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Din causa sfintei sărbători diarul nu va 
apăre pănă Mercur! sera.

„Simpatii44 nu’s nicăiri!
Brașov, 22 Aprili v.e

In momentele, când Maghiarii 
au început se jubileze și să ilumi
neze, este la loc și la timp a arunca 
o privire jur împrejur spre a cer
ceta, decă și unde strigătele de bu
curia și de însuflețire din Budapesta 
vor afla ecou simpatic.

înainte de tote trebue se cons
tatăm, că orî cât de mare a fost 
avântul, ce și-l’a luat guvernul un
guresc și arangiatorii speciali ai mi
leniului, ori cât de mult s’ar fi um
flat în mod artificial balonul acestei 
serbări cu intențiunea, de a-i da ca
racterul unei festivități a statului, 
tottașl printr’asta nu s’a putut schimba 
nimic din trista realitate, care aduce 
cu sine neapărat, ca popârele ne
maghiare să se simtă îndoit nemul- 
țămite și amărîte în iața acestui 
spectacol de bucuriă al hegemoni
lor lor.

Urmarea este și trebuia se fiă, 
ca aceste popâre se nu ia parte la 
serbările milenare, precum de fapt 
în starea asuprită de astădî ele nu 
iau și nu pot lua parte în viâța par
lamentară și în genere la viâța pu
blică a statului.

Inzadar fac der Maghiarii cele 
mai desperate încercări, de-a popu- 
larisa exposiția și celelalte tămbă- 
lăuri ale lor și între națiunile ne
maghiare. Căci decă le va și suc
cede se facă să paradeze la exposi- 
țiă vre-o păreche de însureței țeră- 
nesci, sași din Ardeal; decă vor și 
dobândi în genere, ca prelații ne
maghiari, cedând presiunei, să asiste 
pâte în mare parte la petiecania mi
lenară, ce va dovedi acesta?

Nimic alta, decât că Sașii ar
deleni și pănă acuma au stat în ser
viciile guvernanților și, prin urmare, 
au fost și sunt gata a le face plă
cerile; âr de altă parte dovedesce, 
că nu s’a schimbat nimic dm ceea 
ce a fost pănă acuma nici în pri
vința prelaților națiunilor nemaghiare, 
căci aceștia și pănă acum, plecân- 
du-se puterii, au umblat pe la cere
moniile din Pesta, au luat parte și 
la lucrările camerei magnaților și, 
înafară de amărîciunea, ce a domnit 
necontenit în sînul popârelor, ei au 
căutat întotdâuna se facă o față prie- 
tenâsă guvernului, în contracțicere 
chiar cu propriile lor sentimente și 
convingeri naționale.

Adevărul însă este și rămâne, 
că majoritatea covîrșitâre a popo- 
rațiunei Transilvaniei și Ungariei, 
ne mai vorbind de Croația, nu sim- 
patiseză nici cât de puțin cu hege
monii maghiari și, prin urmare, nici 
nu se pot bucura împreună cu ei, 
căci bucuriă la comandă nu esistă, 
precum nicr dragoste la comandă 
nu pâte esista.

Decă însă Maghiarii nu au fost 
în stare să câștige simpatiile națiu
nilor nemaghiare, cari trăesc îm

preună cu ei în acest stat, atunci e 
clar, că nu au putut atrage nici 
simpatiile popârelor din statele ve
cine.

Nici n’am sci să spunem, în ce 
stat s’ar bucura Maghiarii de sim
patii adevărate. Cele mai multe sim
patii s’ar părâ, cel puțin după ati
tudinea pressei, că le au în Germa
nia. Dâr acâsta încă nu e simpatiă 
de bani buni, ci numai un fel de 
omeniă nemțescă față cu cei, ce au 
adus Germaniei și sunt destinați a-le 
aduce încă însămnate serviții.

Francesii simpatisau odată cu 
Ungurii mai neinteresat, dâr acum 
s’a isprăvit și cu simpatiile lor, de 
când Ungurii sunt înjghebați în tri
pla alianță și de când li-s’a deo- 
chiat în Francia reputația de popor 
liberal și cavaleresc.

Er încât privesce statele mici 
vecine, simpatiile față cu Ungurii, 
dâcă au esistat vre-odată măcar în 
parte la clasele dirigente, astăcți au 
ajuns sub zero.

Deși la solemnitatea deschide- 
rei esposiției milenaie a fost de 
față, între representanții țărilor stre
ine, și ministrul plenipotențiar dela 
Viena al României, acâsta nu în
semnă, decât că cercurile oficiale 
din România țin a continua bunele 
raporturi cu cercurile oficiale aus- 
tro-ungare. Adevărata opiniune pu
blică din România însă vom afla-o 
în manifestațiile dela Iași, Bucu- 
rescî și alte orașe capitale ale țărei 
în contra participărei la serbările 
mileniului.

Serbia se pare însă, că nici de 
esigențele susținerei raporturilor ami- 
cabile oficiale cu guvernul Ungariei 
nu vre să se împedece spre a da 
espresiune în amândouă direcțiunile, 
oficială și neoficială, antipatiei ei 
contra Ungurilor și a festivităților 
lor. Ministrul Serbiei a lipsit dela 
solemnitate. Mai mult însă decât 
acestă demonstrațiă oficială a con
tribuit demonstrația studenților din 
Belgad, de-a înăspri atitudinea os
tentativă a Sârbilor contra mile
niului.

In 2 Maiu, cjiua înaugurărei 
acestui mileniu, amintiții studențî 
sârbi au ars un stâg unguresc îna
intea monumentului pricipelui Mihail, 
âr poporațiunea a făcut manifesta- 
țiunl dușmănâse contra Ungurilor. 
Acâsta a produs, firesce, mult sânge 
rău între Unguri și li-a răpit mult 
din buna disposițiă.

Foile maghiare cer satisfacțiă, 
cum cereau față cu Croații. Der ori
cum vor isbuti a stârce, ori nu 
acestă satisfacțiă, fapt rămâne, că 
cu simpatiile din vecinătate nu se 
pot nici de cum lăuda.

Dâcă nu s’ar afla tocmai acuma 
în culmea paroxismului produs toc
mai de serbările milenare, pâte că 
am putâ spera, că. aceste aparițiunl 
îngrijitâre Ungurii le vor privi cel 
puțin acum ca un memento pentru ei.

0 voce germană despre mileniu.
Sub titlul „Apoteosa înșelătoriei^ 

publică cțiarul „ Ostdeutsche Rundschau“ 
din Viena în numărul său dela 1 c. 
un articol, în care între altele se 
(jic următârele:

In primele cjd0 al0 lunei ourente se 
desohide în Budapesta înaintea oohilor lu
ni ei oivilisate o scenăriă, pentru oare Bar
num, tatăl reclamei și al humbugului, i-ar 
putâ invidia pe arangiatori: statul UDgar 
îșl serbeză esistența de 1000 ani, espunend 
tot, ce maghiarismul, națiunea domnitore 
din țeră, a produs și oreat în decursul esis- 
tenței sale pentru cultura omenimei în ge
neral, și a statului în special. Trebue să 
cjică omul: decă unde-va s’a mai ivit în 
mod puternio ouriositatea și a fost îndrep
tățită, atunci de sigur aoi avem cașul oel 
mai eclatant, la proclamarea unui stat și 
a unei națiuni, despre a cărui cultură și 
cele mai bune opuri istorice pot forte puțin 
vorbi, și despre care gimnasistul oel mai 
diligent e silit să mărturisâsoă, oă ounos- 
cințele sale privitâra la oultura național- 
maghiară sunt aprope mai puține decât cele 
privitore la oultura Aztecilor.

Națiunea maghiară tot-dâuna a înțe
les bine de-a schimba statul cu națiunea, 
și de-a numi luorare național-maghiară tot 
ce s’a creat pe pământ ungar, însă de oă- 
tră spirit nemaghiar. Pe lângă cea mai 
mare bunăvoință omul nu este în stare de 
a numi repede cinci artiști maghiari seu 
oinol teohnicl și învâțațl maghiari, ale că
ror nume să fi străbătut peste granițele 
Austro-Ungariei, și cari măoar într’atâta 
ar fi cunosoute laicilor, oa singuratioe ce
lebrități ale națiuuei slave. Din contră și 
cetitorului celui mai superficial de cjrire 
îi este ușor să numâscă un șir lung de 
nume maghiare din timpul mai nou, cari 
nu prea mirosă bine, deâreoe o mare parte 
dintre acestea, adeoă dintre purtătorii aces
tora, nu aparțin rassei maghiare, ci rassei 
naturaliste jidane. Chiar acâstă împrejurare 
din urmă va fi blăstămul maghiarismului, 
și va răsbuna amarnio înșelătoria nespusă, 
ou care statul ungar îșl măresoe in mod 
artificial cifra poporațiunei sale maghiare, 
sugend și asuprind elemente poporale și cul
turale străine. Tabelele de consoripțiune ale 
Ungariei arată 7.000.000 Maghiari, etno
graful dovedesoe însă, că oel mult 3 mi- 
liâne pot fi calculați la poporațiunea mixtă 
mongolo-slavă, oare astăcjl se numesce Ma
ghiari, pănă oând celelalte 4 milione cons
tau din Maghiaroni, Maghiarî-jidani, făcuțl 
cu 50 cr., și din alțî Maghiari, făuriți cu 
sila. AoeeașI înșelătoria, care a oreat „ma
rea11 națiune maghiară, orează acum și 
sărbarea esistenței de „1000 de anl“ a sta
tului.

Nu amintirea piă a înființărei statului, 
la care Jidano-Maghiarii de astăcjl n’au 
oonluorat cu nimioa, și nu ambițiunea de 
a însemna ceva între poporele oulte oooi- 
dentale, sunt stimulul de căpetenia pentru 
comedia mare a esposiției, ou costumele 
ei împrumutate și adunate, ci singur profi
tul și afacerea de negoț.

Noi Germanii de dincâoe de Leitha 
ne uităm în liniște la tâte aoestea. Cu min
ciuna nu poți trăi lung, și în curând se 
va desvâli înșelătoria mărâță și totuși prostă, 
cu oare oâteva duzine de capitalisol evrei, 
magnați îngâmfați și politici vanitoși au 
înoeroat să tragă pe sforă cinci oontinente 

pentru de ași deschide lor înși-șl credit 
nouă. Tuturor acelora, cari merg în cjilele 
viitore în alduita țeră a libertății noma- 
dioe, a dreptății schopătânde, și a progre
sului fals, le poftim dejdrum: „Mult noroc 
și vreme bună. Uitați-vS numai bine la 
strălucirea statului veoin, oăcl cine scie, 
6re îl veți mai vedâ tot în forma de as- 
tăcll, peste câți-va anl!“

Serbii contra mileniului.
In Belgrad s’au înoeput aoum a-se 

arangia demonstrațiunl mari contra Maghia
rilor și contra mileniului, așa înoât domnii 
din Budapesta înoep a fi îngrijațl de mer
sul lucrurilor în Serbia.

înainte de tote a supărat fârte mult 
pe pressa maghiară faptul, că în diua de 
1 Mai poliția din Belgrad dificultă împo
dobirea ou stegurl maghiare a locomotivei 
ungare, oare conduse trenul espres-Orient 
pănă acolo, și provoca pe funoționarii 
maghiari se ia jos stăgurile naționale ma
ghiare.

Alaltăerl sosi din Belgrad depeșa, oă 
o mulțime mare de popor merse la consu
latul austro-ungar voind să areță stogurile 
maghiare, dâr fu împedeoată de polițiă, 
oare deținu mai multe persone. Născân- 
du-se în urma aoesta tumult, fură reoui- 
rațl gendarmi călări, cari se arunoară asu
pra mulțimei, pușcând asupra ei, la ceea 
oe poporul răspunse prin aruncări de petri.

Tot în aoeeașl fli la amâtji, o oâtă de 
studențî, intre oarl cei mai mulțl teologi, 
merseră la statua prințului Mihail și arseră 
aci un stăg maghiar. Poliția nu avu timp 
să intervină.

Alaltăerl sera în fine se făcu cea 
mai mare demonstrațiă. O mulțime fârte 
însemnată de popor și inteligenți, provă- 
duțl eu multe stăgurl serbesci, rusesci și 
francese, merseră la palatul regal, de aoi 
la ambasada rusâscă și la oea ffanoesă, și 
voind în fine se asalteze museul comercial 
maghiar, interveni poliția și gendarmeria, 
oare dete foc. Mai mulțl individl au fost 
răniți și mulțl au fost deținuți. Prefectul 
orașului precum și comandantul gendarmeriei 
au fost imediat destituițl.

Aceste sunt soirile sosite pănă aoum 
din Belgrad, și ele aruncă o mare umbră 
asupra serbărilor milenare ce decurg în 
Budapesta.

Circularele archiereilor noștri
din incidentul mileniului unguresc.

Astăcji suntem în posițiă a pu
blica și circularele Prea Sânțiilor 
Lor episcopilor din Arad și Caran
sebeș. Etă-le:

Circulara episcopului loan Mețianu.
Nr. 1980.

Prea onoraților protopresbiterl și onorată preo
țime din eparchia Aradului.

In deoursul acestui an împlinindu-se 
o milă de ani dela întemeiarea statului 
nostru ungar, din oonsiderare la acest mo
ment însămnat, în istoria iubitei nostre pa
trii, înaltul guvern al țărei, cu prea gra
țiosul consens al Majestății Sale gloriosu
lui nostru împărat și Rege, a aflat de bine 
a dispune serbarea acestui mileniu în mod 
solemn.

Cel mai însemnat moment al aoestei 
rari serbări, are să fiă mulțămita nâstră oă- 
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tră prea bunul Dumnezeu, pentru-că pe 
lângă tâte vicisitudinile oâte au obvenit în 
răstimpul cel îndelungat de o miiă de anî 
ni-a conservat și scutit iubita nâstră patrie 
comună, Ungaria, și ne-a oorotit și pe noi, 
dimpreună ce oelelalte surori popore oon- 
loouitdre, sub scutul său cel puternic.

Intru împlinirea aoestei datorințe pa
triotice, la oare suntem provocațl și de 
Esoelența Sa Domnul ministru reg. ung. de 
oult și învățământ, poftim pe onorata nâstră 
preoțime, că în Dumineca din 28 Aprilie 
a. o. calend. vechia (10 Maifi a. o. calend. 
nou), pe lângă îndatinatul serviciu divin, 
să țină și doxologia de mulțămită, înălțând 
rugăciuni la Ger, și implorând conservarea 
și prosperarea și mai departe a iubitei nâs- 
tre patrii comune precum și conservarea, 
ocrotirea și prosperarea nostră dimpreună 
ou a tuturor celorlalte surori popore con- 
loouitâre, în pace, dragoste și bună înțele
gere, âr Majestății Sale gloriosului nostru 
împărat și Rege Franoisc Iosif I. cerendu-i 
dela atotputernicul Dumnezeu, îndelungată 
și fericită domnire, întru fericirea și a nu- 
mărâselor sale popâre, având a se cânta și 
imnul poporal pentru monarch, sub decur
sul împărțirii anaforei.

La acea serbare să se învite și dregă- 
toriile oivile din loo, precum și învățătorii 
ou școlarii.

După terminarea serviciului divin, 
preoții slujitori să arăte și poporului în
semnătatea serbării, într’o vorbire acomo
dată: âr după încheierea actului bisericesc 
de serbare, învățătorii cu elevii să se re’n- 
toroă la scâlă, care va fi a se înfrumseța 
în mod corăspuncjător, în 4iua premergă- 
târe, când nu se vor ține prelegeri, pen- 
tru-ca și învățătorii într’o vorbire potrivită 
se arate elevilor însemnătatea serbării.

In fine întru eternisarea aoestei ser
bări, învățătorii ou elevii vor planta și o 
sâmă de pomi roditori în grădina soâlei.

Convinși, că onorata preoțime ’șl va 
împlini și aeâstă datorință în mod corăs- 
puncjător, cu binecuvântarea arohierâscă, 
am rămas.

Arad, 12/24 Aprilie 1896.
Al vostru tuturor

de binevoitor: 
loan Mețianu 

Episcopul Aradului.

Circulara episcopului Nicoiae Popea.
Nr. 78 Preș. 1896.

Prea onoraților Domni Protopresbiterl și 
Onorată Preoțime parochială!

Din incidentul, oă anul aoesta s’ar 
împlini o miiă de ani dela întemeierea sta
tului nostru de astăcjl Ungaria, va să <Șică 
din considerațiune la aoest eveniment în
semnat, înaltul regim al țării a aflat de 
bine a dispune, atât în general, cât și în 
particular prin ordinațiunl îndreptate cătră 
diferite autorități, — serbarea unei sărbă
tori mari, adecă un iubileu de o miiă de 
ani, oare să se țină din partea tuturor po- 
porelor și confesiunilor din țâră.

In urma aoestor disposițiunl ale înal
tului regim îndreptate și oătră noi; și in 
vederea ținutei tuturor celor-lalte biserici 
din țâră, să ne adunăm și noi în sfintele 
nostre biserici, și să aducem mulțămită lui 
Dumnezeu, că pe lângă tâte suferințele din 
mileniul trecut, ne-a sprijinit și conservat 
biserica și naționalitatea nâstră, rugându-1 
tot-odată pentru sprijinirea și conservarea 
lor și în viitor; să ne rugăm mai încolo 
după rânduiala biserioei nostre pentru Mo- 
narchul nostru, pentru sfintele lui Dumne
zeu biserici și pentru patria nostră, pentru 
pacea, dragostea și buna înțelegere între 
popârele și bisericile patriei nostre co
mune.

Și ca tote acestea să deourgă în bună 
ordine, au a-se observa următorele:

1. In Dumineoa a 6-a dela Pasol, 
adecă în 28 Aprilie a. c. (10 Maia după 
calend. nou) premergând Utrenia, să se 
țină pretutindeni în același timp, anume 
la ora a noua după computul civil, sânta 
liturgiă în tote bisericele parochiale din 
diecesă, ou concursul credincioșilor noștri i 

din comunele conoernente, îmbrăcațl în 
haine de sărbătâre.

2. La finea aoestei liturgii, înainte de 
otpustul dilei să se împreune Mulțămirea 
pentru facerea de bine a lui Dumnezeu, după 
tipioul care se află la finea Liturgieriului, 
cu Apostolul și Evangelia indicate acolo, 
și cu rugăoiunea de mulțămire, pe lângă 
ingenunohiere. La aeâstă rugăciune să se 
adaugă în loo de „oraș" „sat": înălțatul 
nostru împărat și rege apostolic Francisc 
Iosif I., și iubita nostră patrie. La primele 
ectenii însă ale aoestei MulțămirI să se 
adaugă din alt loo al Liturgieriului eotenia 
acâsta: „Pentru-ca se se desrădăcineze dintre 
noi tătă vrajba și urâciunea, și tot lucrul 
reu, eră dragostea cea nefățârită și pacinică, 
și vidța cea cu fapte bune între sporirea cre
dinței se se înrădăcineze, Domnului se ne ru
găm* ; apoi după rugăciunea de îngenun- 
chiere să se cânte în cor Doxologia cea 
mare-, în fine după otpustul 4’1®* s6 80 
cânte imnul poporal pentru monarchul, și 
acesta să se continue sub împărțirea ana
forei.

3. Tinerimea școlară dela șoâlele nos
tre confesionale de orl-oe categorie, are 
să fiă dispensată dela ârele ordinare de 
învățătură înoă în 4iua 00 premerge litur- 
giei, și să se adune în o anumită 6ră nu
mai pentru deprindere în cântările, cari 
vor să se esecute în 4iua următâre; âră 
în însa-șl 4iua liturgiei are să asiste în 
biserioă sub conducerea profesorilor, res
pective a învățătorilor săi, îu cea mai bună 
ordine, pănă la terminarea liturgiei.

Eră pentru tinerimea școlară gr. or. 
română, carea umblă la școlele de stat, 
comunale, sâu de ale societății oăilor fe
rate, oare să află pe teritorul diecesei nos
tre, însă nu stau sub jurisdioțiunea nos
tră bisericâsoă, preoțimea paroohială va 
ține, dâcă să va cere din partea profeso
rilor sâu învățătorilor respectivi, Sâmbătă 
în 27 Aprilie a. c. (9 Maiă a. o., stilul 
nou), la 9 ore antemeridiane, doxologie, 
după tipioul arătat mai sus.

4. In parochiile vacante, cari nu au 
administrator în loc, precum și în filiile, 
oarl au biserică dâr fără preot looal, litur- 
gia cu adausele arătate în punctul 2, dâcă 
aceea nu se pâte face la terminul fixat în 
punctul 1, are să se îndeplinâsoă în Du
mineca următore, 5/17 Maiu, prin preotul 
însărcinat ou grija parochială, pe lângă 
esaeta observare a rândului prescris în 
punctele premerse.

5. Parochul local, respective adminis
tratorul parochiei, are să publice oercula- 
rul acesta poporului în biserioă spre orien
tare și pregătire; de asemenea are să se 
îngrijâscă cn comitetul parochial pentru 
curățenia și ordinea bună în biserică; în 
fin" are să notifice oficios și primăriei co
munale și altor autorități publice, dâcă se 
află, timpul liturgiei pe lângă invitarea 
de a participa la aoeea; pentru care cas 
primăriei, și eventual și altor autorități pu
blice, să se reserve în biserică locuri cu- 
viinciâse.

Pe lângă împărtășirea binecuvântărei 
archieresol sunt

Al tuturora
Caransebeș în 25 Aprilie 1896. 

binevoitor:
Nicoiae Popea m. p. 

Episcop.

Meeting de protestare în București. 
Am amintit deja, oă oomitetul național 
studențesc din Buouresol va arangia în 
4iua de sf. George un mare meeting spre 
a protesta oontra mileniului. Foile bucu- 
resoene pubiioă un apel al comitetului stu
denților, oare a fost afișat pe stradele 
oapitalei. In acest apel adresat oătră 
oetățenl se 4iQe, oă „Ungurii vor a- 
cum să afirme (prin serbările milenare, 
în mod ofioial îngenunchiarea Români
lor, precum și a oelorlalte naționalități 
asuprite", apoi continuă așa: „Față cu 
aeâstă direotă prevocare din partea Ungu
rilor; Față cu tendințele lor de a întră în

tr’o eră nouă, tot cu apucăturile vechi; 
Tinerimea Universitară, oonsoientă de da
toria ei, a hotărît ținerea unui mare mee
ting de protestare. Cetățeni! Facem apel 
la Voi, cari în tot-dâuna ați răspuns în- 
într’un mod strălucit, ori de câte ori pă
surile fraților au cerut aoâsta ca și acuma 
să partioipațl în număr oât de mare la 
MeetinguJ național. Cetățeni! VenițI cu 
toții, tineri și bătrâni, cei oe simțiți româ- 
nesce, ca printr’o manifestațiune dâmnă, 
să arătăm lumei oivilisate, că serbările Mi
lenare unguresol sunt pentru Români 411® 
triste de suferință. VenițI ou toții, oa prin
tr’o atitudine oalmă dâr hotărîtă, să trimi
tem fraților noștri asupriți, salutări de în- 
curajrare în crâncena lor luptă pentru 
apărarea limbei și naționalităței nâstre. 
VenițI eu mio cu mare în diua de 23 
Aprilie la orele 1 p. m. în grădina Cisme- 
giu, de unde în sunetul musicei vom porni 
cu toții la Șosea, nercurgând Bulevardul 
Elisabeta și Calea Victoriei".

— o —
Adunarea studenților oprită. „Poster 

LI." de ieri publică următârea telegramă, 
pe oare o primesce din Viena: „Studenții 
arl-antisemiți au convocat o adunare de 
protestare a studențimei arice nemaghiare, 
oa oontrademonstrațiune îndreptată în po
triva oongresului internațional studențeso 
plănuit în Budapesta. In convooare se 41°0 
între altele, că intrarea la adunare nu li-e 
permisă Jidanilor, Maghiarilor și Polonilor. 
Ținerea adunărei, nefiind aoâsta însoiințată 
autorităților, s’a inters alaltâeii, pentru 
arangiare nelegală".

— o—
10 Maiii în România. In 4>ua de 10 

Maia st. v. se împlinesc 30 de ani, de oând 
prințul Carol de Hohenzollern, ales ca „Domn 
al Românilor", a pus pioiorul pe pământul 
României. In aceeași 4* 83 împlinesc 18 
ani dela proclamarea României ca Regat 
independent. — Se anunță, că în 4lua de 
10 Maiti se vor faoe multe înaintări la ran
gul de general în armata română.

— o —
Demoustraținnile muncitorilor din 

Viena. Munoitorii din Viena voiră să aran- 
gieze în 4iua de 1 Maiă o mare adunare 
în Prater. Adunându-se într’o câtă mare, 
mai înainte deciseră să percurgă stradele 
principale ale capitalei; și astfel plecară 
între strigăte de : „Jos cu liberalii! Tră- 
âsoă dreptul eleotoral!" spre locul adună
rei. Pe drum însă convoiul începu a de
monstra, așa că trebui să intervină poliția, 
gendarmeria și ulanl. Escesele durară pănă 
târ4iu nâptea. Gu totul au fost răniți 16 
polițiști și 11 civili, âr 50 munoitori au 
fost deținuți și vor fi dațl pe mâna jude
cătoriilor.

—o—

Pi ‘ințul Ferdinand al Bulgariei a asis
tat Vinerea trecută la un prân4 dat în 
onârea lui la ambasadorul turcesc din Ber
lin. Sâmbătă făcu prințul visite ducilor 
germani, cari se aflau în capitală, și 
erl asista la prân4ul dat în onârea lui 
de cătră canoelarul Hohenlohe. Conform 
planului de călătoria, Ferdinand are să so- 
sâscă astă4l în Coburg, unde i-se faoe o 
primire splendidă ofioiosă. In 7 o. prințul 
va sosi în Belgrad, pentru de-a visita pe 
regele Alexandru, și pentru acâsta ooasiune 
deja de pe aoum se fao mari pregătiri. In 
9 o. sâra domnitorul bulgar va sosi acasă, 
în Sofia.

Societatea „Transilvania" din Bucu- 
l’escî. Ni-se scrie din BucurescI, că sooie- 
tatea „Transilvania" șl-a ținut ieri aduna
rea anuală sub presidiul meritosului vete
ran d-1 Missail. Societatea dispune de o 
avere în suma de 204.216 Lei 10 bani; 
venitele în anul curent au fost 11.077 iei; 
cheltuelile 9325 lei 80 b.; escedente 17511. 
20 b. Dela înființarea sooietății pănă a4l 
s’a cheltuit în soopurl culturale pentru Ro
mânii din Transilvania considerabilă sumă 
de 271.558 lei. Recunosoință și onore fun
datorilor și membrilor acestei societăți!

—o—
„Cătanele împăratului". Sub acest 

titlu scrie „Magyarorszig", oă „cătanele 

împăratului" n’au voit să scie nimic de 
serbarea Ungurilor. In 4’ua desohiderei 
esposiției, pe casarmele militare nu era 
nici un stindard unguresc și nici o decora- 
țiă. „Acestea sunt cătanele împăratului", 
dice fâia ungurâscă, „cărora comanda mili
tară nu li-a făcut cunoscută gloria națiu- 
nei maghiare, De-ar fi ale regelui ma
ghiar, de sigur, că acesta ar pretinde dela 
armata sa, ca să serbeze împreună cu el", 
— înoheiă fâia șovinistă.

—o—
La esposiția mileniului crucile n’au 

Ioc. Cetim în „Fâia Dieoesană" din Caran
sebeș: „Architeotul și marele întreprindă- 
tot Bibel din Oravița șl-a esoperat dela 
minister un loc anumit din teritoriul espo- 
sițiunei, pentru care a solvit prețul fixat; 
a lipsit numai trimiterea obiectelor, ce 
doria a-le espune; în aeâstă săptămână a 
trimis obiectele oonstătătore mai ales din 
diferite lemne, petri de marmoră, tâte din 
Ruschița, Poiana-mărului, Poniasca etc. 
Intre obiectele de marmoră a trimis și 
unele cruol lucrate cu un rar gust și multă 
artă, dâr ce să ve4l, primesce dela direc
țiunea esposițiunei din Budapesta o tele
gramă, în oare i-se faoe cunoscut, că tote 
obieotele trimise i-se primeso, afară de 
„crwcl", carl mci-decurn nu pot fi admise!! 
Bibel protestâză telegrafioe și primesce 
ârășl răspunsul telegrafic, oă crucile nu 
i-se primeso spre espunere. In urmă s’a 
dus în persână ia ministru, resultat oa’n 
palmă".

— o—
Luptă între Egipteni și Derviși. „Ofi

ciul Reuter" anunță din Cairo, oă Vinerea 
trecută s’a întâmplat Ja Acasche o oioonire 
a trei escadrone de oavaleriă egiptână și 
regimentul 11 sudanes, cu 300 de Der
viși. Aoeștia suferiră mari pierderi, âr Egip
tenii avură numai un singur mort.

—o —
Bauffy decorat. „M-g“ spune, că Ma

iestatea Sa a oonfent ministrului-preșe- 
dinte Banfîy marea cruoe a ordinului Leo
pold.

—o—
0 școlă națională — sinagogă- Din 

Poiana i-se raportâză „Fâiei Diecesane", 
oă Jidovul de aoolo șl-a măritat acum vre-o 
două săptămâni pe o rudeniă a sa, oare 
i-a fost chelnăriță. Actul civil s’a săvârșit 
în cancelaria matriculantului, âr actul reli
gios în școla națională, aranjată și înfrum- 
sețată ca o sinagogă. Preotul Cioloca și 
învățătorul de-acolo au fost, așa se vede, 
nuntași, căci au luat parte la actul din 
noua sinagogă". — Fiă-le de bine.

—o—
Comitetul societății de lectură „Petru 

Maior" din Budapesta aduce la cunoscință, 
că din 1 Maiii începând, localul societății 
se află în Molnar utoza 20, II, 15 a. Buda
pesta, 2 Maia 1896. In numele comite
tului Drnd. Florian Munteanu, președinte, 
V. Branisoe, secretar.

La Călugăreai.
Cetim în „Timpul" :
In curând se împlinesce un an peste 

alțî 300 dela vrednioa de pomenire biru
ință, săvârșită de Mihaitt Viteazul în Valea 
Neajlovului: la Călugăreai.

Aoi, pentru întâia dată după oât ne 
arată istoria, Românii celor trei principate: 
Muntenia, Moldova și Ardeal, îșl deteră 
mână spre a pune stavilă unei năvăliri nă- 
prasnioe din partea Turcilor, de veacuri 
dușmani ai noștri, cari voiau a șterge de 
pe harta Europei pe urmașii marilor De- 
cebal și Traian. Aci, uniți într’un ouget, 
Românii aoestor prinoipate curățiră de nă
vălitori poporul românesc, și Mihaiu, vi- 
tezul luptelor dintre anii 1595—96, înfrun- 
tătorul nesmeritului Siuan-Pașa, îșl legă 
pentru vecie numele de Valea Călugăre- 
nilor.

Pentru a serbători amintirea acestei 
neuitate 4L societarea ’„Dacia Traiană*, care 
adăpostesce sub stâgul său Români din 
tote acele principate, în ședința-i dela 20 
Martie ourent a hotărît pentru 4lua de Joi, 
2 Maia să facă procesiune la Gruoea-de- 
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Piatră (Călugăreai) pentru a depune o co- 
Tdnă la piciorele orucei ridicate în acea 
luncă ilustrată de marele Domn român și 
a închina cu venerațiune stogul ei pe locul 
unde, acum 300 de ani, fâlfăia trufaș 
stogul verde al renegatului Sinan.

Amintirea victoriei dela Neajlov a 
fost pururea deșteptă în inima Românilor 
din trecut....

Călugărenii, liberarea țârii în trecut, 
sunt pacea, liniștea, sunt libertatea de oare 
ne bucurăm ac|l.

Libertatea a pus temelie durabilă oo- 
merciului, munoii, industriei, justiției, soâ- 
lei românesol, independenței Românilor.

Serbarea aoelei victorii printr’o pro
cesiune la Călugăreni, este un omagiti de 
recunosoință adus de omul liber martirului 
național, care a reușit să întrupeze aspi
rația Românilor și oare a căcjut în lupta 
pentru liberarea oelor înstrăinați... Un 
•omagiă marelui liberator. Serbătorâscă alții 
asuprirea și pe asupritorii neamului ro- 
mâneso.I

De aceea, toți Românii, cari țin a 
cunâsce, nu numai din audite ori din 
carte, loourile oăloate de vitejii lor stră
moși, în valea Neajlovului; toți aoeia, cari 
vor voi să străbată pădurile de unde acei 
viteji se năpusteau, oa șoimii asupra încăl
cătorilor autonomii nâstre ; aoei oarl vor 
dori să vadă Grădiștea, Comana, Vlad 
Țepeșul, Dadiloviul și atâtea alte comune, 
în oare MihaiQ îșl adăpostea merindea oș
tirilor, și oare au suferit p’atuncl, cele 
dintâifi, sulița spahiilor și iataganul ienice
rilor din trecut, grăbâscă-se a saluta, la 
fața locului, țărâna sfântă a uneia din glo
riile militare a lui Mihaitî și a îngenunchia 
înaintea Cruoii de-Pâtră, oare ne strigă de 
pe malul de jos al Neajlovului „La Călu- 
.gărenl".

De ale mileniului.
Sâmbăta treoută s’a desohis în fine și 

■faimosa exposițiă milenară. Pompa a fost 
mare, mulțl pinteni, multe „diszmagyar"- 
url s’au văjut pe t<5te stradele. Dâr fără o 
mică „trădare de patriă“, cum se esprimă 

fâiă „patriotică", nu s’a putut săvârși 
nici aoâstă serbare. „Trădătorul" a fost de 
astă-dată însu-șl clerul, care n’a voit să se 
împărtășâecă și el de bucuria „ouoerito- 
rilor“, arătându-se posomorit, trist și moros, 
mai ales înainte de ametjl.

Desohiderea s’a făout la 11 âra a. m. 
prin Maiestatea Sa, fiind de față membrii 
curții, mai mulțl representanți ai statelor 
•streine și alte notabilități. Era de față: 
Locatelli, locțiitorul nunoiului papal; am
basadorii Germaniei, Italiei, Franciei, Rusiei, 
Turoiei, Angliei, mai mulțl oonsall, printre 
cari și ministrul plenipotențiar al României 
Ghica. Era de fată și chanul Neriman al 
Persiei, care deolarâ, oă el pănă în acel 
moment n’a primit soire ofioială despre 
omorîrea Șahului Persiei, și de aceea și-a 
ținut de datorință să se preseute.

Lângă consuli imediat era clerul, 
printre oare și patriarchul sârbeso Bran- 
koviol și metropolitul Miron Romanul.

La sosire Majestățile Lor au fost în- 
•timpinate cu „âljen“-url asurditore. Un 
dascăl „patriot", ou numele Beregi Gâbor 
se luă ca un nebun după trăsură Majes- 
tății Sale Impărătesei-regine, căreia îi striga 
chiar la urechiă un „âljen". Poliția l’a prins 
și l’a dus la oăpitănat, unde ’i-s’a luat in
terogator insuflețitului „patriot".

Prima vorbire a ținut’o ministrul de 
comercifl Daniel, care accentua nesdrăvă- 
niile, oe le-a făcut o mână de popor, imi
grată aid din răsăritul depărtat.

Reuniunile de cântări din Budapesta 
.aveau să esecute după vorbirea lui Erdâly 
„Imnul milenar". Dâr înainte de-așl fi 
isprăvit Daniel vorbirea, cine-va a dat un 
signal fals, în urma căruia corurile înce
pură ^Irnnul", âr Daniel rămase ou vorba 
neisprăvită.

E caracteristic acest „Imn milenar". 
Etă înțelesul oâtorva versuri din el: „Aoest 
pământ sânt e al nostru și al nostru va 
'rămână pe oât timp... lumea va fi lume". 
g,Stai ou curaj, poporule al lui Arpad, în 
concertul popdrelor muncitore 1" — „Gloria, 

libertatea niol-odată să nu părăsâscă pă
mântul tău" etc. etc.

După asta Maiestatea Sa sodse o căr- 
tioică, diu oare-șl ceti discursul, prin care 
deschise esposiția. Oeroetâ apoi diferitele 
grupe ale exposiției, după oare la 2 bre 
p. m. monarchul se depărta de pe teritorul 
exposiției.

Foile budapestane spun, oădisordinea 
a fost esemplară. Lumea era olaiă peste 
grămadă. Trăsurile circulau pe strade fără 
nici o ordine, stăpânii nu-șl aflau birjele și 
trebuiră să âmble ore întregi pe jos ou 
dame cu tot. Insu-șl Maiestatea Sa a în
trebat odată pe Banfîy, dâcă „nu s’ar pută 
face oum-va ordine ?“ Banffy a înoeput 
atunci să oaute pe căpitanul de polițiă, oa 
să-i dea ordine, dâr nu l’a aflat, și monar
chul a fost silit să sufere disordinea și 
îmbuljela pănă la sfîrșit. Din oausa asta 
nici n’a putut țină cerole, oum era pro
iectat.

Serbare milenară în Caransebeș.
Oficiosul „Pester Correspondent" 

publică următorul comunicat, care 
trebue se umple cu indignare și su
părare pe ori care Român adevărat:

Dâoă numai înainte cu câțl-va ani ar 
fi susținut oineva, oă în Caransebeș se va 
serba esistența de 1000 ani a statului un
gar, oa serbare patriotică, și oă represen- 
tanța orășenâscă va vota unanim și cu în
suflețire un proiect pentru iluminarea și 
deoorarea întregului oraș ou steaguri națio
nale maghiare, din incidentul sărbărilor mi
lenare ; atunci de sigur un astfel de profet 
ar fi fost pus sub îngrijire medioală.

Și ou tote acestea astăcjl e fapt. Ca
ransebeșul român sefbeză mileniul maghiar și 
s’a primit cu aclamațiune proiectul prima
rului Constantin Burdea, privitor la sărbărl.

Aci urmeză proiectul primarului 
cu privire la ordinea sărbătorilor. 
In fine „Pester Corr." dice urmă- 
tărele:

Hotărîrea representanței orășenesol din 
Caransebeș va afla de sigur o apreciare 
deplin veselă în fiă-eare inimă maghiară, 
și noi sperăm și dorim, oa bravii noștri pa- 
trioțl, din Caranstbeș, visitând în mare nu
măr esposiția milenară, să-și câștige con
vingerea, că mama Hungaria îmbrățișeză 
în frumâsa oapitală Budapesta pe toți fii ei, 
fără deosebire de naționalitate și confesiune (1!) 
cu asemenea dragoste și atențiune.

Ore ce cjic® la acestea părintele 
Nicolae Popea?

Asasinarea Șahului Persiei.
Pece cpl® înainte de iubileul 

domniei sale de 50 ani, Șahul Per
siei, Nasr-Eddin, a căcjut Vinerea tre
cută victimă unui asasin fanatic. 
In momentul când Șahul, însoțit 
de marele vizir și de mai mulțl 
alțl dignitari, păși spre părta pala
tului său, pentru de-a merge la 
plimbare, aci se apropiă de el un 
Pers și pușcă asupra lui cu un re
volver. Șahul căcju numai decât în 
genunchi, se ridică apoi din nou, 
der voind să facă încă câțl-va pași, 
căcju erășl la păment. Fiind dus în 
palat, aci medicii constatară, că 
deja e mort. Glonțul îl nimerise 
drept în inimă. Ucigașul, despre 
care se crede că a comis asasina
tul din fanatism religios, a fost ime
diat deținut.

*
Nasr-Eddin s’a născut la a. 1828, și 

aparținea unei dinastii mai tinere cadschare. 
Ei a fost un domnitor forte inteligent, așa 
oă aprope nici unul dintre domnitorii asia- 
tiol nu se putea asemăna în privința acâsta 
ou el. Sunt nenumărate reinoirile și reorga- 
nisațiunile, pe cari le introduse Șahul în 
statul său. Lui are de a-i mulțămi Persia 
oăi ferate, șosele solide, fabrici diferite, 
tipografiii și litografii, apoi înființarea mul
tor (fiare, școle, oresoerea de artiști, mai 
ales în pictură, și reorganisarea armatei.

Plăcerile Șahului erau fârte modeste, 
pasiunea lui oea mai mare era vânătorea. 
La diferite ooasiunl îi plăcea să arangieze 
conoerte și foourl artificiale. Primăvâra or
dona el să se facă mari ourse de o?i, âr 
tomna lua parte la manevrele militare.

După Șahul Nasr-Eddin au rămas doi 
fiii legitimi: Muzaffer-Eddin și Zil-es-Sultan. 
Cel dintâiu a fost pănă acum guvernor al 
provinoiei Azarbaidschan; e cam slab de 
caracter și e de-o constituția bolnăviciosă. 
Cel mai tînăr, Zil-es Sultan din contră, a 
dat dovejl de hărnicia, fiind guvernor al 
Ispahanului; el este un prinț orudel, dâr e 
soldat bun și posede și ceva oultură eu- 
ropână. Se credea la înoeput, oă se va 
isca certă între acești doi frați pentru suc
cesiunea tronului. Telegrame din Tiflis anunță 
însă, că Muzaffer-Eddin a fost proclamat 
de Șah, și în țâra întregă domnesce liniște'

Situația budgetară a României.

Ministerul de finanțe român a distri
buit situațiunea încasărilor și a plăților 
efectuale în cele d’întâi 11 luni ale exerci
țiului 1895-96.

Aoâstă situațiune oonstată, că asupra 
unor evaluațiunl de venituri pe întregul 
an, de 209.800.000 frnacl, s’au înoasat în 
cele 11 luni, 164.940.862 franol. încasările 
acestea sunt cu 8.583.76 franci, superiors 
celor din epoca corespondentă a anului
1894- 95.

Veniturile cari au dat mai mult sunt: 
ContribuțiunI directe fr. 527.531.26 ; Mono
polurile Statului fr. 78.710,87; Ministerul 
Domeniilor fr. 420.607,98; Minist. Lucrărilor 
Publice (oăi ferate) fr. 3.597.055;— Minist. 
de Interne fr. 789,380,26; Minist. de finanțe 
858,740,05; Minist de r oe fr. 29.229.' 6; 
Minist Cultelor și Instrucțiun î publioe fr. 
140.025,28. Venituri diferite ? 690.295,39. 
Total fr. 9.131.515,19.

Din acestă sumă soăjâni1 veniturile 
din contribuțiunile indirecte cari au dat 
mai puțini fr. 470.679,17, acele dela Mini
sterul de Externe care au dat și ele mai 
puțini franci 76.592,93 și veniturile Minis
terului de justiție care presintă un minus 
de fr. 480, în total soăjând fr. 547.752.10, 
reese o înoasare superioră anului trecut 
de fr. 8 583.763, cifră indicată mai sus.

Evaluările budgetare pe întregul ex
ercițiu 1895-96 fiind de 209.800.000 franci, 
âr înoasările efectuate în cele 11 luni tre
cute de 164.940.862 franol, resultă că pănă 
la 30 Septemvre 1896, data înohiderei de 
finitive a exercițiului, mai sunt de înoassat 
încă 44.859,138 franol.

Anul fiind bun și exportațiunile des
tul de active e loc de a crede că exercițiul
1895- 96 se va închide la 30 Septemvre 
fără defioit.

In oe privește cheltuv’lele, comptul 
Ministeriului de fiuanoe constată, oă asupra 
unor credite acordate de 222.714,915 fr. 
s’a plătit în cele 11 luni fr. 174.531.480.

Plățile aoestea sunt cu 7.880,786 
superiors celor din epoca corespondentă a 
anului trecut, și s’au acoperit cu boDurl 
de tesaur, ce guvernul e autorisat prin 
legea budge tară a emite pănă la încasarea 
veniturilor sale. „Curier. Fin.®

SOIRI ULTIME.
Belgrad, 4 Maiu. Ambasadorul 

Austro-Ungariei a adresat guvernu
lui sârbesc o notă energică, in care 
cere deslușire asupra atitudinei Serbiei 
față czi serbarea mileniului.

Meetingul studenților din Viena.
(Telegr. part, a „Gaz. Trans.“)

Viena, 3 Maiu. In ultimul moment 
meetingul studenților a fost interzis 
prin ordinul guvernului, fără motivare. 
Adunați erau la două mii studențl. 
S’au petrecut scene tumultuose.

Resoluțiunea de protestare apare 
mâne.

Se va conchiâma un nou mee-

Viena, 4 Maiu. Meetingul stu- 
dențimei arice-naționale este din 
nou conchemat pe Joi.

ProducțiunT și petreceri
Petreoerea de vâră, premârsă de tea

tru și oonoert oe se va țină în Iclănjel la 
(3) 15 Mai n. o. în folosul șoolei.

Program: 1.) La 9 ore a. m. servi- 
țiul divin. 2.) La 10 6re înoeputul dan
sului popular al tinerilor din comunele 
presentate. 3.) La 1 âră d. a. înoeputul 
dansului pentru inteligențl. 4.) La 3 ore 
d. a. teatru pentru popor cu oonoursul st. 
D-ra. Letiția Rusu și st. d-n Vas. Vlasu 
și Georgiu Șeulean, precum st imnuri oca- 
sionale eseoutate de coriștii tăreni din loo. 
5.) Călușârul și Bătuta și alte jocuri națio
nale eseoutate din partea a 12 tineri țărenl 
din loc. 6.) La 8 âre săra teatru pentru 
inteligențl și popor cu oonoursul st. D-re 
Eli Hodosiu, Emilia Jaoobescu, Letiția 
Rusu și st. d-n. Maxim Vlasu și Al. Rusu 
etc. și imnuri ocasionale eseoutate de oo- 
nștii din loo.

Intrarea de persână 1 fi., de fam. 
pănă la trei membrii 2 fi. Ofertele marini- 
mose se vor cuita.

Iclăncjel, 1 Maid n. 1896.
Romul S. Orbeanu, președinte; Vasi- 

liu Suciu, casariu; Vasiliu Hodosiu, contro
lor; Oorneliu Cetona, soretar.

NB. Victualele sunt concrejute st. 
fam. Pentru vin, bere comitetul s’a îngrigit 
cu un preț moderat.

NECROLOG. Maria Moldovan Bucșa 
proprietărâsă, membră fundat, a Reuniune! 
femeilor rom. din Mediaș și giur, după 
sourte suferințe, în etate de 72 ani, a 
reposat în Domnul la 30 Aprilie o. în
mormântarea s’a sevârșit Sâmbătă în 2 o. 
d. am. 3 ore în oimiterul rom. cat. în 
mormântul familiar. Fiă-i țerâna ușoră. 
Mediaș, 30 Aprilie 1899. întristata famiiiă.

Un colac de o inajă și */2. Regina 
Angliei a făout oinste tinerei păreohl în 
Coburg, lui Hohenlohe și soției sale un 
colao de o majă și jumătate. Colaoul a 
fost trimis pe tren pănă la Coburg. Cola
cul așa e de tare, încât numai ou feres- 
treu se pote tăia și are mărimea unei 
miol clăi de fân; abia ar fi în stare 200 
de omeni să-l potă mânea.

Stomacul struțului. „Revue Scienti- 
fique" sorie, că nu de mult a pierit un 
struț într’o menageriă și s’au aflat în sto
macul lui mai multe obiecte, și anume: o 
buoată de fer, dâuă chei, dintre cari una 
era lungă de 12 centimetri, un pieptăn, 2 
bucăți de cărbune, o cute și o mioă har- 
monioă. Cu tâte acestea, struțul n’a perit 
diu oausa acestor obieotemassive, ci a pe
rit de aprindere de plămâni.

Milione beute. O reuniune de tempe- 
ranță din Viena a făcut aoum de curând 
soootela, câți bani se dau în Austria pen
tru alcohol. Ea a aflat, că Austriaoii con
sumă anual 676,470,000 litre de rachiu, 
5,455,600,000 litre de bere și 320,000,000 
litre de vin. Din aceste pe un om se vin 
13*5 litre de rachiu, 107-8 litre de bere și 
6-44 litre de vin. Aoest consum costă 
anual pe Austriaol 150 milione florini.

Balzac și hoțul. Marele romanoier 
franoes Honorâ Balzac se deșteptă într’o 
nopte din somn în urma unui egomot, oe 
se aujia în odaia sa de durmit. Balzac, 
după oe s’a deșteptat, a observat, că în 
odaia lui un hoț voesoe să desohidă ou o 
cheiă falsă cutia dela masa sa de soris. 
Balzac înoepu atunci să rîdă tare; hoțul îl 
întrebă, oă de oe rîde, âr Balzao îi răs
punse ; „Recunosoe și d-ta, frate, că tre- 
bue să rîd, când te văd, că d-ta cu cheiă 
falsă și pe întunereo voescl să iei bani din 
cutia mesei mele, pe când eu ou cheiă 
adevărată și (jiu» pe la amâcjl nu sunt în 
stare, pe lângă tătă ostenela, să aflu niol 
măcar un ban rău în ea?"

Proilrietar: EB?»» Aurel Mure^ianu.
Redactor responsabil Maios’.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 3 Maia 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.30
Renta de oordne ung. 4°/0 . . • 98.95
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 123.60
Impr. căii. fer. ung. în argint 4%% 101.— 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4e/0 . . . 97.15
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25
Ixnprum. ung. cu premii .... 157.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 138.75
Renta de hârtie austr..........101.15
Renta de argint austr.......... 101.10
Renta de aur austr........................ 122.60
Losurî din 860   175.70
Acții de ale Băncei austro-ungară. 965.—
Acții de-ale Bănoei ung. de credit. 390.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 355.75
Napoleondorl.................................. 9.54
Mărci imperiale germane . . . 58.72‘/2
London vista....................................120.10
Paris vista.................................. 47.721/2
Rente de corone austr. 4%. . . 100.90
Note italiene.................................. 43.15

Competenții pentru postul de 
cancelist au de a-șl documenta pur
tarea morală, șcblele percurse și cu- 
nbscerea acelor 3 limbi a-le patriei.

Petițiunile astfel instruate au de 
a se așterne pănă în 15 Maiu a. c. la 
prânt] 12 ore la acest magistrat.

Brașov, 28 Aprilie 1896.
971,2—2 Magistratul orășenesc.

Cursul pieței Brașov.
Din 4 Maih 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.48 Vend. 9.52
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.52 Vend. 9.54
Q-albenl Camp. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rasescl Cump. 126.25 Vend. —.—
Mărol germane Oump. 58.40 Vend. ___ •
Lire turcesol Cump. 10.75 Vend.
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

ABONAMENTE
liA

„GAZETA TRANSILVANIEI11

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
unu anu

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

X

Picaturile h slomach

Zeller

Scliutzmarkfl.

3
6

12

fl. 
fl. 
fl.

Nrul 6181-1896.

C 8 8 6 B î 8.
Se escrie concurs pentru urmă- 

tbrele posturi:
1. Pentru postul de concipist 

magistratual: lefa 600 fi. și bani de 
locuință 100 fl.

2. Pentru postul eventualminte 
de practicant de concipist: lela 500 
fi., și bani de locuință 100 fl.

3. Pentru postul de cancelist la 
sedrea orfanală orășenescă : lefa 500 
fl. și bani de locuință 100 fl.

Pentru primele doue posturi au 
de a documenta competenții pe lân
gă purtarea lor morală și aceea, că 
în acei 4 ani de studiu juridic au 
absolvat studiile de drept și acele 
de stat.

Pe
Pe
Pe

Abonamente la «uwls eu date de
Pentru Austro-Ungaria:

anu. .
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate:
anu. .
șese luni 
trei luni

Pe
Pe
Pe

X

X
X 
'X
M 
M

10
20
40

fr.
fr.
fr.

g

Duminecă.

2
1

ii. -
ti. —

50 cr.

II

se facil mai ușorii

. . 8 franci.
. . 4 franci.

. 2 franci.
și mai repede prin

nou, să binevoiescă

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandats poștale.

Domnii, cari se vorfi abona din 
a acrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Admimstrațiunea „Gazetei Transilvaniei.44
txxxxxxx

>•<
I

X

cari au efect escelenț în contra tutu
ror bălelor de stomach, sunt un me- 
«licament neajpejrat «le lipsă, 
pentru «ri-ce casă, la lipsă de 
apetit, slăbiciunea stomachuluî, respi
rația cu miros greu, vânturi, râgăelă, 
colică, catar de stomach, flegmă, găl
bioare, greță și vomare, constipațiă, și 
la durere de cap, încărcarea stomachu- 
lui cu mâncări și băuturi, limbrici, su
ferințe de splină, ficat și hemoroide ca 
mijloc aprobat și sigur de vindecare.

La bolele indicate s’a constatat pi
cat urile Maria-Zeller ca cel mai 
bun leac, care confirmă sute de testi
monii. Prețul unei sticle cu prescrie
rea de întrebuințare 40 cr. Sticla ma
re 70 cr. Espediția centrală prin far
macistul CARL BRADY, Kremsier 
(Moravia).

Picături veritabile sunt numai ace
lea, pe a căror embalage este lipită o 
fășiă verde cu cuvintele : „B e z e u g e 
die Echtheit“ cu subscrierea mea.

Picăturile Maria-Zeller veritabile 
se află: în Brașov: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jekelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vid. 
Roth, H. G. Oberi. Hosszufalu : 
farmacia Carl Gross. Csernâtfalu: 
farmacia Josef Drodtliff.

si

Deja săptămâna viitor©
în 12—28 Maiu.si uHimaj

Tragere principală

LOTERIEI DE OL. UNG.
Cel mai mare câștig în cas 

favorabil 

1000000 CORONE.
25007 câștiguri = 6284000 corone. 

Prețurile Sosurilor: 
pentru % 1/2 1/4 710 72n

fi. 60.- 3© 05 6  3 

Pentru porto și lista de tragere 25 cr.

Sunt de vendare las•)

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Corone
1 premie de 600000
1 câștig •• 4000001
1 300000
1 2000001
1 100000
2 40000
2 20000'
5 T) 10000

10 v 8000
34 n 6000

100 •4// V) 2000
200 1000

2650 •4 200
22000 ■■ 150<


