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Vorbăriă ungurescă.
De câte-va cflle s’a început în 

camera ungară desbaterea asupra 
proiectului de lege despre judicatura 
Curiei în afaceri electorale.

Seim bine, cât de mult a insis
tat oposiția maghiară în dietă, și 
mai ales contele Apponyi cu ai sei, 
pentru a-se garanta libertatea alege
rilor și a-se asigura corectitatea la 
săvârșirea actului electoral.

Este o dorință vechia esprimată 
și în legea electorală dela 1874, ca 
printr’o anumită lege se se institue 
așa cjicend un tribunal electoral, 
dându-se Curiei regesc! competența 
de a judeca asupra valabilității ale
gerilor contestate. Aducerea acestei 
legi speciale s’a tot trăgănat, pănă 
ce în cele din urmă, la stăruințele 
oposiției și ca răspuns la propune
rea de pace a contelui Apponyi în 
prâjma mileniului, ministrul-preșe- 
dinte Bânffy a promis, că va pre- 
senta dietei acel proiect de lege, 
ceea-ce s’a și întâmplat.

Apponyi făcuse în privința acesta 
propuneri formale, cari însă numai 
în parte au fost adoptate în. noul 
proiect de lege, ce se desbate acuma, 
luându-se ca basă a lui proiectul fă
cut mai de demult de fostul ministru 
de justiția Desideriu Szilagyi.

Fiind vorba de alegeri și mai 
ales de asigurarea libertății și co- 
rectității lor, punctul cel mai vulne
rabil în organismul de stat actual, 
este natural, că corifeii parlamen
tari maghiari desfășură nu numai 
mult interes, der și multă precau- 
țiune în tractarea și discutarea aces
tei cestiunl. Și este fbrte semnifica
tiv cum în avântul lor de a face în 
adevăr ceva pentru garantarea eser- 
citării neîmpedecate și libere a drep
tului electoral, — ei se lovesc mereu 
de exigențele asigurării supremației 
lor de rassă și de ideia lor de stat 
național maghiar.

Nu voim să facem aici un re- 
sumat al vorbirilor ținute în decur

sul desbaterei generale asupra amin
titului proiect de lege, care s’a ter
minat ieri. Voim se relevăm numai 
un moment fbrte caracteristic pen
tru de a aprecia starea psichică, în 
care se află ac(T hegemonii noștri 
fără deosebire de partid.

De câte-f'ri vine în discuțiune 
câte-o cestiune de însemnătate gravă 
principiară, când se relevâză în fața 
postalatului de libertate constituțio
nală cestiunea predominațiunei lor 
de rassă, pe care ei o numesc ces
tiune de a fi său a nu fi, totdâuna 
se găsesc vorbitori între ei, cari îm
pușcă peste țîntă și isbucnesc în câ
te-o esclamațiă, care îi face să se 
rușineze ei înșiși de despotismul, 
ce-1 esercită, și de nedreptatea ce o 
fac națiunilor nemaghiare.

Acesta nu s’a putut evita nici 
de astă-dată, mai ales după-ce cori
feii stângei estreme Kossuth, Ugron 
etc. au adus în discuție și cestiu
nea votului universal, ce s’a lansat 
din mijlocul lor pentru a arunca ni
sip’ în ochii lumii.

Așa faimosul Pazmandy, sule- 
vând din nou tema lui predilectă 
a cestiunei naționalităților, a spă- 
riat pe soviniști și mai ales pe 
cei Ardeleni prin esclamarea, care 
în sine nu c|ice nimica, că „cestiu
nea naționalităților n’o putem re- 
solva decât numai fiind cu deplină 
echitate față cu ele“.

Se pare însă, că mai mult i-a 
supărat, că amintitului Pazmandy 
i-a plăcut de astă-dată a critica pu
țin pe Francisc Kossuth pentru-căa 
4is, că numai așa se învoesce la 
postulatul votului universal, decă 
acesta se va condiționa, de cetirea 
și scrierea limbei maghiare. Paz- 
mândy l’a combătut cu „praxa44, 
ce dice, că o are înaintea lui, și care-1 
învață, că aici trăesc în masse rasse 
nemaghiare, cari încă nici ideiă n’au 
de cetirea și scrierea limbei ma
ghiare și că dreptul lor electoral, ce 
se nasce cu ei, nu pbte fi făcut, prin 
urmare, dependent dela acesta.

Kossuth, în cele din urmă, măr
turisind că este și rămâne Maghiar 
estrem, a declarat, că se învoesce 
și cu aceea ca votul universal să fiă 
dependent în genere de scriere și 
cetire, căci cei ce scriu și cetesc 
în altă limbă sunt — după el — 
într’un număr disparent.

Acestă discusiune însă este și 
rămâne, ca t6te de soiul ei, numai 
academică. In realitate nici Paz
mandy, nici Kossuth, nici Ugron nu 
se gândesc serios la introducerea 
votului universal. Er proiectul de 
lege despre judecata Curiei în afa
ceri electorale țintesce în direcțiune 
cu totul opusă, a restrînge libertatea 
de alegere în ce privesce confesiu
nile și naționalitățile.

Mai bine a nimerit’o deputatul 
Adam Horvtah, care a dat în gla
sul lui Mocsary și apărând votul 
universal a spus’o verde, că Maghia
rii asupresc naționalitățile și știrbesc 
drepturile lor legale.

Vorbele lui au produs un sgo- 
mot asurzitor, dâr tocmai pentru 
aceea adevăiul lor apare într’o lu
mină și mai mare.

Sermaniâ de ei.
Mileniul a făcut multă spargere 

de‘ cap „patrioților“ de tbte colorile. 
Realitatea crudă, ce i-a deșteptat 
din visul bolnăvicios, că tbte popb- 
rele vor serba cu ei invasiunea hor- 
delor lui Arpad și Tuhutum, i-a pus 
pe griji seriâse, și în focul mâhnirei 
ei scapă câte-o mărturisire spontană 
menită a arunca lumina adevărului 
asupra situațiunei, în care se află 
nația stăpânitbra.

De curând foia ungurescă „Ma
gyar or szag“, organul fracțiunei lui 
Ugron, a publicat un articul semni
ficativ sub titlul „Dușmanii noștri41.

Estragem din acest articul ur- 
mătârele pasage interesante:

In România Liga se reorganisâză ; 
guvernul Serbiei respinge în mod dur in
vitarea nâstră urbană la serbările milenare; 

Bosnieoii rdgă pe față într’un manifest pe 
Țarul rusesc, să-i libereze de sub jugul 
austro-ungar; poporul din Belgrad arde îu 
publio stindardul nostru; tinerimea univer
sitară croată folosesce preseuța regelui și 
guvernului maghiar în Agram, oa să mur- 
dărâscă flamura maghiară ; tinerimea uni
versității din Viena nu pote fi ținută în 
frâu, decât prin măsuri aspre polițienescl, 
oa să nu-șl manifeste pe față ura contra 
nâstră; cetățenii Vienei pun în soaunul de 
primar indivizi probați în maghiarofobiă ; 
deputatul și primarul Lueger numesce orgie 
în Reichsrath-ul austriao, sărbarea nâstră 
milenară, fără de-a fi chiămat la ordine ; 
Sloveni, Ruteni, Cehi, Moravi, Germani, 
fac aliauță de arme pentru alimentarea 
urei simțite contra Maghiarilor.

„Jos cu mileniul !“ Etă losinca. Lo- 
sinoa acâsta se pronunță în Viena, Belgrad, 
Bucuresci, Praga, Graț. Ecoul acestui stri
gat se aude la Brașov, Sibiiu, Blașiu, Fă
găraș, Năsăud, Caransebeș — și ca un 
tulnio de munte răsună peste Buceciu, 
Vlădeasa, Meseș, Cibin, pătrunde în văi și 
se rostogolesce mai departe în valurile 
Oltului, Mureșului, Someșului, ca materia
lul veninos să pună în agitația câtnpiă, sat 
și oraș. In munți păstorul, pe ape plutașul, 
în brazdă economul, în scolă dasoălul, în 
biserică popa propagă mai departe cuvân
tul, și noi ne treejim, că. dinafară și înăun
tru ne strînge un oerc dușman...

Mai mulți dușmani, ca acum, n’am 
avut nici înainte c’o miie de ani.

„ Magyar  orszâgu se încercă apoi 
a arăta, că în țâra acâsta tâte pârtă 
caracterul maghiar, că numa „nația44 
jubilantă are cultură, literatură, in
dustria etc. Și cu tote acestea Ma
ghiarul este fricos și timid, nu are 
curagiul de a-șl ridica fruntea și de-a 
sta față ’n față cu dușmanii sei nu
meroși. Drept sfîrșit Țice:

Cel-ce vecinie fuge, e prigonit de fiă- 
care. Iepurele, decă une-orl s’ar opune, ar 
avă mai puțini inimiol. Cel ce se tupilesce 
dinaintea multora, încuragiază pe mulți 
contra lui. Noi nu dăm nimăruia peste de
gete; âr dâcă oine-va ne lovesce pe noi 
peste unghii, le sugem îndată, oa copiii,

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Cursa.
(Din memoriile unui polițist, de L. Mawice.)

Era o nâpte posomorită de Noem- 
vre. Ploia curgea în adevărați torențl. Tem- 
pestatea cea înfiorătore urla pe lângă ve
chia oolibă, răpia din când în când câte 
una din șindilele ei putrezite și isbia oblâ- 
nele dela ftrestri; picurii de ploiă loveau în 
ferâstră, înoât mai întregă căsciora înota 
în apă, er pe jos, fiiind-că nu erau podele 
de soândurl, era o mooirlă întregă. Eu stă
team îu UDghiul oel mai soutit, sgnburind 
de frig. Colegul meu Tom Wilk'ns se du
sese pentru două ore aoasă, să-și vacjă de 
copilul său bolnav. El credea, că în acest 
timp de bună sâmă nu o să-mi facă visita 
Jim Croky, vestitul bandit.

Bordeiul acesta miserabil îl locuise 
un trifoii! de bandiți: Tatăl Bill Croky și 
cei doi fii ai săi: Ned și Jim. Ei trăiau 
din pescuit, din care causă și ședeau nu

mai >n baraca acâsta singuratioă și pustiă. 
Der se credea, că familia acesta mai are 
și alte ocupațiunl laterale, și se presupunea, 
că galițele, caprele și porcii, ce dispăreau 
mereu, numai cu a lor scire și voiă dispă
reau. De se întâmpla, ca în atari cașuri să 
se amestece poliția, de regulă nu afla ni
mic, astfel, că aoeștl trei bărbați nu făcură 
cunoscința legilor criminale, decât dâră 
pentru vre-o cârtă, ori bătaiă, dâr pentru 
furăturl nicl-odată.

Acum se lățise dintr’odată vestea în 
cetate, că pe câmpiă, nu departe de co
liba Croky-lor, s’a aflat un cadavru astru- 
cat in țărînă. II aflase cânele unui păcu
rar, ce-șl păscea turma p’acolo. Și se oon- 
statâ, că e oadavrul unui orășan de cu
rând răposat, și că acel cadavru e furat 
din oimiterul cetății. Se presupunea, că 
indivizii, cari desgrâpă cadavrele, spre a-le 
vinde institutelor anatomice, ori medicilor 
privați, de cari indivizi se găsesc atâția în 
Anglia și America nordică, vor fi voit 
să-și eserceze și aici meseria lor rușinosă, 
der cine scie prin ce întâmplare nu iebu- 

tiră să ducă cadavrul furat la looul des
tinat.

Deâre-oe cadavrul se aflase în apro
pierea colibei Croky-lor, se născu presu
punerea, că aoeștia ar fi adevărații hoți. 
I-au și închis, dâr neputend adeveri vino
văția lor, îi liberară ârășl. De atunol însă 
cimiterul a fost păzit mai cu atențiune, și 
într’o nâpte se și dete de urma a trei hoți 
de cadavre, cari fură surprinși tocmai când 
voiau a desfunda o grâpă; doi dintre ei 
fură prinși, âr al treilea scăpa. In cel scă
pat recunoscură pe Jim Croky, pe când 
oei doi complici erau tatăl și fratele său.

Acum era vorba de-a prinde pe cel 
fugit. Presupunând, că el trebue să se țină 
prin acea împrejurime, și că mai curând 
ori mai târejiu are să se abată pe la ce sa 
părintâscă, polițiștii se postară aci. In 
acea nopte îl pândeam eu cu Tom "Wilkins, 
stând în întunerec.

Tempestatea înoepu a slăbi nițel, dâr 
plâia ourgea par’că și mai cu putere. Eu 
aucjiam sgomotul monoton, ce-1 făceau pi
curii căcțend din coperiș. Acâstă monoto

nia mă făcea să adorm. Deci mă deciseiă 
să înving acâstă ispită sculându-mă și pre- 
umblându-mă prin mica odaiă, ca o jumă
tate de âră. Dâr dela o vreme mă săturaiă 
de-a mai frământa eu cișmele la tina aceea, 
și mă puseid ârășl pe scaunul meu de mai 
’ainte, sciind, că nimeni nu mă pâte sur
prinde chiar de a-șl ațipi, deâre-oe ușa 
scârțâia tare oând o închidea ori deschi
dea cine-va, asemenea și ferâstră, âr altă 
intrare în coliba lui Croky nu era. Deol 
fiind sigur, că vre-o surprindere neplăcută 
nu-mi pote veni, mă așecjaiQ pe scaun și 
adormîi.

Dâr de-odată tresării și privii în giur 
de mine. Oohii mei, deprinși a privi în în
tunerec, observară o statură înaltă. "Voii să 
mă scol, dâr o lovitură puternioă în oap 
mă făcu să-mi pierd oonsciința.

Cât void fi stat astfel nu soiu. Mă 
dureau ochii de nu-i puteam ținea desohișl. 
Dâr îi desohiseiă pe un moment, ca să-i 
închid ârășl. Zărisem fața diabolioă a 
lui Jim Krcky, care sta vis-a-vis de mine 
pe scaunul lui Wilkins, și lângă el o la-
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cari plâng. Totă puterea nbstră stă în ți- 
pet. In acest soia de luptă culminăm....

Nu-i vorbă, „Magyarorszâg" a 
nimerit cuiul în cap. Tabloul acesta 
e cât se pote de instructiv pentru 
„nația milenară" și pentru „patrio- 
ții“ de cinci pițule. Ii compătimim, 
sărmanii de ei!

CRONICA POLITICA.
— 23 Maiii.

Privitor la situația politică internă 
„Alkotmăny* dela 2 Iunie scrie următbrele: 
„Deși flilele din urmă soirile și combina- 
țiunile despre o crisă ministerială au fost 
desmințite din parte oficibsă, totuși apan- 
țiunile, ce se ivesc în partida liberală, do
vedesc, că în viitorul apropiat se pot întâm
pla luorurl neașteptate. Ie present posiția 
lui Banffy e tare, însă e fapt positiv, că 
însuși ministrul-președinte austriac Badeni 
a accentuat odată, că Majestatea Sa ține 
de arflătore neoesitatea uuirei partidelor, 
oarl stau pe basa dreptului public. Față de 
aoâsta, o fracțiune a partidei liberale nici 
nu vrâ să audă de fusiune, ori de coali- 
țiune, er aderenții lui Wekerle fao poli
tică separată contra lui Banffy. Caracteris
tică e tema partidei liberale de br. Khuen- 
Hedervâry. Nu este imposibil, oă banul 
Croației sâ între braț la braț ou Inliu Sza- 
păry în ouloarele Lloyd-ului, unde Szapâry 
are și a4l mulțl aderenți. In partida libe
rală a provocat mai departe un conflict 
supărător declarația ministrului de justițiă 
Erdelyi, că nu partidele, ci țera are nevoie 
de fusiune. Din causa acestei declarațiunl 
clioa oontrară fusiunei șl-a pus de țintă 
trântirea lui Erdelyi, care pbte nici nu vi- 
sâză, că ce dușmani are tocmai în partida 
liberală."

Piarul „ Fan Julia* din Roma scrie, 
că în cercurile politice italiane, dâr mai 
ales în oerourile militare, au produs o estra- 
ordinar de bună impresiă cuvintele monar- 
chului Francisc losif esprimate în delega- 
țiunl pentru națiunea italiană. „Fanfulla* 
flice mai departe, că regele Umberto a 
adresat o telegramă de mulțămită monar- 
chului Francisclosif la Budapesta. „Fanfulla* 
sfirșesoe picând, că declarația amicală a 
monarohului nostru întregesoe declarația 
făcută de curând de împăratul Wilhelm îd 
Veneția față de Italia.

♦

Alaltăerl dete ambasadorul austriac 
din Petersburg, prințul Liechtenstein, un 
prânfl festiv în onorea Țarniui și a Țarinei. 
La masă șeflură de-a drepta Țarului prin
cipesa României și ducele da Connaught, âr 
la stânga marea ducesă de Hessa și prin
țul Ferdinand al României, pe care Țarul îl 
agrăi de 
grațios.

repețite-orl în modul cel mai

*
Corr.* anunță, că prinoipele 
al Bulgariei va face, la reîn-

„PoZ.
Ferdinand
torcea sa din Mobcvu, o visită curții din 
Buourescl. Dupâ-oe va sta apoi timp scurt 
în Sofia, va pleca la Carlsbad.

*
Privitor la evenimentele de pe insula 

Creta, „Agența Havas* primesoe din Canea 
scirea, că puterile s’ar fi înțeles să provoce 
guvernul grecesc, ca aoesta să dea comi
tetului oretan sfaturi de moderare. Peste 
tot stările pe numita insulă s’au îmbunătă
țit și insurgenții înoep a-se retrage dina
intea miliției. Pănă aoum au sosit în Creta 
șâse batabbne de armată regulată tur- 
oesoă.

„AtuncI d. Sturdza și-a presintat de- 
misiunea/

Sub titlul „Agitația în capitală* „E- 
poca" de Joi aduce următbrele scirl:

Cetățenii, oarl au făcut ieri imposanta 
manifestația dela Mitropolie, au ales o de
legația compusă din 17 persbne, care se 
espună M. S. Regelui agitația, ce domne- 
soe din causa caterisirei ilegale a Metro- 
politului-Primat.

Delegația e compusă din d-nii Lăză- 
resou, N. Fleva, G. A. Scorțesou, G. I 
Pitișeanu, D. Th. Apostolu, V. Kogălni- 
oeanu, I. Buzdugan, Gr. Alexandresou co
merciant, Ilie Ionescu oomeroiant, G. Do- 
bresou deputat, colonel Grădișteanu, co
lonel Costescu, C. Bolintinaanu mare pro
prietar și consilier în Capitală, Măldărescu 
mare proprietar în Craiova, colonel Obe- 
deanu, IancovicI advocat, Ceaușescu lo- 
coitor în Spinenl.

D-nii N. Fleva și G. A, Scorțesou, 
în numele delegației alâsă erl, vor fi pri
miți afli după amiaflî la brele 2 în audiență 
de M. S. Regele.

Pănă în acest moment nu s’a comu
nicat înoă în mod ofioial I. P. S. Sale 
Mitropolitului Primat sentința Sfântului 
Sinod.

Locotenenta mitropolitană a dat ordin 
tuturor parochiilor, să nu se mai pome- 
nâsoă în cursul liturghiei numele I. P. S. 
Sale Ghenadie, mitropolitul primat al Ro
mâniei.

Erl seră oircula svonul în capitală, că 
guvernul și-a dat dimisia.

Acâstă șoire e neexaotă, ori cel puțin 
prematură.

Un archiereu s’a dus la I. P. S. S. 
Mitropolitul Primat și un episcop i-a 
trimes răspuns, că sunt gata a reveni asupra 
hotărârei, ce au dat în contra înaltului 
Prelat.

rui râspundere vine numai asupra minis
terului presidat de d-1 Sturdza și că Re
gele nu pote și nu trebuie în nimio ames
tecat în acâstă afacere.

„Cred, ca „Epooa", că ar fi o in
famia din partea guvernului, dâcă ar căuta 
sâ se scuture de râspundere, aruncând-oI

asupra Regelui".
*

Un comitet de domne din Buourescl 
a luat inițiativa de a presenta M. S. Re
gelui o petițiă acoperită de un imens nu
măr de iscălituri pentru a 
tra procederei guvernului 
tropolitului-Primat.

*

întrunirea publicului 
Marți ținută la Orfeu a 
multă lume. Au vorbit dd. Lăzăresou, V. 
Cogălniceanu, G. A. Soorțesou, oolonel 

— * -v tm.

protesta în oou- 
în afacerea Me-

de protestare de 
fost visitată de

Obedeanu, N. Fleva etc.
După aceea s’a votat o moțiune în 

favbrea Metropolitului și adresată lui, și 
s’a ales o delegația, care sâ i-o presinte.

Apoi totă lumea, în frunte ou dd. 
Fffva, Scorțesou, Cogălnioeanu eto. și pur
tând un steg negru, s’a dus prin calea 
Viotoriei, strada Academiei și strada Smâr- 
dan la Metropolie. In drum manifestanții 
s’au întâlnit ou episcopul de Buzău, oare 
era în trăsură. Lumea l’a huiduit. La Me
tropolie s’a tras clopotul cel mare. Aoi era 
multă lume.
pe soară și a mulțămit pentru manifestația. 
D-1 Fleva a sfătuit apoi mulțimea să se 
retragă.

Metropolitul Ghenadie a eșit

de

detașați acelor comandanți 
până aoum n’au avut încă 
departe vor fi numiți doi 
ariileriă pentru fortărețele

Trient, și adecă unul în rang 
er celalalt de loeotenent-colo- 
fiă-care regiment de infanteria 
un hornist călare, pus la dis-

*
Organele militare spun, că în tim

pul cel mai apropiat se vor faoe în armata 
austriacă următorele inovări: Se vor orea 
cinci posturi nouă de locotenențî-mareșalh; 
aceștia vor fi 
de corp, cari 
substituți. Mai 
noi director 
Cattaro și 
de colonei, 
nel. In fine 
va avâ câte
posiția. comandantului de regiment.

*
Din Moscva i-ae anunță lui „Koln. 

Ztg.*, că numărul victimelor catastrofei 
dela Mosova se urcă în adevăr la 2700, âr 
„Standard* afirmă, că numărul morților 
este 3600, și că cei mai mulțl dintre ne
norociți sunt copii. Mai departe se cjioe, oă 
poporațiunea rusâscă din Moscva și din 
împrejurime este forte înverșunată asupra 
organelor polițiane, cari n’au prevăflut ne
norocirea grozavă, și n’au luat măsuri prin 
cari ușor se putea evita o catastrofă atât de 
înfiorătbre.

ternă de mână, răspândind o lumină înță- 
pătore. Mai întâiti credeam, că slăbirea 
îmi vine din lovitura, ce mi-o dase, der 
mă convinse'O la moment, că mișelul îmi 
și legase manile în spate, și picibrele la 
olaltă, astfel înoât eram ou totul în 
mâna lui.

— Hei, Sir, flise el rîflând, vă pare 
luoru cu mirare, că mă vedeți aci ?

Ca fulgerul îmi piesni prin minte, oă 
scăparea mea depinde dela venirea lui 
Wilkins, deol trebue, după putință, să în- 
trețiu pe aoest păcătos ou vorbe pănă va 
sosi el. Wilkins trebue, oă a zărit din de
părtare lumina aoi și văflând situația, îșl 
va grăbi pașii. Pe ce oale m’ar pută scăpa, 
la asta niol nu mă gândeam, căci îi eu- 
nosoeam istețimea. De bună sâmă Oroky 
era convins, oă eu sunt singurul păflitor 
aoi, căci altfel u’ar fi fost atât de nepre
caut să facă lumină. Dâr cum a întrar el 
în casă? Trebue, oă are vr’un drum seoret, 
pe oare eu trebuia să-l aflu. — Ii răspun- 
seitl oât numai am putut de liniștit:

— „Trebue, oă ești în legătură cu

l

Dupâ judecată.
„Dreptatea* d-lui N. Fleva dela 21 

Mai îi st. v. raporteză următorele scirl de 
sensațiă:

„ErI, pe când poporul Capitalei adu- 1Q aoeBș număr „Epooa" scrie
nat în curtea și pe tot dâlul Mitropoliei, „Lovitură de stat biseriscâscă" :
aclama pe I. P. S. S. Mitropolitul Ghe- „Dispositivul sentinței Sf. Sinod
nadie; pe când directorul „Dreptăței" îm- prinde o adevărată lovitură de stot. 
pedma pe cetățeni de a ridica pe Mitro- „Sentința spune că „Sf. Sinod a
politul Ghenadie și a’l duce sâ slujesoă decât și a hotărît" și adaugă că „a decis 
vecernia în sfânta Mitropolie, — a venit o 30 comunic0 înaltului guvern spre bună 
însciințare dela Palat, prin care se oomu- cuviință și regulă. 
nioă d-lui Fleva, că va fi primit de M. S. „Acesta este
astăzi MercurI la ora 2 d. a. drăsnâlă.

„Acâstă veste a produs îu public o „Mitropoliții
impresiuue adâncă. de Cameră, Senat

„D. G. Scorțesou < 
oetățenilor. -Miile de omeni isbucniră în 
strigăte: „Trăiască Fleva! Trăiasoă 
gele!“ .

„D Sturza, aflând de audiența d-lui | looul lui." 
Fleva la Palat pe fliua de afli, s’a 
chiar aseră la M. S., ca să-i ceră isoălirea 
deoretului de detronare a I. P. S. S. Mi
tropolitului Ghenadie.

„M. S. a deolarat d-lui Sturdza oă 
nu pote iscăli decretul, înainte de a se con
sulta și cu bărbații marcanți ai țerei.

sub

ou-

ju-

o ne mai pomenită îd-

Episcopii sunt aleși 
Sinod și întăriți de 

comunică vestea | Suveran. Și Sf. Sinod nu pote sâ desfacă 
ceea ce a făcut Statul fără aprobarea Sta
tului, dată de capul Statului.

_E vremea, ca fie-care sâ între la

Și
Și

Re

dus *

„Românul* de MercurI publioă o de
clarația a directorului seu Vintilă Rosetti, 
în care acesta cjioe între altele:

„Desaprob ou totul purtarea întregu
lui guvern în afacerea cu Metropolitul, că 
o consider ca un scandal revoltător a oă-

Apponyi despre naționalități.
Alaltăerî a sființit în biserica 

universității din Budapesta primatele 
Vaszary noul steag al studenților dela 
universitatea de acolo. Din inciden
tul acesta se ținură mai multe vor
biri festive. Intre alții vorbi cătră 
tinerime și contele Apponyi, care, cu
prins ca totdbuna de ură neîmpă
cată față cu națiunile nemaghiare 
din Ungaria, nici ocasiunea acâsta 
n’a putut s’o lase, ca să nu atingă 
Gestiunea naționalităților. Etă ce flise 
între altele șovinistul conte:

Amicii mei tineri! AstăflI 'ne încun- 
gibră refle strălucite de sărbătore; der lângă 
aceste rafle se pote observa și câte o um
bră amenințătbre. In imnul de mulțămită 
alnațiunei se amestecă aoi înlăuntru glasu
rile, cari pretind dismembrarea națiunei, 
acolo afară glasurile urei nemotivate. Nu 
au putere de-a faoe, oa sâ încete imnul, 
der sunt destul de ponderose, oa sâ ne 
atragă atențiunea asupra seriosității și greu
tății viitorelor nbstre probleme.

Trag Ia îndoială îndreptățirea statului 
național maghiar unitar; o trag la îndoială 
în numele libertății omenescl, în numele 
drepturilor de libertate ale poporului ne
maghiar locuitor aci. Dâr, iubiți amici, um
bra amintită servesce numai spre aoeea, ca

dracul, oă alt om nu putea întră aoi, pe 
unde tu ai întrat".

— „Ai gâoit, Sir. In aeâstă privință 
o să vă lămuresc îndată, ca să nu mai fiți 
curios, der mai întâii! trebue să vă fac alte 
desooperirl".

Apoi îmi declară cu uu rîs satanio, 
că nu void mai vede lumina flilei; mă asi
gură, că ei direot nu m’a omorî, oi mă va 
duce la un loc, unde ochi omenesol nu 
m’or mai vede și unde void zăcâ atâta 
timp, păuă îmi va peri pe veoiă gustul de 
a mânca și de-a bea oeva.

— „Ah", strigaid eu ne mai putân- 
du-mi reține mânia. „Vrâi adeoă să me 
omori ou fbmea și cu setea!"

— „Cam așa ceva", răspunse el rîflând.
— „Acâsta e oeva mai teribil deoât 

satanic!" strigai eu. „Mai bine ia pistblele 
mele și-mi trimite un glonț-două în cap, 
atunci oel puțin lucrezi mai omenesoe!"

— „Omenesce, dâr nu cu minte", 
flise el rîflând ca un diavol. „Anatomia plă- 
tesce pentru un corp vătămat numai pe 
jumătate prețul!“,..

— „Tu creatură miserabilă !“
— „Dă-i să mârgă, feciorule! Cu în

jurăturile îți ușurezi inima și mie nu-mi 
striol nimic".

Ascultai cu cea mai mare încordare 
în liniștea nopții, der nu aufliam, decât 
monotonele căflăturl de piourl, și din când 
în când vîjeitul vântului. Unde 6ă fi rămas 
Wiikins? gâudiam în mine.

— „Așa, Sir", continuă vagabundol, 
„aoum cam scițl ce vă așteptă; nu-mi ră
mâne, decât să vă leg nițel gura, ca com- 
paniștii d-vostre, oarl negreșit vă vor căuta 
p’aiol, să nu vă auflăstrigătele după ajutor".

Cu aoestea sodse o basma murdară 
și-mi legă gura. Apoi duse miserabilul la- 
terna în altă odae, unde o gaură bătută 
jur împrejur ou soândurl ducea într’o piv
niță.

Acum Jun Croky veni erășl la mine 
și-mi flise: „Acum hai, Sir, în brațe ca 
copiii!" Mă și luă și mă duse spre gaură 
și mă puse înaintea ei. El se coborî prin 
aoea deschiflătură adâncă și întunecbsă și 
îșl întinse manile să mă ia și pe mine. Der

în acel moment îmi plesni prin minte un 
plan. îmi strînsei piciorele spre pântece, 
și apoi, legate oum erau, le aruncai cu totă 
repefliunea înainte, astfel oă oălcâele de 
curând potcovite ale cismelor mele îl is- 
biră drept în ochi.

El scose un răcnet, ca un animal săl
batic, și se prinse ou ambele pălml de lo
curile, unde-1 nimerii cu oăloâiele. Eu însâ 
mâ tăvălii în aoel moment spre lampa, ce 
sta lângă mine, încât se resturnâ și se 
stînse, rămânând astfel în groznicul întu- 
nereo, fără a mă mai clăti din acea po- 
sițiă.

Sigur, acesta a fost numai o faptă a 
desperării dela care nu puteam spera, de
cât că miserabilul se va înfuria și, in loc 
să mă ombre pe încetul cu fbmea și setea, 
îmi va arunca uu glonț în cap. Dâr el nu 
se gândia la așa oeva; trebue să-i fiu re
cunoscător, că în groznica lui durere nu 
s’a înfuriat să mă împusoe....

(Va urma.)
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strălucirea sărbătbrei nbstre naționale să fiă 
cu atât mai splendidă; umbra neadevărului 
faoe să fiă ou atât mai strălucitore d’ua 
adevărului nostru.

Ce voieso aceia, cari sub masca falsă 
a libertății ataoă unitatea națiunei nema- 
ghiere? Ce voesc ei? Dâcă vom da crerjâ- 
ment scopurilor lor, pe cari le mărturisesc, 
atunci ei voieso dismembrarea acestui stat 
unitar milenar în provincii naționaliste, vo
ieso să oreeze în locul statului național 
maghiar unitar o confederațiune, constătă- 
tore din provincii naționaliste. Cel-oe cu- 
nosce raporturile geografice și naționaliste 
ale aoestei țări, va sci, oă este imposibili
tate technică de-a orea astfel de provincii, 
•debreoe pretinsele provinoii naționaliste 
slave și române ar trebui să fiă desfăoute 
probabil în șâse teritorii, la oarl au drep
tul diferite seminții slave, și înoă fără pri
vire la aceea, că pe amintitele teritorii lo- 
cueso milione de Maghiari și Germani.

Și aoum pun întrebarea orl-cărui om 
nepreooupat: ore ar fi asigurată în aoeste 
provincii de oaracter național slav seu ro
mân libertatea personală, de rassă și limbă 
a fiă-oărui locuitor din ele ? Ore ar fi ea 
mai bine asigurată în aoeste provincii nu
trite de spirit oriental, decât este asigurată 
în statul maghiar unitar, nutrit de princi
piile liberale occidentale, și stătător pe 
trbpta civilisațiunei apusene? (Vii aprobări, 
aplause frenetice.) Și dâoă se va afla vr’un 
om, oare, necunoscend împrejurările de aci, 
nu s’ar soi orienta ia întrebarea mea, atunol 
îi vor da lui răspunsul ioouitorii de rassă 
germană din patria nostră, cari, cu puține 
escepțiunl, toți sunt credincioși ideii de stat 
maghiar unitar.

Esplicarea aoestui fapt e forte ușbră. 
Oouoetățenii noștri de rassă germană sunt 
cetățeni cu cultură europenă apusenă, și soiu 
bine, că aoi, cultura europână pote fi con
centrată într’o singură formă: într’un stat 
național maghiar unitar. (Vii aclamațiunl). 
Curentele contrare acestui stat se porneso 
singur și numai între rassale nutrite de spi
ritul oriental și stătător sub influința orien
tală (!!) împrejurarea acâsta caracteriseză 
totă mișcarea, ce are de soop a stârni ura 
străinătății față ou noi; ea nu este altceva, 
decât o nouă espedițiunc a Orientului contra 
Occidentului, o luptă a culturei inferiore con
tra culturei superiore (!!)

La espectorările aceste esaltate 
și scârbbse ale aspirantului la postul 
de ministru-președinte ungar nu di- 
cern alta, decât, că dovada cea mai 
eclatantă despre „cultura superi6ră“ 
a Maghiarilor o dă chiar esposiția 
milenară din Budapesta, pentru care 
ei și-au pus tbte torțele psihice și 
fisice în joc, și totuși au ajuns nu
mai pănă la atâta, că striănetatea 
rîde de fiascul lor complet, deârece 
după o esistență de 1000 de ani Ma
ghiarii nici astăcjl nu pot dovedi un 
progres și numai întru cât-va satis
făcător pe teren artistisc, industrial, 
economic și comercial, și tot ce es- 
pun ei astăcțl vederei publice în 
Budapesta, este product și operat 
-curat străin.

SCâftILE OBLEI.
— 23 Main.

Imperătbsa-regină în Budapesta. Din 
Viena se telegrafiază, că împărătesa-re- 
gină Elisabeta va sosi în Budapesta Du
minecă, pentru a lua parte la serbările din 
8 Iunie.

—o—
Liga și d-1 Urechiă. într’o scrisore 

adresată „Tribunei", d-1 V. A. Urecliiă de
clară, oă-i este cu neputință să pnmâscă 
onorea, ce i s’a făout, fiind ales președinte 
de onbre al Ligei, debre-ce — cjice d-sa — 
„blamat și ODorat în același timp este im
posibil".

— o—
Protopopi români alături cu un ra

bin jidan. Am reprodus în nr. 104 ai „Gaz. 
Trans." scirea dată de „8zâkely Nemzet", 
.că în cjiua S-tei înălțări, părintele proto

pop gr. or. al Treiscaunelor, Dimitrie Col- 
tofeanu, „îmbrăcat în ornat bisericesc a 
sfințit steagul milenar al Ungurilor din 
Sepsi Sângeorgiu, alături cu rabinul evreu 
din Brașov". Față ou aobstă soire, d-1 pro
topop Coltofeanu ne trimite o întimpi- 
nare, în care spune între altele, oă d-sa a 
asistat la sânțirea steagului eu scirea și 
învoirea Escelenței Sale Mitropolitului, care 
i-a dat acestă permisiune la întrevenirea 
fișpanului ; mai spune d-sa, că a fost de 
față numai la desohiderea serbărei, ce s’a 
făcut priu fișpanul, și la „sânțirea steagu
lui săvîrșită prin protopopul rom. oat. în 
deours de V, oră, fără însă să fi săvîrșit 
vr’o ceremoniă religiosă, binecuvântând 
simplu steagul". Mai adauge tot-odată, că 
n’a avut alt ornat, deoât epitrafirul. — 
Observăm la acest loo, că și protopopul gr. 
cat. loan Șolnai a luat parte activă la sân
țirea steagului din vorbă. Densul a luat parte 
și la oficiarea rTe Deum^ ului, alături cu 
preoțimea romano-catolică, er după aceea 
a cetit o rugăoiune în limba română, după 
oare a binecuvântat stâgul, densul mai în- 
tâiQ. și apoi părintele Coltofeanu. Dbr fapt 
este și rămâne, că nici rabinul din Brașov 
n’a lipsit dintre binecuventătorii steagului. 
Față ou tote acestea oonstatăm mai întâii!, 
oă protopopii români n’au avut ce căuta 
la acea sernare, fiă ou permisiune, fiă fără 
permisiune; al doilea, oă luând parte la o 
ceremoniă bisericesoă alături ou un rabin 
jidovesc, au oăloat peste tote usanțele, 
ce s’au pomenit pănă acuma în biserica 
nostră, și au contribuit astfel la îndoita știr
bire a varjei ei.

—o—
Generalii lionvedimei se împuțînbză. 

„Budapesti Hirl." anunță, că în scurt timp 
vor fi pensionați încă doi generali de hon
vezi, adecă generalul de cavaleriă Iuliu 
de Forinyak și generalul conte Ștefan 
Schlippenbach, comandantul brigadei 3 de 
honverjl.

— o—
Jeszenszky — distins. Monitorul Ofi

cial ungureso împărtășesoe, că Dr. Alesan- 
dru Jeszenssky a fost distins „pentru me
rite" ou titlul de consiliar ministerial regesc. 
Din incidentul acesta foile unguresol de 
tbte nuanțele cântă psalmi de prâmărire 
fanaticului șovinist, care „a adus și aduce" 
servioii atât de bune maghiarismului, „mai 
ales în afaoerile de naționalitate și sooia- 
liste".

— o—
Maghiarisarea numelor de comune. 

Autoritatea administrativă din Neutra a 
pornit mișcare, oa tote numirile slovâoesol 
ale comunelor din comitat, să fiă înlocuite 
ou numiri unguresol — pentru gloria mi
leniului.

—o—
Șiariștî streini în Budapesta. „Buda

pesti Hirlap" spune, oă 450 de <j>ariștl din 
străinătate, oarl au luat parte ca raportori 
la sărbările de înooronare din Mosova, vor 
merge direct la Budapesta la serbările mi
lenare din Iunie.

Logodnă. Din Budapesta ni-se anunță, 
că d-ra Maria Grama, fiioa decedatului 
comerciant Iustinian Grama, s’a logodit cji- 
lele acestea cu d-1 Ion 1. Crăciunel. — Sin
cere felioitărl tinerei părechl!

—o —
Ospeții, cari vin la Brașov, pot afla 

cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocita apropiare de gara tramvaiului, 
așa oă nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, er bacșișuri nu se 
dau. In grădină restaurant și musică mai 
în fiă-care cji. Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu diua, costând după plac dela 1 fi. pănă 
la 4 fi. la cji-

—o —
1. Un mijloc de casă, ieftin. Pentru regularea 

și conservarea unei mistuiri bune se recomandă 
cunoscutele prafuri Seidlitz a e lui Moli. Cutii ori
ginale 1 fl. bucata. Se pote căpăta dilnic prin 
postă de cătră farmacistul A Moli, liferentul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provinciă s6 se ceră preparatul lui Moli provădut 
cu marca de contravenție.

Dela comună.
Ședința din 3 Iunie st. n. 1896.
Primarul substitut răspunde la inter- 

pelațiunea D-rului Lassel din ședința tre
cută, că a dispus de atunci înebee, ca pe 
lângă steagurile unguresol, să se pună și 
oolorile săsescl. Aoăsta se ia spre soiință. 
Punctele 1 și 2 din programă se amână 
și se vor pune de nou la ordinea 4*lei.

3) Raportul despre socotelile școlei 
de meserii se ia spre soiință și se deoide 
a se lăsa profesorilor și pe viitor aceleași 
salarii.

4) Reuniunei carpatine săsescl (sec
țiunea Brașov) ’i-se votâză lemnele nece
sari pentru edificarea unei oase.

5) In oomisiunea pentru măsurarea 
dării pro 1896 — 1898 se aleg G. Schiel și 
Gottl. Schlandt.

6) Hârtia vice-șpanului, prin oare 
faoe ounosout, că statutul votat de comună 
la 30 Dec. 1895 cu privire la manipularea 
banilor nu se aprobă, servesce spre sci- 
ință. Adunarea comitatului va face un ase
menea statut.

7) Se aleg în oomitetul permanent 
20 de membri, aprbpe tot aceia, cari au 
fost și pănă acuma. (Dintre Români d-nii: 
Dr. Baiulescu, Val. Bologa și prof. Vlaiou.)

8) O desbatere lungă și înfocată a 
provooat propunerea de a se parțela lo
cul de sub Strajă (de-asupra promenadei 
celei nouă) și a se vinde amatorilor de a 
zidi vile. Propunerea a fost respinsă ou 35 
de voturi față de 33.

Șicane și brutalități în Săcele.
Satulung, 3 Iunie n. 1896.

Stimate D-le Redactor! Ca urmare a 
celor comunicate în Nr. 111 despre isto
ricul alegeroi noBtre de notar din Satulung, 
Vă rog primiți înoă următorele soiri:

Vineri nbptea pe la orele 10, când 
direotorul Domețiu Dogar, împreună ou în
vățătorii Nan și D. Dogariu petreceau cu 
familia în filigoria din ourtea șoblei, se po
menesc deodată cu o ploiă de bolovani, așa că 
de nu stingeau luminile spre a nu fi ob
servați, puteau fi toți sohilăvițl și ou oa- 
petele sparte; er in diminâța cjhei urmă- 
tore aflară, spre marea lor indignațiune, 
că școla română e pângărită în modul cel mi i 
scârbos și mai imoral.

Duminecă în 19 Maiă c., ținendu-se 
la aoâstă șeblă maialul copiilor, doi gen- 
darml se presentară la numitul director, în
trebând de steg național, de care singur am 
firma convingere, oă niol nu se află la 
acâstă șeblă, afar’ de unul de doliu.

La orele 7 săra, după oe se termina 
festivitatea școlară, și după ce copiii de 
școlă se împrăsciară, mai mulțl tineri vo
iau să petrecă în oero forte restrîns și în 
mod inofensiv, spre care scop opriră și 
musioa. Se pomenesc însă din nou cu gen- 
darmi, care-i provocă să se împrăsoie, și 
astfel s’a disolvat aobstă petreoere, oe purta 
timbrul nevinovăției.

Pe mulțl îi vor surprinde aoeste stări 
de lucruri, pe mine însă acum nu mă ma 
surprinde niol aceea, cum vrednicul notar 
Găvruș a putut căde jertfa unei mâni sa- 
orilege în 4Iua albă în oentrul comunei. 
Pot veni oasurl și mai îngrozitâre și nici 
acele nu mă vor surprinde, căol la noi e 
putred mărul — și putrerjiciuuea în al e1 
proces grăb’esce cu pași uriași.

E timpul, ca odată să se purifice ae
rul. Apelez la d-1 protopretor Sonda, oare 
a dat deja probe de bune forțe intelec
tuale și esecutătore, și mai vârtos Ja d-nii 
comite și vioe-oomite suprem, căci e nece
sitate grabnică să intervină pentru sanarea 
răului și paralisarea lui, căci altcum și 
d-lor se vor face responsabili de urmările 
acestui soiu de fapte. Acest apel nu-1 fac 
numai în interesul națiunei mele, oa Ro
mân, ci în interesul binelui comun, căol 
poporul maghiar și bărbații maghiari de 
oaracter înoă pretind acâsta.

Ou st ml, 
Romul Verzea, 

membru în comitet.

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 3 Iunie. „Magyar- 

orszâg" de acjl publică, sub reservă, 
scirea sensațională, că drept incite- 

iare a serbărilor milenare se va sur
prinde țera c’un mare dar națio
nal unguresc. Omenii introduși în 
secretele Curții asigură, că Majesta- 
tea Sa monarchul va da Maghiari
lor academiă militară ungurescă, adecă 
va satisface dorința lui Apponyi es- 
primată de repețite-orî. In cașul 
acesta se va delătura piedeca, ce stă 
în calea fusionării partidelor, carî 
accepteză basa dela 67, și partida 
lui Apponyi va fusiona cu partida 
dela putere. In chipul acesta se es- 
plică și cuvintele ministrului de jus- 
tițiă Erddlyi, care a declarat în par
lament, că fusiunea e necesară din 
punct de vedere al intereselor țării.

BucurescT, 3 Iunie. AdI s’a în
trunit Sinodul și archiereul Valerian 
a declarat, că numai fiind amenin
țat a dat votul său în contra Me- 
tropolitului. Archiereul și-a retras 
iscălitura, făcead o declarațiune în 
scris despre acesta. In locul lui a 
subscris actul de condamnare epis
copul Ieronim, care fusese bolnav 
și nu luase parte la judecarea Me- 
tropolitului.

BucurescT, 3 Iunie. Pănă acum 
Regele n’a iscălit încă decretul de 
confirmare a hotărîrei Sinodului în 
afacerea Metropolitului Ghenadie.

Se dice, că guvernul e de pă
rere, că hotărîrea Sinodului se pdte 
esecuta și fără decret regal, și că 
ministrul-președinte Sturdza ar fi 
căutat se convingă despre acesta pe 
Regele în audiența de adl. După 
Sturdza a fost primit în audiență 
de M. S. Regele d-1 N. Fleva. Acesta 
a cerut Suveranului se nu sancțio
neze hotărîrea Sinodului, ori cel pu
țin s’o trimită din nou în cerceta
rea Sinodului. In cașul acesta, a dis 
d-1 Fleva, crede, că Metropolitul ar 
consimți chiar se demisioneze pen
tru a pune capet crisei. Regele a 
promis, că va studia cestiunea.

BucurescT, 3 Iunie. Mai multe 
foi anunță, că părintele Dr. Vasilie 
Lucaciu, care se află de eâte-va dilc 
în BucurescT, a fost numit predicator 
la catedrala catolică Sf. Iosef din Bu- 
curesci.

NECROLOG. Subsorișii eu inima frân
tă de durere, anunță, oă mult iubita fiică, 
soră, verișoră, cumnată și consângeană; 
Amalia Roșiescu, după un morb plin de 
suferințe și-a dat nobilul suflet în manile 
Creatorului în 21 Maiă 1896 st. v. la 10 
ore a. m. în etate de 20 ani, în florea 
vieții sale.

Rămășițele pămânțesol se vor înmor
mânta Joi în 13 Maia (4 Iunie) a. o. la 3 
bre p. m. dela casa părintescă după ritul 
biserioei române gr. or. în cimiterul comun 
<in loo.

Fiă-i țârîna ușbră și memoria bine
cuvântată 1

Clușiu, 22 Maia (3 Iunie) 1896.
Ana Roșiescu, ca mamă; Tuliu, Ana, 

Corneliu și Romul; Elisa m. Dr. Isao, văd. 
Aurelia, Mana m. Dr. Opreanu, ca frați, 
surori și oumnațl și alte numărose ru
denii.

DIVERSE.
Romanele francese. Ramul cel mai 

puternic al vastei literaturi franoese îl 
represintă romanele. Se pote cjice, că Fran- 
cesii proved întregă lumea oultă cu ro
mane, debreoe romanele germane nu trec 
în număr atât de mare peste granițele 
Germaniei, er pe cele engleze le cetesc, 
afară de EnglesI, numai instructorii și 
crescătorele de copii. In anul trecut, 1895, 
au apărut în limba francesă nu mai puțin 
ca 454 tomuri de romane; în 1894 au a- 
părut numai 333 volume, care însă totuși 
represintăun număr destul de considerabil, 
când ne gândim că în alte țări apar anual 
cel mult 35—40 volume de romane.

ProfiriEtar: Oi% Âupel BSurețianu*

Reiacior responsaDll Gregerîu ftSaîor.
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Hennebe rg-Seide
— nur dd)f, mcnn bireft ab meinen ^abrtfen 
bcțogen, — fdimarț. meifs unb farbig, dou 
35 kr. bis 11. fl4.®5 p. ZRefer — 
glatf, geftreift, farrterf, gemuftert, Damafte 
etc. (ca. 2^0 oerfd). Gjțual. unb 2000 nerfd). 
^arben, Deffiins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. Zlîufter umgeljenb. Doppeltes 
Briefporto'nad? ber Sdjroeij.

Seiden-ff'alirikcn
G. m K X K KS E K G

L (k. u. k. Hofl.) ^liricii.

Mărci germane Cump. 58.50 Vend. —• —
Lire turcesol Cump. 10.70 Vend. —.—
Boris, fonc. Albina 5°/0100.75 Vend. 101.75

Cursul Ga bursa din Vâena.

Cursul pieței ESrasov.
Din 4 Iunie 1896.

Bancnote rom. Oump. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orl Cump. 9.50 Vend. 9.52
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rnsescl Cump. 126 50 Vend.

Din 3 Iunie 1896.
Renta ung. de aur 4% .... 122.50
Renta de corone ung. 4% . . . 98.80
Impr. căii. fer. ung. în aur 4%% . 124.10
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4t/2°/o 101.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.70 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.70 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. cu premii .... 151.50
LoaurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.75 
Renta de hârtie austr.................. 101 35
Renta de argint austr.........................101.30
Renta de aur austr..............................122.60
Dosuri din 860   144.50
Aoții de ale Băncei austru ungară. 971.—

377.75
347.75

9.52
58.72 [/2

119.95
47.62 7,

101.20
44.50

Acții de-ale Băneai ung. de credit 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondorî.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de corbne au3tr. 4°/0. .
Note italiene.............................
Nr. 6346—1896.

PUBLICAȚITOE.
Dreptul de venat pe teritoriul 

orașului Brașov, cuprincjend 14 961.69 
jogere catastrale de pădure și cam 
8—10,000 jugere pământ de arat și

©

live# se dă pe cale de oferte în aren
dă pe durată de 6 am, cu prima 
August 1896.

Pertractarea va ave loc în 20 
Iunie 1896 înainte de prâm] la 10 ore 
la oficiul orășănesc economic cărui 
au de a se așterne pană la ]/2IO ore 
a amintitei cjile, ofertele timbrate, si
gilate și provedute cuunvadiu 10%.

Tot la acelaș oficiu se află con- 
dițiunile de oferte și acele contrac
tuale spre examinare.

Brașov, 28 Mai 1896.
989,i-3 Magistratul orășenesc.

c : x z z z c t z z.
•9 7 “

cari au fost întrebuințate la clădirea fabricei de Vitriol, 6 cen
timetre de lungi, întărite pe place tari, 60 cmtr. late, lungi
mea 250—260 metri împreună cu vagonetele necesare.

O cantitate mai mare de var SÎhfiS, diferite leMîM© și 
Stîlplj «Soiae clădiri ce au fost întrebuințate ca cancelării 
la zidirea fabricei, și doue șoprdne de lemn.

Informații se pot lua dela Domnul

AEfs*ed Moth,
Brașovul vechiu. strada lungă nr. 61. 

dela 12 — 2 ore p. m.

c>

Sg
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p Vea-itabilie itumai, «Secă fiăeare cwtiiă este proveițwtă cu marea de 
apeirare a iui A. MoKl și cu subscrierea sa.

ft 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- 
A mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
fi a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 

cresce mereu de mai multe decenii încoco. — Prețul unei cutiioriginaie sigilate I fl. v. a.
$ Fnlsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

5 și sare a lui Moli.
,1>' WfttwI’i-ntaSiiiîi Mnmnî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu< veriiaDiiu numai, Piumbui î™ a. mo».
Ir Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de-
> osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă.

Prețul unei sticie-originale plombate 90 cr.

•A

1

A. Mureșianu
Sh'așovfi, Tergulu Inului I¥r. 3®.
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Acestu stabilimente este provedutu cu cele mai O 
bune mijloce tehnice și Hindu bine asortate cu tote ® 
felule de caractere de litere din cele mai moderne O 
este puse în posițiune de a put£ esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum: gfe

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURU, ARGINTtr ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-AJX’TT'T’ZEj. 
FOI PmODICE.

BILETE Ide” visită
DIFERITE FORMATE.

PROGRÂlffiELEGÂNTE.BILETE BE LOBODHi ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

ABJIJlWriSI.

Comandele eventuale se primesce în biurou îi te 
tipografiei, Brașovu Tergulu Inului Nr. 30, eta- O

■ - - - -- - x>
te

â

î<
♦

♦
i

*

♦< *

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciuri. 

eila£ttvei. te

Compturî, Adrese,
Circulare, Scrisori. ^33 

(9ou/ve/&te^ în lold niăzimea---- te oomms, <Bg
IND USTRIALE. de HOTEL URÎ 

și RESTAURANTE. O >PREȚURl-CURENTi ȘI DIVERSE O 
BILETE DE INMORMENTARI. S 

se primescâ în Muroulu Sf
C Hpa d® a Hm MoOD
ft (Pe basa de natron Acid-salicilic’9

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă, pentru copii de orl-ce etate și 
W adulțl, asigureză acesta apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre- 

țul sticlei provejlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.s
c ©

; giulu I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- 
i mandele din afară rugămu a le adresa la
1 Tipografia A. MUREȘIAOT, Brașovu.

I Ir

2 de

Ed.
Geisberger.

Trimiterea priB»eîg>alw prin
Farmacistiall A. MOLL,

c. și r. fnrnisor al curții imperiale Viena, Tnchlanben 9
Comande din provincia se efectueză țlilnic prin rambursa poștală.

La, deposite se se căra anumit preparatele provetfute cu iscălitura și marca 
apărare, a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 
Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 

0-52.
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Sosirea si plecarea
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta ia Brașov:
Tr. accelerat: 5 ore 07 m. dimineța.
Trenul de persone: 8 ore dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după ani. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucurcsci la Brașov:
Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 Ore 20 m. după amedl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 ore 19 minute sbra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 Oră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 bre 31 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul de pers.: 8 bre 15 min. dimin. 

Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 bre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persone 7 bre 40 m. dim.

tronurilor în Brasov.
Plecarea trenurilor din Braș.

I, Dela Brașov la Pesta
Trenul mixt: 5 bre 8 min. diminbța. 
Trenul accel.: 2 bre 45 min. după am. 
Trenul de persone: 7 bre 43 min. sera. 
Tr. accelerat: 10 bre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin. 
Tr. accelerat; 5 bre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 bre înainte de amecjl.
Trenul aooel.: 2 bre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.
Trenul mixt: 8 bre 35 min. diminbța. 

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: 4 bre 30 min. dim.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persbne: 3 bre 1 după am.
Trenul mixt: 8 bre 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 bre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persbne 6 bre 40 min. sera.

XI
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’) Acest tren circuleză numai Joia Dumineca și la sărbători.

ABONĂMEITE
LA

„GAZETA T^AHStL'VArost‘'‘
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria:
luni................................................ 3
luni........................................................6
anu..................................................... 12

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

X
trei
șese 
unu

Pentru Bomânia și străinătate:
trei .luni.....................................................
șese luni..........................................   ,
unu anu.....................................................

k numerele cu âah fe
Pentru Austro-ITngaria: 

anu...........................................................
șese luni...........................
trei luni................................................

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

ti.
fl.

fl.

10
20
40

fr.
fr.
tr.

Duminecă.

2
1

11. -
fi. -

50 cr.

h

X
M 
X.

g

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușoru 
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă. X

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei." §

. . 8
. . 4

. 2 
și mai

franci, 
franci, 
franci.
repede prin

nou, se binevoiescă

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


