
RedacUnnea, Admisistratliniea. 
fi Tipografia:

Brașov, piața mare Hr. 30.
Scrisori nefrancate nu se 

primesc. ~ Manuscripte nu se 
retrimet,

INSERATE se primesc la Adml- 
nlstrațlune în Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri de anunoluri: 

în Viena: M. Dukex, Heinrich 
Schatek, Rudolf Masse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppeltk, J. 
Danncbcr, în Budapesta: 2. V. 
Qoldbergcrg, Hckstein Bematîn 
București: A^mciî Havaz, 8uo- 
curaaie de Bou manie ; în Ham
burg: Karolyt & Liebmann,

Prețul Inserțlunllor: o seria 
garmond pe o co lână 6 or. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifa și învoială.

Reclame pe pagina a 8-a o 
seria 10 cr. sân 80 bani.

LIX.

„Sa?eta~‘ iese în flecare di.
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șefia luni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe &n.

Pentru Somalia si străiiătaie: 
Pe un an 40 frânai, pe s6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 frânat. 

Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din întru și din afară 

fi la dcL colectori.
IMamaital pentru Brasor 

adminiatratiunea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 i-' etagiu 
I.: pe un an 10 fl.. pe ș6an 
luni5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusul în caaă: Pe un an 
12 fl., pe 6 lnnl 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un eaemplar 6 or. v. a. 
a6u 16 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a ae plăti înainte.

Nr. 128. Brașov, Lum-Marti, 11 (23) Iunie 1896.

Lege pentru libera persecuțiune.
Trebue se revenim astă4i asupra 

classicului paragraf 169 din proiec
tul de lege privitor la jurisdicțiunea 
Curiei în afaceri electorale. Este și 
pentru noi Românii de-o însemnă
tate deosebită acest paragraf și, 
fiind-eă în ședința de Sâmbătă a 
dietei noul proiect â fost votat în 
întregul seu și după a treia cetire, 
așa că după tâte probabilitățile în 
scurt timp va deveni lege, merită 
se-1 cunâscem mai cu de-a mă
runtul.

Este vorba de despoiarea unei 
părți însemnate a cetățenilor celor 
mai de valâre de-un drept constitu
țional cardinal al lor, pentru care 
în schimb li-se deschide de acum 
înainte ușa temnițelor și liberelor 
persecuțiunî.

Cunâscem cuprinsul acelui pa
ragraf. Prin el se amenință cu pe- 
dâpsă grea fiă-care preot și fiă-care in
divid, care portă funcțiuni bisericesci, seu 
care este îndreptățit a sevîrși ceremonii 
bisericesci, decă în locul destinat pentru 
ceremonii bisericesci seu in vre-o adunare 
cu caracter bisericesc a făcut o declara- 
țiune, ce tinde a influința resultatul ale
gerei.

Va se prin acest paragraf
se amenință cu pedâpsă grea (pănă 
la un an închisore de stat și 500 fl. 
amendă) nu numai preotul, ci fiă- 
care individ, care portă funcțiuni bi
sericesci, sâu care este îndreptățit a 
sevîrși ceremonii bisericesci. Func
țiuni bisericesci însă portă și can
torii, și crîsnicii, și clopotarii, și cu 
ratorii sâu eiorii bisericesci. Apoi și 
membrii aleși ai congreselor și si- 
nâdelor eparchiale s’ar pută înșira 
aici. Și fiind-că funcțiunile biseri
cesc! sunt funcțiuni de onore, cari 
se încredințăză de obiceih celor mai 
aleși, mai nepătați și mai soliei cre
dincioși ai cutărei biserici, urmeză 
de aci, că pedepsa de mai sus ame
nință tocmai pe cei mai de valore 
cetățeni ai statului.

Și pentru cari fapte ale lor îi 
amenință pedepsa ? — Pentru-că în- 
tr’un loc destinat pentru ceremonii 
bisericesci, seu în vre-o adunare cu 
caracter bisericesc a făcut vre-o de- 
clarațiune cu tendința de-a influința 
resultatul alegerei.

Der loc destinat pentru cere
monii bisericesci pâte fi nu numai 
biserica, ci orl-ce clădire, casă pri
vată, pieța publică, ori chiar și câm
pul. La Bobotâza, la Ispas, Ia Ro- 
salii, de esemplu, în biserica nâstră 
se face ceremonia sânțirei apei la 
câmp, ori în piăța publică. Apoi 
„adunări cu caracter bisericesc4* cari 
sunt? Nunțile, ospețele, prin cari se 
serbăză împărtășirea unei taine sfinte, 
nu sunt 6re și acestea „adunări cu 
caracter bisericesc1* ? Cu ocasiunea 
procesiunilor dela Nicula, ce se fac 
în cpua de S-tă Mariă a fiă-cărui an, 
se adună acolo mii de omeni, cari 
se râgă, beu, mănâncă, chefuesc. 
Cine va cjice, că nu sunt și acestea 
„adunări cu caracter bisericesc?“

*J Din „Modele de discursuri", adunate de
Gh. Adarrescu. Editura librăriei U Muller din 
BucurescI,

Și apoi ce este a se înțelege 
sub „declarațiune cu tendința de-a 
influința resultatul alegerei ?“ O ast
fel de „declarațiune“ pâte se cu
prindă în sine orl-ce cuvânt, ori ce 
frasă, pe care cine-va ar pută s’o 
4ică în glumă, ori în serios în ast
fel de locuri și la astfel de ocasiunl. 
Totul depinde dela arbitriul jude
cătorului, care pote interpreta ori-ce 
cuvânt în sensul, care-i convine. 
Nici n’are lipsă de-altmintrelea de 
cuvinte, căci după paragraful de mai 
sus ajunge și numai consensul, ori 
intențiunea de-a influința alegerea.

Der se mai cuprind în para
graful de mai sus și alte disposi- 
țiunî. La conducturi, ori adunări 
electorale, de esemplu, este inter- 
4isă folosirea „obiectelor de stimă 
religiăsă?**  Dăr, cum fârte bine a 
observat unul dintre vorbitorii din 
cameră, astfel de obiecte sunt și 
crucele, ce le pârtă pe piept ar- 
chiereii și alțl dignitarl bisericesci, 
apoi brenele roșii, reverenda etc. 

Dăcă s’ar întâmpla, d. es., ca vre
unul dintre preoții bucovineni, — 
asupra cărora, cum spune cores
pondentul nostru de mai jos, a că- 
4ut o plâiă atât de bogată de cruci 
și brâne roșii, — se-1 aducă păca
tele pe la noi în timpul „conduc
torilor electorale**,  judecătorilor un
guri le stă în liberă voiă de a-1 
omeni numai decât cu temnița.

Etă o lege, care nu credem să 
mai aibă părechiă în tâtă Europa 
cultă. Prin ea cetățenii sunt dați 
cu mânile legate pe mâna judecă
torilor, cari după arbitriu pot prinde 
în cursă și pot se pedepsăscă pe 
orl-ce alegător activ.

Cu drept cuvânt o fâiă ungu- 
răscă numesce legea acăsta legea 
liberelor persecuțiunî, căci prin ea 
se dă guvernului puterea de-a pri
goni, așa 4icend, pe cine-i place, ăr 
noi Românii suntem între aceia, pe 
cari guvernele ungurescl ne plac mai 
mult în privința acăsta.

CRONICA POLITICA.
— 10 (22) Iunie.

In decursul săptămânei acesteia ca
mera ungară îșl va amâna ședințele pănă 
la 7 Septemvre. Amânarea, după cum anun
ță, unele (fiare din Budapesta, de astă-dată 
nu se va face prin rescript autograf prea- 
înalt, ci în urma hotărîrei camerei. In cer
curile deputaților se vorbesce, că în luna 
lui Septemvre camera va ține numai câ- 
te-va ședințe și oătră finea lunei Octomvre 
vor fi fixate nou&le alegeri.

*
Soim, oă între Unguri s’a înoeput o 

agitațiune, cu scop de a-șl resbuna contra 
Ăustriacilor pentru manifestațiile lor anti- 
maghiare din ejilel0 din urmă. începutul 
l’a făcut Baitha Miklos printr’nn artioul 
publicat (filele treoute în „Magyarorszâg**,  
în care, după cum am arătat la timpul său, 
era conjurată totă suflarea ungurăsoă, să 
nu mai cumpere nici un artioul oomercial 
din Austria și să se ferăscă oa de oiumă, 
de tâte aoele prăvălii și ateliere, în cari 

se vinde, ori luorăză articull de proveniență 
austriaoă. Glasul șovinistului a găsit răsu
net la soții săi șoviniștl. „Magyarorszâg**  
publioă în numărul său mai nou vre-o 5 
scrisori de aderență, în carl Bartha e ru
gat, să continue agitațiunea și să facă tot 
posibilul pentru a inaugura și sistemisa în 
direoțiunea acăsta o acțiune, oare să pă
trundă tâte păturile societății. Vom vedă, 
la ce resultat vor ajunge Ungurii și cu 
aoeste svîroolirl ale lor, al căror soop se 
vede a fi în prima liniă intimidarea Aus
triecilor.

*
Din Petersburg ’i-se depeșăză lui 

„Exirablatt^ din Viena, oă Țarul Nicolae
II. va sosi la Viena în 27 August și va 
petrece acolo patru (file. Dela Viena Ța
rul va pleca direot la Gmunden pentru 
de-a visita familia regală hannoverană.

*
După cum 8e anunță din Varșovia 

guvernul rusesc are de gând să întroduoă 
măsuri și mai stricte contra Polonilor. 
Cercurile rusesol sunt forte supărate din 
oausa atitudinei, pe care a observat’o preo- 
țimea și pressa polonă față cu serbările 
încoronărei Țarului și a manifestațiunilor 
simpatice, cu oare l’au salutat pe nunciul 
Agliardi în călătoria sa spre Mosova.

*
„ Vossische Zeiiung11 anunță, că o mare 

putere a declarat guvernului greoeso, oă 
Frância și Anglia sunt gata de-a cere 
dela Portă restituirea convenției dela Ha- 
leppa, pentru oa în fine să se liniștăscă tur- 
burările în Creta. Guvernul greceso însă e 
de părere, că prin numita convenția li-se 
asigură prea puține drepturi Cretensilor 
și oă minimul pretensiunilor se reduoe la 
deplina autonomia, asemenea oa a Samosu- 
lui său a Rumeliei ostice, sub garanția și 
inspecțiunea marilor puteri.

„De după culisele Ligeî culturale14.
Sub acest titlu publică „Budapesti 

Hirlap**  de ieri, 20 Iunie n., o corespon
dență datată din Brașov, pe oare (fice, oă 
o primesoe dela „oorespondentul său parti- 
oular**-  In partea primă a corespondenței

FOILETONUL „GAZ. TRANS.U

Despre starea Irlandei.
Celebrul discurs al lui O’Connel. *)

Cestiunea Irlandei este și acfi la or
dinea (jilei în Anglia, am putea (fice iu 
totă Europa oultă, oăcl nu sciu oare (fiar, 
oare om politic n’a scris or! n’a cugetat 
asupra ei, mai ales cât timp Gladstone era 
la putere.

Primii locuitori ai Irlandei au fost 
Celțl. Aoestui strat e’au suprapus popâre 
gotice. Națiunea resultată din aoeste ames- 
teour! euooesive a trăit independentă pănă 
prin secolul XII. La 1150 regele Dermot, 
fiind ataoat de pretendențl la coronă, cere 
ajutor dela Henric II al Angliei. In aoest 
fapt atât de puțin important la prima ve
dere residâ totă nenorocirea Irlandei Mare 
învățământ pentru națium ; să nu facă mol- 
odată apel la striănl! Abia trecură oâțl-va 

ani și papa Adrian IV (1156) dete regatul 
aoesta lui Henric II. Se înțelege, că Irlan
dezii n’au primit se fiă dăruițl fără voia 
lor, dăr Englezii au năvălit în insnia ve
cină și s’a Început răsboiul. Ao°st răsboifl 
nu s’a terminat repede. Când învinși, când 
învingători, Irlandezii au resistat și au în- 
oeroat să se soape pănă pe vremea lui 
Henric VII.

Sub Henric VII, Anglia protestantă 
persecută pe Irlanda oatolică; persecuția 
devine și mai grosnică sub Elisabeta. Sub 
Carol I, încuragiațl Irlandezii de faptul, că 
regina era catolică, se văd înșelați, și mai 
apoi GuJielm de Orange trece în Irlanda 
și zdrobesoe pe catolici.

De atunol începe persecuția legală a 
Irlandei. Are parlament, dăr se consideră 
supus oelui englez.

încercări de a scutura jugul n’au lip
sit nici de atunci încoce, dăr n’au adus 
vre-un folos considerabil națiunii irlandeze 
căci mai toți omenii politici englezi au stă
ruit să menție situațiunea inferioră a Irlan
dei, acoidând numai câte odată miol con
cesiuni de ordin secundar.

O asemenea încercare, o mișcare pu
ternică, s’a întâmplat pe la înoeputul se- 
oolului nostru, și de acăsta este legat nu
mele O’Connel, care a fost numit „marele 
agitator al Irlandei**.

Năsout la 1775, a studiat mai întâitt 
în patrie, apoi în Francia. Era să se faoă 
preot, dăr caracterul lui nu se potrivea cu 
o asemenea misiune și de aceea învăță 
dreptul și îmbrățișa profesiunea de advo
cat, se stabili la Dubim, unde oăpătă în 
scurt timp mare renume.

Devenind posesorul unei averi însem
nate, înoepu să se ocupe esclusiv ou poli
tica și să lupte pentru drepturile Irlandei. 
Dela 1812 el deveni sufletul mișcării, se 
alese deputat în mai multe rânduri în ca
mera comunelor și căpătă o popularitate 
ne mai pomenită. Partisanii săi îi făoură o 
listă civilă pentru ca să se ocupe numai 
de politică și s6 fia scutit de grija traiu
lui; de aceea adversarii îl numiau „regele 
cerșitor**.

In 1833 se propuse aducerea câtor-va 
îmbunătățiri pentru Irlanda, dăr în aoelașl 
timp messgiul regal spunea, între altele: 

„Ored că-mi veți acorda puterile estra-or- 
dinare, ce vor fi necesare pentru a pedepsi 
pe turburătorii liniscei publice și a întări 
unirea între cele două țări (Anglia și Ir
landa), pe cari sunt hotărit a o păstra prin 
tâte mijlâcele**.

Atunci, la 5 Februarie 1833 (s. n.) 
rosti discursul ce publicăm (după Trăite de 
litterature par Lefranc), despre oare Mi
chelet a (fis: „Ored, că dela Mirabeau, nu 
s’a mai aucfit în vre-o adunare un disours 
superior improvisațiunei lui O’Connel.**

Ideile lui O’Connel n’au reușit, el a 
murit departe de patrie (în 1847); dăr sunt 
și astătjl la ordinea cfilei în Anglia.

Etă discursul lui:

Domnilor,
Mă împotrivesc aoestei adrese: este 

brutală și sângerâsă (Bisate). RîdețI, d-lor ? 
Nu mă mir. Rîsetele acestea sunt pentru 
mine o adevărată declarație de răsboiă fă
cută Irlandei. V’am spus din nainte, că 
acăstă adresă va produce multe nenorociri, 
hămănă cu cea votată în privința Amerioii, 
unde v’ațl încăpățînat să trimeteți un se- 
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se vorbesce despre neînțelegerile dela 
Ligă. Autorul corespondenței pretinde a 
soi multe de tote. Iutre altele spune, oă 
patru dintre membrii vechiului comitet 
al Ligei ar fi făout noului oomitet propu
nerea, de-a se încheia un pact între am
bele oomitete, și anume așa, ca să se oon- 
vooe un alt congres, în care să se alâgă 
un comitet nou. In aoest comitet ambele 
partide să fiă representate în mod egal. 
„Propunătorii14, c}ice corespondentul fbiei 
ungurescl, „în numele lui Sturdza au asi
gurat pe noul oomitet, că în aoest cas și 
guvernul este aplicat a ajutora Liga din 
fondurile sale secrete11.

Spune apoi corespondentul lui „Bud. 
Hirl.“, că foia de mult proieotată a Bro- 
tiștilor va apăre la tomnă și înoă aici în 
Brașov, „deore-ce aoest oraș este mai apro
po de Bucuresol, decât Sibiiul și astfel e 
mai ușdră și comunicația între oonducă- 
torl“.

Corespondența foiei ungurescl înche- 
iă scriind următorele:

„Luoaoiu e forte supărat pe Sturdza. 
Astă-tomnă Sturdza i-a promis, oă-1 va 
aduce la metropolia oatolioă din Bucuresol 
oa episcop titular, cu scopul, oa în scurt 
timp după aceea se-l facă metropolit catolic 
în Bucurescl. Acesta a fost și scopul oălă- 
toriei, ce a făout’o el la Bucurescl astă- 
tomnă, dâr atunci eseoutarea planului a 
fost împedecată prin primirea demonstra
tivă, oe ’i-s’a făcut lui Lucaoiu din partea 
omenilor Ligei. Atunol Sturdza i-a 4’3 lui 
Lucaoiu, că prin aoăstă demonstrația fără 
taot, provocându-se susceptibilitatea cer
curilor diplomatics austro-ungare, de-ocam- 
dată s’a făcut imposibilă realisarea planu
lui. Câte-va luni vor amâna lucrul, pănă 
atunol Lucaoiu să rămână liniștit și pe cât 
se pote să nu se amesteoe în politică. Aoi 
îșl găsesoe esplicarea atitudinea neutrală 
de pănă aci a lui Lucaoiu.

„Lucaoiu, cre4end, oă tăoerea de-o 
jumătate de an este de-ajuns pentru a 
muloomi susceptibilitatea diplomației aus
tro-ungare, s’a dus aoum la Bucurescl, oa 
să ceră dela Sturdza împlinirea promișiu- 
nei. Sturdza însă, în loc de episcopia, i-a 
dat sfatul, să ocupe postul de predioator, 
ce este vacant la oatedrala S-lui Iosif din 
Bucurescl, pănă când îi va pută mijlooi 
mitra de episcop. Lucaoiu n’a primit ofer
tai acesta al lui Sturdza, deore-ce vede în 
el o deridere a promisiunei date, și de 
aceea a deolarat înaintea 4’-a“Știl°r din 
Bucurescl, că soirea, după oare el ar pri
mi postul de predioator la catedrală, nu 
corăspunde adevărului, deore-ce lui niol 
prin minte nu-i treoe, de-a renunța la lup
tele politice, părăsindu-șl patria".

Acestea sunt informațiunile foiei un
gurescl. pe oarl, pentru curiositate, le-am 
reprodus aoi, fără să aflăm de lipsă a-le 
mai comenta.

cretar de stat, care sâ scrie cu sânge or
dinele vostre; der acum, oa și atunol, stă
ruința în măsurile barbare vă va tîrî spre 
o ultimă nenorooire. Repet, adresa acesta 
este brutală și sânșerosă. Par’că văd ama
rul rîs disprețuitor, cu care va fi primită 
în țăra mea împ/eună cu discursul tronu
lui. Amândouă âu să fiă socotite ca o de
clarație de răsboiîl civil.

SpunețI-ml, der pentru ce țăra mea 
a fost aruncată oa o pradă unui secretar 
de stat? Ultimul disours al Majestății Sale, 
la închiderea parlamentului, ne făgăduise 
măsuri, cari să curme răul. Să bine-voăscă 
onor, secretar de stat pentru Irlanda a as
culta aoestă întrebare : Când Irlanda a fost 
dăruită de Cer cu mai bogate daruri decât 
Scoția și ohiar decât Anglia, când dăr Pro
vidența a făcut pentru ea așa de mult, 
pentru ce guvernul a făcut forte puțin său 
forte rău? Pentru oe stăpânii ei se îmbuibă 
de bunătăți și locuitorii mor de fome ? 
După șepte văcurl de apăsare îndurată de 
nenorocita mea țără, nu se pote găsi niol 
o îndreptare, nici o alinare ? Trebue să 
cereți er sânge?

Dăcă Irlandezii s’ar fi administrat sin

Din dieta ungară.
Vorbirea deputatului Meszlenyi contra lui 

Lueger și contra antisemiților.

In ședința de alaltă-erl a oamerei un
gare deputatul Ludovic Meszlenyi interpelă 
pe ministrul ungar de comeroiu și de in
terne în privința „agitărilor" antisemiților 
din Viena cotra Ungariei. Etă ce-1 vorbi 
numitul deputat dietal :

Marea națiune cultă germană — cum 
îi place să se numâsoă — și o parte a ei 
mai mioă, locuitore în țările austriaoe și, 
după oum sperăm, sedusă de oătră singu- 
ratiol, a scris și vorbit de luni întregi ou 
o ură 6rbă contra a tot, oe e maghiar. Gu 
gura nespălată și spumegândă de invidiă 
au ataoat, sub masca dușmăniei față ou o 
confesiune reounosoută la noi ca legală, 
chiar pe însa-șl națiunea maghiară, în 
firma credință, oă cu ajutorul fanatismului, 
aplaudat în Austria de oătră o mulțime se
dusă și neooptă pentru libertate și egali
tate, vor nasoe aoi în Ungaria un ecou, 
pe care îl vor folosi pentru crearea unei 
tendințe reaoționare, al cărei soop să fiă 
nimicirea independenței Ungariei. Condu
cătorul acestei mișoărl este poddba Vienei, 
Dr. Lueger său Dr. Lilger, pe care îl pu
tem numi Dr. Lilgner (minoinos).

Dep. Otto Herman: Așa ceva nu se 
cade în parlamentul ungar.

Președintele: Fac atent pe d-1 deputat 
oă nu se unesce ou demnitatea aoestei cor- 
porațiunl de-a vorbi în mod atât de ofen
sator despre persone (Aprobări).

Lud. Meszlenyi: Cu aoelașî drept, cu 
care acest domn numesoe Budapesta, Ju- 
dapesta, îl pot și eu numi pe el, cum l’am 
numit. Elementele oonduoătore ale Anti
semiților au proclamat în oâroiumele din 
Viena programul, al cărui punct principal 
a fost aceia, oă vor faoe ca Jidanii să în
ghită pe Maghiari, său Maghiarii pe Ji
dani, său, dăoă aceștia n’or vrea să se 
mănânoe unul pe altul, îi vor înghiți ei 
pe amândoi. (Ilaritate). Noi rîdem de acești 
aorobațl politici, deăre-ce n’am luat și nu 
luăm în serios acțiunea lor. Am tăcut și 
am lăsat să sbore pe lângă ureohile nostre 
acel marș al „poporului cult", al cărui re
fren este: vJuden und Maqyaren, Schuften 
und Betyaren“. Noi am făcut ca și leul, 
care dise odiniără: „JEu nici nu bag in semă 
ceea ce vorbesce măgarul despre mine'1 (Ila
ritate). Acesta a fost puDotul nostru de 
vedere față cu Austria. Defăimările și mur
dăririle, pe oarl trebue să le audim și să 
le suferim, sunt dovedi evidente, oă niol- 
odată nu vom pută trăi în căsătoriă feri- 
oită cu acea fată bătrână, oare să portă 
cu pizmă și ou ură neîmpăcată față de tot 
oe este aici. (Vii aprobări în stânga es- 
tremă). Vice-primarul Vienei a 41S’° ȘÎ 
aoeea, oă nu este bun patriot acela, oare 
va visita esposiția nostră, și a cj's’o atunci, 

guri, decă desordinele s’ar fi năsout sub o 
administrație irlandeză, vi s’ar fi putut erta, 
că ați alergat la forță; der când aud pe 
un nobil lord despre desordinele isbuonite, 
pe când voi ne guvernați, când vă aud 
plângendu-vă de noi după șepte secole de 
tiranie din parte-vă, trebue să resping tote 
acusațiunile vostre. Pe voi vă acuș de 
miseria nostră, de rușinea nostră. Și dăcă 
e așa, decă guvernul vostru despuietor e 
causa turburărilor nostre, nu e așa, că în
trebuințarea forței va mări și mai mult 
răul? E o singură îndreptare: dreptatea...

Nobilul lord Ormelie*)  a binevoit să 
facă un disours, — aprobat de mulțl în 
aoăstă Cameră — și a asvîrlit asupră-ml 
totă greutatea mâniei sale. Ce nenorocire ! 
Fiă-care astăcjl, nobil său nenobil, are gata 
câte o bătaie de joc pentru Irlanda. Am 
suferit lovitura, der am disprețuit-o. Ați 
îndoit măsurile de strășnicie; ore Irlanda 
este acum mai liniștită ? Nu sunt acum 
crimele de 4ece ori mai numărăse ? Totă 

*) Lordul Ormelie, membru al came
rei, a susținut vederile regulamentului în 
acestă oestiune.

oând Majestațea Sa sărbătorea și se bu
cura împreună ou noi aci în Budapesta.

Dep. TJray Imrea: E forte bine, dăoă 
acum nici împăratul nu le place.

Meszlenyi Lud.: Și cu uimire ne-am 
întrebat, că ore esistă în Austria lege, 
care să pedepsăscă laesa de Maj estate, 
său dăoă nu e lipsă de ea, oă esistă vre-0 
lege sanitară, care să permită oa astfel de 
domni să âmble liberi, cari ar merita să 
stea în casa nebunilor și să-și țină acolo 
vorbirile. Niol nu voese să mai vorbesc 
despre oeea oe soie întrăga cameră, oă 
adecă în timpul din urmă decurg între 
sub-primarul Vienei și între studenții va
lahi și panslavl consfătuiri, cu soop de a 
porni în Ungaria mișcarea oontra supre
mației maghiare.

Să probeze; noi nu ne temem, de
ore-ce națiunea maghiară tot-dăuna va 
avă putere de-a tăia, rupe și nimici ast
fel de porniri bastarde. Față ou agenții 
agitatori trebue aplioată legea și trebue 
trimiși cu șup peste granițele țărei.

Adresez oătră d-nii miniștri de oo- 
meroifl și de interne următorele interpela- 
țiunl:

1. Are cunoscința d-1 ministru de oo- 
meroifi, oă în timpul din urmă se distri- 
buesc în comitatele înveoinate cu Austria, 
gratis, o mulțime de 4iare vieneze, cari 
agită contra unei oonfesienl recipiate și în 
contra statului maghiar și națiunei a ma
ghiare? Și decă are cunosoință despre 
acesta, este el hotărît de-a detrage debi
tul postai pentru aceste cjiare Pe teritorul 
ungar?

2. Are ounoscință d-1 ministru de in
terne, oă prin țâră âmblă agențl ou sco
puri de agitare? Și dăcă acăsta se adeve- 
resce, este el hotărît de-a aplica tbtă ri- 
gărea legii contra aoelor agențl, cari său 
pe basă de învităn său din liberă voință 
vin aci să propage principiele lor agitato
rice? (Vii aprobări în stînga estremă).

SCmiLE D1LO,
— 10 (22; Iunie.

Dela Curtea română. Ieri la orele 11 
MM. LL. Regele și Regina au plecat cu 
un tren special dela Bucurescl la Sinaia. 
Erau la gară toți miniștri cu dămnele, pre
ședinții corpurilor legiuitore, primarul oa- 
pitalei, prefectul poliției și mai mulțl funo- 
ționarl superiori. D-nii Dimitrie Sturdza și 
Stoicescu au însoțit pe Majestățile lor pănă 
la Sinaia. Trenul regal era condus de d-1 
Miclescu, sub-direotorul căilor ferate.

—o—
O adresă cătră fosl ul metropolit Ghe- 

nadie. Domnele române au redactat urmă- 
1 torea adresă de omagiu cătră fostul metro
polit al Ungro-Vlahiei Ghenadie Petresou, 
oare i-se va presenta acestuia la Căldăru- 
șanl de o delegațiune a domnelor: înalt 

lumea recunosce acesta ; se disoută numai 
oausa pentru oare s’au îmulțit crimele în- 
tr’un mod îngrozitor.

Sunt două chipuri de a răspunde. 
Unul a fost adoptat de nobilul lord, căruia 
i-se datoresoe moțiunea adresei. Aoesta 
crede, că eu și numai eu agitatorul sunt 
causa tuturor turburări'or. (Ascultați! As
cultați!). Așa a vorbit nobilul lord. Uită 
onorabilii mei adversari, că și ei au fost 
acusațl acum un an, cum sunt eu a4i aou- 
sat, de aceiași crimă de provocare la revoltă. 
E! domnilor, erl erați agitatorii poporului 
engles. Acusatorii voștri diceau, că popo
rul nu s’a gândit nici odată la o reformă 
revoluționară pănă când nu l-ați ațîțat prin 
uneltirile vostre. (Ascultați!) Tote vorbele 
insultătore, pe cari mi le-a aruncat cu pri
sos nobilul lord, tăte au fost în același 
chip aruncate celeilalte părți a acestei Ca
mere. Atunci a-țl primit eu dispreț vorbele 
aoelea ; cu dispreț le primesc și eu acum. 
Vina crimelor întâmplate este a guvernului 
vostru rău, nu a agitațiunii. Acele crime 
sunt urmările faptelor, nu ale vorbelor.

(Va urma.) 

Prea Sfințite Părinte, Sufletele credincioși
lor de văourl slăvitei și Sfintei nostre Bi
serici naționale sunt cuprinse de jale adâncă 
față ou judeoata nelegiuită și fără pildă în 
istoria Biserioei și neamului românesc, a 
oărui jertfă ați că4ut. In neputința de a 
aduce altă mângăere sfințitului oap al bi- 
sericei nostre adăpat ou amărăciunea nemi- 
losă a patimelor omenesol, vă rugăm înalt 
Prea Sfințite Părinte, a primi oa prinos ai 
mâhnirei oe îndurați, mărturisirea adâncu
lui nostru respeot și a dragostei nostre su- 
fletesel. Suntem, înalt Prea Sfințite, ou oel 
mai profund respeot, ale Eminenței vbstre 
prea supuse fiioe sufletesol. Urmeză sub
scrierile.

—o —
Steaguri unguresc! insultate. Se plâng 

foile unguresol, că aprdpenu este 4i, în oare 
stegul unguresc să nu fiă insultat oând în- 
tr’un loc, oând într’altul. De astă-dată e 
vorba de preotul serbeso Paul Millin din 
Basahida, o rudeniă a episoopului serbeso 
din Timișbra, despre oare ’i se oomunică 
lui „Bud. Hirl.“, oă ou ocasiunea serbărei 
mileniului „ou furiă și înjurături" a luat un 
steg unguresc, oe era arborat pe șoola sâr- 
bâsoă, l'a rupt și l’a oăloatîn piciore 4icend, 
oă ^stegul unguresc este o rușine pentru șcăla 
s6rbăscău. Alt cas spune „M-g.“, oă s’a în
tâmplat la un maial în oomuna Bankoviol 
din comitatul Zala. Un practicant dela tri
bunalul Varasdia, cu numele Antoniu Stann- 
berger, „a furat" un steag dela soolarl, s’a 
dus ou el prin cârciume și oafenele, lău- 
dându-se că-1 va insulta. A eșit apoi pe 
stradă și dela mai mulțl trecători a cerut 
chibrite, ou cari să aprindă steagul, dâr 
n’a capătat. Tribunalul din Varasdia a oon- 
damnat pe făptuitor la 6 săptămâni în- 
ohisbre.

—o—
Conferența interparlamentară, oum 

seim, se va ține anul aoesta la Budapesta. 
Comitetul pregătitor a ținut 4dMe acestea 
o ședință, în care seoretarul oomitetului, 
faimosul Pazmandy Dânes, a raportat des
pre suocesul propagandei, ce-a făout’o el 
în străinătnte în decurs de trei luni, în 
care timp a colindat în «personă pe la di
feritele parlamente străine, învitându-le la 
oonferență. Se 4i°e> oă peste 100 de mem
bri „dintre cei mai distinși" ai parlamen
telor dm Europa apusană ar fi promis, oă 
vor veni neapărat la Budapesta. S’a însăr
cinat o deputațiune din trei membri, anume : 
contele L. Szapary, D. Pazmandy și I. 
Horvath, oarl vor ave să mârgă la Berlin 
pentru oa să stărue în personă pe lângă 
personele ou influință de-acolo, de-a face 
să fiă cât mai bine representat la confe- 
rență și parlamentul imperiului german. 
Deputațiunea va merge ou aceeași misiune 
și la Viena. Pe lângă parlamentul italian 
s’au însărcinat să întrevină generalul Tiirr 
și contele Stefan Keglevich. S’a hotărît, oa 
conferența să se țină în 23 Septemvre, așa 
ca membrii să potă lua parte în corpore 
și la serbarea deschiderii oomunioațiunei 
prin Porțile de fier, oe se va țină ia 27 
Septemvre.

— o— ,
Favoruri pentru funcționarii admi

nistrativi. Se asigură, oă ministrul ungu
resc de interne a adresat o circulară cătră 
tote administrațiunile comitatelor, prin care 
le face ounoscut, că în 4il0l® proxime mi
nistrul de oomeroiu va lua măsuri, oa func
ționarii comitatelor să potă și ei benefioia 
de favoruri pe căile ferate în măsură egală 
cu funcționarii statului. .Acesta se va în
tâmpla încă ou înoeputul lui Iulie a, o. O 
foiă unguresoă observă, oă și aoesta este 
un semn al apropierei alegerilor de de- 
putați.

Un diarist espulsat. Din Neoplanta sa 
anunță, că suditul sârb Stojan Damjanoviol, 
redactorul suplent al darului „Zastava", a 
fost espulsat din Ungaria din causă oă ar 
fi agitator politic.

La facultatea teologică din Blașiu 
anul soolastic s’a încheiat erl ou liturgia 
de mulțămită. „Unirea" sorie, că Esoelența 
Sa I. P. S. Mitropolit a fost de față la 
tote esamenele teologilor, punând alu mni 
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lor întrebări și convingându-se din pro
pria esperiență despre capaoitatea și dili- 
gința fiitorilor păstori sufletescl. In anul 
scolastic 1895/6 au asoultat prelegerile și 
s’au supus la esamene 48 de teologi: 10 
în cursul al IV-lea, 14 în cursul al III-lea, 
12 în cursul al II-lea și 12 în cursul I. 
Dintre aoeștia 44 sunt din archidiecesă, âră 
4 din diecesa Lugoșului. Studiile propuse 
sunt: Teologia dogmatică și specială, Isto
ria revelațiunii divine și Introducerea în 
cărțile Sf. SoripturI a Noului Testament 
dimpreună cu exegesa (curs I. și II), Teo
logia pastorală, Istoria bisericâscă și cea 
particulară a bisericii române unite cu 
Roma, Pedagogia, Metodica și Catechetica 
(o. III și IV), Medicina pastorală (o. I. și
11. ), Rit și Tipic (o. III. și IV.) și Cant bi
sericesc și musica vocală (o. I—IV).

—o—
0 catastrofă teribilă. DepeșI sosite 

din Yokohama anunță, că în urma esundă- 
rei mării și-au aflat mortea între valuri 
10,000 omeni. Esundarea s’a întâmplat pe 
un teritor de 70 mile patrate. Pănă aouma 
lipsesc date mai detailate asupra acestei 
oatastrofe îngrozitâre.

— o—
Manevrele rnsescl din Set an, după 

cum se vorbesce în cerourile militare aus
triaco, vor forma o adevărată espedițiune 
strategică contra granițelor nordice ale 
Austro-Ungariei. Tote trupele din Polonia 
vor fi ooncentrate în împrejurimea Lubli- 
nului.

—o—
La serbarea memorabilei dela

■Onstozza. Atragem atențiunea publioului 
român, că cu ooasiunea escursiunei ofioeri- 
.lor și soldaților dela reg. 50 din loc la 
„Honterus“, ce se va arangia poimâne, 
Miercuri, în c]'ua aniversărei memorabilei 
lupte dela Custozza, soldații români vor 
dansa și frumosul nostru dans „Călușerul“ în 
constum național.

— o —
Esamene de cualificațiune învețătorescă. 

Din Gherla ni-se sorie, oă acolo s’au ter
minat esamenele de cualificațiune cu învă
țătorii în 19 Iunie n. e- Dintre 21 de învă
țători, câți s’au supus la esarneu, au reușit
12, er restul, adecă 9 inși au căețut. La 
Blașiu s’au început esamenui scripturistic 
de cualifioațiune din limba maghiară în 10 
Iunie, la care s’au supus 50 învățători, din
tre cari au oădut 15. Esamenele soripturis- 
tice și verbale din celelalte studii s’au ți
nut în cjilele dela 12—18 Iunie. Au fost 
deolarațl cualificațl 35, er ceilalți 15 au 
fost relegați parte pe 3 luni, parte pe 
un an. Se vede, că relegările s’au făcut 
tot numai pentru limba maghiară, atât la 
Blașiu, cât și la Gherla. La Blașiu inspec
torul ungureso de șoole n’a admis de astă- 
dată la esamenui de oualificațiune și tineri 
absolvenți de teologiă, și acâsta — după 
cum spune „Unirea4, — s’a făcut pe basa 
regulamentului archidieoessn, care prescrie, 
ca acei învățători, cari nu au esamene de 
pe oursurile pedagogioe, să facă mai întâiH 
esamenele acestea și numai după aCeea să 
potă fi. admiși la esamenui de cualifica
țiune.

— o—
Abitm-ienții dela gimnâsinl diu Beiuș 

invită la petrecerea ou dans ce o vor arangia 
in 27 Iunie n. c. în sala „Ospătăriei Opi- 
daneu. Venitul e destinat pentru ajutorarea 
studenților săraci lipsiți de mijioce. Intra
rea: de persons 1 fi., de familiă după plac, 
începutul la 8 ore sera. Suprasolvirile se 
vor ohita pe cale (jiarLtioâ.

—o —
Inaugurarea monumentelor „mile

nare14. pilele trecute s’a fixat definitiv pro
gramul după care se va săvârși inaugura
rea așa numitelor monumente milenare. In 
Brașov se va face inaugurarea în 18 Oo- 
tomvre, fiind de față ministrul de interne 
Perczel.

Raportul societății „Inoc. M. Clain“ 
din Blașiu.

Primim din Blașiu raportul general 
■al societății de lectură „Inocențiu M.

Clain“ a teologilor, pe anul scolastio 1895/6. 
Societatea, oare a împlinit 32 de ani 
dela esistența sa, a avut în anul espirat 
ca președinte pe d-1 Jacob Popa, secretar 
d-1 Valeriu Giurgiu, ales în locul d-lui 
George Meseșan, care și-a dat dimisia: Re
dactor al cjiarnhii „Furnioa“ a fost clericul 
Amos Frâncu, ales în looul d-lui V. Bug- 
ner, care asemenea îșl dase dimisia. Notar 
al ședințelor: Victor Macavein, ci. an. I

In locul prim al raportului se aduce 
mulțămită Escelenței Sale Metropolitului 
Mihalyi, care a luat sub ocrotirea sa aoâstă 
sooietate. De asemenea se mulțămesce d-lui 
Dr. V. Hossu, oa conducător al societății.

In decursul anului s’au ținut 6 șe
dințe ordinare și 5 extraord., în cari s’au 
desbătut afaoerile de administrația ale so
cietății ; apoi 6 literare, în cari s’au de
clamat; 19 poesii și s’au cetit operatele 
incurse la foia „Furnioau, care a apărut 
în 36 numeri, publicându-se în ea 35 lu
crări în prosă și 21 poesii.

La 4 Maiu s’a ținut o ședință con
stituantă, în oare s’a constituit comitelui 
pentru anul școl. viitor în următorul mod : 
Președinte. Michail Hies cl. an. III; vice
președinte : Emiliu Sabo ol. an. II; secre
tar; Demitriu Racoțan ol. ap III; cassar: 
Iuliu Pop cl. an. II; controlor: Eugenia 
Pantea cl. an. I; archivar: Emiliu Măcela- 
riu ol. an. II; bibliotecar; Nicolau Raco- 
vițan cl. an. I; lăsându-se alegerea nota
rului pentru șed. I. ord. din anul viitor.

S’a hotărît a se ține și ședință fes
tivă în 25 Maifi, dâr nu se spune în raport 
decă s’a ținut ori nu.

Biblioteoa s’a îmulțit considerabil mai 
ales prin darul d-lui canonio S. P. MateiQ, 
oare a dăruit societății 213 opuri în 310 
tomuri, oare se administrâză separat, sub 
numele : „Donațiunea Mateiu“. Au mai dă
ruit: (Aoademia Română 26 opuri. „Aso- 
ciațiunea Trans.“ 2, răposatul St. Bota 13, 
erecții Blășianu și Dr. I. Marcu oâte 3 o- 
puri, V. A. Urechiă, Dr. E. Dăianu, I. 
Costin, I. F. Negruțiu, E. Măcelanu, I. 
Pop, I. Sabo, Dr. G. Maior, oâte 1 op. In 
total biblioteoa, care în cursul anului s’a 
organisat din nou, constă diu 1497 opuri 
în 1965 tomuri. ț)iare și reviste : 18 româ- 
nescl și 1 oatolică germană.

Averea în bani a societății este de 
1049 fi. 94 or. Au dăruit pentru societate: 
„Economul14 din Clușiu 15 fl., G. Bărbat 
5 fl., N. N. 2 fl., N. Boca, cl. an. I 3 fi. 50 
cr,, I. Pop 3 fi. 10 or.

Din causa lipsei de sprijin suficient, 
societatea a sistat tipărirea de opuri pănă 
va fi mai bine asigurată în privința ma
terială.

Qlîn Bucovina.
— Iunie 1896.

N’ai cap să te întâlnescl ou oine-va 
să nu-țl spună și să-’țl vorbâscă despre dis- 
tincțiunile ierarohice, ce s’au acordat unora 
din clerul Archidieoesei. Este Iuoru straniu 
pentru ai noștri, când cetesoi în foia ordi- 
națiunilor nr. 12 din 1896 pe toți oei mi- 
luițl cu brâne roșii. Și apoi îngâmfarea lor 
n’are margini: sunt mai mândri, decât be- 
liducii, cari au raportat victorii asupra duș
manilor.

Și când ai cugeta mai cu de-amărun- 
tul, vei afla, că și acești miluițl, să cțicem 
decorați, au ore-șl care isbândă, însă nu 
pe terenul eclesiastic. Merită ei brâne ro
șii, căci au escelat nu în zelul păstorirei 
turmei celei ouvântătbre, ci în alt zel, care 
a fost priincios sentimentelor lor nobile. 
Cum li-a venit deoretul de numire din 
Viena, — căol acolo s’au fabricat prima- 
dată, de când asistă aeestă Metropoliă scu
tită de Dumnecjeu tbte decretele de cruci 
și brâne roșii — a alergat fiă-care la Cer
năuți, să-și cumpere oăte-un brâu roșu. Au 
făcut bun geșeft croitorul evreu Toderes, 
care a luat pănă la 10 fi. pentru un brâu.

La noi croitorii pentru haine preo- 
țesol nu sunt Români, ci Evrei. Ei sunt 
furuisorii seminarului clerical și-i îmbracă 
pe teologi așa de bine, oă după patru ani 
de studii mai că fiă-care alumn seminarial 
are la Toderes, Ziegler și Linderer peste 

200 fl., pe cari îi plătesce apoi socrul din 
cțestrea fetei. Ore n’ar fi cu oale, oa Con- 
sistorul să îngrijescă să fiă croitor român, 
căci nu se potrivesoe, oa Evreii să luore 
și să cdse pănă și odăjdi preoțesol și pa- 
ramente biserioesol. — Ba ni-se pare, oă 
în priv’nța aoesta este și-un canon al unui 
conciliu, pe oare însă de sigur Dootorii în 
s. teologiă, precum și Consistoriul nu-’l 
pot afla, ca pe basa lui să oprăscă Evrei
lor de-a lucra haine biserioesol; pdte se 
tem, că atunol s’ar supăra oroitorii Evrei 
și nu li-ar lucra pe asceptate, ori chiar 
în cinste. Altfel nu ne putem esplica causa, 
oă pănă aouma nu s’a făout nimic în pri
vința acâsta.

Să venim la brâne! Și după cum am 
spus, mulțl din cei miluițl ou brâne roșii, 
și anume aceia, cari tocmai n’au nici un 
merit, s’au grăbit a încinge hurtele cu 
brâne roșii înainte de oe li-s’ar fi hărăsit 
în mod ofioial în biserică și să li-se fi ce
tit de oătră Metropolit rugăoiunea pre
scrisă în mij looul biserioei. Câtă mândriă! 
Ba unul din cei miluițl cu cruce, socrul 
unui oonsilier consistorial și-a aninat’o și 
a intrat mândru ou dânsa în biserioă în 
cțiua primirii Metropolitului, ca să’l vadă 
lumea. Sta fălos și mândru pănă oe ob
serva, oă profesorul universitar și rectorul 
seminarial, cărora încă s’a acordat demni
tatea de stauroforl, sunt fără cruci. Atunol 
de rușine a ascuns-o sub reasă. Despre 
aoâsta ar trebui să soie Metropolitul. De-ar 
fi sub Hacman, el îndată i-ar lua crucea 
înapoi, precum și brânele acelora, cari 
s’au împodobit ou dânsele prea de timpu
riu și fără rugăoiunea ohirotosirei. Și oum- 
că brânele roșii nu se pot încinge fără de 
rugăciune, se vede și din aceea, oă „Can
dela" în numărul dela 1 Iunie face men
țiune despre purtarea definitivă a distino- 
țiunilor ierarchice, ce s’au acordat, și dice, 
oă după rugăciuuea referetivă are să se 
porte distincțiunea. Și cu tot resonul, căol 
brâul roșiu său crucea sunt distincțiunl bi- 
8ericescl, preoum ordinele sunt distinoțiunl 
lumene. Un mirean, căruia ’i-s’a acordat 
un ordin, n’are dreptul să-’l porte pănă nu 
’i-se oferă prin prepositul său în mod ofi
cial, cu tote că numirea lui a urmat cu 
luni de dile mai înainte. Așa se urmâză 
numai la noi pe terenul eclesiastic nu se 
observă acesta și tocmai acesta documen- 
teză, că respectivii, oarl fac așa, n’au res
pect de cele bisericescl, cu tbte, că sunt 
fețe bisericescl.

Și apoi încă ceva: Să tot plâng pre
oții din Bucovina, că trăesc greu, salariile 
sunt mici, oum deră dintr’un salar mic, te 
înduri să piătesel pănă la 10 fl. pentru 
brâu? Ore va crede guvernul, că starea 
preoțescă este așa de deplorabilă, oând se 

'plătesce iui Toderes 10 fl. pentru un breu, 
care l’ai pută cumpăra ou 3 fl. ? De sigur 
că nu, ci’șl va gâudi, că toți preoții sunt 
grofi și apoi așteptă preoțime ameliorarea 
salarielor, când unii arată atât belșug de 
bani. Smereniă, asta este podoba preo- 
țimei, ăr nu îngâmfarea! Prin brânele cele 
roșii s’a dat ansă, ca preoțimea din Bu
covina să fiă fudulă, îngâufată și ui
tând, că sunt preoți români și au a 
lucra pentru poporul român, — ei se anga- 
jeză cu străinii a luora pentru stâcpirea 
nemului româneso. Ei îșl socot așa: sun
tem decorați din partea Mitropolitului cu 
brâu roșu, îmi lipsesce încă o cruciuliță 
pe piept și acesta vom primi-o drept răs
plată, decă ne vom căciuli înaintea d-lor 
dela guvern. Și guvernului îi sunt plăcute 
astfel de caractere efemere, terâtore și de 
aceea mergem minunat de bine — calea 
racului.

(Va urma).

DîVERSL
0 crimă în centrul Parisului. Marța 

trecută după amedl, o femee a fost găsită 
strangulată și jefuită în strada Pethievre, 
în centrul Parisului. Victima e o femee 
bătrână de 84 de ani, se numesce baronă 
Hermina Valley, născută contesă Montbel 
și e nepota unui ministru de sub Carol X, 
care a fost exilat și a murit la 1861. 

Fiica sa a jucat sub Regat un mare rol în 
societatea aristoorată și a creat cunoscuta 
revistă „La Vileotte“, la oare a colaborat 
și George Sand. In timpul bombardării 
orașului Tanger de către prințul Joinville, 
d-na Valley-Montbel a avut o misiune di
plomatică la Marocco, pe oare a dus’o Ia 
bun sfârșit. Sub monarchia de Iulie ea s’a 
remarcat prin legitimismul ei neînduplecat. 
In anul 1870 s’a vorbit mult de dânsa. Ea 
se afla odată în salonul de cură din Wies
baden. In timpul prânzului se redioâ un 
oficer german bătrân și ceru oa toți come
senii, în cea mai mare parte străini, să bea 
în onorea capitulării orașului Metz. Ba- 
ronesa Valley îi cârpi o palmă puternică 
și părăsi salonul la brațul unui oficer fran- 
oes. Viâța diD ultimul timp al d-nei Valley- 
Montbel s’a deosebit mult de treoutul ei. 
Cu totă averea ei nu ținea nici o slugă și 
plătea o chirie de 1000 lei pe an. Când 
s’a descoperit cadavrul ei, locuința se afla 
în cea mai mare, desordine și necurățeniă. 
Domna Valley era sgârcită și-și aducea 
cjilnio singură mâncarea. Averea ei de mai 
multe sute de mii de franci este plasată 
în hipotecl și afaceri de camătă. O masă 
de scris s’a găsit spartă, nu se soie însă 
ce sumă de bani lipsesce. Se pretinde, oă 
victima avea totdâuna în oasă 50-,000 de 
lei. Ucigașii au și fost desooperițl a doua 
cji după săvârșirea crimei. Ei sunt: Lan- 
glenie, un tânăr pe care baronâsa îl spri
jinea, un băețandru de vre-o 18 ani și alțl 
doi omeni, agențl cămătari. ToțI-patru sunt 
arestați.

Orologiu de paseri. Celebrul profesor 
botanic Linne dela universitatea din Upsala 
a compus din ma1 multe plante un orolo
giu. Florea aoestor plante se desohide la 
anumite ore din «jh și înohide ârășl. 
Din funoționarea acesta ritmică a florilor 
se pote statori bine timpul cțilei. Acest o- 
rologiu de plante alui Linne a însuflețit și 
pe un alt amic al său, oare după cântecul 
paserilor a statorit un orologiu numit: 
„Orologiu de pasări4. Acesf naturalist dice, 
că prima prevestitore ,a cjilei este friugila 
care înoepe a cânta la 1 oră după medul 
nopții. Cu oj oră mai târtjiu, adeoă la 2 
ore după medul nopții cântă pițigoiul. Pe 
la trei ore noptea cântă prepelița, apoi 
dela y24—4 ore începe mierla negră a 
fluera. Pe la 5 ore diminâța începe și le
neșa vrabiă a oiripi sărind de pe o orengă 
pe alta. Coooșul, oare din timpurile veohl 
este cunoscut ca prevestiorul de mâdă 
nopte, lipsesce dintre pasările, oarl com
pun orologiul. Vâra, coooșul cântă cam pe 
la 2, 3 ore dimineța, er iarna îndată
cupă mecjul nopții. Pnvighitorea nu cântă 
la un timp anumit, de regulă înse: în tim
pul verei ea cântă, ou dife ite întreruperi, 
noptea înțregă.

Literatură.
țlilele acestea a apărut „Istoria regi

mentului de infanteria Alexandru I, îm
păratul llnsiei, Nr. 2“ în edițiă de lues, 
cuprindend 666 pagine în octav mare cu 
o mulțime de harțe, planuri, schițe apoi 
portrete heliografate precum și colorate. 
Autorul acestei op de mare valore, mai 
ales pentru militari, este locotenentul Lu
dovic Kirchthaler, care cu un zel estraordi- 
nar, ajutat fiind și de unii colegi și cola
boratori, a adunat materialul bogat pen
tru espunerea tuturor faselor prin care a tre
cut dela 1741 și pănă astădl amintitul regi
ment, a cărui patriă este ținutul Brașovu
lui, Treiscaunelor, Hațegului și Cohalmu- 
lui. Prețul unui esemplar este 7 fl. Reco
mandăm cu totă căldura acest op tuturor 
acelora, pe care îi intereseză vieța mili
tară, și cari yoiesc să cunoscă luptele în 
cari s’a distins acest regiment, ai cărui 
soldați români s’au purtat totdeuna cu 
bravură, și cu diferite ocasiunl forte mulțl 
dintre ei au primit frumose și înalte deco- 
rațiunl.

Proprietar: Dr. Au^el fcasiann,

Redactor responsabil Gregarâu WJaior.



Cursul la bursa din Viena.

Din 20 Iunie 1896.
Renta ung. de aur 4% .... 122.95
Renta de oorâne ung. 4% . • • 98.90
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/î% • 124.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4%% 101.10 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.80

Mărci germane Cump. 58.40 Vând, —.—
Lire turoesol Cump. 10 60 Vend. —.—
Soris. fono. Albina 5’/0 100.75 Vend. 101.75 ABONAMENTE

CM»

Publicația de licitare.

Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.—
Jgonurl rurale oroate-slavone. . , 96.75
Imprum. ung. cu premii .... 151.25
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.—
Renta de hârtie austr, .... 101.35
Renta de argint austr. .... 101.45
Renta de aur austr...............................122.85
LosurI din 860 ...... 144.75
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 965.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 379.50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 349.75
NapoleondorI........................................ 9-521/2
M&rol imperiale germane . . « 58.80
London vista....................................119.90
Paris vista...................................... 47.72 y2
Rente de oorâne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.50

Done mori, cu trei petri una, 
învârtită de puterea apei, înlăuntru 
comunei Tei uși fi — proprietatea 
a 26 familii, fost grănițeri— pre
cum și d66 intravilane se vend 
(la olaltă, ori separate una de una), 
pe calea licitafiunei libere în 6 Iulie 
st. n. a. C. 10 ore a. m. în cancelaria 
comunală a Teiușului.

Condițiunile de licitare se pot 
vedea în 6rele de oficiu în cancela
ria opidană. 1005,2—6.

Cursul pieței Brașov.

Din 22 Iunie 1896.
Banonote rom. Cump. 9.46
Argint român. Cump. 9.40 
Napoleon-d’ori Dump. 9.50
Galbeni Cump. 5.60
Ruble rusescl Cump. 126. %

Vend. 
Vend. 
Vend.
Vend. 
Vend.

9.49
9.45
9.52

Anunciufi
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
administratiuni. In cașul pu
blicării unui anuncîu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orc.

Admîoistr. „Gazeta Trans“.

Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

Trenă 
vnixt.

10 — 8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8.00

9.07
9.37

10 37 
Tr, prs. 
11.10 
11.27 
12 30 
12 57

1 09
1 16

Tr. emr.
11.40
11.55

1.00
1.02

1.39
2 06
2 27
3 30

4.16

„GAZETA TRANSILVANIEI"
PrețulU abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni. . .
luni. .
anu . . .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei 
șese 
unu

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

3
6

12

fi. 

fi.

fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

♦>•<

g
X 
X
X

Pe 
Pe
Pe

Itaîwi. *

2
1

fi. -

II. —
50 cr.

âtaasmi© h data dg
Pentru Austro-Ungaria:

anfi....
șese luni . 
trei luni . .

Pentru România și străinătate:
.....................................................8. franci, 

șese luni................................................4 franci,
trei luni................................................ 2 franci.

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se facfi mai ușorii și mai repede 
mandate poștale.

Domnii, cari se vorfi abona din nou, se binevoiescă

X
X

X
X
M
X a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă. X
x Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.11 §

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I
Budapesta — Predeal

Tren 
do

Tren
persdn. nonei.

Tren 
de 

persdn.

prin X 
X 
X

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40
9.09

10 40
11.25 
1149
11.59
12.29
12 55
130
2.08
2.27
3.11
3.31
3 46
4.08
4 45
5 27
6 12
7.5(
8 37
9.07
9 40

10.25

8.05
5.46
9.02

11 33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2 52
4 45
5 39
6.08
6 19
6.57
7.30

200
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

80S. I
pl. I

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok . .
P. Ladâny. .
Oradea-mare .

SOS.

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

SOB.
pl.

cr
ef- 
O

O 
c

8.17
8 33
8.38

Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciuoia . .
B -Huiedin
Ghârb&u .

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud

SUS

A

1.55
7.-
3 37
1.19

ÎZ04
10.44
10.07
9 30
9.10
8.32
7.54
6.54
6 13
u

Trend
mixtă

1896

Copșa-mică. — Sibiiu — Avrigii — Făgărațu

Tren 
accel.

7 33
7.53

11 -
11.20

5.-
5-20

Trenu 
de trenă 

mixtu
trenă 
mixtă

Ghiri« 
Turda

trenu 
de 

persdn.

Tren 
accel. pera(sn.

trenu 
de 

person.

trenă 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

Q 
9> et

Xfi
O p
O o
8
S
G

pl

Teinș ,
Creciunel 
Blașiu . 
Mioăsasa

A

Tr. expr.

3.36
3.18

2.48

5.07
5.14 Ti -
5 59 12.26
6 29 111

11 25 8 30

Y 
*oe. 1 
pl. I

!
BUS.

Trenu 
de

Copșa-mioâ 
Mediaș . .
Elisa betopol 
Sighișâra 
Hașfalâu 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apsța . , 
Feldidra .
Brașov .

2.15
2 12

1.40
1.06

12 52
11.54

11 11

Timiș
Predeal
Bucureso)

10.10
iO 05
9.39
9.12
5 35

8.00
7 10
6.13
5.38
5 49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.1z
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

7 30
7.09
6 56
6 54
6.41
6 20
5 53
5 32
4 27
3.53
3 37
3 16
2.45
2 18
142
1 12
8.35

Cucerdea — Oțorlieiu — Regh.-săsesc

Trenă 
do

Trenu
mixtu pGrgân. persdn.

2 30
3 19
4 12
5 12
5.40
7.14

3.11
3.52
4.37
5.26
5.36
7.14

Trenu 
de 

persdn

T0T9
11.40 
12.26

1.14
Pl. /
BOS.

Cucerdea
Lud șfj. 
Gp?u .

MQ*. da

9

I 1.
Oșorheiu . . tsos. 

ltegh.-săs.. . pl.

Trenu 
de 

person.

8.10
8.51
9.37

10 27
10.42
12.16

Nota: Orele 
însemneză brele de nâpte.

7.20
1.50'

11.44'
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5 20
4.14
3 32

6.20
8.10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
[8.37
7.37
7.-
6.45
6.27

”542
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
1.O6

2.40
2.26
1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48
9.08
8 28
8 01
3.15

Trenă 
de

Trenă 
do 

persdn. persdn. mixtu

Trenu

trenu 
de 

persdn.

Tren 
mixt

trenă 
de 

persdn.

trend.
mixtă

5.05
1 4'45

10 30
10.10

3.20
3.00

9.12
8.52

tronă 
mixtă

Tren 
mixt

trenă 
de 

persdn

trenu 
de 

porsin.

2.20
3.57
4.19

4 45
6.35
701
4.34
6.16
8.42

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

3 13
3 39

I
9

pl. Copșa mică .
Ocna . . .

80S.

*OS. 1
pl. J Sibiiu . . . (pl-

Isos.
Avrig . . .

80S. Făgăraș . . pl.

> 9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12 57

6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
8 57
7.16
4.30

trenă 
mixtă

trenă 
mixtu

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenu 
mixtă

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

1

<

9

»

Simeria.........................
Cern a.............................
Hunedora....................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

4.50
4.34
4.10

8.34
8 14
7.45

Brasov — Kern ești
trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenu 
mixtu

8.35
10 28

4.55
6.36

4 30
5.49 l Brașov .........................

Zernești......................... î 7.44
6.20

1.29
12.05

831
7 20

?! u r e ș - Ij u d <» 4 Bistrița
4.-
5 03

? 9.10 
|10.28 
= 12 41 
« 1.54 
| 3.02 
§ 341 
| 4 55

4.2(
5.31

nj
* S0

-■ a
>-r 032, O

)
*

1

Mureș-Ludoș ....
Z a u.............................
Țagu-Budatelictî . .
St. Mihaiu de câmpie . 
Leciuța........................
Ș.-Magbiâruș .... 
Bistrița........................

1 1 ■i 6.46
5.49

7.21
6.24

2 H a C g 5 BF*  os
9.4' ■
8.46
7.43
6 52
5.55

6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

2 A M Hm

£ S 
d =

4.50 
3 44
2.48
2.01
1.16

a »n 1

Sighișora—Odor5Reita-secnaesc<

6.20 11.25 5. Ț Aradti . . 10.43 3.44
7.08 12.15 6.14 Vinga . . 9.42 3.018.01 1.10 7.39 1 Timișora . 8.20 2.—

12.47 8.47 12 27 5,10 V Segedin . . • • . 6 05 2 30 10 05
Sibiiu — C i s n ă d i e.

7.45
7.02
6.28
5J4

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.54

12.42
9.59 

li 01
9.54
9 35
8:05

trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

însemnate în stânga stațiunilor sunt a se oeti de sus

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

7.10
6,57
6.36

trenă 
mixtă

pl. Sibiiu .
„ Selemberk
„ Cisnădie

în jos, cele însemnate în drepta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

t*.enu
mixtă

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă
mixiu

trenu 
mixtu

9 20
■907
8.46

11 08
11.4*
1.59

Sighișora . . .
Hașfaleu . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

3 22
3.54
6.20

jos în sus. — Numerii îneuadrațl eu linii mai negre


