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Au trecut deja doue septemâni, 
de când s’a pus în scenă cea mai 
nouă urmărire îndreptată în contra 
bărbaților noștri, cari au convocat 
întrunirile de alegători români, mare 
parte ținute, er parte oprite, în Oc
tomvre anul curent, și pănă astădi 
vedem, că acostă acțiune nu s’a es- 
tins mai departe, decât se estinde 
și teritoriul așa numitului fundus re- 
gius de odinidră.

Un singur cas ni-s’a semnalat 
din comitatele, ce nu sunt locuite 
de Sași, anume cașul dela Turda, 
der și aici, afară de ascultarea con- 
vocătorului întrunirei și a câtorva, 
cari au luat parte la ea, n’am aucțit 
să se fi întâmplat nimic. Pdte că 
acțiunea poliției din orașul Turda, 
atât de mult vestit pentru straniele 
sale simpatisări cu Românii, se se 
fi întârc|iat și din causa sărbătorilor 
Crăciunului unguresc.

Dâr abstragend dela acest cas 
cu Turda, trebue se constatăm, că 
afară de fostul fundus regius, unde 
administrația se află încă aprdpe 
esclusiv în mâni săsesc!, nu vedem 
desvoltându-se nici un zel pentru 
validitarea tes6i stabilite în ordina- 
țiunea ministrului Perczel nr. reserv. 
1211 dela 25 Noemvre 1896, de care 
se face amintire în motivele sentin
ței, cu care a debutat poliția nos- 
+ră din Brașov.

In acâstă ordinațiune, de sigur 
unică în felul ei, se anunță adecă 
de pe fotoliul ministerial, că după 
înalta chibzuire a Escelenței Sale 
unguresc!, cluburile și comitetele 
alegătorilor români, „deăre-ce au for
mat părți integrante ale partidei 
naționale române, sunt a se consi
dera și ele de disolvate și funcțio
narea lor de interesă, în sensul fai
mosului ordin al lui Hieronymi nr. 
1488 din 1894.“

Trebue se reamintim aici, că în 
Octomvre trecut numai pe terito-’ 
riul fostului Fundus regius s’au 
oprit întrunirile alegătorilor noștri, i 

și și aici nu pretutindeni, ci numai 
la Bistrița, Brașov și Sibiiu, va se 
(Jică în centrele principiale ale ți
nuturilor locuite de Sași.

La Sibiiu s’a interzis ținerea 
conferenței generale a alegătorilor 
noștri pe motivul cunoscut, că le
gea electorală nu admite gruparea 
după naționalități, și s’a interc|is 
două cjile după ce s’a ținut, tot în 
Sibiiu, „Sachsentagtf-ul.

Pâr acest „Sachsentag" — tre
bue bine să notăm — fusese con- 
chiămat de»astă-dată după o înțe
legere prealabilă cu guvernul, cu 
adausul: „fără deosebire de națio
nalitate și confesiune'1, în urma că
ruia s’au născut cele mai înfocate 
discusiunî și s’au produs cele mai 
mar! deosebiri de vederi chiar în 
sînul Sașilor de diferite nuanțe.

S’a cjds, mai pe față, mai printre 
rânduri, chiar și în foile săsesci, că 
comitetul central săsesc de aceea 
și-a luat refugiu la acel expedient 
cu adausul, ca să se deschidă gu
vernului o portiță, prin care să pătă 
scăpa de Imputarea, ce de sigur i-ar 
fi făcut’o șoviniștii, că dâcă a oprit 
conferența națională română, de ce 
permite Sașilor să-și țină conferența 
lor națională?

Prin acel adaus, Dr. Wolff și 
soți au schimbat de-odată, ca și 
când ar fi atins numai cu o vărgea 
magică, tătă fisionomia est.eriără a 
„Sachsentag“-ului și a tăcut din el 
o conferență internațională.

Sașii moderați c|ic, că printr’asta 
ei și-au salvat organisația partidului 
lor național, care acum păte în 
tignă să culegă fructele „pactului", 
pe basa căruia a întrat cu steag cu 
tot în tabăra guvernamentală.

Păte fi. Noi însă la rândul nos
tru cjicem, căîprin dobândirea per- 
misiunei, de-a țină conferența lor 
națională sub firma esteriără de in
ternațională, Sașii au subscris za- 
pisul lui Shyloc, prin care s’au 
dat legați în mânile guvernului un
guresc, punându-se cu totul la dia- 
crețiunea incomensurabilei sale de

pendențe de capriciile șovinismului 
maghiar, ce bântue țâra.

Și nu trebuia un argument mai 
viu pentru susținerea acestei păreri 
decât rolul extra-ordinar, ce l’au 
desvoltat de rândul acesta tocmai 
autoritățile din comitatele locuite de 
Sași în a întră în vederile faimăsei 
ordinațiuni reservate a d-lui Perczel 
și a-i face pe voiă.

Este acesta prima rată, ce li-se 
cere conlocuitorilor noștri sași pe 
basa zapisului, care l’au dat baronului 
Banffy pentru epocala concesiune, 
ce li-a făcut’o, permițându-le con- 
ferența națională cu căciula cosmo
polită.

Papa în contra liturgieî ungurescl. 
„Egyetârtâs" publică — și încă fără nici 
un oomentar — soirea, oă Papa a dat o 
enoiolică oătră episoopii oatoliol din Un
garia, prin care ia posițiă în oontra întro- 
duoerei limbei maghiare în biserioele greoo- 
oatolice oa limbă liturgică, ba ordână ohiar, 
să se nimicescă oărțile liturgioe scrise în 
limba maghiară. Aoâstă enciolioă, după in- 
formațiunea amintitei foi ungurescl, a și 
fost comunicară oierului din dieoesa Eperjes. 
Mare năoas va produoe aoâstă soire în si
nul renegărilor ruteni din Hajdu-Dorog, 
cari singuri au ținut să-și manifeste „pa
triotismul" prin cererea de-a se Introduce 
limba ungurescă în biserioele lor greoo- 
oatolice. De altmintrelea rămâne înoă, ca 
soirea să se confirme. Ar fi. prea mare mi
nune, oa șovinistele foi uuguresol să se 
mărginescă a înregistra aoâstă soire cu 
sânge rece, de oumva ar fi sigure în ade- 
vărătatea ei.

Procesul Stambulov.
După cum este cunosout cetitorilor 

noștri, Marția trecută s’a început în Sofia, 
înaintea tribunalului militar procesul uci
gașilor lui Stambulov. Procesul acesta avea 
să se încâpă înoă în 13 Octomvre, a trebuit 
însă să se amâne pănă acum, de 6re-oe in
strucțiunea nu era completă și de dre-ce 
unii dintre martori n’au putut fi atunci de 
față. Aouma tote sunt pregătite. Aotul de 
aousă dă un istoric destul de esact al în

tâmplărilor din 15 Iulie 1895 și este destu 
de interesant, oă să aduoem la cuuosoința 
oetitorilor noștri punctele mai însemnate 
cuprinse într’ensul.

Cetitorii noștri pote că ’șl aduo a- 
minte, oă în (jiua de 15 Iulie 1895, Stem- 
bulov, după-oe petreouse oâte-va oâsurl în 
olubul „Union", eși pe la 7*/2 âre săra ou 
fostul ministru Petkov și luâ o trăsură, ca 
să-l ducă acasă. Dintr’odată se aucji o puș- 
oătură și câțl-va âmenl se arunoară asupra 
trăsure i Pe oând Stambulov, Petkov și 
servitorul Gonolu săriră din trăsură, bir
jarul dete bioe cailor și dispăru. Stambulov 
începu să fugă cătră loouința sa, însă agre
sorii îl ajunseră. Unul dintre ei îl dete o 
lovitură în cap și pe când Stambulov um
bla să-și scâtă revolverul, căpăta nouă lovi
turi peste mâni. Se înoepu o adevărată 
luptă piept la piept, în care brațele și mâ
nile lui Stambulov fură ciooârtite în mo
dul oel mai înfiorător. Asasinii văcjend, că 
se apropie Petkov și Gonoiu, — oăcl tâte 
se petrecură în câte-va seounde, — o luară 
la pioior. La câțl-va pași îl aștepta o tră
sură, și pe oând poliția aresta pe Gongiu, 
care-i urmăria, Stambulov fu adus greu 
rănit în loouința sa. După o operațiune 
oribilă, în care trebuiră să-i să taie amân
două mânile, și după suferințe grozave în 
timp de trei cjd® muri.

Instrucțiunea a stabilit, că birjarul 
Atzov a întocmit lucrurile astfel, oa să fiă 
luat de Stambulov la eșirea din olub și 
numai prin oomplioitatea lui s’a putut oo- 
mite orima. De-asemenea s’a constatat, că 
asasinii s’au refugiat în trăsura lui. Instruc
țiunea a isbutit chiar a stabili numele uci
gașilor, anume: unul ou numele HaJin, 
apoi Palin, Soni Gheorghiew, Tufekciew 
și birjarul Atzov. AoeștI trei din urmă au 
putut fi arestați.

Se sciă, că în lunile din urmă ale 
vieței sale Stambulov da multe-orl s’a es- . 
primat, că va fi asasinat și că tocmai aoeia, 
cari erau datori să susțină ordinea publică, 
lasă curs liber conspiranțiunei îndreptate 
împotriva lui. Convingerea acâsta a lui se 
întări și mai mult, când, deși se soia, că 
sufere de diabetis, tribunalul îi interzise a 
se duoe în străinătate, ca să-și oaute de 
sănătate, și la două scrisori ale sale, prin
cipele Ferdinand nu-i dete niol un răspuns.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

0 crimă hypnotică.
(Traducere).

S’a întâmplat astfel:
Noi aotorii dela „Capital Comedie 

Companie", având pe o lună ferii de vară, 
ne înohiriasem ou toții o oasă ourățică și 
trăiam în ea ou mare comoditate și și mai 
mare economie.

Soru-mea Vera și soțul ei Edmund 
Hatherleigh făceau parte din societatea 
n 6stră. Favorita lor era prima ballerină, 
sennorita Aloida Velasquez, o Spaniolă 
admirabil de frumosă și plină de tempe
rament. De ăre-ce însă era și favorita 
mea, — ba mai mult decât atâta, oăol 
eram îndrăgostit în ea nebuuesoe, — mă 
uitam la ea ou oohii în patru, și oâte-odată 
mi-se părea, că cumuatu-meu e oeva cam 
prea . . . oomplesant față ou densa.

Intr’o seră, după oină, damele se re
trăsese) ă, âră noi bărbații petreceam ou 

toții, fumând, bând și mai schimbând oâte 
o vorbă. Din întâmplare înoepurăm a vorbi 
despre hypnotism și despre fenomenele, cari 
stau în legătură ou acâstă miraoulosă stare 
sufletâsoă. Unii dintre noi olătinau din oap 
ou neîncredere și țineau de povești tote, 
oa li se spuneau.

Hatherleigh însă, oare înainte de a-se 
face aotor, studiase medicina, vorbia des
pre aoâstă materie cu un fel de autoritate oon- 
vingătore și ou toții eram uimiți de numă- 
râsele esemple aduse de el, cu deosebire 
de crime întâmplate în urma suggestiunei.

„Ei bine", 41S0i etl» „doră nu voesol, 
să susții, că dâoă-i suggerezl unei persdne 
hypnotisate o orimă, ea trebue să o și în- 
deplinâsoă ?“

„De bună semă trebue să o îndepli- 
nesoă!" răspunse Hatherleigh.

„Asta n’o orecj odată cu oapul. înțe
leg, să câștigi ore-care influință sufletâsoă 
asupra unor ființe slabe, lipsite de voință ; 
dâr ași vrea să văd, cine ar fi în stare să 
me hypnotiseze pe mine de esemplu".

„Te-ai învoi să fii hypnotisat?" în
trebă Hatherleigh. „Ei, oum ar fi, dâoă țl-aș 
cjioe, să fad o încercare?"

„O, te rog, îți stau cu totul la dis- 
posițiune".

„Bine", cjise el; „așa-dâră vom în
cepe". La provocarea lui toți oeilalțl pă
răsiră sala.

„Aoum, necredinciosule", grăi cum
natul meu, „aruncă-țl țigara și uită-te drapt 
în ochii mei".

Făcui tote după dorința lui, și ui- 
tându-mă drept în fața lui, văcjui, că el nu 
ia niol-decum luorul de glumă, oi dimpo
trivă face o față așa de seriosă, înoât mă 
puse pe gânduri în tâtă forma.

Un moment mai-mai oă era să las 
naibei totă istoria, der în cele din urmă, 
ca să nu fiu luat In bătaie de joc, îmi luai 
inima în dinți și-1 întrebai: „Ei, înoepl 
odată, ori ce faol ?"

„Tocmai sunt gata a începe", răs
punse el.

Așteptam aoum să-mi dea cu mânile 
pe la oohl, pe frunte, pe la temple, după 

cum văcjusem de mai multe-orl, oă fao 
magnetiseurii ambulanți ; niol urmă însă 
de tâte aoestea. El se uita numai pironit 
în oohii mei și înoetul cu înoetul simții 
oum mi-se împăinjeneso vederile, oum mi-se 
înoâloeso gândurile și oum mă părăsesoe 
ori și oe putere de resistență. In oele din 
urmă nu mai vedeam, deoât doi ochi, oarl 
păreau, oă se înfipseseră in mine și oăutau 
să mă cuprindă cu totul in stăpânirea lor.

Inceroai să-mi desrobeso vederile de 
aoeste căutături înfricoșate, oare mă stăpâ- 
niau ou atâta putere, dâr înzadar. Eu ră- 
maseiă ca înlemnit și oohii oei grozavi se 
făoeau mai mari, și tot mai mari. .. . Din
tr’odată însă farmeoul mă părăsi, începui 
a mă desmeteci, oăutai în jurul meu și 
văcjui pe Hatherleigh, oare mă privia ou un 
surîs batjoooritor și pe oeilalțl, cari se în
torseseră ârășl în sală și oarl mă năpădiau 
ou felurite întrebări:

„Ei, oum a fost? ,. . Cum te-ai sim
țit? ... Scii, oe-a fost cu tine?.. . Cum te 
simți acum?"

Eu însă nu putui să le dau niol un 
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In timpul aoesta Stambulow scrise o epis
tolă, în care da informațiunl forte precise 
despre complotul, a cărui victimă avea să 
oacjă, și condus de pasiune denunța ca in
stigator pe fostul ministru NacevicI, un 
om, al cărui oaraoter îl ridică mai pre sus 
de orl-ce bănuială.

Președintele tribunalului militar din 
Sofia a dat, dela prima audițiă, cetire aces
tei sorisorî atât de singulară din mai multe 
privințe. Etă-o tradusă în întregul ei:

„Aoăstă scrisore să se desohidă nu- 
„mai după mdrtea mea. Ea conține câte-va 
„seorete ale adversarilor mei politici, pe 
„care va fi bine ca poporul și judecătorii 
„să le cunbscă:
„Sofia, 16 Martie 1895. S. Stambulov.* 

Planul asasinatului meu.
„In 15 Martie 1895 Zachariev veni 

„în casa lui Safoov și-l informa, că Naoa- 
„vioi a format împreună ou Tuffekoiev o 
„bandă de 10—15 omeni, care trebuia să 
„se sforțeze de-a mă omorî cu orl-ce preț. 
„AoeștI briganc}! locuiau în hanul fraților 
„Ivanov. NaoevicI le-a promis, că nu vor 
„fi oondamnațl la mdrte în oas oând vor 
„fi arestați și oă după un an de înohisore 
„ei vor fi grațiațl de oătră principe. Naoe- 
„vicl a dat bani pentru subsistența bandi
ților. NacevicI și Tuffekicev se întelnesoe 
„în fiă-oare seră și oonversâză asupra de- 
„tailurilor planului. Zahariev le oomunioă, 
„oă a trimis deja sorisorî conjuraților în 
„provinoiă spre ai pune în curentul proiec
tatei asasinări a lui Stambulov și le-au 
„dat ordiD să adreseze prinoipelui depeșl 
„de felicitare imediat după esecuție, di- 
„cend, oă țâra e soăpată de tirani. Soopul 
„acestor depeșl va fi de-a slăbi ororea 
„omorului.

„Ajutorii lui Naun Tuffekoiev, în asa
sinat, sunt frații Mancov și Tasso Ivanov. 
„Cum aoeștl doi răufăcători sunt fârte vi- 
„olenl — ei soiu, că autoritățile judecă- 
„toresol vor isbuti ai prinde — și cum ei 
„n’au încredere în promisiunile lui Naoe- 
„vicl, ei fac acum îneeroărî de-a să recon
cilia cu mine. Ei să serveso oa interme- 
„diar de Gatev Garibov și de Calpakoiev. 
„Frații Ivanov insistă ca reoonoiliarea să 
„nu întârtjie, pentru-oă ei soiu, că ora ese- 
„ouțiunii omorului să apropriă.

„Zahariev a mai informat pe Slaoov, 
„că o conspirație, la care i-au parte nu- 
„măroșl ofioerl ai garnisânei din Sofia este 
„urcjită contra principelui.

„Avram Stanicev a oomunioat lui 
„Lukanov, că unul din agenții seorețl ai 
„capitalei l’a pus în ourentul planului de-a 
„asasina pe Stambulov prin banda lui 
„Tuffekoiev și că poliția însă-șl dă concur- 
„sul ei bandei, oomunioându-i acestuia 77 '
„ârele oând ese de-acasă Stambulov și 
_unde se duce.n

„Bătrânul Strancov, oare e amio oii’n 
„Macedonian dela Debra, a cji0 lui Luka- 
„nov, oă și el are cunosoință de bandă și 
„l’a rugat să avertiseze pe Stambulov.

„Tuffeoiev, asasinul lui Belcef și Vu- 
„koviol e angajat în serviciul studiilor dru- 
„mului de fier oentral, oa să n’aibă nimic 
„de luoru în Sofia și să potă oonsaora tot 
„timpul în conducerea bandei. In 4'ua oând 
„se va săvârși omorul, el va părăsi orașul.

„Ratoho soie asemenea de omorul 
„proieotat.

„Am pus pe hărtiă aceste iodioațiunl, 
„oa să se soie, oă am fost bine informat 
„asupra mișcărilor acestei bande și că mai 
„curând seu mai târcjiu din amicii mei și 
„oopiil mei să potă pretinde pedepsirea ei. 
„Sofia, 16 Martie 1895. S. Stambulov*

Patru luni, după-oe a scris aoâsta 
scrisore, Stambulov a oăcjut sub loviturile 
cuțitului asasinilor, pe oarl i-a desemnat. 
Lucrurile s’au petrecut esaot oum le-a 
precjis el.

Ce viață a trebuit să aibă acest om, 
din momentul oând a părăsit puterea, oând 
să soia amenințat în fiă-care moment de 
pumnalul inimicilor săi. Câtă grozăvenia de 
ură nu s’a adunat peste oapul lui, oa 
aousatul prinoipal, Teffekciev, negând în 
general participarea sa la crimă, să esprime 
înaintea judecătorilor părerea sa de rău, 
oă n’a putut să sugrume ou propriele sale 
mâni pe „tiranul!“

Ore acești asasini au luorat pe pro
pria lor socotâlă? Traota-tu-s’a ore de-o 
răsbunare personală, ori trebue să sa admită 
motive politice de ordine superiără?

Ar fi de dorit pretru bunul renume 
al Bulgariei, oa aceste cestiunl să le olari- 
fice procesul contra asasinilor și oa mon- 
struosele bănuell, că au partioipat și au
toritățile la crimă să fiă risipite.

SOIRILE OBLEI.
— 17 (29) Decemvre.

Representanța comunei Brașov va 
ține mâne, Miercuri, la drele 9 a. m. adu
nare generală la sfat, a căreia unic obieot 
la ordinea dilei va fi: alegerea funcționa
rilor în posturile devenite vacante de un 
senator și un asesor la ofioiul orfanal și în 
posturile ce eventual ar deveni vacante 
prin înaintarea celor ce afli sunt in func
țiune. Adunarea va fi presidată de d-1 
vioe-șpan Dr. Frid. Jekel.

— o—
La prelegerea publică de Dumineca 

trecută au suprasolvit următorii d-nl și 
d-ne: Elena A. PopovicI 1 fi. 60 or., Ghe- 
orghe B. Popp 1 fl. 60 or., Eugenia Arion 
1 fl., loan Seniuța 1 fi,, Diamandi Manole, 
Bart. Baiulesou, I. Săbădeanu câte 80 or., 
Simion Damian 1 fi., Căpitan Popa, Dr. 
Eugen Mețianu, D-șorele Wagner câte 80 
or., Nio. Ciurcu, I. Burduloiu, Nic. Mocanu, 
A. Vlaicu, Dr, G. Baiulesou, Vas. Bidu câte 60 
cr., I. Bidu 40 or. I. Dușoiu, Maria Na- 
vrea, Aneta Haller, Elena Voina, I. de Le
mony, Elena Mureșianu, G, Jalici, Zoe Pe
trie, G. Chelar, D. Făgărășianu, V. Gol- 
dișiu câte 30 cr., Emilia Aron 20 or., A. 
Dogariu 20 or., Sterie Stinghe 10 or.

Principele Dim. Ghica. Foile de din
colo aduc soirea îugrijitore. că prinoipele 
Dimitrie Ghica, președintele Senatului ro
mân, ar fi greu bolnav. In oursul dilei de 
erl, cjiee „Epooa“, care ne-a sosit astăcp, 
au ciroulat veștile cele mai desnădăjduite 
despre starea președintelui Senatului.

—o—
Din Purcărenl primim soirea, că în 

două Dumineci din urmă, dăr mai ales 
Dumineca treoută s’au manifestat mari ne- 
mulțămirl la biserică din partea poporului, 
din causă, cum ni-se spune, oă s’au iDge- 
rat a servi în biserică persâne neagrăite 
poporului și ohiar necompetente. Pentru 
încungiurarea unor eventuale scandale, 
suntem rugați a atrage atențiunea Venera
tului Consistoriu metropolitan din Sibiiu 
asupra acestui oas.

—o —
Artista Teodorini. Celebra nbstră cân- 

tărâță Elena Teodorini, după-ce a abando
nat teatrul pentru cât-va timp, reia cariera 
artistioă și va da două representațiunl es- 
traordmare ou trupa de operă a teatrului 
național. In prima representațiune, oare va 
ave loo Sâmbătă 21 Deoemvre, d-na Teo
dorini va cânta rolul Santuzzei în cavale
ria Rustioană. A doua va ayea loo Luni, 
23 Deoemvre, cu opera Carmen.

— o—
Societatea Ziariștilor maghiari din 

provincia s’a oonstituit Dumineca trecută. 
Președintele adunărei de constituire, ce-a 
fost convooată în Budapesta, 4^® îQ ou“ 
vântul său de deschidere, că nu e de-ajuns, 
ca cine-va să lase după mârtea sa Dumai 
o anumită muncă spirituală familiei, oi mai 
trebuo să se îngrijescă și pentru timpul 
bătrânețelor lor, âr pentru cașuri de mdrte 
să îngnjâscă a-șl asigura familia oontra 
lipselor materiale. Acesta e soopul consti- 
tuirei societății, care are pănă aoum 40 de 
membri și în favorul oăreia a început să 
inourgă multe donațiunl. Se pare însă, că 
s’a ivit, o neînțelegere între 4*ar'?t’i un
guri din provinoiă, oăul nu toți sprijineso 
aoâstă societate.

—o—
Epidemia de porci și de vite la 

Clușin. Abia se deschisese la Clușiu târgul 
de porol, care atâta timp a fost oprit din 
oausa epidemiei, și aoum din nou a isbuo- 
nit între porci epidemia. Din causa aoesta 
târgurile de poroi la Clușiu ârășl sunt 
oprite. De-odată ou asta a isbuonit la 
Clușiu și între vite boia de gură și de un
ghii. Din oausa aoâsta s’a oprit și târgul de 
vite. Peste tot, pe teritoriul orașului Clușiu 
este oprit a duoe orl-oe animale cu un
ghia crepată.

Petrecere îu presăra de Anul-nou st. n. 
Societatea militară sciențifioă și societatea 
casinei militare din loc va aranja în sâra 
de Silvestru, 31 Deo. n. o petrecere îm
preunată cu tombolă, în sala redutei.

—o —
Înmulțirea gendarmeriei. „M. E.M 

scrie, că ministrul de honvetjl în înțelegere

ou ministrul de interne au hotărît să mai 
înființeze înoă șâse oomandamente de gen- 
darmeriă, âr numărul feoiorilor se va urca 
de 7003 la 7200 și se vor mai înființa încă 
14 comande staționare de gendarml călări 
și 5 comande staționare de gendarml pe- 
destri.

—o —
Poesii din epoca vechiă. Din Lon

dra se scrie, oă în „Museul Britanio“ s’au 
aflat nisce poesii ale celui mai renumit 
poet liric greo Baochylides, dintre oarl 
până acum numai câte-va au fost ounos- 
cute. Poesiile sunt sorise pe papirus egip
tean și se crede, oă sunt din suta primă 
înainte de Christos. Pe papirus sunt scrise 
la 20 de poesii, dintre cari cele mai scurte 
sunt de oâte 14 rânduri, âr oele mai lungi 
de câte 200 rânduri. Baochylides în versu
rile sale, tocmai ca și Pyndaros, preamă
rește pe eroii curselor olympioe, pe pro
feții din Pythia și cântă despre serbările 
din Isthmos și Nemea. Mai interesant este 
versul, oare are ca obieot un aeoident în
tâmplat la 472 înainte de Christos. Prea- 
măresoe pe Pherenioos, calul tiranului din 
Syraousa, Hieron, oare porunci lui Pynda
ros și lui Baochylides să sorie versuri des
pre calul său iubit.

—o—
Mortea lui Du Bois-Reymond. In 26 

n. 1. o. a murit în Berlin vestitul fîsiolog, 
profesorul Dr. Emil du Bois-Reymond, în 
etate de 78 ani. Răposatul profesor a în- 
oeput încă în a, 1841 cercetările sale asu
pra electricității auimalice; resnltatele aces
tor ceroetărl au fost publicate apoi în mai 
multe opuri epooale pe terenul fisiologiei. 
Du Bois-Reymond s’a distins forte mult 
și oa conferențiar, tractând, afară de spe
cialitatea ss, diferite materii soiențifice și 
sooiale.

—o—
Regele Țiganilor este astăcjl, de bună 

sâmă, danoeul Rigo Jănos, faimosul lăutar 
din Ungaria, al căruia nume îl vestesc as
tăzi tote gazetele din lume, spre fala și 
mărirea neamului țigănesc. Rigo adecă este 
aoel cavaler din trupașa ginte a Țiganilor, 
care a ouoerit inima prinoesei belgiano 
Chimay, pe care a făcut’o să-și părăsesoă 
bărbatul și să 1 urmeze pe el, adeoă pe 
Faraonul Rigo, în tâte oăile vieții sale. 
Rigo însă nu prea ounosce multe. îndată 
ce s’a vătjut cu prinoesa de braț, a luat’o 
la sănătosa spre Budapesta, oăol acâata u 
fost, bag-sâma, singura cale, pe care o ou- 
nosoea el. In Budapesta a sosit „tînăra pă- 

; rechiă“ Sâmbăta trecută și s’a înouartirat 
la otelul „Remi“. Lățindu-se vestea în oraș 
despre sosirea păreohei „princiare11, mul
țime de ourioșl se adunară la otel, pentru 
ca să vadă cum îi stă Țiganului Rigo ca 
soț al unei prinoipese.

— o —
Defraudarea dela S-t. Spiridon. Cer

cetările în cestiunea defraudării de 124,000 
lei comise de cassierul Harnagea la Epi- 

' țropia S-t. Spiridon, oontinuă cu multă ao- 
. tivitate. „Seara11 spune, că Vineri s’a făcut

răspuns și nici nu sciarn: am fost hypnoti- 
sat, său nu.

„Cum a succes încercarea?11 între
bai eu.

„Bine“, răspunse cumnatul meu, „peste 
așteptare. Am putut face tot, oe aveam 
de gând“. Observai însă, oă Hatherleigh 
răsufla greu și ’șl ștergea sudorea de pe 
frunte.

„Ce, nu ți-e bine ? “, întrebaiă eu 
speriat.

„Nu e nitnio. Puterea ta de resis- 
tență m’a obosit puțin. Aoum mă duc 
la oulcare și mâne nu-mi va mai fi nimio. 
Nopte bună!“

Ou acestea se depărta. Noi ceilalți 
însă râmaserăm încă câtă-va vreme îm
preună și toți se întrebau ou mirare, oum 
va fi în stare Hatherleigh să dovedâsoă, oă 
eu în adevăr am fost hypnotisat, după cum 
susținea el.

In sfârșit ne luarăm ou toții „nopte 
bună“ unii dela alții, și se ’nțelege, voiam 
să mă dau la odihnă. In loo să mă duo 
însă îu odaia mea de culoare, mă simții 

atras ou o putere iresistibilă spre antișam- 
bră, unde erau atârnate de părete felurite 
arme. Tot ou aceeași putere mă văcjui în
demnat, silit ohiar, să iau din cuib un cu
țit de vânat. îmi înoordai tâtă voința, de 
care mai dispuneam, oa să pun la loc 
arma, pe care nu soiu pentru oe o lua
sem, dâr în zadar, oăcl. o altă voință, 
mai puternioă ca a mea, mă sili să o păs
trez. Aceeași voință mă sili, să mă furișez 
prin coridor; aoeeașl voință mă sili, să 
desohid ușa de durmit a surorei mole, să 
întru în odaie și apoi să închid ușa în- 
oetinel.

Odaia era abia luminată de o lampă 
ou glob colorat.

Domne!... Domne!... Ce căutam aici ?... 
Ce m’a adus aici?... Cine îmi împinsese 
arma în mână?

Si dintr’odată îuțelesei: Eu venisem, 
oa să uoid pe sora mea!... Trebuia să o 
uoid, ori ou voia, ori fără voia mea» O 
altă voință, mai puternioă ca a mea, îmi 
poruncia.

Și eu... eu ridicai ouțitul. Căutai cu 

oealaltă mână looul, unde aveam să’l înfig 
în trupul surorei mele!

Ca fulgerul de iute voiam să-i dau 
lovitura de morte... când dintr’odată pare 
că cineva îmi reținu mâna și mi-se păru, 
că aud șoptindu-mi-se nisce cuvinte, cu
vinte, pe oarl — acam îmi adusei aminte
— le mai autjisem, când fuseseih hyp
notisat.

„Crecjl, oă vei câștiga pe Aloida?... 
Nicl-odată nu va fi a ta. Aloida trebue să 
fiă a mea,,., mă înțelegi ? — Tu și soru-ta 
îmi BtațI în oale. Tu ’ml vei lua de pe cap 
pe soru-ta. Vei lua cuțitul de vânBt din 
antișambră, vei întră în odaia ei de durmit 
și la două câsurl o vei omorî!... O vei o- 
morî!... înțelegi?... Nu numai să o rănescl!
— Așa ’ți poruncesc 1“

Așa răsunară din nou ouvintele, oe 
le mai aucjisem odată, și eu... eu trebuia se 
îndeplinesc, oe mi-se porunoise.

Trebuia 1
O lovitură... și în aceeași olipită simții 

ceva oăcjând. Cuțitul iml pica din mână și 
eu îmi venii în simțiri.

Orologiul bătea două după miedul 
nopții.

Sora mea, deșteptată de sgomotul, 
care se făouse, începh să țipe.

„Ce este?.,. Ce cauți tu aicl?“
„Nu soiu“, răspunsei; „a căcjut nu 

soiu ce“.
Me apropiai și-1 reounosoui pe el... 

el Hatherleigh, cumnatul meu, oare lovit 
de apoplexie, zăoea pe podele.

De bună sâmă mă pândise, de bună 
sâmă voise să mă prindă ca uoigaș in fla
granti, însă iritația cea mare l’a biruit și 
fiind-că suferia de inimă, a murit dintr’o
dată, o clipită înainte de ce era se înde
plinesc grozava faptă.

Prin mortea lui însă, voința lui s’a 
stins, și din norocire și puterea ei asu
pra mea. — Sennora Alcida însă de pre
sant este iubita, scumpa, adorata mea 
soție.

Coronensis.
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cercetare la oassieria Epitropiei și s’a 
onstatat ou acâstă oeasie o negligență fe- 
omenală din partea administrației S-tului 
piridon: dela 1 Iulie nu se mai făcuse 
erifioare cassei, ou tâte că fonduri respeo- 
jbile au trecut printr’ânsa, în timpul 
oesta. S’a găsit un total de 760,000 lei, 
ea mai mare parte în efeote de stat. Nu- 
aerar nu erau decât vre-o 40,000 lei. Lip
esc din oassă 131,000 lei: din aoeștia 
,24,0C0 lei furați de Harnagea, ir 7000 
ei oompturi și oredite neaprobate de epi- 
ropl. Fondul ataoat de fostul oassier este 
io.ela al împrumutului de 600,000 lei, fă- 
3ut pentru băile dela Slănic. Se va mai 
tace o a doua verificare, deâre-ce parche
tul vrea să revisuâsoă întrega gestiune a 
casieriei lui Harnagea, dela 1892 pănă as- 
bă4l« In acest soop, un inspector financiar 
a tost oerut dela minister. Dela prima per- 
chisitie corporală ce s’a făcut lui Harna
gea de oătră comisarul Ionescu, — în pre- 
sența primului procuror și a judelui in
structor, — se găsi la densul 30364 lei, 
din cari 30340 în bilete de bancă cusute 
în inexprimabili, âr restul de 14 lei în ar
gint și gologani. Proveniența acestei su
me de bani Harnagea nu o pâte esplioa. 
El însă nu mărturisesoe faptul, der deja 
îndrăsnela și cinismul ce arătă, încep să 
islăbâsoă. Se speră, că în ourând se va des
coperi și restul de 74,000 de lei.

—o —
Călindarul Plugarului pe anul 1897 

este cel mai mare și cel mai eftin între 
o&lindarele românescl apărute pănă aoum. 
Conține 11 câte de tipar. Numai partea li
terară și economică oonține vre-o 80 pa
gina format mare și tipar compres garmond. 
In text se află și câte-va ilustrațiunl fru- 
mose. Un esemplar oostă numai 25 or. De 
vânfiare la Tipografia „A. Mureșianu“ 
în Brașov.

Depuiați mireni pentru congresul na
țional bisericesc în diecesa Caransebeș:

1) în cercul Valeaboului: Dr. Petru 
Ionescu, profesor la Institutul pedagogic 
diecesan în Caransebeș; 2) în cercul Lu- 
goș: Dr. Alexandru Mocsonyi; 3) în cercul 
Făget: Titu Hațeg advocat în Lugoș: 4) 
în cercul Buzisș: loan loanașiu, asesor 
consistorial în Caransebeș; 5) în cerci Ghi- 
lad: Traian Barzu, asesor oonsistorial în 
Caransebeș; 6) în cercul Verșăț: Vladimir 
tiyătariu, advooat în Verșăț; 7) în cercul 
Iam: Petru Corcan, protopretor în Iam ; 
8) în cercul Sasoa-montană: Coriolan Bre- 
dicean, advocat înLugoș; 9) încercui Ora- 
vița-montană: Ilie Trăita, advocat în Ora- 
vița-montauă ; 10) în cercul Bocșa-montană 
loan Budintianu, advocat în Bocșa-montană; 
11) în oercul Caransebeș: Constantin Bur- 
dea primariu orășenesc în Caransebeș; 12) 
în cercul Ohabistra: Teodor oav. de Se- 
-taciu, locotenent mareșal o. și reg. din 
Caransebeș; 13) în cercul Teregova: Pa
triciu Drăgălina, profesor diriginte la in
stitutul pedagogic dieoesan în Caransebeș ; 
14) în oercul Domașnia: Ilie Curescu, lo
cotenent în pensiune și preșenite al comu
nității de avere în Caransebeș; 15) în oer
cul Mehadia: Vasilie Segercean, prim fores
tier în Orșova ; 16) în cercul Prigor: loan 
Sirbu, din Rudăria; 17) în oeroul Bozoviciu 
George Bogoeviciu, esactor la fundaț’unea 
„Gojdu14 în Budapesta; 18) în ceroul Bi- 
seriea-albă: Dr. Aureliu Novac, advocat 
în Biserica-albă; 19) în oercul AlibunarI: 
Petru Tisu advocat în Panoiova.

Pe teritoriul consistoriolui aradan au fost 
aleși următorii d-nl: In oeroul Arad Ro
mul Ciorogariu profesor în Arad. In oeroul 
Radna Teodor Ceontea profesor în Arad. 
In ceroul Giula Dr. Nioolau Oncu directo
rul institutului „ Victoria14 în Arad. In oer
cul Vilagoș Aurel Suciu advocat în Arad. 
In oeroul lonopolea George Feier advooat 
în Boroșineu. In oeroul ButenI Petru 
Truța advooat în Arad. In oeroul HălmagI 
Dr. Constantin Groza medio în Gurahonț. 
In oeroul Birchiș Dr. Eugiu Mocsonyi mare 
proprietar în Oapolnaș. In cercul Chisătău 
George Ardelean advooat în Timișâra. In 
oeroul Lipova Dr. Zeno Mocsonyi de Foen 
mare proprietar în Bulol. Iu oeroul Vinga 
Vioențiu Babeș membru academiei române.

In oeroul Timișora Paul Botariu advooat, 
în Timișora. In oercul B.-Comlos Dr. Nes
tor Oprean advooat în S.-Nioolaul-mare.

Din camera română,.
Ședința dela 12 Decemvre v.

D-l Dobrescu-Argeș vorbesoe în oontra 
prbieotului de adresă. Trecând la cestiu- 
nea Metropolitană, oratorul bioiuesoe pur
tarea membrilor Sinodului. Vorbesoe de 
neregularitățile, oarl s’au petrecut în aoâstă 
afaoere. Este de părere de-a se revisui le
gea sinodală, și să se facă un Sinod din 
clerul mirean și din laiol.

D-l Dobrescu trece apoi la învățătorii 
de sate, oestiune asupra căreia insistă forte 
mult. Asupra acestor puncte prinoipale, 
(jice d-sa, mesagiul nu vorbesoe nimio și 
nu promite nici o îndreptare, de aseme
nea nu se găsesoe nimio ou privire la re
forma impositelor, în oestiunea islazurilor 
și altele.

D-l Gorgos vorbesoe despre defectele 
sistemului electoral din România și imita
rea puterei executive. Art. 31 din Consti- 
tuțiune, cjioe, e o simplă ficțiune. In loc 
de trei puteri în Stat, oea judeoătoresoă, 
legislativă și eseoutivă, nu avem deoât un‘* 
singură; pe oea eseoutivă. Trebuesoe ou 
totul lărgită inamovibilitatea magistraturei 
ți vă declar, oă cu tâtă inima aprob partea 
din Mesagiu ou privire la aoest punct.

Oratorul face apoi istorioul alegerilor 
și oonohide, oă tote resultatele alegerilor 
au fost întotdâuna pur guvernamentale. Dă 
esemplu ultimele alegeri, în cari conserva
torii, după 7 ani de guvernământ, nu au 
reușit să ia un loo în parlament. Orato
rul atribue aoest luoru sistemului greșit 
eleotoral.

D-l Gorgos se deolară părtaș al su
fragiului universal și al representărei mi- 
noritățildr în parlament. Numai ast-fel se 
va face să dispară anomaliile electorale de 
pănă aoum.

Oratorul oere ca actualele Corpuri Le- 
giuităre să oonvboe constituanta pentru re> 
visuirea Constituției și proclamarea votu
lui universal. Să facem noi acâstă re
formă democratică, oăol dâoă o vor face 
alții, puterea partidului liberal e perdută. 
(Aplause).

D-l V. Kogălniceanu deolară, oă e de- 
moorat constituțional. A rămas uimit, anul 
treout, de sgomotul ce se făoea în jurul 
legendei alegerilor libere ; pănă și Anglia, 
țara clasică a constituționalismului, trebue 
să fi rămas uimită de așa 4'-sa libertate 
electorală din România. A surprins pe totă 
lumea, că din partidul conservator, un par
tid mare, ou un treout istoric, dela Unire 
încoce ou rădăcini în țâră, nu a putut pă
trunde uiol un partisan. Faptul acesta e o 
dovadă sdrobitore oontra afirmațiunii, că 
alegerile au fost libere.

Vorbitorul (mereu întrerupt) părăsesoe 
subiectul libertății în alegeri și trece la ad
ministrația Dobrogei, pentru care oere drep
turi egale ou cele ale României. — Ședința 
se ridioă.

Ședința dela 13 Decemvre.
înainte de a întră în ordinea cjilei, 

d-l Politimos întrâbă pe primul ministru, în 
vederea cărui drept representantul Papei 
la Bucuresol în loo să se întituleze arohi- 
episoop, a primit titlul de Metropolit. D-sa 
întrâbă de asemenea deoă este adevărat, 
că s’au început tratări pentru înființarea 
altor două episcopate catolice: la Galați 
și Craiova.

D-l P. S. Aurelian, președintele consi
liului, deolară, că Monseniorul Hornstein e 
arohiepiscop catolic, âr nu Metropolis Intru 
cât pnvesce oestiunea episcopatelor despre 
oare vorbesoe d-l Politimos, președintele 
consiliului spune, că ’ministrul oultelor va 
da peste trei c|Ge răspunsul cuvenit.

D-l Politimos se deolară satisfăcut de 
răspunsul guvernului și camera întră în 
ordinea cjilei.

Românii din Ardei în 1733.
In numărul din urmă al „Convoi bi- 

rilor literare14 (Nr. 12 din 1 Dac.) s’a pu

blicat un studiu de d-l G. Bogdan-Duioă, 
despre o statistică a Românilor ardeleni, 
făcută în 1733 de episoopul Ion Inoc. Clain, 
ou ajutorul oierului său. Statistica aoâsta 
este, după cum afirmă autorul, întâia sta
tistică făcută în Ardeal de Români și având 
în vedere numai pe Români. Cu privire la 
numărul Românilor, și la distribuirea lor 
în diferitele ținuturi ale Ardealului, aflăm 
în studiul în oestiune următârele date:

„După calculul meu, făcut pe teme
iul oifrelor lui Clain, poporul român, din 
Ardeal era concentrat la 1733 în următorul 
chip:

" - • •Neounosout numărul loouit din 15

Locuitori. Localități.
1 — 25 Români S0 aflau în 821

25-50 fl A fl fl 725
50-100 n îl îl 376

100 -200 a w fl fl 114
200—300 a

ii
A fl jj 19

300 -400 m
ii
A fl n 3

400-500 •n A fl n 2
500-600 a A fl A 2
600-700 a fl fl fl —
700-800 a fl n A 1

Suma totală . . 2078
Looalitățile cele mai populate erau: 
ou 700— 800 loc. rom. Rășinarul;
ou 500—600 „ „ Săliștea (lângă

Sibiiu) și Bărgăul;
cu 400 —500 loo. rom Câmpenii, Jina 

și Arieșul-Mare-,
ou 300—400 Ioc. rom. Vidra și Avrigul; 
cu 200—300 loo. rom. Maier, Bebrișora, 

Mocodu (în părțile Năsăudului); Sadu, Boița, 
Vestemul, Gurarîului, Orlatul, Sibielul (în 
părțile Sibiiului); Zlatna, Bistra (în Munții 
Apuseni); Sas-Sebeș, Apoldul-Mic, Șaldorjul, 
Orăștia; Săcădate, Porcești, Bacovița (despre 
Făgăraș) și Deva.

Brâu așa-dâră abia vre-o 26—28 lo
curi, in care poporul român era mai bine 
concentrat; în Nord patru; în Sud trei-spre- 
cjece, adeoă cele mai multe; în Vest, în 
munți, cinci; pe Murăș și ținuturile lui, în 
partea vestică, cinol.

Looalitățile numite sunt tâte așezate 
în munți ori în pâlele lor. ori aprâpe de 
ele. Valea Murășuluj este 6® altă parte cu
noscută ca un drutn ^e pr°£res Pentru po
pulația română, căreia ne ai°l ”, deschi
seseră calea in mare parte prădările Tur
cilor și pustiitorul foo al răsboiulu’-

Caracterul național al comunelor Clain 
il insâmnă lămurit, indicând, care-i sat român, 
valachicus, care-i loc mixt, mixtus. Bl a con- 
scris 1249 comune române și 829 mixte. — 
Datele privitore la Țâra Bârsei lipsesc în 
statistica lui Clain.

©oncuB’S UiteB’ar.
Conform decisului 25 din ședința a 

doua a adunării generale ordinare dela 9 
Mai n. 1896 și oonform punctului II din 
raportul general al oomitetului, esoriem 
prin aoesta premiu de 100 fl. v. a. pentru 
cea mai bună carte românâscăf menită ca ma
nual în șcâla poporală, din orl-oe ram al 
învățământului, ou termin de concurs pănă 
la 1 Sept. n. 1897, pe lângă următorele 
condițiunl:

1) Cartea să conțină întreg materia
lul de învățământ al ramului respectiv. 
2) Cuprinsul să nu fiă vast, dâr împărțit 
în grade conoentrioe; să fiă espus în stil 
clar și concis, âr ortografia să fiă a aca
demiei. 3) Lângă manusoriptul soris în trei 
esemplare anonime, să se acludă o cuvertă 
sigilată și provăcjută cu un motto, care să 
conțină înlăîntru numele autorului. 3) Drep
tul de proprietate se va regula special în- 
între reuniune și autor. 5) Manuscriptele 
să se trimită la adresa preș, reuniunii în 
Arad, cel mult pănă la terminul sus 
amintit.

Arad, din ședința ordinară a comi- 
tetutui central, ținută la 5 (17) Dec. 1896.

Teodor Ceontea, Nicolae Ștefu,
președinte. secretar I.

ULTIME SOIRI.
Bucuresol, 28 Decemvre. Minis

trul de esterne Scorțesou a decla
rat acj.î în Camera între aplause, că 
raporturile României cu Rusia sunt 
escelente; România înse stă în cele 
mai bune raporturi și cu tote cele
lalte puteri.

BucurescT, 28 Dec. Mareșalul 
Basarabiei, șeful nobilimei române, 

d-l Ion Catargiu, a încetat din vieță 
la Chișineu.

Belgrad, 27 Dec. Scupștina vo
tând o lege, prin care modifică pro 
cedura civilă în contradicție cu con
stituția, Regele a refusat se sem
neze acâstă lege, ca fiind neconsti
tuțională. Ministrul de justiție a pu
blicat atunci discuția confidențială, 
ce a avut loc la palat și a ata
cat conclusiunile ei. Aflând, afară 
de ac6sta, eă Scupștina are se vo
teze prin aclamațiune o altă lege 
asupra băncilor ipotecare, de ase
menea contrarie constituției, Regele 
a cerut retragerea ministrului de 
justiție. Ceilalți membri ai cabine
tului s’au declarat solidari cu cole
gul lor și și-au oferit demisiunea 
Regelui, care a primit-o. Discuțiu- 
nile ce domnesc în partidul guver
namental ar face, de altmintrelea, 
îndoiosă votarea budgetului.

BucurescT, 28 Dec. Comisarul 
Ionescu, din Iași, a găsit Vineri la 
Harnagea cassierul necredincios dela 
epitropia S-tului Spiridon, suma de 
60,000 de lei. Se crede, că restul 
de 90,000 sunt ascunși în Bucuresci. 
S’a descoperit, că Harnagea, care 
era și cassier al secțiunei de Iași a 
societății pentru învățătura poporu
lui român, a furat și d’aci 1100 
de lei.

Belgrad, 27 Dec. D-l Simici, 
ministru la Viena, a fost chemat la 
Belgrad pentru formarea unui ca
binet nou. Foștii miniștri rămân în
sărcinați cu espedierea afacerilor.

Sofia, 26 Dec. In procesul 
Stambulov, martorul Sabine Ema- 
nuelovici, la care locuia Boni, de
clară, că aceBta luase un tovarăș 
de odaiă anume Mihal Karterw (?) 
și care nu era altul decât Halin. 
Armurierul Simoni confirmă, că re
volverul găsit a fost cumpărat de 
Tuffekciew. Trei doctori esperți sunt 
de părere, că Stambulov avea încă 
deplina sa consciință, în cursul ce
lor două 4fle după asasinat. Ascul
tarea martorilor s’a terminat. Luni 
vor începe pledoariile.

Istoria unui mărgăritar. Diu Viena 
se anunță: In luna Decemvre a anului 
1885 se întâmplă în Viena o spargere la 
argintăria Granichstădten și s’a furat mai 
multe obieote scumpe în preț de 250,000 
fl. pilele aceste din întâmplare dădu în 
urma unui mărgăritar, care a dispărut cu 
ocasiunea furtului din 1885. Un argintar, 
cu numele Goldschmid, a venit din Paris 
la Viena ou bijuterii de vândut, aci el 
făcu cunosoință cu proprietarul prăvăliei 
Graniohstădten. Acesta, oând Goldsohmid 
îl arăta o sculă scumpă, recunoscu în ea 
un mărgăritar adevărat, care odată era pro
prietatea lui. Mărgăritarul avea un semn, 
și anume la o parte era puțin sgăriat. Po
liția a făcut cercetare și i-a succes a afla 
că mărgăritarul pănă acum numai a fost 
proprietatea mai multor argintari din Eu
ropa ; âr cel din urmă proprietar este un 
giuvaergiu din Peusilvania, care nu scie 
să spună, oum a ajuns mărgăritarul în pro
prietatea sa.

Ban eseinplu. Tatăl cătră copil: „Eu 
m’am convins, oă tu de multe-orl umbil 
ou minciuna. Asta nu’ml place. Trebue tot- 
dâuna să spui adevărul44. — Copilul: „Tată, 
nu sciu cine e lâ p6rtă!“ — Tata: „Mergi 
de vedl, oine e! și deoă întrâbă de mine, 
spune-i, oă nu’s acasă!14

Esamen juridic: — „Să admitem ca
șul d-le, că aveți drepturi eventuale asupra 
unei importante suocesiunl. Ce veți faoe 
în general înainte de-a o dobândi?14

— «Voi face datorii!14

Proprietar: KBa*. Sfiuirețiaoau.

Redactor responsabil: Gregariii stâlaiioî»..
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Cisrsu!! la bursa îSiin Vâeraa.
Din 28 Decemvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.35
Renta de cordne ung. 4% . . • 99.05
Ijnpr. 09.il. fer. ung. în aur 41/2% . 122.90
Isapr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% 101.10
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 97.40 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.40 
Imprum. ung. ou premii .... 150.50
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin. 137.— 
Renta de hârtie austr..........................101.35
Renta de argint austr..........................101.45
Renta de aur austr...............................120.90
Losurî din 1860 ......................... 143.—
Aoții de ale Bănoei austro-nngară. 934.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 412.—
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 374.—
Nftpoleondorî................................... 9.53y2
Mărci imperiale germane ... 58 90

London vista . .........................120.—
Paris vista.................................. 47.55
Rente de oordne austr. 4°/0. . . 100.80 
Note italiene .... . . 45.35

CursasE pieței
Din 29 Decemvre 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.46 Vend. 9.49 
Argint român. Cump. 9.43 Vend. 9.43 
Napoleon-d’orl Cump. 9.50 Vând. 9.53 
Galbeni Cump. 5.65 Vând. 5.70
Ruble rusescl Cump. 126.— Vând. —.— 
Mărci germane Cump. —.— Vând. —.— 
Lire turoesoi Cump. —.— Vând. —.— 
Boris, fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei * a 

5 cr. se potH cumpăra în 
librăria Nicolae CiurciL

Antreprîse de pompe funebre 
ZEL TuLtsefe-

Si*așov, Strada Porții Ur. £2.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbâdeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mdrte, așe4ămentul 

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

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

Fabricarea propria a tuturor sicrîurîlor de leMHfi, de 
metal și imîtațium de metal și de lemn de ștejaesi.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representauță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vânet, 
pentru copii; precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt si ieftin, i a u 
asupra-mi și transporturi de morți in ’străinătate.

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

La cașuri de morte a se adresa la
E. Tutsek.

-

■»
Amnciun
(inserțimi și reclame)

Swire'Sai a se sdresa subscrise 
adminlstrațiuni, in cașul pu-

biicării unui anunciu mas mult 
die odată se face scădement; 
care cresce cu cât pubEscarea 
se face mai de multe-crt

Administr. „Gazeta Trans.“

XdCesBXLl tiezniriitoi
pe liniile orientale ale căii forate de stat r. u. valabil din 0 Octa EOSSb

CCascerdea — <$șoi’Iieiu — ISegSa.-săsese.

Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

Tren 
mixt.

Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

Tren 
de 

person.

Tren
mixt

Tren 
accel.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persdn.

Viena . .10 — 8.05 8.05 2 00 pl. . sos. 1.55 1 55 7.20 6.20
8.30 2.15 5.45 9.15 Budapest a ’ 7.- 7.40 1.50 8.10

11.21 416 5.10 9.02 11.19 Szolnok
P.-Ladâny. • 3.37 5.31 11.44 4.28

1.33 5.48 8.00 11 33 12.47 %0 L 1.19 3.56
2.37

10.03 2.17
3.42 7.08 1.48 2.11 sos.l Oradea-mare . (P1- 11.04 8.43 11.32
3.58 7.15 1.22 2.06 2.18 pl . 1 Isos. 10.44 8.00 2.31 8.38 11.17
4.38 7.43 2.19 3.03 2.50 Mezo-Telegd * h 10.07 7 10 2 01 8.11 10.42
5.20 8.18 3.32 3.45 3.26 Rev . . . 9.30 6.13 1.34 7.46 10.08
5.43 3.51 4.06

4.53
Bratca . .
Ciucia . .

9.10 5.38
12.52 7.08

9.50
6.32 9.07 b. 13 4.17 8.32 ^5.49 9.19
7.16 9.87 6.14 5.32 4.50 B.-Huiedin 7.54 4.59 12 20 6.39 8.37
8.07 7.32 6.24 0 Ghârbău . • . A 6.54 3.18

5.23
tr.pers.

7.37
8 34 10.37 8.21

8 40
9.09

6 59 5 55 SOS. 1 Cluștu . . 1 pl. 6.13 2 23 11.01 7.-
8.49
9.06

Tr. prs.
11.10
11.27

2.17
2.52
4 45

6.11
6.27

• 1 Ljj. 5.24
5.02

10 45 6.45
6.27

■ 1
F Apahida . A

4.35
4.03

10.12 12 30 10.40 7.27 Ghiriș . .
Cucerdea .

Tr. exir. 3.37 9.23 2.55
2.25

5.12
10.42 12.57 11.25 5.39 7.50 3.06 8.49 4.33
11.01 109 11.49 6.08 Uiubra . . țu

Să 2.49 2.08 4.27
11.09 1.16 11.59 6 19 Vințul de sus O) - 2.41 2.00 4.20
11.31 11.40 12.29 6.57 8.17 * Aiud . . • SA 2.17 8.23 1.38 3.59
11.48 11.55 12.55 7.30 8.33 80S. |

Teiuș . . 1 pl.
os.

3.36 1.55 8.06 1.17 3.38
12.05 1.30 8.38 pi. î Îs 3.18 1.29 12 57 3.06
12.33 2.08 Crăciunel . • 4. 12.55 12.32 2.40
12.47 2.27 9.09 Blașiu . . 2.48 12.40 LI.59 2.26
1.18 3.11 Y* Micăsasa . 12.01 11.28 1.54
1.34
2.13

3.31
3.46

9.42
9.44

sos. |
pl. ( Copșa-mică !■pl.

os.
2.15
2 12

11.41
11.14

11.10
11.05

1.35
1.01

2.32 4.08 9.59 C’ Mediaș . . 10.55 10.48 12.45
3.04 4.45 10.22 Elisabetopol A

1.40 10.21 10 18 12.16
3.40 5 27 10.51 Sighișâra . 1.06

12.52
9.42 9.43 11.33

4.03 6 12 11.12 Hașfalâu . 9.12 9.19 11.16
5.34 7.50

837
12.26
12.58

Homorod . 11.54 7.45 7.38 10.03
6.12 Agoștonralva . 7.02 7.22 9.25
6.41 9.07

9.40
1.15
1.34

Apsța . . 11 11 6.36 6.48 9.01
7.16 Jj’eldiora 5.58 6.33 8.28
8.- 10.25 2.09

2.19
SOt. ț
pl. 1 Brașov . . . { pl. 10.10 5.08 5.57 7.48

3.55 11.— ls■os. 10 05 5.20 9.08
4.40 12.26 3 01 Timiș . . A n 9.39 4.14 5.20 8.28
5.10 1 11 3.31 ¥■ Predeal 1«Ol 9.12 3.32 4.14

3.32 8.01
12.00 8 30 9.30 SOS. Bucuresol . . pl. 5.35 9.15 3.15

&hiriș— Tui*da
tren 
de 

persdn.

tren 
mixt

tren
mixt

tron 
de 

persdn.

tren 
de 

persdn.

tren
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

7 33 11.- 10.305.- 10.21 1 Ghiriș........................ £ 5.05 3.20 9.12
7.53 11.20 5-20 10.41 9 Turda ........................ I 4.45 10.10 3.00 8.52

©epsa-anică — ®8bibi — Awig — BPăgărai
tren 
de 

persdn.

Tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

tren
mixt

tren 
mixt

Tren 
mixt

tren 
de 

persdn

tron 
de 

persdn.

2.20 4.45 11.55 7.10 pl. Copșa mică . sos. □ 9.34 3.05 6.25 12.35
3.57 6.35 1.25 8.50 313 Ocna . . . 8.11 1 27 5.07 11.01
4.19 7.01 1.48 9.15 3 39 ins. 1 Qîhî'îv fpl. 7.44 12 57 4.40 10.30

4.34 2.05 î ol. 1 0IO11U • . . 1 80S. 7.29 ca 8.57
6.16 3.58 Avrig . . . 6.02 31 î_

țr 2 7.16
8.42 6.35 9 80S. Făgăraș . . pl. 3.28 ei a 4.30

S â m e a* i a (P i 811) — Bfl o ii e <1 o r a
tren
mixt

tron
mixt

tron 
mixt

tron 
mixt

trenu
mixt ii

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

4.25
4.48
5.23 1 Simeria.........................

Oerna.............................
Hunedora.................... i 10.25

10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

8.34
8.14
7.45

Krasov— JKărneștI
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenti 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.55 J Brașov ........................
Zernești........................

S
1

7.44
6.20

1.29
12.056.36

Tren
mixt

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn

2.30 8.10 3.11 10.59
3 19 8.51 3.52 11.40
412 9.37 4.37 12.26
5.12 10.27 5.26 1.14
B'40 10.42 5.36
7.14 12.16 7.14 9

pl. Cncerdea . . sos.
Ludoș . . .
Cipău . . .

sos.) / pl.
pl, j Oșorhei . . isos
sos. Eegh.-săs.. . pl.

Notă: Orele însemnate în stânga stațiunilor 
însemneză ârele de nopte.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu
mixtu

7.45 2.36 8.31 12.42
7.02 1.58 7.38 9.59
6.28 1.19 6.55 11.01
5.34 12.25 5.50 9.54

9.20 5.04 9.35
«A 7.54 3.30 8:05

;VB ureș-Lvaduș — SBintrița
4.-
5 03

? 9.K
|10.2f 
rl2 41 
» 1.5^ 
ș 3.05
ș 3.41 
?■ 4 5E

• 4.2C
5.35

«s *
! di

<< o >

Mureș-Ludoș ....
Zau . . ....................
Țagn-Budatelio . . .
St. Mihaiu de câmpie
Lechința................... ....
Ș.-Măghiăruș ....
Bistrița........................

1 J
6.46
5.49

7.21
6.24

2 hj ti* p 
g 5 B
px

9.40
8.46
7.43
6- 2
5 55

6 48
7 38
8.33
9 07
9.59

g jș.n t..™ *
j-j
£ 3 
d a

4.50 
3 44
2.48
2.01
1.16

Arad — Timftșora
6.20
7.08
8.01

12.47

11.25
12.15

1.10
8.47

5.

5.10 i

p

5

Arad ........................
Vinga........................
Tiinișora....................
Seghedin........................

6

6 05

10.43
9.42
8.20
2.30

3.44
3.01
2,_

10 05

10.551
6.14
7.39

12 27 (

10.11
9.10
2.15

S i 1» i i ii — i »> st s» <0 i e. ©dorfoeiw-seewesc.
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixiii

trenu 
mixtă

5.30 2.15
2.27
2.51

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

7.10
6.57
6.36

9.20 3 22 11.08
11.48

1.59

Sighișora . . . 
Hașfaleu . . . 
Odorhein-săcuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

5.42 9 07 3.54
6.06 8.46 6.20

sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negresunt a se oeti de sus în jos, cele însemnate în drâpta de jos în

^Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


