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Brașov, Lunî-Marți, 27 August (8 Septemvre) ■

Lumea gendarmilor.
Cumcă starea escepțională în 

Transilvania esistă încă în tdtă vigd- 
rea, pe lângă tbtă uniunea decretată 
încă înainte cu 28 de anî, o dovedesce 
faptul, că acăstă țeră prigonită de 
sorte a devenit ac[î lumea gendar
milor unguresc!.

In intervalul acesta de peste 
cinci lustruri nu numai, că puterea 
statului nu a atins nicî măcar cu 
degetul cel mic șubreda clădire a 
stărei legale escepționale în Tran
silvania, der a căutat în tot chipul 
s’o proptescă și s’o întărescă.

Și etă că în strălucita epocă a 
unui Hieronymi starea escepțională 
în Transilvania și-a aflat cea mai 
înaltă espresiune prin aceea, că el 
cu guvernul a dat’o literalmente pe 
mâna gendarmilor, supuși porunci
lor ministeriului de interne.

Dâcă der pănă atunci pumnul 
forței brutale s’a simțit destul de 
amar de locuitorii Transilvaniei, de 
atunci înebee acestă țeră a ajuns a 
fi chiar lumea gendarmilor.

Procesul simptomatic dela Si- 
biiu al domnișorelor române cre
deam, că a fost ultima încercare 
de-a voi se persecute pănă și pe fe
meile nostre pentru agitațiă.

Der ne am înșelat. Corespon
dența de mai jos, ce-o primim din 
comitatul Hunedorei, ne dă in pri
vința acesta cea mai flagrantă do
vadă, că persecuțiuaea femeei ro
mâne se continuă într’un stil și mai 
demn de firea guvernanților aces
tei țerl.

Nu se mai învbcă acuma nici 
autoritatea justiției, cum o făceau 
încă ieri, ci se mobilisăză de-a drep
tul brutalitatea gendarmerescă.

*
Comit. Hunedorei, 1 Sep. n. 1896.

(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Terorismul și cutezanța, ce o esercită 
gendarmii pretutindenea, este un lucru cu
noscut în deobsce.

In comitatul Hunedorei au ajuns deja 
gendarmii cu cutezanța până acolo, încât 
acum îndrăsneso a ataca ohiar și femei ne
vinovate, fără nici un scut, dame și dom- 
nișore, cari fără grije se plimbă pe strade, 
îmbrăcate în haine de serbătore.

La 5 Iunie, doi gendarmi „eroi“ din 
llia Mureșană, inspeoționând, prin sate, 
după rău făcători, au ajuns în comuna 
Leșnic, oomună ourat românesoă în apro- 
piarea Devei.

Fiind <ji de Duminecă, fiicele d-lui 
preot George Popoviciu au eșit la plim
bare. Pe drum se întâlniră cu cei doi gen
darmi. Ajunși față 'n față, gendarmii, răs- 
tindu se cătră D-na preotesă Maria Popo
viciu măritată Petreu, d'n Cârjitiu, — care 
venise să ceroeteze pe părinți și surori — 
apoi cătră tinerele domnișore Sinefta și 
Victoria Popovicifi, surorile domnei preo- 
tese, amenințând cu puicile, pretindeau, 
ca una din ele, D-șora Sinefta, se dee jos 
panclica în tricolor român, ce o purta 
Ia gât.

Modul, cum ei făcură acâstă preten
ția, apoi posiția amenințătâre, ce gendarmii 
luaseră și privirile crunte ale lor, ou drept 
cuvânt au revoltat și scârbit damele ata

cate în drum și nesimțindu-se întru nimic 
vinovate, au deolarat în ton hotărît, că ți- 
nându-se acea panolică (cordea) de toale
tele lor, nu se simt obligate a se supune 
provooării, fără nici un drept a gendar
milor.

Atunci unul dintre gendarmi, cu nu
mele Felcete Jozsef, cu o furia barbară se 
reped! la D-ra Sinefta Popoviciu și cu 
pnterea brachială a rupt d6 pe gâtul 
ei panclica tricoloră română.

După acâstă faptă „eroică“ au re’n- 
tors la Ilia, ducând în triumf panclioa oon- 
fisoată.

Eroii gendarmi au înaintat solgăbi- 
răului următârea arătare:
Nr. 147/1896. Gendarmeria din llia-Mureșană. 

Ilia-Murâșană, 6 Iun. 1896.
Cătră oficiul solgăbirăesc 

în DEVA.
„Gendarmii Fekete lozsef și Henter 

Ferencz, făcând inspecțiunl în comuna Leș- 
nic, raportâză, că la 3 Iunie c. au zărit 
pe pieptul fiicei preotului român, cu nu
mele Mana Popoviciu, o cocardă tricoloră 
românâecă, au provocat pe numita, ca să 
predâe acea oooardă gendarmilor. Dedre-ce 
provocata s’a împotrivit, unul dintre gen
darmi a confiscat acea cocardă.

„Numita fiică de preot, cu alte două 
surori ale se.le, anume cu Sinefta și Vic
toria, au înjurat pe gendarmi cjicendu-le 
câni, mișei și proști, că gendarmii vreu 
să prăpădesoă pe Români, că gendarmii 
nu au dreptul, ca să confisca cooardele 
de tricolor romanesc, că Românii susțin 
gendarmii și că dâcă nu ar fi Komânn, 
gendarmii nu ar avă ce să mănânce.

„După aceea numitele ârășl s’au îm
podobit punând pe brațe și pe gât pan- 
clici tricolore românesul și așa umblau pe 
strade in comună. Pe gendarmi, numitele 
u înjurau unguresce.

„Mai târepu a venit la fața locului 
și juratul comunal Petru Muntean, care 
încă a audit, că numitele au înjurat ro- 
inânesce pe gendarmi, <pcându-le proști. 
Mai târcjiu acest jurat cu totul nevrednic 
de încredere (teijesen megbizhatatian) a 
negat, ca ei ar fi aucjit înjurăturile a- 
miutite.

Docarda românesoă confisoată se aclude 
aiol sub s. c. 1,

(E de însămnat, că la acte nu se afla, 
decât o panclioă îngustă și scurtă, în tri
color roșu-galben-vânăt).

Stilul, cum acâstă arătare e compusă, 
încă dovedesce, oât de cutezători și înore- 
cjuți au ajuns a fi gendarmii la noi.

Și ce să vecjl? In loo, ca solgăbirăul 
să ia la răspundere pe gendarmi, că au 
cutezat a ataoa fără nici o vină nisce 
dame tinere, seu cel puțin a pune la o 
parte arătarea ridicolă, a introdus investi
gația, ca și cum ar fi vorba de cine scie 
ce faptă groznică.

La 29 Iulie n. c. numitele Românce 
au stat înaintea solgăbirăului din Deva 
Fekete Kâroly, pentru a-șl da sâma de 
marele păcat patriotio.

In decursul pertractării, apărătorul 
înainte de tote a protestat contra proce
durii solgăbirăului, dovedind, că solgăbi
răul nici că a fost în drept a pune la cale 
vre-o investigațiune, fiind-că chiar din ară
tarea gendarmilor s’a putut oonvinge ofi
cios, oă în totă treba nu este și nu pote fi 
nici o faptă punibilă, deci e o formală vă
tămare citarea înaintea forului solgăbi- 
răesc.

Arată mai departe, că gendarmii nu 
au și nu pot avi acea chiămare ca cu ooa- 
siunl de inspecții, fără nici o vină, și cu 

purtare bruscă, așa efioend, să ataoe dame 
și femei inteligente, luându-le la răspun
dere, oăol prin astfel de pași temerari se 
vatămă posiția socială și familiară. De aceea 
declară, că-șl sasține dreptul, de-a faoe 
arătare oontra gendarmilor atăoătorl.

Apărătorul dovedesce apoi, că cuprin
sul arătării făoute de gendarmi nu corăs< 
punde adevărului, și cu deosebire nu, întru 
cât se refere la înjurăturile atribuite da
melor ataoate, deși purtarea gendarmilor 
eu tot dreptul a putut revolta chiar și fi
ințe așa gingașe, ca aousatele.

Panolioa (cordea) confisoată se vinde 
prin prăvălii, deci e un obiect de comerciu, 
și prin urmare, dâcă se pdte vinde și cum
păra, se pote și purta.

Apoi colorile roșu-galben-vânăt nu 
sunt colori străine, căci preoum se soie, 
colorile Budapestei încă sunt roșu-galben- 
vânăt.

Panolica (cordea) confisoată este parte 
intregitdre a toaletei, deol fire-ar aoeea orl-cât 
în colori „anti-patriotioe“, nu se pâte con- 
fisoa prin gerdarml, fără a provooa indig
nare generală, căol dâoă gendarmii vor fi 
în drept a investiga și toaletele damelor 
pe drumuri și strade, atunci se vor crea pre
cedențe nu numai periculose și păgubitore, ci 
și ridicule.

Se arată apoi, oă panclioa oonfisoată 
nu s’a purtat cu scop de-a demonstra, ci 
fiind-că asemenea pancliol se portă din 
vechime și pretutindenea pe undi sunt Ro
mâni.

Cumplitul solgăbirău a citat apoi și 
pe gendarmi, ca — vecjl Domne, — să-i 
asculte, dâoă cele din arătarea făcută de 
ei sunt adevărate.

Se’nțelege, oă gendarmii nu au putut 
desminți ceea oe a fost dat deja în soris.

Două-cjecI de cjh0 «Măria Sa“ solgă
birăul și-a spart capul pănă a adus urmă- 
torea sentință:

Maria, Sinefta și Victoria PopoviciQ, 
pănă acuma nepedepsite, pentru purtare de 
insignii străine se judecă de vinovate; drept 
aoeea, se pedepseso: cu câte o (li de în- 
chisore, sâu 5 fl, apoi fiă-care cu câte 
35 fl. pedâpsă în bani și 80 cr. spese. La 
cas de nesolvire, fiă-care va ave să sufere 
oâte 4 4il0 înohisore, pe spesele proprii, 
— fiind-oă a purta insignii străine este 
oprit prin ordinațiunile ministrului de in
terne Nr. 62,693/885 și Nr. 26,559/874.

Aousatele au fost judeoate pe basa 
recunoscerei proprie și pe basa fasiunei 
gendarmilor.

Contra aoestei sentințe s’a insinuat 
reours motivat, și aoum rândul e pe „Măria 
Sa“ D-l vioe-șpan, să-și facă și el merite 
patriotice. Așa suntem tractați adl în pa
tria nostră constituțională.

C.

Paralisia progresivă a ventrilocului 
dela Măgurele. Un bun cunoscut al nostru 
ne-a făcut astăijl nu toomai rara surprisă 
de a ne presents un număr al „Gazeteiu 
din Buouresol, care este mânjit pe pagina 
întâiîî ârășl de un articol al „condeiului 
simbriașu.

Intre alte multe piramidale insanități, 
cari nu mai pot fi bune niol pe sema po
liției secrete, autorul debitâză, în fața adu
nării strict culturale a Asooiațiunei, ce s’a 
ținut la Lugoș, următorea conolusiune:

„Sgomotosa manifestațiune dela Lu- 
„goș n’a fost lucru cuminte tocmai în 

„timpul, când în Macedonia, în Creta și l 
„Constantinopol se măcelăresc omenii, âr în 
„România se fac pregătiri pentru primirea 
„împăratului Francisc Iosif1!..,

Și acâstă nerocjiă epooală o mai pro- 
vede încă și cu semnătura sa : Ion Slavici!

Dâcă era de lipsă o probă mai mult, 
oă „condeiul simbriașu, a ajuns în halul 
paralistei progresive, atunci artioolul din 
cestiune o dă cu prisos.

Rămâne ca „Gazeta“ din Buouresol 
să apreț'eze, dâcă dispune încă de destule 
fonduri și pentru a trimite pe aoest tip 
de colaborator la profesorul Krafft-Ebing.

Răspunsuri și interpelări.
— Din dieta ungară. —

In ședința de Sâmbătă, 5 Sep- 
temvre, a dietei, după-ce pe neaș
teptate s’au terminat desbaterile ge
nerale asupra proiectului de lege 
privitor la procedura penală, minis- 
trul-președinte Banffy a răspuns la 
interpelarea deputatului Kovăcs pri- 
vitbre la înființarea unei episcopii gr. 
cat. ungurescă în Haidu-Dorog, cum și 
la interpelarea lui Szederkănyi pri- 
vitore la disolvarea dietei. In aceeași 
ședință a urmat o interpelare a lui 
Francisc Kossuth în cestiunea cvotei; 
altă interpelare a lui Szalay în ces
tiunea vămilor dela Tirol și Vorarlberg;' 
a treia interpelare a lui Ugron în 
cestiunea visitei Țarului la Viena; a 
patra interpelare a lui Szluha privi- 
vitâre la ajutorarea agricultorilor păgu
biți prin grindină', în fine a cincea in
terpelare a lui Apponyi în cestiunea 
pactului și a cvotei.

Reasumăm aci cuprinsul acestor 
răspunsuri și al unor interpelări:

Episcopatul din Haidu-Dorog.
In cestiunea înființărei unui epis

copat maghiar gr. cat. în Haidu-Do
rog, deputatul Josif Kovăcs a fă
cut o interpelare încă în ședința 
dela 27 Maiii n. c. a camerei. Inter
pelarea era adresată ministrului-pre- 
ședințe, ministrului de interne și mi
nistrului de culte și instrucțiune pu
blică. O parte a interpelărei era 
acesta: „Are de gând guvernul să 
înființeze odată episcopiă gr. cat. în 
Haidu-Dorog și făcut’a în privința 
acâstă raport cordnei?“

La acesta interpelare ministrul- 
președinte Banffy a răspuns cjicend 
între altele:

E fapt, că după oum arată datele ul
timului reoensamânt al poporațiunei, în Un
garia se află 180,000 suflete, cari se mărtu
risesc pe sine ca greco-catolicl cu limba ma
ternă maghiară ; fapt este și aceea, că după 
datele recensământului poporațiunei se află 
300,000 greco-catolicl de aceia, cari sciu vorbi 
unguresce. Aceștia trăeso răspândiți prin oo- 
mitatele Bihor, Haidu, Maramureș, Sătmar 
și Ugooia, ba și în părțile ardelene se află 
14,000 suflete, cari în parte se mărturisesc 
pc sine ca Maghiari de lege gr. cit. (??) sdu 
ca unii, cari sciu vorbi unguresce. In astfel 
de împrejurări, lucru ne’ndoios, oă e des
tul de prețiâsă și interesantă cestiunea, pen
tru a ne putâ ocupa serios de ea. Cu aoâstă 
cestiune s’au ocupat încă de mult parte oei 
interesați, parte guvernul.

In timpul mai nou însă cestiunea a 
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luat uu avânt mai mars în 1863. Atunci 
înoă nu era sulevată cestiunea episcopatu
lui, mișcarea era pornită esolusiv în inte
resul liturgiei. Acâsta în fârte puțină mă
sură a dus la resultat și actualmente numai 
în Haidu-Dorog se află liturgiă ungurâsoă.

Din 1866 au început să dorâsoă epis
copat, și în causa acâsta e’au adresat oătră 
Majestatea Sa, eătră canoelaria curții, că- 
tră primatele și oătră dietă. Resultatul a 
fost, că în 1873 s’a înființat în Hajdu-Do- 
rog un vicariat, va să cjică anumită mă
sură li-s’a asigurat greco-catolicilor de limbă 
maghiară o situațiă deosebită, dâr numai 
cu privire la oele 33 comune biserioesol 
din dieoesa Munoaoiului.

Dedreoe nici prin aoâsta măsură nu 
s’a resolvat cestiunea, în 1881 lucrul a 
ajuns să hotărască asupra lui Majestatea 
Sa. In urma hotărîrei Majestății SaJe, mi
nistrul de culte și instrucțiune publică de 
atunol a întrat în traotărl ou episcopatele 
competente, ou metropoliile, ba ohiar și cu 
primatele. Resultatul a fost, că afară de 
episcopatele Munoaoiului, Eperjeșului, toți 
ceilalți factori, deși nu cu o motivare su- 
fîoientă (sio!) s'au pronunțat in modul cel 
mai hotărît în contra înființărei episcopatului. 
De atunci vre-o disposițiune meritoria în 
aoâstă oestiune nu s’a mai luat. Guvernul 
însă în sinul său s’a ocupat ou cestiuuea, 
și în privința aoesta s’a stabilit, ba ași pute 
Țoe s’a hotărît ohiar, că înainte de-a se 
înființa episcopia, tiebue se se resolve cestiu
nea liturgiei ungurești, ceea oe guvernul nu 
crede a fi lucru imposibil, ba o doresce. 
In privința aoesta încă și acum decurg per- 
traotările. Resolvarea cestiunei, se’nțelege, 
întimpină mari greutăți. Fârte mulțl faotorl 
oompetențl — dinlăîntru și dinafară — 
trebue să ia posițiă în oestiune, ba ohiar 
și să hotărâscă. Și din causa acâsta nu pot 
pune în vedere, oă oestiunea episcopatului 
se va resolva în timpul cel mai apropiat, 
deorece trebue mai întâia lămurită ceștiu- 
nea liturgiei ungurescl și numai după ce 
acâsta va fi lămurită, se vor pute lua mă
suri de-a și înființa în faptă episcopia.

Iu astfel de împrejurări dâr, la între
barea: oând va faoe guvernul reprezentat ă 
la corână în oestiunea înfiirțlrei episcopa
tului Hajdu-Dorog, acum ou ră<pujd, nu 
pot da un răspuns în sensul, ,ă atenta se 
va faoe cât mai cureu i. Put lăsuuude insă, 
oă având de-a resolva mai intâiiî oestiunea 
liturgiei, guvernul se ocupă cu cestiunea 
și oaută mijlocul pentru a dobândi oonsen- 
sul tuturor factorilor oompetențl. După 
acâsta va pute fi și va și fi vorba de ces
tiunea înfiiuțărei episcopatului.

Reapunsul se ia la cunoscință 
fără observare.

In cestiunea disolvărei camerei»
La interpelarea lui Szederkânyi 

privitbre la faimele răspândite prin 
Țâre despre disolvarea dietei, Banffy 
răspunse:

Legea stabilesce în mod hotărît fliua 
din urmă, până câud acâstă cameră pâte 
funcționa. Până aoum guvernul nu s’a ocu
pat cu cestiunea, dâcă ar trebui să se di- 
solve camera înainte de timp, ori nu, și 
fiind-că nu s’a ocupat, n’a luat nici o ho- 
tărîre în privința acâsta și niol n’a făcut 
renresentațiă la Majestatea Sa, fiă verbal, 
fiă în soris, pentru de-a lua măsuri în pri
vința acâsta. Faimele privitâre la disolvare 
nu e’au răspândit din cercuri, ori prin foi 
guvernamentale. Deolară, în fine, că „res- 
puns hotărît la întebare nu pole da“.

Răspunsul se ia la cunoscință, 
după care urmeză interpelările:

In cestiunea cvotei.
Franoisc Kossuth spune, că partida 

lui („independentă14) luptă în contra legături
lor oomune ou Austria oreate prin legile 
din 1867. Din principiu acâstă partidă tot- 
dâuna a fost în oont-ra orl-cărei cvote, fiă 
ea mare ori mioă. Dâr fiind-că acâsta e 
prevăzută în lege, oare dispune, oa minis- 
teriile ambelor părți ale monarchiei să-și 
eseroite influința lor la afaoerea propuneri
lor privitâre la stabilirea ovotei, — Kossuth 
ar dori să scie, dâcă guvernul unguresc 
șl-a eserciat influința sa asupra respeotivei 

oomisiunl ungare, când acâsta a propus să 
se mănțină cvota depănă aoum ou 
în timp oe oomisia austriaoă cere 43,20/0? 
In acest sens îșl și formulă propunerea, 
care s’a predat ministrului-președinte.

In desvoltarea interpelărei sale arăta, 
că ar fi forte nemulțămit, dâcă propunerea 
oomisiunei ungare ar fi făcut propunerea 
pentru mănținerea ovotei de pănă aoum 
chiar la influința guvernului. Cu atât mai 
nemulțămit ar fi însă, dâcă cvota s’ar urca 
fiă cât de puțin, deore-oe după cum sunt 
aȚ oheltuelile oomune, fiă-care peroent din 
ovotă presentă 1,571,000 fl. la an.

In cestiunea visitei Țarului
la Viena.

G-avril Ugron spune, oă tâtă Europa 
a urmărit cu interes visita, ce Țarul Ru
siei a făout’o la Viena. Aoestei visite a 
premers darul, pe care Țarul l’a făout na- 
țiunei maghiare, adecă sabia, oe odinioră 
a fost a nenorocitului principe transilvan 
George Rakoczy. ț)ice, că valorea acestui 
dar constă în „atențiunea, ce a arătat’o 
Țarul ruseso față de Maghiari și pe care 
noi numai ou reounosoință și cu inulță- 
mită o putem primi“. (Aprobări în stânga 
estremă).

pioe mai departe, oă visita acâsta a 
putut să fiă sâu simplamente un act de 
curtuosiă, sâu un mare fapt politic. In oa
șul- din urmă națiunea maghiară are drept 
și datorință de-a ounosce marginele lui și 
de-a apreția valorea lui. La tot cașul tre
bue să soie, dâcă visita Țarului nu cum-va 
este de natură a schimba natura și scopul 
triplei alianțe. Acâstă alianță Ungurii au 
primit’o cu cea mai mare bucuriă, consi- 
derându-o ca scut în contra unui eventual 
atao din partea Rusiei. Acum însă, dâcă 
raporturile cu Rusia s’au îmbunătățit, e de 
interes a se sci, dâcă nu oum-va e de-a 
se aștepta restabilirea liniștei în statele 
balcanice, deâre-ce pe Unguri trebue să-i 
neliniștâscă orl-ce turburărl de-acolo, cari 
ar putâ servi pentru îndestulirea poftei de 
cucerire a vre-uuei mari puteri. De aceea 
întrebă :

Iu firma iufluinței politice a visitei 
Ț oului nu oum-va tripla alianță sufere 
si h mbare în scopul și cuprinsul ei? Suc- 
ces’a a dobândi nouă generații pentru li
niștea și libera desvoltare a poporelor bal
canice ?“

Interpelarea se predă miniștrului- 
președinte.

CRONICA POLITICA.
— 26 August.

Liberalii din Ungaria sunt fârte su- 
părațî pe Serbii de sub corona Sf. Ștefan, 
de când mai ales se scie, că aceștia înoep 
a lua posițiă contra guvernului ungar. 
Piarele guvernamentale scornesc fel și fel 
de minoiunl despre pregătirile ce le fao 
Serbii. Astfel „Pești Hirlap1* a ajuns pănă 
aoolo înoât afirmă, că între partidul popo
ral și între Mocioneștî decurg pertractări, 
secrete ca aoeștia să înduplece pe partidul 
sârbesc al Țarului „BranUi* să se alăture 
la partidul poporal. „Magyar JEr teșit po- 
vestesoe lucruri și mai interesante: oă par- 
triarchul sârbesc Brankoviti a depus la 
banca serbâscă din Agram suma de 150.000 
fl. destinați pentru agitațiuni politice, și a 
provocat pe totl inferiorii săi să-și depună 
banii numai la acea baucă.

*
Iu Țarul „Pești Hirlap'i apăruse fi

lele trecute un comunicat, în care se spune, 
oă partidul poporal, voind să-și reoruteze 
aderenți în oomuna Erdod din oomit. Săt- 
marului, a umbat rău, cu tote că a avut 
partisanl distinși, ca d. e. pe contele Ștefan 
Karolyi. Acesta trimise în urma comunica
tului amintit, o serisâre redacțiunei Țaru
lui „P. Hvrl* în care declară de minoiunl 
tote oele (fise despre el, și-și încheiă sori- 
sorea astfel: „Nu sunt aderent al partidei 
poporale, dâr nici nu pot fi, deore-oe ca 
Maghiar nu mă pot împeoa în consciința 
mea cu procedarea oa eine-va din ură și 
risbunare se fiă gata a-se alia cu naționali
tățile și a turbura pacea cetățenilor liniștiți 
și paolniol“.

„Neue freie Presse* din Viena afirmă, 
că cabinetele triplei alianțe sunt astăȚ in
formate asupra cuprinsului alianței franco- 
rnse. Ele adecă sciu, oă esistă în adevăr 
un traotat soris, în oare Francia și Rusia sta- 
bileso oe-șl datoresoe una alteia în oas de 
oomplioațiunl. Traotatul de alianță nu are în 
vedere deoât defensiva, întoomai oa și trao
tatul triplei alianțe. El statoresoe, ce e da
tore să facă Rusia în cașul când Francia 
ar fi atacată din una sâu două părți, pre
cum și oe ajutor trebue să dea Francia 
Rusiei cănd acâsta ar fi atacată din una 
sâu două părți. Se Țoe, oă forma și ou- 
prinsul traotatului ridică Franoesilor, pen
tru mult timp, orl-ce speranță de revanșă. 
Singura nădejde a Franoesilor e, că intimi
tatea ou Rusia va cresce așa, în cât cei din 
Petersburg să oonsimtă a trece dela alianța 
pur defensivă la o alianță și pentru cașul 
de ofensivă. Căci nu pâte fi îndoială, că 
dâcă alianța franoo-rusă n’a depășit mar
ginea tractatului defensiv, meritul nu e al 
diferiților domni cari în anii din urmă au 
residat în palatul ministrului de pe Quai 
d’Orsay, cât al lui Giers și al sucoesorului 
aoestuia, prințul Lobanoff.

*

Privitor la primirea Țarului în Paris, 
Țarul franoes „Eclair“ scrie, oă toți oetă- 
țenii franoesl, înoepând dela președintele 
Faure pănă la cel din urmă muncitor, îșl 
dau tâtă truda oa primirea Țarului să fiă 
cât se pote de splendidă. Reședința Țaru
lui este deja pregătită, pentru inoartirarea 
generalilor ruși și a suitei este îngrigit cât 
se pote de bine; stradele Parisului se pa- 
voazâsă din nou; cu un cuvânt Parisul în- 
biacă haine de sărbătore. Comitetul Țariș. 
tilor franoesl a hotărît, ca în Țua sosirei 
Țarului în Paris tote Țârele se apară în 
edițiă festivă.

Călătoria Taraahaf.*
Păreohea imperială rusâscă pleoâ în 

4 o. sera din Kiew spre Breslau. Pe stra
dele orașului Kiew se adunase o mulțime 
mare de popor, oare aclama pe Țarul și pe 
Țarina. Alaltăerl la 8 o. 10 m. diminâța 
trenul de curte rusesc sosi în Bri°g, unde 
Țarul și Țarina fură salutați de ambasado
rul ruseso din Berlin, conte Gsten-Sacken, și 
unde se alăturară la suita Țarului și ofi- 
oerii germani comandați pentru servioiul 
de onâre. Trenul pleca apoi spre Breslau.

Alaltăerl la 8 6. 50 m. diminâța Ța
rul și Țarina sosiră în gara diu Breslau. 
Compania de onore a regimentului de gre- 
nadiri Nr. 12 presentă arma și musioa in
tona marșul de presentare. Pe peronul gă- 
rei se aflau: împăratul Wilhelm, împărătâsa 
Augusta Victoria, apoi vr’o 20 de prinți 
germani, suitele, generalitatea, autoritățile 
civile, canoelarul prinț Hohenlohe, secreta
rul de stat Marschall și o mulțime de alțl 
dignitarl.

Indată-oe stete în loo trenul de onrte, 
Țarul și Țarina se ooborîră din oupeele lor 
și fură salutați în modul oel mai cordial 
de cătră păreohia imperială germană. Intre 
sunetele imnului rusesc ambii manarohl 
parcurseră frontul companiei de onore, 
apoi intrară în salonul gărei unde fură re
comandați Msjestăților rusescl dignitarii 
germani. îndată dup’acea Suveranii, înso
țiți de suitele lor, urcară tiăsurile de gală 
și, între aolamațiunile entusiaste ale popo
rului adunat, plecară spre palatul așa nu
mit „Landeshaus“, cuartirul destinat Țaru
lui și Țarinei. Aoi Majestățile rusescl luară 
dejunul, făoură la 10 6. o scurtă visită îm
păratului german și împărătesei, și apoi ou 
toți împreună pleoară spre câmpul de pa
radă unde erau înșirate trupele corpului 4 
de armată. Musioele regimentelor înospură 
a întona imnul ruseso, împărații se urcară 
călare pe doi cai, și urmați de trăsura oe 
ducea pe împărătesc, luară frontul trupe
lor. Țarul lăuda forte mult ținuta trupelor 
și felicită pe comandantul lor, principele 
ereditar de Saxa-Meiningen. La 1 6. d. a. 
păreohea imperială rusâscă plecă de pe 
câmpul de paradă direct la „LandeshausȚ 
âr împăratul Wilhelm se întorse în oraș în 
fruntea companiei, ce purta steagul,

Sâra la 7 6. se dete în castelul regal 
prânȚil festiv ou 325 tăcâmurl. In deour- 
sul prândului împăratul Wilhelm ridică un 
toast în onorea Țarului și Țarinei, mulță- 
mindu-le cordinal pentru visita și accen
tuând, că Țarul este păzitorul păcei. Țarul 
mulțămi și el la rândul său și bău in să
nătatea împăratului Wilhelm și a împără
tesei Augusta.

In decursul Țlei de alaltăerl Țarul și 
Țarina făcură visite tuturor prinților adu
nați în Breslau și Țarul visită și pe prințul 
Hohenlohe. Tot alaltăerl ținură diplomații 
ruși și germani, aflători în suitele ambilor 
monarohl, o conferență în oartirul canoela- 
rului german.

SOIRILE D LEI.
— 26 August.

MM. LL Regele și Regina României 
întorcându-se dela Sigmaringen, unde se 
vor duce săptămâna viitore, se vor opri o 
jumătate de Ț la Viena, primind în au
diență pe contele Goluchowsky. MM. LL., 
după cura se anunță din iBuouresci, se vor 
intorce la 3 Septemvre în țâră.

—o—
înscrierile la universitatea din Clușiu. 

Ni se scrie din Clușiu: Ministrul ung. de 
culte și instrucțiune publică faoe cunoscut 
prin ordinațiunea sa de sub nr. 23.339 — 96, 
oă înscrierile pentru semestrul prim al anu
lui școlar viitor la universitatea Franoisc- 
Iosefină din Clușiu se vor înoepe în 21 
Septemvre n. și vor dura pănă în 2 Octom- 
vre n. inclusive. Acei civi universitari, cari 
din vre-o piedecă neîulăturabilă nu ar putâ 
a se insinua în aoest timp în personă, în 
înțelesul §. 25 al statutului disoiplinar și. de 
studii, au să se presenteze la decanatul res
peotivei facultăți, și pănă în 3 Noemvre inol. 
să se presents în personă.

—o—
Procesul Ligei. Vineri tribunalul de 

Ilfov s’a pronunțat asupra apelului făout 
de advooatul Vișan, procuratorul oomitetu- 
lui oentral al Ligei culturale, privitor la 
suspendarea eseouțiunei provisoriă a cărții 
de judecată dată de judecătorul ajutor al 
judecătoriei de paoe Nr. 1 din capitală. 
Tribunalul a admis cererea făcută de d.-l 
Vișan și a ordonat suspendarea esecutărei 
provisoriă „ou atât mai mult, cu cât din 
partea apelată s’a constatat, că valorea 
obiectelor trece peste 300 lei și deci con
form art. 48 din noua lege al judecătorii
lor de pace, judecătorul, oare a pronunțat 
cartea de judecată era ținut să oblige la 
oâuțiune pe partea, care a cerut esecuta- 
rea provisoriă“ (Periețeanu-Buzeu).

Svetozar MileticT, cunoscutul condu
cător al Sârbilor, după cum anunță cjiarele 
maghiare, a părăsit Țlele treoute pentru 
tot-dâuna orașul Neoplanta, unde locuise 
pănă aoum, mutându-se cu locuința în Ver- 
șeț, unde se află și fiiul său, medicul Slaco 
Mileticl.

—O —
Fidanțaren Reginei (lin Olanda. ț>ia- 

rul „Wold“ afirmă, oă în fine tînăra Re
gină din Olanda s’a hotărît să alâgă dintre 
mulții pețitori pe principele Bernhard de 
Saxa-Waimar. Se Țoe, că fidanțarea se va 
face încă în decursul lunei curente. Regina 
Wilhelmina implmesoe ohiar aoum 16 ani, 
âr viitorul ei soț ara 17’/.2 ani, așa că 
acâsta va fi cea mai tinără păreche pe unul 
dintre tronurile europene.

—o—
Contra Milan. Corespondentul diu Bel

grad al Țarului „Kolnisohe Ztg.“ afirmă, 
că guvernul sârbesc a pornit cercetare con
tra mai multor funcționari civili înalțl, sus- 
piționațl că ar sta în legătură cu exregele 
Milan. Numitul Țar mai spune, că autori
tățile sârbesol au primit ordin secret, să 
interȚoă lui Milan intrarea în Serbia, dâoă 
el ar încerca de-a trece pe undeva grani
țele sârbesol.

—o—
Cadavrul prințului Lobauoff a fost 

învagonat pe un tren separat oe plecă din 
Kiew spre Mosova. Pe cosciugul deoedatu- 
lui ministru fură așezate cununile Țarului
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și a Țarinei. După o scurtă rugăoiune ți
nută la gara din Kiew în presența gene
ralității și a unui public forte număros, 
trenul plecă spre Mosova, unde oadavrul 
lui Lobanoff va fi așecjat în cripta fami
liară.

—o—
Datoriile prințului de Wales. Din Pa

ris se depeșeză, că Regina Victoria a An
gliei s’a hotărît să plătâscă suma de 40 
miliâne, pe care prințul de Wales o îm
prumutase dela baronul Hirseh, și pe oare 
acuma o pretindeau erecjii deoedatului mi
lionar jidan.

—o—
Jidan decorat. „Fremdenb'att“ din 

Viena anunță, că M. S. monarchul a con- 
•ferit baronului Nathaniel Rothschild marea 
cruoe a ordinului „Franeiso Iosif“.

— o —
Cuartir pentru studenți. Intr’o buuă 

familiă română din apropiarea școlelor 
nostre din loo pot fi primiți în cost și 
cuartir 2 — 3 studenți mai mici de 14 ani. 
Cuartir forte sănătos și spațios. Suprave- 
ghiare strictă. Pentru informațiunl a se 
adresa la administrația fbiei nostre.

Interview^ lui Banffy.
Am fost amintit cailele trecute, că mi- 

nistrul-președmte ungar Banffy a fost in- 
terviewat de un redactor al cjiarului fran
cos „Figaro*, ou numele (7. Fides, asupra 
situațiunei politice din Orient. Reproducem 
aci întreg interviewul, deorece Banffy a 
făout, pe lângă enunoiațiunile privitore la 
situațiunea din Orient, și enunciațiunl pri
vitore la România. Etă decursul intervie- 
wului:

— VenițI să mă interviewațl ? — spuse 
președintele consiliului d-lui Fidea. Dâr n’am 
ni ol o declarație de făcut! Contele Golu- 
chowski dirijâză politica externă a Austro - 
Ungariei, nu eu.

— Da, Excelență, dâr d-v6stră sun
teți președinte de consiliu al unei țări, care 
de sigur are ideile și tendințele sale, o po
litică inspirată de interesele sale proprii. 
Așa de pildă, iată cestiunea Macedoniei. 
S’a pretins, că politioa guvernului un
gar, ă poporului maghiar, n’ar fi fost id-n 
tică cu pol'tioa oabinetului d:n Viena îa 
aoâstă privință; că Austrii if vedja bu 
ouros anexarea acestei provmi !■> por'ul 
Salonio, și că Ungurii dimpo* rivă nu voeso 
să audă de o anexare care a- ssigura pre- 
poderența elementului slav din monarchic 
în detrimentul elementului unguresc.

— Fiă-care e liber a gândi și a spune 
tot oe vrea asupra acestei cestiunl. Iu ce 
mă privesoe, pot să-ți spun, că nimeni nu 
e în posițiă de-a șei când și cum se va 
resolva acâstă cestiune, și că soluțiunea ei 
nu atârnă nici de cabinetul din Viena, 
nici de guvernul ungar.

— Și ce oredi, Excelență, despre oes- 
tiunea Cretei, despre cestiunea Orientului 
în general? Credeți ore într’o soluție prom- 
tă și mulțămitâre ?

— Da, sper, că aceste afaoerl se vor 
arangia și oă se va evita un războiu, cel 
puțin pentru moment, de 6re-ce tote pu
terile, însăși Rusia, doresc actualmente 
menținerea păoei.

— Și oe însemnâză, după dv., apro
piata visită a Împăratului Franciso Ioaif Re
gelui Carol al României ?

— Vizita acâsta e un semn de ami- 
oiție și de stimă a împăratului pentru Re
gele și pentru România.

— Do, din partea împăratului; der 
•din partea României? Ce însemnă atitu
dinea ei față de Austro-Ungaria ?

— Forte simplu. Ea nu indică in
trarea definitivă a României in tripla alianță, 
dâr fără îndoială, marchâză un pas în acâstă 
direoțiune.

— E adevărat, oă Ungurii portă mereu 
ură în contra Rusiei în urma evenimentelor 
dela 1849?

— De, poporul nu pote uita aceste 
■evenimente. Și apoi, d-vostră în Franța nu 
purtațl aceiași ură, mai puternică chiar, în 
■contra Germanilor?

— Der guvenul unguresc?
— Guvernul nu face politică senti

mentală, dâr nici nu pote împiedeoa po
porul de a gândi cum vrea.

— Și relațiunile d-v6stră cu Turcia?
— Ele au fost și sunt încă mereu 

excelente. Noi nu vom putea uita nici 
odată conduita Turoiei îu cursul eveni
mentelor la cari ați făcut alusiune mai 
nainte.

— Acesta este singurul motiv al re- 
lațiunilor cordiale dintre d-v6stră și Tur
cia, seu trebue să mai căutăm un motiv 
în afinitatea de rassă oe există între Un
guri și Turci ?

— Acestă afinitate nu mai există. 
Ea a dispărut sub loviturile timpului. Ade
văratul motiv e primirea generosă și ospi
talieră oe am găsit la guvernul și la po
porul turo acum vr’o 47 de ani. Asta a 
format prietinia și stima ce ne leagă de 
Turoia, precum conduita Rusiei a lăsat în 
poporul unguresc urme de răoeală cari 
există și adl.

Lobanow și Ungaria.
Sub titlul acesta c|iarul „Alkot- 

many“ publică un interesant articul, 
ce 4ice> ca l’a primit dala un di
plomat maghiar ce se află în Pe
tersburg și care cunbsce raporturile 
și persbnele politice dirigente din 
Rusia. Etă ce scrie el despre mo
dul cum se judecă în Petersburg’ac- 
tivitatea răposatului ministru de es- 
terne Lobanow:

Spune mal întâiu, oă la 1882, când 
Lobanow a devenit ambasador la Viena 
situația esterioră a Rusiei era așa de de
plorabilă, încât se credea în Rusia, oă altă 
scăpare nu e decât răsboiul. Ră(jâmându-se 
pe Anglia și Germania, Austro-Ungaria 
domina deopotrivă în Bucurescî, Sofia și 
Belgrad. Arară de acesta ea a făcut ocu- 
pațiunea Bosniei și a Herțegovinei stabilă, 
și astfel se pote cjioc3, oâ Peninsula balca
nică sta sub influinla A istro-Ungariei. Si
tuația aoâsta nu n ai «ra de suferit din 
partea Rusiei ^i de s sur ar fi dus la răs- 
bciu. decă Al xuidru ! Li ou ar fi trimis 
la Vieu<» ea amb ssdor un diplomat așa 

d stiiH, oum a fost Lobanow.
El tu un adevărat grand-seigneur. El 

a>ăta multă răbdare, el părea a eflee: „noi 
putem aștepta14. Obiceiurile, trebuințele, as- 
pirațiunile poporelor nu pot fi transformate 
de adl pănă mâne. Ceea oe nu se unesoe 
ou interesele și tradițiile popărelor, nu ne 
pote fi impus nici într’un chip; de aceea 
Lobanoff aștepta și într’aceea îșl câștigă 
simpatia curții din Viena, a societății și 
chiar și a Maghiarilor. La Budapesta mer
gea rar, der cu atât mai des venea în con
tact în Viena cu magnații unguri și, Be
njamin Kallay, ministrul comun, i-a fost 
amic intim. Pe magnații maghiari a căutat 
se-i convingă, că rusofobia, oe domnesce 
în Ungaria, e ou totul neîndreptățită.

Maghiarii, spunea Lobanow, ar pută 
să se temă mai curând, că-i vor absorbi 
Nemții, deoât Slavii; desvoltarea intelec
tuală a națiunei maghiare, capacitatea ei 
soiențifică, organisația ei socială e cu mult 
mai înaintată, deoât ca să nu potă esercita o 
influință decisivă asupra Slavilor rămași 
îndărăt, pre oând din contră față cu Nemții, 
Maghiarii totdâuna vor sta sub influință 
namțescă. E neîndoios, că Maghiarii au o 
mare problemă politică; ei formâză șira 
spinărei monarchiei austro-ungare, der cu 
tote aoestea ei vor fi înoet germanisațl. Vor 
pută, oe-i drept, să-și salveze limba, dâr 
nu spiritul. Sistemul lor de învățământ e 
nemțesc, numele stradelor și firmelor sunt, 
ce-i drept maghiare, der omenii angajați 
la firme nu sunt Maghiari, oi Nemți seu 
Jidani, cari se dau, ce-i drept, cu Maghiari 
pănă au interes, și tot din acel motiv vor 
deveni mâne Nemți seu Slavi.

Lobanow a fost convins, că cu tim
pul Maghiarii vor cunosoe adevăratul pe
ricol și că rusofobia e nutrita numai arti
ficial din partea mai ales a pressei jidane. 
Ca ministru de esterne Lobanow a dobân
dit în câte-va luni mari resultate. Rusia cu 
ajutor german și franoes a pus stavilă Au- 
gliei in așa numitul Orient estrem. A în

trebuințat întervenirea Franciei, ca Rusia 
să se împace cu Bulgaria și în America a 
paralisat intrigele Angliei. Răcjămat pe 
Austro-Ungaria, Lobanow a resolvat ces
tiunea oretană.

Așa judecă diplomații și politicii ruși 
asupra activității lui Lobanow...

Despre întrebarea, că oine va fi ur
mașul lui Lobanoff, oe oausâză așa mare 
nelinisoe în Germania și Austro-Ungaria, 
Rușii sunt în olar. E cu totul greșită ve
derea, că Țarul pâte face nețărmurit oe-i 
plaoe. Țarul este numai căpetenia acelei 
mari mașinării, oe se numesce guvern ru- 
seso. Nu e țâră în lume, unde opiniunea 
publică să fiă mai puternică oft în Rusia.

Rusia vrea susținerea păcii și opi
niunea publioă rusâsoă pretinde buna în
țelegere ou Austro-Ungaria, ca o garanță 
a susținerei păoei.

Anglia ne este adversar firesc — spun 
Rușii — și ar fi de rîs politica, oa astăcll 
când s’a pus în ours politica universală 
transmarină, noi Rușii, pentru oele mici 
principate din Peninsula baloanioă să sa- 
orifioăm înțelegerea cu un stat atât de pu
ternic oa Austro-Ungaria. Indată-ce ne-am 
înțeles cu Austro-Ungaria răsboiul devine 
imposibil în Europa, âr noi câștigăm mână 
liberă în „Orientul estrem“.

Cercurile competente din Petersburg 
sunt deci de părere, că urmașul lui Loba
noff va oontinua politica lui rusâsoă urmată 
pănă acuma.

In lumea diplomată se crede, oă re- 
sultatul petrecerii Țarului în Viena e forte 
favorabil. Cea mai mare pedeoă pentru 
înțelegerea celor două puteri e delăturată, 
după ce Țaiul s’a învoit, că în cas, când 
turburările din Macedonia vor lua dimen
siuni mai mari și Sultanul va restabili prin 
ooncesiunl pacea, Austro-Ungaria pote să 
ocupe Salonicul ca garanță, că reformele 
promise de Sultanul vor fi esecutate. In 
Macedonia grecismul se luptă cu slavismul 
și. pănă acum Rusia a luat hotărît partea 
slavismului, pe când acum voiesce să ia o 
posițiă neutrală, si nu voesoe să mai îm- 
pedece întru nimio acțiunea Austro-Unga- 
riei în Macedonia, unde grecismul e în is- 
bândă.

In schimb Austro-Ungaria nu va îm- 
pedeca Rusia, ca să-și caute garanții pen
tru eseoutarea reformelor turoescl prom’se 
Armeniei. Intre aceste ar fi în prima liniă 
ocuparea .unor anumite puncte din Ar
menia de cătră oștile rusesol. Acum sunt 
ourioșl Rușii, ce va 4lce la acâstă conven- 
țiune Anglia cea trasă pe sfâră.

Convccape.
Toți P. T. D. membri ai reuniunii în- 

vățătoresol districtuali aradane sunt prin 
aoâsta respeotuos invitați la Adunarea gene
rală estra-ordinară, ce va ave loc Joi în 5/17 
Septemvre a. c. la 21 6re a. m. în aula 
seminarului dieoesan.

Unicul obiect de pertractat va fi:
„Modificarea statutelor votate în ul

tima adunare generală14.
Arad, din ședința estra-ordinară a co

mitetului, ținută la 3 Septemvre n. 1896, 
Teodor Ceontea m. p., Nicolae Ș/ef m. p., 

președ. secretar I.

Petrecerea din V. St. Ioana
Imbux, 2 Septemvre n. 1896.

Onorată Redacțiune! Așteptând oa vre
unul mai competent dintre cei de față să ra
porteze despre reușita petrecerei din V-St- 
'loana, și după ce nici pănă în cjiua de adl 
nu-am văcjut nimica publicat despre acea 
petrecere îu vr-o foiă română, cu tote că 
jetrecerea s’a ținut în 26 Iulie n. c. cu per
misiunea Onoratei RedaoțiunI îmi iau voiă 
eu a aduce la cunoscință publică urmă- 
târele:

Publicul a fost forte numeros și ales. 
Petrecerea animată și veselă pănă în (jori 
de cji- Venitul brut 180 fi., spese 120 fi., 
deci a rămas un venit curat de 60 fl. v. a. 
cari s’au și administrat ouratorului primar 
în folosul bisericei greco-oatolice din V.-St.- 
Ioana.

După oarl încredințându-vă despre 
stima, ce Vă păstrez, sunt

cu totă stima
Auxentiu Mureșian.

SCIEl ULTIME.
Varșovia, 6 Septemvre. Starea 

sănetății ambasadorului conte Șuva- 
low s’a îndreptat.

Constantinopol, 6 Septemve. Se 
constată acum, că victimele armene 
ale măcelului îngrozitor se urcă pănă 
la 7000 Panica între Armeni con
tinuă.

DIVERSE.
Bacșișul lui Lobanoff. Despre răpo

satul prinț rusesc Lobanoff, foile franoese 
scriu următorea istorioră: Cu câțiva ani 
mai înainte, intre ospeții dela băile Virage 
din Francia se afla și compositorul frances 
Victor Ioneiâres, și tot aci era și prințul 
Lobanoff. Băeții, oarl se aflau la aoele 
băi îșl petreceau bine, făcând să sbore în 
aer balone, pe cari le pregătea d-1 Ioneiâres. 
Intr’o după-amecjă, când Ioneiâres voi ase
menea să dea drum unui balon, în mo
mentul ultim văclu, că a’are spirt, In grabă 
îșl băga mâna în busunar, soose câțl-va bani 
și fără a se uita oine sta la spatele lui, îi în
tinde banii, cflcându-i să aducă de ei dela 
spițeriă spirt. Străinul primi banii și în 
grabă aduse d-lui loneieres spirtul, âr 
acesta pentru servioiul făout îi întinde 20 
de oentime oa bacșiș. Străinul uu primi 
banii, ci îi întinse lui Ioneiâres o oartă de 
visită: „Prințul Lobanoff-Rostowsky, amba
sador rusesc*. Din momentul aoele prințul 
Lobanoff și compositorul loneieres au fost 
cei mai buni amici.

Poliția din New York și femeile. Poliția 
din New-York de multe-orl e silită a da 
lăoaș peste nâpte femeilor de acolo. Eman
ciparea femeilor în New-York este oon- 
trarul cel mai mare al poliției, deore-ce 
de când femeile s’au emanoipat în New- 
York, poliția în continuu se plânge contra 
lor. Așa nu de mult 24 f°mei au trebuit să 
fiă dusa la polițiă, peste nopte, fiind aflate 
târziu pe strade bete. Aceste femei erau 
din diferite clase, erau femei măritate, fete, 
dâmne și domnișore. Ele fură pedepsite la 
30 de ore arest.

Fiicele regeiui luteriei. Menyhert 
Farkas, cunoscutul rege al luteriei — care 
înainte ou mulțl ani făcu la luteriă, prin 
înșelăciune, un oâștig de */2 milion florenl 
și fu închis pentru aoâsta mai mulțl ani în 
temniță — are două fiioe frumose, oarl cu 
permisiunea ministrului de interne și-au 
schimbat numele în Bogdanffi. Fata cea 
mai mare a avut un pețitor pe un căpitan 
de husari, dâr superioritățile militare nu 
i-au permis căpitanului s’o ia în căsătoria. 
D-șorele Bogdanffi au avut însă și alțl 
mulțl pețitori, și cea mai mare s’a și mă
ritat după uu funcționar de banoă, âr cea 
mai tinără, după oum sorie „D. K.“ acum 
de curând s’u logodit cu un tînăr cu nu
mele Budai Pal.

L i fi e r a fi &s r* ă.
A apărut Retorica și carte de cetire 

de prof. G. Pletos și I. Ghețe, întocmită 
în coformitate ou planul ministerial pentru 
cl. V. și Vl-a gimnasială. Cartea conține 
partea teoretică pentru technioa composi- 
țiunilor în prosă de genul descriptiv, narativ, 
filosofic didaotio și de genul oratorio; conține 
apoi mai multe modele în text și un nu
măr corăspuncjâtor de bucăți de cetire 
anume căutate și luate dela oei mai buni 
sorietorl români. Ea a fost aprobată din 
partea Ministerului ung. pentru culte sub 
Nro. 34134 ex 1895; are VIII-j-326 pagini 
și oostă 1 fl. 80 cr. =. 3.60 corone, pentru 
Ungaria; âr pentru România 4 franci. Li
brarii și vânzătorii oapătă rabat. Coman- 
dele se pot faoe la tipografia Csallner în 
Bistrița (Besztercze), ori la autori în Năsăud 
(NaszâdJ.

Proprietar: Dr» Aurel SSures^ianuc

Redactor responsaliil Gregorîu fâiaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 5 Septmvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.30
.Renta de oorâne ung. 4°/0 . . • 99.60
Itupr. oăil. fer. ung. în aur 4]/2% . 123.15
Isnpr. cftil. fer. ung. în argint 41/2% 101.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.45
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
Imprum. ung. ou premii .... 154.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.25 
Renta de hârtie austr................... 101 80
Renta de argint austr....................101.80
Renta de aur austr. . . . . . 123.30
LosurI din 1860.......................... 145 50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 954.— 
Acții de-ale Băncei ung. de oredit. 405.75 
Aoții de-ale Băncei austr. de oredit. 373.80
Ijapoleondorî............................   . 9.521/2
Mărci imperiale germane . . , 58.60
London vista....................................119.60
Paris vista.................................. 47.50
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene. ....... 44.30

Anuncîuri
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
administratîuni. In cașul pu

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

10-
8.30

11.21
1.33
3.42'
3.58
4.38
5.20
5.43

8.05
2.15
4.16
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orî.

Administr. „Gazeta Trans.“

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 4 Septemvre st. n. 1896.

Măsura
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fi. | cr.

1 H. L. Grâul oei mai frumos 5 30
Grâu mijlociu . . 5 20
Grâu mai slab . . 5 —
Grâu mestecat . . 3 20

7 J Săcară frumâsă . . 3 40
Sâcară mijlocia . . 3 —

u Orz frumos . . 3 40
ii Orz mijlociu . . . 3 —

Ovfs frumos . . . 2 40
M Ovăs mijlociu . . 2 —
H Cucuruz .... 3 50
j j Mălaiu.................... 4 —
î 1 Mazăre.................... 5 —
)) Linte . . . • . 8 —

Fasole.................... 6 —
Semânță de in 8 —
Sâmență de oânepă . 6 —
Cartofi................... — 75

if Măz^riche .... — —
1 kilă Carne de vită . . . — 60

Carne de porc . . . — 70
Carne de berbece . . — 56

100 kil. SSu de vită prâspSt 21 —
SSu de -vită topit 32 —

Galbeni Cump. 5.60 Vând. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.30 Vând. —
Lire turcesoi Cump. 10.60 Vând. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vând. 110.75

Cursul pieței Brașov.
Din 6 Septemvre 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.47 Vând. 9.49
Argint român. Cump. 9.44 Vând. 9.47
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vând. 9.53

Sz. 214 âs 226-1896.

Arveresi hirdetmeny,
Alulirt birosâgi vegrehajtb az 1881-ik evi LX. t.-cz. 102. §a er- 

telmeben ezennel kozhirre teszi, hogy a Zernesti kir. jârâgbirosâg 1896 
evi 2978, 2990 ea 3022 szâmu vegzese kOvetkezteben Garoiu Miklos 
zernesti iigved âltal kepviselt Cenușe I. Ionnâ Margalina es Gonția 
Bucur simoni lakbsok javâra Cenușe Ion Ion ea neje Margalina sziil. 
Gonția simoni lakosok ellen Osszesen 268 ±rt. 59 kr. a jâr. erejoig 1896 
evi Aug. 18-ân ea 22-en foganaaitottkielegiteai vegrehajtâs utjân lefog- 
lalt 6a 328 frt. 75 krra becsult juhok, bârânyok 6a ruha neiniiekbâl âllâ 
ingâsâgok nyilvânoa ârvereaen eladatnak.

Mely ârveresnek a zerneati kir. jârăsbir<5săg 3022, 3143 1896 sz. 
vegzâse folytan 216 frt. 59 kr. tokekoveteles, ennek 6a pedig 163 frt. 
99 kr. toke utân 1894 evi Mârczius h6 18 âtâl ea 81 frt. 10 kr. toke 
utân 1895 evi Auguaztus h6 26 napjâtâl jâro 5°/0 kamatai es eddig Csaze- 
sen 149 frt. 65 krban birâilag mâr megâllapitott, koltsegek erejâig Gu- 
țian nevii vâmnâl, s illetve Simon kOzaeg hâzânâl leendo eazkozlesâre 
1896 evi szeptemb. h6 15 napjânak dâlelâtti 11 orâja hatâridoul kitii- 
zetik ea ahhoz a venni szândekozok oly megjegyzessel hivatnak meg, 
hogy az erintett ingâsâgok az 1881. âvi LX. t.-cz- 107. es 108. §§-ai 
ertelmeben keszpenzfizetes mellet a legtobbet igeronek becsăron aiul ia 
el fognak adatni.

Kelt Zernesten 1896 evi Szept. hâ 5 napjân.

Huszâr VilmoSj 
1064,1—1. kir. birosâgi vâgrehajto.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Bfaio @396

Budapesta — Predeal
Tren 

deTren 
mixt, persân.

5.10
8.00

Tren
accel.

Tren 
de 

persân.

Tren
mixt

Tren

accel.

Tren 
de

Tren

accel. persân.

tren 
de 

persân.

tren 
mixt

tren 
mixt

6.32
7.16
8.07.
8.34,
8.49' 
9.06

10.12
10.42
11.01
11 09
11.31
11.48
12 05
12.33
12.47 
us 
1.34
2.13
2.32 
3 04
3.40
4.03
5 34
6.12
6.41
7.16
8.-

TUb
440
5.1012 00

9.07
9.37

10.37 
Tr. prs. 
11.10 
11.27 
12 30 
12.57
109
1.16 

Tr. expi. 
11.40 
11.65

8 05
5.45
9.02 

11,33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

pl.

Y 
sos.l 
Pl 'J

1.00
1.02

1.39
2 06
2 27
3 30

4.16

5.‘07
5.14
5 59
6.29

11.25 8 30

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40j”ăj7 
9.09 2 52

10.40
11.25
11.49
11.59
12.29
12.55

1.30
2.08
2.27
3.11
3.31
3 46
4.08
4 45
5 27
6 12
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25
11.—
12.26

1 11

4 45
5.39
6.08
6.19
6.57
7.30

5 556.11
6.27
7.27
7.50
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Ciucia .
B.-Huiedin
Ghârbău
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s-
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5
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et
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6 40
7.30 
8.00

10.05
1

8.17
8.33
8.38

9.09,

9.42
9.44
9.59

10.22
10.51
11.12
12.26'
12.58

1.15
1.34
2.09
2.19
3 01
3.31
9.30.

I

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiuora . 
Vințul de 
Aiud

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora 
Hașfalâu 
Homorod 
Agoștonfalva 
Apața . 
Feldidra

SplS; } Brașov . 

Timiș . 
Predeal 
BucurescI

IIY
sos.

Teiuș
Ciăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

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

Clușiu .

1.55
7.-
3.37
1.19

11.04
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13
L|>

Tr. 8XDt.
□

g. = g a
_ W
3.36
3.18

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

1111

10.1010 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
9.12
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

tren 
de 

persân.

II I 1* 1 Ș —

T Ghiriș
« Turda

de 
persân.

tren
mixt

tren
mixt

tren 
de 

persân.

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.pers.

~4.35
4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6.33
5.57

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
5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
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

7 33
7.53

11-
11.20

5.-
5-20

10.21
10.41 î 5.05

4.45
10.30
10.10

3.20
3.00

9.12
8.52

<7opșa-mic& — Sibiiu — Avrig — Făgăraș
tren
de 

persân. mixt
Tren tren

mixt

tren 
mixt

Tren 
mixt

tren 
de 

persân.

tren 
de 

persân.

2.20
3.57
4.19

4 45
6.35
7.01
4.34
6.16
8.42

I

____ I
7.10
8.50
9.16
2.05
3.58
6.35

3 13
3 39

I9

pl.

sos. 1
pl. i

sos.
I

tren
mixt

tren
mixt

tren
mixt

Copșa mică 
Ocna . .

Sibiiu . ,.
Avrig .
Făgăraș

sos.

pl.

a

1

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

Simeria (P1 s k i) — H u n e d 6 r a

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

as r
trenu
mix tu

trenu.
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.55
6.36

4 30
5.49

4.-
5 03
6 48
7 38
8.33
9 07
9.59

? 9.10
1,10.28
£12 41 
s 1.64
S 3.02
§ 3.41
« 4 55

4.20
5.35

ce

sd55
ce
O

o o

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 

mixtu

1.29
12.05

trenu 

mixtu

trenu. 
mixtu

831
7 20

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

7.44
6.20

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

tren 
mixt

trenu 
mixtu

Simeria 
Cerna. 
Hunedora

s t i
trenu 

mixtu

1

Y o a
a

Brașov 
Zernești

P 2 I 
•-? ti

9.40
8.46
7.43
6 52
5.55

Mureș-Ludoș 
Z a u . . .
Țagu-Budatelio
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința. . .
Ș.-Măgbiăruș .
Bistrița

«a — 'a1

6.46
5.49

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

Fucerdea — Oșorheiu — I&egh.-săsesc.

Tren 
mixt

Tren 
de 

persân.

Tron 
do 

persân.

Tren 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu

mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 pl. Cucerdea . . sos. 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . 7.02 1.58 7.38 9.59
412 9.37 4.37 12.26 Cipău . . • 6.28 1.19 6.55 11.01
6.12 10.27 5.26 1.14 S0S.1

Oșorhei .
(pl. 5.34 12.25 5.50 9.54

5.40 10.42 5.36 pl. 1 • Isos. 9.20 5.04 9.35
7.14 12.16 7.14 sos. Regh.-săs.. . pl. 4 7.54 3.30 8:05

însemnate în stânga stațiunilor sunt a se cetiNotă: Orele 
înse nnâză ârele de nopte.

A r
6.20 11.25 5. Arad ........................... A 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Vinga......................... 9.42 3.01 10.11
8.01 1.10 7.39 Tiiuișora.................... 8.20 2.— 9.10

12.47 8.47 12 27 5 10 T Seghedin........................ A 6 05 2 30 10 05 2.16

Sigiiișâra—Odorlieln-s£cuese.§ i b i i u — C i s n ă d i e.
trenu

mixtu

trenu

mixtil
trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

trenu 
mixtu

5.30
5.42

7.10
6.57
6.36

9.202.15
2.27
2.51

pl. Sibiiu .
„ Selemberk 
r Cisuădie

de sus în jos, cele însemnate în drepta de

9.07
6.06 8.46

3 22
3.54
K20

11.08
11.48
1.59

Sighișora . . .
HașfalSu . . . 
Odorkeiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre
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