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

Mureș-Ludos . 
Zau . . : .
Țagu-Budatelio
St. Mihaiu de câmpie 
Lechiuța .
Ș.-Măghiăruș 
Bistrița

6.46 7.21
5.49 6.24
i « 4.50
a tr 3.44

2.48
2 câ 2.01
O & 1.16

«y 10.43 3.44
9.42 3.01
8.20 2.-

6 05 2 30 10 05

SâgBafișâra—©dorlaeiu-sfeeaiesc.

7.10
6.57
6.36

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

trenu
mixtă

pi. Sibiiu .
„ Selemberk
„ Cisnădie

sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în drdpta de

9 20
9 07
8.46

3 22
3.54
6.20

11.08
11.48
1.59

jos în sus. — Numerii

Sighișora . . . 
Hfișfaleu . . . 
Odorheiu-secuesc. 
încuadrațl cu linii

9.51
9.02
7.15
mai negre

5.32
4.54
3.-

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


