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Din causa sfintei sărbători de mâne diarul 
nu va apără până Sâmbătă săra.

Politica nănașuiui.
Brașov, 1 Februarie v.

Mâne, în cflua întâmpinării Dom
nului, se va severși în catedrala bul
gară din Sofia ceremonia botezului 
prințului Boris.

Bucuriă domnesce în tâtă Bul
garia din acest incident, bucuriă, 
pentru că ferbintea dorință a Bul
garilor, de-a se împăca erăși cu Ru
sia, s’a realisat prin aceea, că Ța
rul Alexandru III al Rusiei a primit 
se fiă naș micului prinț Boris, care 
trece la religia ortodoxă resăritână.

De dece ani încoce Bulgarii au 
dus’o reu cu Rusia. Guvernul Țaru
lui privea morțiș în principele Fer
dinand de Coburg un usurpator al 
tronului bulgar, privea alegerea lui 
ca anticonstituțională, și prin ur
mare ca nevalidă. Din causa acâsta 
Rusia s’a opus pănă acuma recu- 
noscerii prințului Ferdinand de Co
burg ca domnitor al Bulgariei ales 
de Sobraniă în puterea tractatului 
dela Berlin. Intru atâta s’a fost stri
cat prietenia cu Rusia, încât acesta 
ș’a fost rechiemat și agentul diploma
tic dela Sofia, și de multă vreme nici 
nu mai susținea raporturi diploma
tice cu guvernul bulgar.

T6te acestea acum de-odată s’au 
schimbat ca prin farmec și ceea ce 
n’a putut se dobendescă Metropoli- 
tul Clemente cu deputăția, ce s’a 
fost dus astă tâmnă la Petersburg, 
ca se depună o cunună pe mormân
tul răposatului Țar, a dobândit prin
țul Ferdinand prin jertfa ce a adus’o 
Bulgarilor, dându-șl învoirea la con
vertirea religiâsă a fiului său. Rusia 
este ârăși împăcată cu Bulgaria și 
ca dovadă viuă despre acesta va fi 
aclamat mâne cu însuflețire de în
treg poporul din Sofia generalul ru
sesc, care va representa pe „tătu- 

cul“ și nașul puternic de lângă Neva 
la marea solemnitate a botezului 
prințului moștenitor.

Și nu putea Alexandru III se 
facă casei princiare bulgare un dar 
mai irumos ca naș, decât este con- 
semțemântul său pentru ca în sensul 
tractatului dela Berlin Sultanul să 
recunăscă pe principele Ferdinand 
ca domnitor al Bulgariei.

Bulgarii, cari ved în grația Ru
siei un talisman pentru viitorul lor, 
pot fi deplin mulțămițî cu acâstă 
schimbare a lucrurilor. Nici că este 
puțin lucru dâcă ne vom reaminti, 
că răposatul ministru - președinte 
Stambulow pentru ca să facă posi
bilă căsătoria principelui Ferdinand 
cu fiica catolicului duce de Parma, 
a trebuit să forțeze revisuirea cons
tituției, care prescriea, ca copii prin
țului domnitor să fiă crescuți în re
ligia ortodoxă răsăritenă. Numai ast
fel s’a putut ca prințul Boris să fiă 
botezat în religia catolică.

De aci și pănă la religia orto
doxă este un mare pas, care n'are 
decât să fiă completat decă prințul 
de Coburg va primi sfatul ce i-1 dă 
organul lui Bismarck, și va trece și 
el însu-și la ortodoxiă.

întrebarea cea mare este, decă 
prințul bulgar nu va trece astfeliu 
și printr’o altă metamorfosă, care 
să fiă bine venită politicei puterni
cului nănaș. Acesta îșl va aduce 
aminte cu multă plăcere de acele 
vremuri când armata bulgară era 
comandată de oficerl ruși, și mi
niștri rusesc! conduceau afacerile 
statului bulgar. Ore să se mai reîn- 
târcă vre-odată acele vremuri ?

Unii sunt de părere, că nu se 
vor mai reîntârce, că Bulgaria de 
astăflî, pățită și întărită în consciința 
independenței sale, nu mai este Bul
garia de odinioră. Ba mai mult, (Țc, 
că în realitate principele Bulgariei 
n’are să mulțămâscă recunâscerea lui 
împăratului rusesc, ci acelei politice 
a marelor puteri, care totdeuna au 

disputat Rusiei dreptul de-a ocupa 
în Bulgaria o posițiă privilegiată.

Timpul va arăta întru cât aceste 
speranțe și presupuneri au fost în
temeiate, precum și decă prințul 
Ferdinand va sci să păzâscă ca nu 
cumva îmbrățișarea Rusiei să su
grume autonomia bulgară și astfel 
politica nănașului să reușâscă a pa- 
ralisa politica, care tinde a asigura 
libertatea și independența popârelor 
balcanice.

CRONICA POLITICA.

— 1 (13) Februarie.

S’a vorbit mult în 411®!® din urmă 
despre o eventuală prelungire a pactului 
eoonomic și financiar dintre Ungaria și 
Austria încă pe un an, din oausa, că trac- 
tările pentru reînoirea lui dau de prea 
multe piedeol. Foile oficiâse din Viena 
desmint soirile din urmă susțiind, că trao- 
tările se continuă în scris, âr in ce pri- 
vesce soirea dintâiti despre prolungire, una 
din foile pestane publică următorea părere 
a unei oapaoitățl economice: „Traotările 
pentru pact nu vor fi amânate, și nu va fi 
prolungit pactul actual. Nu e nici o lipsă 
de a se amâna traotările dintre cele două 
guverne, de ore ce cu privire la cestiunile 
principale înțelegerea deja s'a stabilit, și tote 
scirile contrare servesc numai pentru a 
moungiura o manifestare înaiute de vreme 
a opmiunei publice. Pertractările dietale 
însă — dâcă nu oum-va Banffy va voi să 
disolve camera din altă causă și cu altă 
țintă — nu se amână de aceea, fiind-că 
guvernul scie bine, că de majoritatea de 
acjl pote dispune necondiționat în intere
sul primirei oil-și-cărei învoell, dâr are 
destulă causă de-a nu 6e încrede, că o 
nouă dietă ar fi gata să facă asemenea.

*
„Bud. Hirlapu de eri aduce scirea, că 

alaltăerl s’a ținut un oonsibu ministerial, 
în care să se fi desbătut cestiunea disol- 
vărei camerei. Numitul 4>ar afirmă, că ma
joritatea miniștrilor este pe lângă disolvare, 
deorece între împrejurările de față, pănă 

în Martie o. nu se pot fini desbaterile pri- 
vitore la buget.

*
„Pol. Corr.u primesce din Roma soi

rea, că Papa se ocupă de present ou 
scrierea unei enciclice, cătră catolicii din Un
garia, care va fi publicată ou ocasiunea ser
bărilor milenare în luna lui Mai.

♦

Alaltăerl s’a deschis parlamentai ea
gles, ou oare ooasiune lord-oancelarul a 
oetit un mesagiu, al cărui conținut în 
esență este următorul: ^Guvernul engles în 
înțelegere ou cel franoes s’a învoit asupra 
modalităților, cari au de scop asigurarea 
independenței regatului Siam. S’a statorit 
din partea comisarilor esmișl linia mărgi
nașă între India și Afganistan (Anglia și 
Rusia). E de sperat, că în ourând se vor 
aplana și neînțelegerile dintre Anglia și 
Republica nord-amerioană privitor la ces
tiunea Venezuelei. Sultanul a primit refor
mele pentru Armenia Ia insistența Suvera
nilor Rusiei și Angliei și a președintelui 
republioei Franoiei. Făță ou incidentele din 
Sudul Africei e de amintit, că J&iiger, pre
ședintele Transvaalului va trebui să apre- 
oieze plângerile îndreptățite ale majorității 
locuitorilor din Transvaal. Espedițiunea con
tra Așanților a decurs norooos. Se amin- 
tesce in fine îu mesagiu despre mortea 
prințului de Battenberg, despre succesele 
espedițiunei Chitrale, îmulțirea și îmbunătă
țirea armatei și starea economică.

♦

„Agenției Ștefani* i-se anunță din Cons- 
tantînopol, că conducătorii revoluționarilor 
din Zeitun au primit următorele oondițiunl de 
supunere: 1. Estradareaarmelor. 2. Amnes- 
tiă generală pentru indigeni, afară ,de unii 
criminali. 3. Apreoiarea rugărei poporațiu- 
nei privitor la relaxarea dărilor. Numirea 
unui guvernor creștin. Tot-odata se anunță, 
oă ambasadorii streini vor cere dela Portă 
o declaiațiune, privitor la siguranța perso- 
uelor și averile revoluționarilor, și consulii 
în înțelegere cu autoritățile vor regula re- 
patnarea insurgenților.

FOILETONUL „MAZ. TRANS.“

Horoscopul.
(O istorie misteriosă de Otto Moser.) 

(Fine)

— „June nobil14, 4is® Italianul, „ste
lele au răspuns la întrebările mele. Cu tâte 
aceste nu soruta viitorul, ce îți este învălit 
într’un nor întunecos; și e mai bine, dâcă 
norul acela nu se va desvăli nici o dată 
înaintea ochilor d-tale11.

D-l de Rosenberg apuca păharul și-1 
goli păuă în fund.

— „De ce atâtea ceremonii domnule 
Doctor?u c^ise el și se încercă a rîde silit. 
„Vorbesce sincer, eu nu mă tem, chiar și 
dâcă ar fi vorba despre capul și gâ
tul meua.

— „E o fatalitate — nu întreba mai 
înoolo domnule14.

— „Mă va omorî un dușman, său 
dâr mă amenință vr’un ucigător?14

— «Nici una nici alta, domnule de 
Rosenberg. Mână de om nu-țl va faoe nici 
un rău14.

— „Răspunsurile d-tale sunt chiar așa 
de enigmatice ca și sciința d-tale*4, 4IS® d-l 
oastelului rîcjend14. VorbescI despre o fatali
tate și totu-șl mâna omenilor să mă cruțe ? 
Deci așa voiu ajuDge adânci bătrânețe, pănă 
când de-o dată mă va surprinde mdrtea?44

— „Nu întreba mai încolo, e un joc 
nefericit!14 41S® astrologul cu voce blândă și 
aprâpe rugătore.

— „Și decă ar fi sentința mea de 
morte, pronunță-o! Ge au precjis stelele 
despre mârtea mea? Spune-mi cuvânt de 
cuvânt11, stăruia tinărul oavaler de Rosen
berg. „Cred, că sentința ne va mări vese
lia și ne va face să reounâscem, că arta 
astrologică este o artă nesigură11.

— „Așa voescl, deci ascultă, ce-țl 
vesteso stelele14, cfi30 Italianul, „de astăcjl 
în trei 4'1® ai s6 mori, și oausa morții d-tale 
are să fiă un leu11.

Un rîs general fu respunsul la acesta 
prediceie la aparință bizară.

— „Ce 4icI d-ta, un leu?11 repeta d-l 
de Rosenberg „cum s’a putut rătăci un ase
menea animal african în țâra Boemiei, 
spre a face adevărată prorocirea d-tale“.

— „Nu eu am vorbit, ci stelele prin 
mine11, răspunse Seni. „Și mie îmi este în
tunecat și neînțeles cuprinsul horoscopului, 
însă pe ceriu a stat ast-fel clar și lămurit, 
și eu vesteso numai ce am cetit14.

Horoscopul produse mare veseliă în
tre membrii societății de vânat.

— „Un leu să-l omore pe el“, strigă 
nobilul de Hertzan. „Adevărat, că e bună 
glumă. Măcar dâoă ar fi fiă-care prorocire 
așa de inocentă ca asta11.

Astrologul ascultă observările nobili
lor, făr’ de-a 41C® un singur cuvent. După 
un timp scurt, în care glumele asupra mi
nunatei prorociri nu încetasără, Seni se re
trase în odaia sa.

Când în diminâța următâre sooietatea 
de vânat se pregătea de plecare, Seni îm
preună ou călăuzul său dispăruseră de 
mult.

Dâmna Elisabeta de Rosenberg, mama 
stăpânului castelului, a unicului ei copil, ou 
oare la donat pe sooiul său oă4ut în lupta 
dela „dâlul alb“ lângă Praga, au4i des de 
diminâță dela servitorii casei despre pro

rocirea înfiorătâre a străinului, și inima ei 
tremura de frică și de grdză. Neprobabili- 
tatea, oă un leu va stinge viața iubitului 
ei fiu, nu o putuse linisci, căci la vânăto- 
riă putea se faoă tot aceea un urs, un 
mistreț seu un rîs înfuriat. Ea grăbi în 
odaia fiiului ei, oare toomai se îmbrăca în 
haina de vânat, și-1 conjură oa să nu ia 
parte la vânătoriă, dâr tînărul nobil rîse 
de îngrijirea mamei și dise, oă Italianul 
cu sentința sa a avut de soop numai o 
glumă, pentru de al face ușor ore4ător și 
de al mfrica. După-oe rugarea mamei nu 
ajuta nimio, dâmna de Rosenberg pe basa 
dreptului ei părintesc îl provâcâ să-i dea 
ascultare fiiul ei, însă cu respeot profund, 
și în mod precis el refusâ aoâstă.

— „Consoțn mei m’ar țină de fricos 
și femeietio, și eu ași fi batjooura lor pen
tru tot-dâuna. De aceea iartă iubită mamă 
neascultarea mea, oăol în atare cas trebue 
să resping temerile tale. Chiar și dâoă 
s’ar afla vre-un leu în pădurile nâstre, des
cendentului d-lor de Rosenberg nici atunci 
nu iar fi permis a să retrage dela vână- 
t6re“.
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Afacerea Pulszky.
Afacerea Pulszky a intrat într’un sta

diu ou totul nou. Prin faptul, oă Pulszky, 
oare în mod oficial fusese declarat ca smin
tit de minte și internat în oasa nebunilor, 
acum din ordinul ministeriului de culte a 
fost soos din oasa nebunilor și înohis în 
arestul proouraturei: cestiunea a luat o în
torsătură, dela care se speră, oă va revărsa 
multă lumină asupra stărilor de corupțiuue 
ne mai pomenită, oe domnesc astăc|î îu 
Ungaria.

Scandalul a devenit, în adevăr, un 
soaDdal european, oare precum constată 
aprdpe tote foile unguresoî din Budapesta, 
faoe națiunei unguresc! milenare o rușine 
oât se pdte de mare.

Ședința dela 11 Februarie a camerei 
a fost ooupată aprâpe numai cu aoâstă oes- 
tiune. Și a fost atât de furtuudsă aoâstă 
ședință, cum nu s’a mai vătjuț, cum spun 
foile budapestane, nici chiar cu ooasiunea 
desbaterilor asupra Douălor reforme bi
sericesc!.

Primul vorbitor, care a atins mai de- 
aprâpe oestiunea acesta, a fost Francisc 
Sima, care între altele îșl esprimâ indig
narea, oă într’o afacere atât de penibilă, 
deputatul Augustin Pulszky, oare e frate cu 
Carol Pulszky și oare în timpul acela era 
secretar de stat, acum nu se genâză de-a 
sta față la ședințele dietei și de-a vota și 
el pe față în cestiunea fratelui seu. La au- 
dul aoestorad erupse un sgomot asurditor 
din partea oposifiei, oare striga mereu: 
Așa este! Asta e obrăsniciă! Asta e imo
ralitate etc.

Mai sensatională a fost însă vorbirea 
contelui Iuliu Szapary, fostul ministru-pre- 
ședinte, care ridica cele mai grele învinuiri 
în contra guvernului și ceru, ca camera să 
desaprobe procedura guvernului din 1894, 
care fără autorisațiă parlamentară a chel
tuit bani pentru museul de bele-arte. El 
ceru cu stăruință cercetarea afaoerei prin- 
tr’o comisiă parlamentară, âr în cas con
trar să se desaprobe prooederea guver
nului.

Nu încetară bine strigările de „eljen** 
și furtunosele aplause, cu cari oposiția in- 
soți vorbirea lui Szapa-y, când se și ridica 
Alexandru Wekerle, al doilea fost ministru- 
președinte, oare polemisâ cu Szapary, între 
aprobările continue ale guvernamentalilor. 
El protestă cu energiă în contra cererei, 
de-a se face cercetare în causă prin o oo- 
misiă a parlamentului^-,-.

Discursurile ambilor foști miniștri au 
fost fârte pasionate. Cu deosebire Szapary 
a oondamnat în mod deosebit prooederea 
guvernului, care fără nici o autorisațiă a 
dat o jumătate de milion florini pe mâna 
unui om, cunoscut de tâtă lumea ca un 
om ușuratic.

După aoeste atacuri reoiproce între 
foștii ntiiniștri, a mai vorbit un singur de
putat, după care ședința s’a închis, er de
putății s’au depărtat cât se pote de agitați.

Cu lacrăml în ochi părăsi domna 
Elisabeta odaia fiiului său. De abia ajunse 
însă la scară și de-odată îi veni o ideă no- 
rocosă, oum adecă ar putea ea astringe pe 
fiiul său, ca se rămână aoasă.

Imediat se întorse la ușa, prin care eșise 
din odaia fiiului ei și cu-o apuoătură re
pede întârse cheia în zarul cel mare de 
fier, o trase afară și o ascunse în brâu.

— „Hola! Oe draou se întâmplă 
afară strigă din lăuntru tînărul nobil lo
vind cu pumnul în ușă.

— „Liniștesce-te fiiul meu**, răspunse 
nobila femeiă. „Insa-șl mamăta, neliniștită 
și îngrijită de binele tău, a încuiat ușa și 
a luat la sine cheia în păstrare. Jur pe 
Atot-puternicul Dumne4eu și pe Fiul seu 
unul năsout Isus Christos, că tu nu vei 
părăsi odaia acâsta, păn’ oe nu te vei su
pune voinței mamei tale**. Domna de Rosen
berg nu ascultă propunerile fiiului său, ci 
cobori în jos pe scară și trimise pe came
riera ei după eastelan. Sosind aoesta, ea îi 
împărtăși ce a făout, și îi ordonă să spună 
tot lucrul și ăspeților de vânat, rugând

Se prevede, că erl și astăcjl discu- 
țiunile oamerei asupra acestei afaceri vor 
fi fost încă și mai agitate.

*
Oe privesce înșelătoriile oomise de 

Pulszky, acestea sunt mai mari, de oum 
se afirma la început. Pănă acum s’a con
statat, oă ministrul de culte și instruc
țiune publică i-a pus la disposițiă 372.000 
fl., și fără ca Pulszky să-și fi dat sâmă 
despre acești bani, ministrul i-a mai pus 
la disposițiă după aceea alte 115,000 fi. 
Va să dioâ pănă aoi ar fi 487,000 fl. său 
aprope o jumătate milion fior.

Lucrul însă nu se isprăvesce aci. 
Consulul italian din Budapesta a cercetat 
alaltaerl pe ministrul Wlassics în cameră 
și i-a raportat, că acum de curând patru 
vânzători de tablouri din Italia au cerut 
întrevenirea lui (a consulului) pentru a-șl 
pute soâte dela guvernul unguresc con
siderabile datorii, pe cari Pulszky le-a fă
cut la ei, cumpărând tablouri în numele 
guvernului unguresc.

Arestarea lui Pulszky.
încă în ședința de Luni a camerei, 

ministrul Wlassics a raportat, oă el a cerut 
dela procuratura din Budapesta să por- 
nescă oeroetare judecătorâscă în afacerea 
lui Pulszky.

In urma acâsta înoă în sera aceleia-șl 
tjile un jude de instrucția însoțit de doi 
medici dela tribunal s’au dus la institutul 
de alienați, unde se afla Pulszky. Intrând 
în celula acestuia, judele de instruoțiă luă 
cu el proces verbal, care a durat aprdpe 
o oră. In tot timpul acesta Pulszky s’a 
purtat fdrte liniștit și la întrebările, ce ’i 
se puneau, răspundea forte clar, la înțeles, 
ba chiar și cu ore-care violeniă. Medicii îl 
cercetară, și în urma raportului verbal al 
lor, judele de instrucția declară lui Pulszky, 
că el trebue să fiă escort în închisore pre
ventivă.

Aucfind acestea, Pulsky striga spăriat: 
Ce vreți? Eu nu sunt un defraudator or
dinar, pe oare să-l puteți aresta. Voiu 
înainta recurs în contra măsurei luate de 
d-vostră, d-le jude! — Recursul d tale îl 
iau la ounoscință, răspunse judele. Asupra 
acestei cestiunl va hotărî tribunalul. De-o- 
oam-dată însă d-ta ești arestant preventiv și 
ai datorința de-a te supune ordinului meu!

Pulszky atunci îșl luă rocul de iârnă, 
pălăria și bastonul și, urmat de doi păzi
tori, se urcă în trăsura, ce sta la îndemână 
pentru a 1 duce la închisore.

In decursul escortărei, cum și după 
intrarea sa în închisore, Pulszky a devenit 
tăcut și forte serios, măcar că pănă era în 
casa de nebuni arată o disposițiă forte 
veselă.

Pulszky e arestat pe basa §-lui 462 
al cod. pen., care prevede o pedâpsă de 
peste 5 ani- închisdre pentru aceia, cari 
defrandeză obiecte în valore de peste 
1000 fl.

tot-odată pe d-1 de Hertzan, care era un 
buu amic al oasei, oa să conducă el în lo
cul d-lui de Bosenberg pe âspeții de vâ- 
nătore.

In curte se adunaseră vânătorii ca să 
plece, și sus la ferâstra unui turnuleț ste- 
tea tînărul stăpân al castelului și privea 
posomorit la societatea veselă, din care el 
nu putea se ia parte. Unii dintre âspețl îl 
zăriră și începură a striga cătră ferâstră 
cuvinte de batjocură și de glumă. Când în
tre sunetele buoinelor și lătratul cânilor 
societatea de vânat se puse în mișcare, 
mânia prinsonerului ajunse la gradul su
prem.

„De oe a trebuit să sosâscă afurisi
tul acela de astrolog chiar în presăra (jdei 
mele de vânătoriă?** strigă el înfuriat. 
„Un leu să mă omore? Da, aoi sunt două 
bestii de acestea11, cjise el atunol, întor- 
cându-se spre o emblemă vechiă, frumdsă, 
tăiată în lemn, împodobită cu aur și cu 
diferite colori, care sute de ani stătuse tot 
la același loc. Era emblema d-lor de Bosen
berg și era ținută de doi lei, cari steteau 
în două pioiore.

Evenimentele din Bulgaria.
In fine este aprope să se realiseze 

cea mai fierbinte dorință a principelui Fer
dinand. „Agenția balcanică11 anunță, că gu
vernul bulgar a primit alaltăerl din Con- 
stantinopol împărtășirea oficiosă, c<l Sulta
nul reeundsce pe principele Ferdinand ca Su
veran al Bulgariei, și că tot-odată a pro
vocat pe ambasadorii turoesol, acreditați la 
marile puteri, să ceră aprobarea guverne
lor respective.

*
Alaltăerl a sosit în Sofia Exarchul 

bulgar. La gară a fost întâmpinat de adju
tantul și șeful de cabinet al principelui 
Ferdinand, de întreg cabinetul ministerial, 
membri sinodului, întreg clerul și de-o 
mare mulțime de popor. Salutat fiind cu 
adânc respeot, Exarchul merse dela 
gară în catedrală și, după o sourtă rugă- 
oiune, plecă la palatul mitropolitan. De 
aoi apoi fu condus într’o calâsă de curte 
la palatul principelui Ferdinand.

Tot în aceeași cji sosise din Constan- 
tinopol și ministrul - președinte Stoilow. 
Aoesta de asemenea fu primit în mod fes
tiv și salutat ou vii strigări de „să trăescă**. 
Stradele erau împodobite.

Generalul de divisiă Muzafer-Pașa și 
consiliarul de stat Constantin Karatheoctory, 
representanții Sultanului la serbarea bote
zului prințului Boris, au pleoat aleltăerl 
seră spre Sofia. De-asemenea se afla erl 
pe drum dela Petersburg spre Sofia și re- 
presentantul Țarului, generalul Golenitschefj- 
Kutusoff. Din Petersburg vor asista la ser
bare și mai mulți diariștl ruși, între cari 
Komanoff, Gdloff și Amfitetruff.

„Pol. Corr.u anunță, că mănăstirile de 
pe muntele Athos au trimis o deputațiune 
la Sofia, care va ave să fiă de față la săr- 
barea botezului, și ve preda principelui ca 
dar o oruce mare împodobită cu petri 
scumpe.

*
ț)iarele din Budapesta primesc din 

Viena soirea, că prinoesa Clementina, mama 
principelui Ferdinand, a pleoat alaltăerl la 
Borna, oa să ceră iertare pentru fiiul său, 
pe oare Papa a hotărît să-l escomunice mâne 
în 14 o. cjiua sărbărei botezului. Asemenea 
va pleca în curând la Borna și princesa 
Maria Luisa, soția principelui Bulgariei, ca 
să oeră permisiunea Papei, de-a pute ră
mână lângă soțul ei escomunicat.

*

„Correspondance Bussea din Bruxella 
afirmă, că principele Ferdinand al Bulga
riei, însoțit de ministrul-președinte Stoilow 
și de președiutele Sobranjei, Theodor ow, vor 
asista la încoronarea Țarului în. Moscva.

SCIRiLE DILEI.
— 1 (13) Februarie.

La întemplaJIe din Săcele. După 
cum suntem informați, în fine vice-șpanul

„Bestii blăstămăte, vouă am de-a vă 
mulțumi prinsorea mea“, murmura tînărul 
înfuriat, ridicând pumnul, ca să lovâscă. 
„Fiți afurisite...!“ Cumplit lovi el pe unul 
dintre lei, der de-odată isbucni într’un țipet 
de durere. Din mâna sa împroșcâ sângele. 
Tînărul nobil dăduse adeoă cu mâna într’un 
oui ruginit, pe care nu-1 observase, și cu 
oare era înțepenită emblema de părete. In 
zădar bătu el în ușă, înzadar strigă după 
ajutor, oăcl nimeni nu-1 au4ea.

Trei 4il0 după prorocirea astrologu
lui, cavalerul de Bosenberg era mort. Bana 
causată de cuiul ruginit din icona leului 
i-se înveninase și produse mârtea tînărului 
nobil. îngroziți alergară ospeții din casa 
nenorocită, oare încătrău. Nu mult după 
aceea clopotele anunțară îmormântarea 
stăpânului oastelului.

Hroscopul lui Seni avuse dreptate. 
Tocmai preoum Wallenstein, așa și tînărul 
nobil de Bosenberg nu voise să-i dea cre- 
4ământ.

Trad. lib. de i. 

oomitatului Brașov a aflat ou oale să sus- 
pendeze dela postul lor pe fisolgăbifăul 
din Săcele, Gabriel de Henter și pe doi 
notari tot de acolo. Vom vedâ acum, ce 
va eși la lumină în urma cercetărilor por
nite de judeoătoriă.

— o —
„Perczel, Haas si Deutsch.** Sub a- 

oest titlu 4iarul „Alkotmâny** publică un 
artiool, în care spune, oă aotualul ministru 
de interne, Desideriu Perczel, a fost ames
tecat mai înainte îu mai mult afaceri fi
nanciare cu ounoseuta firmă din Budapesta 
Haas și Deutsch și a fost membru în di- 
reotoriul societății pe aoții pentru fabrica
rea de ciment și cărămi4l, înființată de nu
mita firmă. După-ce însă în afacerile amin
titei societăți s’au descoperit mai multe 
neregularitățl, Perozel a ab4is d'n direo- 
toriu, pe ; motiv, că un bărbat „cavaler** nu 
pote fi într’un loc împreună cu firma Haas 
și Deutsoh. Dâr să vedem oât de conse- 
ouent a fost „cavalerul1* Perozel! In 1892 
guvernul Wekerle a dat conoesiune pen- 
tru-ca să se construâscă o eale ferată vici- 
nală dela Esseg la Posega. In grupa intre- 
prindStorilor, cari au luat asuprășl cons
truirea aoelei căi ferate, ne întâlnim ârăsl 
ou numele Haas, Deutsoh și Desideriu Per 
czel. Ne mai amintind diferitele fase cu- 
riose prin cari a trecut acâstă întreprin
dere, „Alkotmâny** spune, că pe oând 
Perozel a abdis din direotoriul societății de 
aoții peDtru fabrioare de oiment și cără- 
midl, pe cuvânt, că om „cavaler** nu pote 
sta împreună cu Haas și Deutsoh; tot 
acel Perozel a rămas alăturea ou amintiții 
domni în direotoriul câii ferate vicinale 
slavone și, ce e mai mult, a figurat oa 
membru în acel direotoriu chiar și după-ce 
a fost numit ministru de interne, încă timp 
de o jumătate de an, când s’au isprăvit 
luorările la calea ferată slavonă și s’a 
disolvat „compania1* întreprin4ătorilor.

— o—
„Piranda1* de Carmen Sylva. Sâm

băta trecută s’a representat pentru prima 
6ră în „Raimund Theater** din Viena „Ul- 
randa**, dramă într’un act scrisă de regina- 
poetă Carmen Sylva. Tema este luată din 
mytul german. Locul aețiunei pe malul 
mărci de Nord. Rolul eroinei dramei Ul- 
randa, — o fată germană din familiă no
bilă destinată de a deveni soția aceluia, 
care se va reîntorce din luptă învingător, 
— l’a jucat d-șora Bârsescu și a obținut un 
succes estraordinar. Ea a primit multe cu
nuni, între cari una dela societatea „Ro
mânia Jună** și alta dela colonia română 
din Viena. La representaț’ă, bine înțeles 
au luat parte aprdpe toți Românii din 
Viena. ț)iarele vieneze se esprimâ în mo
dul cel mai favorabil asupra primei repre- 
sentațiunl a „Ulrandei**, lăudând mai ales 
limbagiul frumos, înalt poetio al autârei 
Oarmen Sylva și chipul reușit în care de- 
senâză caracterele.

—o—
„Fișpan ereditar**. Foile unguresoî 

spun, că primatele Vaszary vrea ou ooa
siunea congregației festive a mileniului, 
ce se va țină în oomitatul Strigoniului, să 
eserciteze dreptul tradițional al predeceso
rilor sei, și să presideze în 15 Maiă oa fiș- 
pan ereditar al comitatului Stngomu șe
dinței festive. Primatele va fi Invitat pen
tru acest scop de o deputațiune.

La procesul (Jiarului „Hagyarorszâg** 
înainte ou câte-va luni tribunalul din Buda
pesta a osândit pe redactorii Nicolau Bartha 
și Ludovic Hollo ai 4iarului „Magyaroi- 
szâg“ la 6 luni temniță ordinară pentru 
doi artiooil soriși în oontra oabinetului Wt- 
kerle. Curia a respins acum cererea de nu
litate a lui Bartha și a întărit sentința tri
bunalului. Contra dep. Hollo, oare a fost 
condamnat în absență se va țină în sensul 
legei o a doua pertraotare finală.,

— o—
’^Nou episcop sârbesc. Alaltăerl s’a să

vârșit în Crrloveț hnotonisarea episcopu
lui de Buda, Ieremias Magyareviol. Cere
moniile s’au îndeplinit de cătră patriarchul 
BrancovicI, și episcopii Miron Nicoliol și 
German OpasicI, cu o asistență strălucită. 
0U ooasiunea banchetului, ce a urmat după 
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serbare, noul episcop sârbesc, ținu între 
altele, și un toast la adresa guvernului (!).

— o —
Reuniune de consum antisemită. In 

Helpa, o comună din ținutul Garam, s’a 
constituit o reuniune de oonsum cu ten
dințe antisemite. Pănă acum s’a adunat un 
capital de 7000 fi. Membii ai amintitei reu
niuni pot fi numai Creștini, și și aceștia 
numai în cașul dâoă se obligă a nu cum
păra nimic dela Jidani.

—o—
Derailarea trenului espres oriental. 

Trenul espres oriental a derailat alaltăeri 
p teritor român, la Constanța, der nu s’a 

.emplat ni< 1 o nenorocire. Iu Viena și 
Budapesta s’au lățit din oausa întărcjierei 
trenului faime îngrozitore, că trenul s'ar fi 
nimicit ou totul și nici un călător n’a soă- 
pat cu vieță — soiri, cari mai apoi s’au 
constatat ca false.

—o—
Emigrări la America. In ținuturile 

nordice ale Ungariei și mai ales în Zips, 
a început a grassa din nou mania de a 
emigra. Trupe întregi de muncitori se pot 
vedă apropo cj'lnio cum își iau pe la gări 
rămas bun dela rudenii și piăcă din patriă. 
Un mare contingent dintre emigranțl îl dau 
3ervitorele.

—o—
lu Casina română din loc se vor da 

Dumineca viitore, după amădl, în abona- 
mt prin licitațiune, tote parele politice, 

ud sosesc la adresa Uasinei.
— o—

B'.lul mascat al „Cruoei roșie14, dat 
asâră în sala de concerte din loc, a fost 
visitat de un public f'drte număros și de 
peste 50 de masoe domino. Pănă la de
mascare n’a decurs petrecerea prea vioifi, 
din oausa mai multor masce, cari nu prea 
ntrigau publicul și se pbrnbau indiferente 
crin sală. După demascare însă dela pri
mul Quadrille s’a dansat torte vesel și 
mult. Venitul balului se vede a fi fost 
Irumos.

—o —
Keclitlcare. In articolul de fond de 

?rl întitulat: „Cum stăm cu orisa ?“ (Gaz. 
frans. îir. 24) pe coldna a 2-a alin. 3 a au 
■ămas afară, din erpre de tipar, cuvintele: 
,privite numai la cadrul strimt al acestei 
inse11, cari trebuiau să oompieoteze seDsul 
itregului pasagiu. Acesta este a se ceti 

r esact așa: ...„Căci ori ce s’ar di°e des- 
e isprăvile celor trei eroi ai crisei dela 

/Tribuna14, ele — privite numai în cadrul 
itrîmt al acestei crise — nu pot fi înfățișate 
iecăt oel mult ca o operă de subminare 
ață cu numita foiă“... etc.

—o —
6. Aplicarea multiplă. Nu există mijloc mai 

mn. care se pote aplica la diferite cașuri, ca 
dolls Franzbrantwein care alină durerile, întă- 
esce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos 
>ăi etc. O butelie 90 cr. se pdte procura dîlnic la 
>rin poște dela farmacistul A. Moli liferantu, 
.urței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
irovincie se se ceră espresii preparatele lui Moli, 
■rovădute cu marca de contravenție și subscriere.

Dela comună.
Ședința din 12 Februarie a. c. se des- 

ihide sub președința primarului substitut, 
are, răspuncjend la o interpelațiune a lui I. 

șcariu despre grămada de petriș de sub 
trajă, d>se că furnisorul a fost avisat a-șl 
uue petrișul alt-undeva.

Donath întrebă de oe nu ourge apă 
iin fântâna de sub strajă, oa se-șl potă 
dăpa âmenii vitele, când vin la târg? Pri- 
oarul răspunde îndată, că din causa înghe- 
ului s’a încuiat fântâna, care se va des- 
Ride îndată ce să va desprimăvăra.

La o interpelare a lui Sohuster în ces
iunea abatorului să spune, că statutele au 
ost trimise dela Miaisteriu la camera de 
omeroiu spre opinare, de unde s’au trimis 
|ilele treoute iarăși la Pesta.

Pușcariu întrebă despre morile din 
Iran, cari nu funcționeză, si din oausa 
.oesta se ruineză cu totul. Ce e cu comi- 
ia alâsă anul trecut și însărcinată cu pre- 
uirea nu numai a morilor ci și a pămen- 
urilor din acel ținut? Primarul promite că 
•a stărui, oa comisia să șl facă datoria în 

imă-vara aoesta.
Lurtz interpeleză despre disciplinarea 

Vortmanului din Brașovul-veohiu, care oes- 
ie să trăgănăză de multă vreme. Primarul 
ăspunde, că Magistratul toomai în timpul 
lin urmă s’a ooupat des cu afacerea, 
i orede că se va finalise cât de curând.

Vorbitorul mai interpelăză și el tct în 

privința statutului pentru abator. Dânsul 
nu e mulțămit de modul cum deputății sași 
din Brașov să interesăză pe la ministeriu 
de oestiune. Asta o p6te face orl-oe con- 
cipist de advocat. Aștăptă oa deputății să 
interpeleze pe Ministru în dietă, pentru-că 
oomuna are o pagubă de 1000 fi. pe fiă- 
care lună, și statutele stau de 16 luni nea
probate.

Primarul răspunde și la aoăsta tot oa 
lui Sohuster și e și dânsul de părere, că 
deputății să interpeleze, dăcă aprobarea nu 
va urma curând.

Punctele 1, 2 și 3 din ordinea cai
lei nu să pot pertraota și să vor pune 
după 15 resp. 30 de tjfl0 Lră pro
gramă.

4) Ca bărbați de înoredere la asen- 
tarea din 1 Martie a. c. se aleg Korodi M. 
și Taag.

5) Pentru distribuirea legatului Dr. I. 
Plecker se aleg îu oomisiune Alb. Sehmidt, 
Dr. Gusbeth și K. Resch.

6» Viceoomitele a aflat la soontrare, 
că jurnalul de cassă dela soaunul orfanal 
nu se portă corect, și a ordonat facerea 
unei cărți nouă de cassă despre averea or
fanilor. Magistratul cere 300 fi., oa să 
însărcineze pe oine-va cu îndreptarea lu
crului.

La propunerea lui Dr. Lurtz comuna 
nu voteză oele 300 fi., ei însărcinâză pe 
amploiații dela scaunul orfanal, cari au tă
cut greșelile, ou compunerea de catastive 
esacte.

7) Planul și spesele pentru zidirea 
unui pavilon isolat pentru bole venerice în 
curtea spitalului nu se aprdbă, fiind locul 
— după părerea D-rului Fieohtenmacher— 
lipsit de lumină și de aer.

8) Biserioei evangelice din Scheiu să 
votăză pentru grădina de copii 2 stânjinl 
de lemne (8 metri oubicî).

9) Fraților Sehmidt li-să dă un loo cu 
arendă după dălul furcilor pentru scâterea 
de lut pentru fabrioațiunea de cărămidl.

10) In urma unui recurs a lui Dr. 
Lurtz, vice-comitele a cassat hotărirea de 
a să arenda vânatul fără licitațiune. Se de
cide cât mai în grabă licitarea.

11. In urma cererii scaunului orfanal 
comitatens se aprbbă transcrierea drepturi
lor oontractuale asupra minorenilor I. Gă- 
vruș despre tăietura de lemne în Kissâg 
revirul Satu-lung.

12) Văduvei Reinisoh se votăză un 
ajutor lunar de 10 fi. pentru fiul ei alienat. 
Tot-odată se îndrumeză a-1 duce în institu
tul din Sibiiu.

13) La interpelațiunea D-rului Lurtz 
despre evidența concluselor comunale aduse 
și esecutate, primarul răspunde, că pentru 
cestiunl, cari se tracteză și resolvă numai 
odată, esistă o carte de evidență, ără pen
tru oestiunl a căror resolvare să tracteză 
de mai mulfe-orl, nu esistă evidență. Să va 
face și pentru acestea o carte, îndată oe 
cesttunea primarului să va resolva.

14) Contabilul Carl Conrad să pensio- 
neză după un serviciu de 17 ani cu 810 fi. 
Pănă la ajungerea pensionării în valore de 
drept i-să dă contabilului din causă de bâlă 
un concediu.

15) Servitorul Friedrich Bruss sen. se 
pensioneză din causă de bolă.

Coresp. part, a „Gaz. Trans.“

Din protopopiatul Bobâlnei, Febr. 1896.
Preâmblându-se cine-va prin utractul 

protopopeso gr. cat. al Bobâlnei, în die- 
cesa Lugoșului, ar trebui să se mire de 
starea tristă a trebilor de aici. Omul, care 
conduce acest tract, cum se vede, crede 
despre sine, că e atot-puternic și neobligat 
a răspunde cuiva de faptele sale. Vom 
aduce de probă numai câte-va fapte din 
cele multe:

Prin stăruința și prudința fostului pro
topop în Secaremb, er acum canonic, a Re- 
verendissimului domn Meniamin Densușianu, 
s’a înființat un fond districtual din regalul 
bisericilor. Președintele și totodată mani- 
pulantele acestui fond este însu-șl proto
popul Aug. Blășianu. Să spună acum cei 
competențl, respective membrii represen- 
tanței fondului, făcut’a d-1 președinte și ma- 
nipulant de trei ani încoce rațiunile fon
dului și convocat’a representanța să censu- 
reze acele rațiuni? Cine are cunoscmță 
despre starea aoelui fond înființat spre bi
nele traotului? Ore manipularea liberă și 
arbitrară a fondului nu va aduce când-va 
ou sine periolitarea lui?

In anii trecuțl representanța fondului 
a votat un ajutor de 20 fi. pentru o fată ti- 

nără cu pregătire din școlele elementare, care 
să se cualifioe ca îngr’jitdre pentru băeții 
dela 3—6 ani. Cine și unde s’a publicat 
acel ajutor? Seu p6te s’a dat cuiva nu
mai brevi mânu, după placul manipulan- 
tului?...

Să trecem mai înoolo. S’a recunosout 
în genere, că bibliotecile traotuall sunt un 
mijloc bun pentru perfecționarea clerului. 
La noi aoeste sunt lucruri necunoscute. 
Voind să străbați cât de puțin în secreta 
bibliotecei tractuale, ai să te convingi, că 
conduoătorul său nu este din categoria 
acelor omeni, cari își sparg oapul ou stu
diile, precum nu și-l’a spart nici-odată, 
ci preferă să trâcă de „simplu14, decât să 
se ooupe cu lucruri, cari nu-i aduc folos 
material. Se ceruse la o ooasiune raportul 
despre starea bibliotecei, esprimându-se 
dorința de a-se procura opuri de valore 
literară, însă propunătorul ’șl aprinse nu
mai paie în oap.

Să călătorim acum nițel prin tract, 
pote vom afla în parochii lucruri mai 
bune :

Aici se adeveresce proverbul: „gar
dul cu proptele nu cade“. Unde preotul 
cu orl-ce jertfă șl-a putut câștiga grația 
protopopului (precum se întâmplă la Ge- 
oagiu și airea) acolo e lăudat întru t6te, 
fiă el cum ar fi ; unde însă preotul voesoe 
sâ-șl revindece libertatea personei și a fap
telor sale în interesul public al poporului, 
acolo să o soie preotul, că numai la bine 
nu se pote aștepta.

Nu-șl pote cine-va închipui, cât rău 
și câtă descuragiare produce îu public o 
asemenea taotioă pătimașă și răsbunătore a 
mai marilor. Cine ar mai și pute ave gust 
de-a lupta pentru promovarea intereselor 
comune, când purtătorii acestor lupte nu 
sunt întru nimic considerați din partea mai 
marilor, și când recunoscerea meritelor e 
dependentă dela lingușirile și serviciile per
sonale făcute superiorilor?

Nu este niol un rău mai mare pentru 
națiunea nâstră, ca lipsa de conducători 
harnici, consciențioșl și cinstiți. Acesta pe 
terenul bisericesc, ca și pe tote cele-l’alte 
terene. Cei oe au urechi de auc|it să audă, 
ăr cei ce au inimă pentru popor și pentru 
cau6a lui cea sântă, să-i sară în apărare, 
interesându-se de el în mod nemijlocit, ăr 
nu numai prn veclnicul intermediu al or
ganelor subalterne, cari în multe, ba în 
forte multe cașuri nu numai că nu promo- 
văză, der descuragieză și suprimă orl-ce 
pornire nobilă și desinteresată.

Un martor ocular.

Mulțămită publică.

Deșiu, Febr. 1896.
(Urmare.)

Carol Gabre eredi. 50 fl. Gavr. Ciu
botar preot în Gimeșiu a colectat 4 fl. 70 
r-r., 1. Rusiția Sigetul Marmației a colectat 3 
fl., Teod. Herman 5 fl., P. Mureșianu 5 fl., 
Apahideanu Gavrilă 10 fl., Vas. Anceanu 
13 fl , Marton Andrași 12 fl., Maft. Bene
1 fl., Vas. Bene 11 fl., Nio. Bene 2 fl., I. 
Rusiția 5 fl , Vas Balmoșiu 10 fl., Al. Bo- 
dea 1 fl., Ana Bradu 1 fl., Iac. Buruian
2 fl.. Al. Balmoșiu 7 fl., Mat. Benția 4 fl., 
Michi Bradu 6 fl., Teod. Bodea 30 fl., P. 
Birtariu 1 fl., Maria Borzașiu 16 fl., Toma 
Baieșiu 38 fl., și două iedne. Teodor Bu- 
siția 6 fl., St. Bancu 3 fl., Gr. Bancu 2fl., 
Sim. Baieșiu 5 fl., Petru Anoa 6 fl., Anis- 
ca Corabianu 6 fl., Parasca Câmpan 4 fl., 
Sim. Câmpan 12 fl., I. C-ordoșiu 2 fl , G. 
Comerzanu 3 fl., T. Câmpanu 50 cr., Pe
tru Câmpanu 6 fl., Demian Câmpanu 11 
fl., Vas. Câmpanu 10 fl., Teod. Ciontu 12 
fl., Vas. Ciotlaușiu 18 fl., Sim. Ciubanuan 
1 fl., Cente 1. seu. 5 fl., Vas. Cente 4 fl., 
G. Câmpanu 2 fl., Anioa Gadariu 3 fl., 
Ana Coiabianu 1 fl., Petru Cnstianu 7 fl., 
loan Contișiu 4 fl.

Maft. Filip 16 fl., Geongiucu 4 fl. Geor
ge Giurcan 12 ti., D. Gavre 2 fl., I. Griguța 
5 ti., I. Gubou2fl., Maria Giurcan 3fl., Inmie 
Gițianu 4 fl., G. Gițiu 2 fl., V. Gosiileanu 
1 ti., Amsoa Greblanu 2 fl., Horea loan 
10 fl. Nic. Horvat 2 fl., Sim. Horea 6 fl., 
Maria Hoza 1 fl., Gr. Harangiușiu 21 fl., 
Mih. Hordoan 4 fl., D. Hosu 1 fl., T. Hog- 
nogiu 1 fl., 1. Ladariu 2 fl., M. Ladanu
3 fl., Vas. Ladariu 14 fl., Vas. Ladariu 
hajducu 2 fl., Ilisie Moldovan 10 fl.. Mauu 
Marisca 2 fl., Trifan Morariu 10 fl., Mo-| 

roșianu Todorica m. Sran 10 fl., Vart. Mu
reșianu 2 fl , Teodor Mihaiu 2 fl., Ales. 
Mateiu 2 fl., Pompeiu Moldovan 2 fl., I. 
Mioanu 4 fl., Ciril Mureșianu 2 fl., Irimie 
Mocianu 2 fl., I. Moldovanu 2 fl., Maria 
Mesaroșiu 2 fl., Nio. Moldovan 6 fl.

(Va urma).
Ioan Welle.

Protopop gr. cat.

SOIRI ULTIME.
Sofia, 12 Februarie. Principele 

Ferdinand va pleca în 21 c. la Con- 
stantinopol, pentru ca s& se presents 
Sultanului. De acolo va pleca la Peters
burg.

Pe t6te stradele domnesce miș
carea cea mai viuă.

Representanții Rusiei și Turciei 
vor fi încuartirați în palatul prin
cipelui.

Frankfurt, 12 Februarie. Din 
Sofia i se depeșeză «Tiarulai „Frank
furter Ztg.u, ca înainte de plecarea 
princesei FLaria Luisa, în palatul prin
ciar s’au petrecut nisce scene forte 
mișcătăre. Princesa nici decum n’a 
voit se se despartă de fiul seu Bo
ris, și acesta a trebuit se fiă smuls 
din brațele ei. Princesa căcțu atunci 
într’un leșin de doue ore. Imediat după 
plecare princesa se fi trimes o de
peșă omagială Papei.

mVERSE.
Balul celor ce an espiat sub mâna 

călăului. Se scrie din Paris: Când înainte 
cu c>âțl-va ani s’a fost arangiat aici prima 
soarea, la oare au apărut toți âspeții cu 
alt cap decât al lor propriu, adecă ou câte 
un cap de mască, oe representa o persână 
istorică, atunci se credea, că s’a ajuns oul- 
mea unei petreceri estra-vagante. Se pă
rea, că o nebuniă mai mare ca acesta nu 
s’a mai făcut, dăr’ ce îneâmnă acăstă so- 
cietate nevinovată față cu una, în oare 
fiă-care bărbat ori femeiă a fost trimisă în 
cealaltă lume de mâna călăului. O aseme
nea societate s’a întrunit în filele aceste 
în adevăr într’o sală din strada Wagram 
din Paris. Se vedea aioea Traupmann, uoi- 
gașul en masse, otrăvitorea Lavoisiere, asa
sinul lui Carnot, nici chiar Ravailac assa- 
sinul lui Henric IV n’a lipsit. Și Ohar- 
lotta Cordey, oare și a fost răsbunat pa
tria înfigend cuțitul în pieptul lui Marat, 
cel setos de sânge. O deosebită sensațiă 
făcură acele 18 fete dela Verdun, pe cari 
tribunalul revoluționar din Paris le-a ese- 
cutat într’o Pr*n ghilotină, pentru-oă 
după capitularea orașului lor ele au dan
sat la un bal ou oficerii inimici. Intra os- 
pețl se aflau și jucau forte vesel crimi
nali și criminale, revoluționari bărbătesc! 
și femeiescl, roialiștl și aderenți ai împără
ției, ca ducele de Enghien și mareșalul 
Ney. Singura condițiune de a fi admis la 
acest bal a fost, ca âspele seu mai bine 
cjis acela, pe care ospele îl representa, să 
fi murit pe eșafod. Și portretele erau cât 
să pote de fidel făcute de artiști costu- 
merl dibaci, după figurile unui panoptio. 
In mijlocul petreoerei însă, se lăți în so
cietate o mare spaimă, când îndată după 
miadă-ndpte se deschiseră de-odată ușile 
și apăru un comisar de polițiă cu eșarpă, 
însoțit de doi agențl, care interifise oon- 
tinuarea balului, închise ușile și luâ dela 
fiă-care naționalul. Chiar și cei mai scele- 
rați ucigași și tâlhari se spăriară, când 
li-se oferi astfel prospectul de a fi citați 
înaintea tribunalului pentru „necuviință 
oulpabilă41. Din norocire se constată, însă 
în curând, că întrega aoestă procedură a 
fost una din glumele reușite ale comitetu
lui arangiator. Astăcjl întreg Parisul vor- 
sesce despre balul, celor ce au sfârșit sub 
mâna călăului, care însă, a escitat un ast- 
fel de resens, încât cu greu se va mai re
peți o astfel de petrecere.

Proprietar: Dr. Aurei ElAure^ianu»
Redactor responsabil: SregoHu
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Henneberg-Seide
— mir âd)t, menn bireft ab meinen ^abrifen 
bejogcn, — fcfymarj, tneifs unb faring, non 
35 kr. bis 11. i4.65 p. ZHcfer — 
glatf, geftreift, farriert, gcmuffert, Damaffe 
etc. (ca. 240 nerfdp ®ual. unb 2000 nerfd?. 
^arben, Deffiins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. Zlîufter umgefyenb. Doppeltes 
Sriefporto nad? ber Scfymeij.

8ei<len-Eal>rik.eii
G. HEKlirEIlEBG

(k. u. k. Hofl.) Știricii.1.

Cursul la bursa din Viena.
Din 12 Februarie 1896

Renta ung. de aur 4% • . •
Renta de oordne ung. 4°/0 • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/o 
Impr. oftil. fer. ung. în argint 4t/2°/0 
Oblig, oS.il. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. ou premii . . .
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie' austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
Losurî din 860 ....................
Acții de ale Bănoei austro ungară 
Aoții de-aleBăneei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleoodori.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista........................
Paris vista.............................
Rente de cordne austr. 4%. .
Note italiene.............................

122.35
99.20

124.25
102.—
121.80
97.35
98.-

153.75
142.-
101.-
101.20
121.90
147.80

1008.—
436 —
384 50

9.57
59.05

120.80
47.85

101.40
48.85

Cursul pieței Brașov.
Din 13 Februarie 1896.

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump, 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Camp,
Ruble rusesci Cump, 
Mărci germane Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Soris.fono. Albina 5(,/0

9.51
9.46
9.56
5.62 

127.—
58.80
10 70

100 75

9.54
9.50
9.61
5.67

101.75

Nr. 868-1896.

PUBLICAȚIA
In 18 Februarie a. c. înainte 

da prânz la 11 ore va avea loc la 
oficiul orășenesc economic o per
tractare scripturistică de oferte asu
pra vendărei magazinului orășenesc 
pentru fântâni, situat în târgul cailor.

Giro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.

Telefon 
Sfr. 18.
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Ofertele scripturistice, sigilate, 
provec|ute cu timbrul de 50 cr. și 
cu un vadiu de 10% din suma ofe- 
rată au de a-se ascerne pănă la 
amintita cți 10 ore înainte de prânz 
la oficiul orășenesc economic.

Ofertul are se conțină în cifre 
și litere suma oferată, precum și 
dechierațiunea, că oferentului ’i sunt 
cunoscute condițiunile de oferte și 
acele contractuale și că se supune 
lor. Condițiunile aceste se află la 
amintitul oficiu spre examinare din 
partea fiă-cărui.

Brașov, 30 Ianuarie 1896.

890,3-3 Magistratul orășenesc.

Depou ie diferite lampe.

SIRIUS07J
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;|3 mai puțin decât ikamîî®

aparat pentru iSuminat cu gaz aerian: clădiri 
publice, fabrici și case mari private.

Efectul luminei brsiSlant cu fitil Auer 
economie cu 2 
natali depănă acuma.

Aparatul se pdte vedea în fiă-care tji în orele de 
seră funcționând.

Asemenea și O vatră nouă invențiunea 
mea patentată, care încălzește cdaîa de baiâ, fără a 
mai fi necesitate de sobă și căldare pentru apă. 
Se pdte aplica și la vetre vechi.

Se p6t vedea și lua informații la

Alfred Widmann 
iahi*icant <lc ferării, 

Brașov, Strada Castelului Nr. 51.
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Giro-Conto 
la banca 

imp. germană.

în editura librăriei Carol 
MiilIer, Bucuresci, apare anul 
XXX. al Revistei 

Convorbiri literare 
în fascicole lunare de 6 —10 
cdle 8° mare.
Prețul pentru Austro-Ungară fl. 7.50 pe îl.

Librăria W. Krafft în Si- 
b i i u (Nagy-Szeben) primesce 
abonamente pe anul 1896,' 
trimite la cerere numeri de pro
bă și îngrijesce de expedițiunea 
exemplarelor abonate cu inter- 
veDțiunea ei.v 890.1—3

Cec-Conto la 
postă nr. 969

*

Casa de bancă 
JACOB A. ADLEJK, 

Sitiiu.Phți mare 1
vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cel mai mare — respective cel mai mic;
fără nici o detragere tot felâul de

Brașov.
cumpără și

cursul cailei
răscumpără

cupon©;
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă:
efectueză încassări de polite, asignațiî, recipise, pe fote 

piețele Europei, cum și transoceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pănă

la 90%;
predă aSBg'liațâi pentru ori și care piață comercială internă 

și externă forte ieftin , asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără apese;

primesce depuneri de bancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5°/0. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% al® „Albinei11, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcjl aduc 5% interese; 

asigură forte’ ieftin ori și ce losurî la sorțirl cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență.

 649,31 - 50.

r*o
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Subscrisul am onbrea a aduce la cunoscința P. T. public 
din Brașov și jur, că gjosed. îfii HBagasSile anele, 
le am de un timp de 21 ani,

tot felul de pescărie 
sărată, precum și prospetă, asigurând Ou. Public, 
pot concura cu ori-care comersant de acestă branșă, atât 
ce privesce calitatea mărfurilor, cât și diferența prețurilor; 
precum: Cfl’ap mare și mic, Moren,
Ciortan, Tarasea (Veveriză), Sertaanbii (Heringi), de 
mai multe feluri, O sși (Muscali) cu but.biele, ILacliea’fllâ 
(Lapardon); diferite Marinate de pescărie; SCSSE neg’i’e 
de România moi și tescuite, Sere roșii moi și tescuite.

Trimet en gros, asemenea și pachete cu posta ori și unde. 
Pentru vendare în detail am deschis o prăvălie 

(boită) iii BSrașov, strada Hirscher, vis-a-vis de teatru. Ase
menea am în Oreștie (Szâszvâros) și în Hațeg’ câte-un 
deposit de aceste mărfuri.

Rog dar pe On. public atât de aicea, cât și din orașele 
mai sus numite a mă onora cu comande și a me cerceta, pro
mițând că-mi voi da silința a satisface tuturor cerințelor On. 
public întru cât în I va sta în putință.

Cu deosebită stimă: VaSÎlîe N. Bîdll,
comersant de pescăriă în Brasov. 
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Prafurile-Seidlitz aie m Ml j
Q ______________________ _____
% VerîtabESe numai, <leeâ flăcare cutiă este jpi-oveațută cu marca «ie 
% apărare a iui A. Moli și cu subscrierea, sa.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- , 
tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- f

L'ț mach, cnnstipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și ?
a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, co /

W cresce mereu de mai multe decenii încdce. — Prețui unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a. ’
O Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.
,4-Vi, -■------ . , - - - - . . . .......

X Franzbraniytweih și sare a lui Moli. <
O î/as»■ hîIfi decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu £

V bl IIdUllU imiiidl, plumbul lui A. «oii.
. v Franzhranntwein-ui și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- '•
O osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoidină și reumatism și a altor urmări de rficdlă. i 
F-» Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr. >

Apa de gaflB’ă-Safiicyl a im ifciL
(Pe basa de natron Acid-salicilic")

~j£ La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și
adulțl, asigureză >. cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre- 
țul sticlei provăjlute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

•(V Trimiterea principala prin
O Farmacistul A. MOldL,
Q c, și r. furmsor al curții imperiale Viena, Tnchlauben 9
Q Comande din provinciă se efectueză gilnic prin rambursă postată.
O La deposite se se c&ră anumit preparatele provecțute cu iscălitura marca
Q) de apărare a lui A. MOLL.

' Lv|.vwt.v ... L. V. ■ • .wv.yv. ■ v. m. .vi.vi.mv, ■ .v.w. ..w..>, ■ . ...... y.

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. 52—52.

1 
t 
i 

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și ' a _ K .. u _-  —I — Fl F* “> A MA M I 1 £S_ A UI Al A A I* ** ■ Ar. A M "T* A ■ ■ 4* A A b V. T* A Mt£ 1 A M UT M **ț
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


