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matorele Birouri do nnunoiurl:

In Viena : if. Dukes, Heinrich 
SchaUk, Rudolf Afosss, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Dannsbcr, in Budapesta: 2. 7. 
Qoldbergerg, Ecksc&tn Bcrmai; în 
Bucuresoî: Agencs Ravas, Suo- 
oursaîe de Boumume ț în Ham
burg: Karoiyt & Liebmann,

Prețul Inaerțhinllor: o seria 
jrarmond pe 0 colbnă 8 cr. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și Învoială.

Eedame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. seu 80 bani.

„Sazeta" iese în flg-care iii.
ÂtanameBtfl pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl., pe șese luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumlneoă 2 fl. pe an.

Pentru România si străinătate;
Pe un an 40 franci, pe ș6se 
luni 20 fr.» pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecii 8 franci.

8o prenumără la tâte oficiole 
poștale din întru și din afară 

și la dcL colectori.

Aprnamanm! mi Brasor 
adminiatratiunoa, piața r-nare, 
T&rsrul Inului Nr. 80 g etagiu 
I.: pe un an 10 fl., pe șese 
luni 5 fl., pe trai luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul în casa: Pa un nn 
12 fl., pe 6 luni 6 fl.. pe trei luni 
3 fi. Un eaemplar o cr. v, a. 
ceu 16 bani. AtAt abonamen
tele cât și inserțirmile sunt 

a se plăti înainta.
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Oposiția maghiară și naționalitățile.
In mijlocul agitațiunilor electo

rale, ce frământă acp partidele un
guresc!, momentul cel mai impor
tant pentru noi este fără îndoâlă 
atitudinea peste măsură bătătăre la 
ochi, ce-o observă partidele unguresc! 
față cu naționalitățile și mai ales 
față cu noi Românii.

încă la începutul mișcărilor 
electorale noi am accentuat în
torsătura caracteristică, după care 
partidele oposiționale unguresc!, car! 
pănă aci folosiau ca armă de agita
țiune în contra guvernului cestiunea 
naționalităților, acusându-1 mereu, că 
nu e destul de „energic" față cu 
acestea etc., de-odată au început să 
facă pe „moderatul", în timp ce ma- 
melucii guvernului și organele lor 
fac pe „vitâzul", bătându-și pieptul 
și lăudându-se în gura mare, că ei 
și numai ei cu hahamul lor Banffy 
sunt în stare „să insufle respect" 
naționalităților și „se asigure averea 
și viâța" Ungurilor ardeleni în con
tra „Valahilor maghiaro-fagl."

Acum avem înaintea năstră câte
va probe escelente în privința aces
tei caracteristice întorsături. O po
lemică iscată între foia kossuthistă 
„Ellenzek11 din Clușiu și între guver
namentalul „Kolozsvâr“ pune în lu
mină forte bătetăre la ochi întorsă
tura, de care vorbim.

„ElleDzek", cunoscut ca, cea mai 
fanatică foiă ungurescă, care dela 
înființarea sa și pănă ac|! a propo
văduit ura de rassă și dușmănia față 
de Români în cel mai sălbatic mod 
posibil, acum de-odată vine să desa- 
probe procedura brutală a guvernu
lui față de Români, scriind în nu
mărul său de Vinerea trecută: „Pen
tru aceea este statul unguresc atât de ur
gisit înaintea naționalităților, fiind-că aces
tea simt !a fiă-care pas puterea lui 
brutală. Din causa asta nu cuteză 
Valahii să pășescă pe terenul acti
vității, căci sunt siguri, că față cu 
candidatul guvernului ei vor fi bă
tuți la alegerea de deputați... In con
tra puterei urgisite de stat ori Cine 
își ridică pumnul, pănă ce în urmă 
ajunge se pună mâna pe arme, și etă că 
revoluția e gata!“

Aceste cuvinte le estragem 
dintr’un articul de fond al numitei 
foi kossuthiste, ca,re în același loc 
mai <jice: «nu numai alegătorii ma
ghiari, ci și alegătorii valahi să și 
păzâscă cinstea; să nu cedeze for
ței, se nu se lase a fi amăgiți, căci 
și așa guvernul nu va face nimic pentru 
ei, ci decă tocmai nu pun candidat 
din sînul lor, atunci să voteze pen
tru partida independentă. Acestă 
partidă voesce binele patriei, resol- 
vând în acest cerc de vederi și neajun
surile naționalităților. Esperiența li-a do
vedit acestora, că în decurs de trei (jeci 
de ani nu s’a făcut nici un pas în fa
vorul lor".

Ați vecjut minunea? Organul 
unui Bartha, archi-șovinistul șoviniș- 
tilor, vine să strige în fața lumei, 
că însu-și modul brutal de guver
nare este causa amărlciunei națio
nalităților nemaghiare, și să ne po- 

vățuiâscă, ca să nu ne lăsăm amă
giți de cei dela putere, cari în de
curs de 30 de ani n’au făcut nimic 
pentru noi!

In același sens, ba încă și mai 
și a vorbit dilele trecute cunoscutul 
șovinist Gabriel Ugron înaintea, ale
gătorilor șerbi din Neoplanta. După 
cum li-se raportâză foilor unguresc!, 
Ugron a vorbit pentru esecutarea 
din fir în per a legei naționalități
lor, ba să fi declarat chiar, că „în
tru cât Sârbii, Valahii său alte na
ționalități pot să constitue înși-șl o 
comună, un oraș, ori un comitat, el 
n’are nimic în contra, dâcă respec
tiva comună, oraș, ori comitat va 
purta caracterul național al acelei 
naționalități".

Se ’nțelege, făgăduelile lui Ugron 
s’au prins de Șerbi tocmai ca ma- 
zerea de părete, căci la câteva (Iile 
mai târfliu, Serbii l’au tromfat pe 
Ugron, decretând passivitatea.

Voi, șoviniștilor maghiari mari 
și mici, cari la tbte ocasiunile ni-ați 
arătat dușmăniă pănă la cuțit și ați 
cerut di ȘÎ nopte în parlament și 
afară de parlament persecutarea și 
huiduirea naționalității nostre: mai 
aveți afli cutezanța de-a presupune, 
că veți isbuti a ne arunca țărână 
în ochi?

Amar vă înșelați. Vă cunăscem 
gândirile, cunâscem răutatea sufle
tului vostru și seim ce intențiuni 
aveți față de noi. Se nu gândiți, 
deci, că ne veți înșela să credem, 
că ni-ați fi bine-voitorl.

Seim, că sub loviturile cioca
nului lui Banffy partidele oposiției 
maghiare sufere adl amar. Dâr las’ 
să sufere, căci ele erau, cari mai 
ieri-alaltăierî strigau, că guvernul 
nu-i destul de „energic".

Acum etă-1, e „energic", der nu 
numai față cu noi, ci—și față cu voi!

Declarațiune-Protest, 
m ««șatra op șirei întrunirilor române.

Protestăm solemnei în fața 
Terci și a lumei culte în contra 
politicei maghiare de duplici
tate, care de-o parte ne repro- 
șeză de ce nu ne folosim de 
drepturile constituționale, er de 
altă parte ne despoie de aceste 
drepturi călcâ/ndu-le in piciore 
în modul cel mai crud și brutal;

Protestăm solemnei în fața 
Țărei și a lumei culte in contra 
barbarelor încercări de-a ne des
ființa ca naționalitate;

Protestăm sărbătoresce în con
tra atacului ce se face în mijlo
cul Europei civilisate asupra 
drepturilor omului, asupra li
bertății, cctățenesci și naționale;

Protestăm și declarăm că’n 
mânia tuturor uneltirilor și a 
temerarelor atentate, ce se săvâr
șesc de cătră purtătorii ac
tualei politice de stat unguresci 
în contra naționalității române, 
noi membrii ei, alegători și ne

alegători, suntem firm hotărîți 
a ne împlini pănă ’n sfîrșit cu 
credință și fără șovăire sfânta 
datoriă, ce ne-o impune, ca ce
tățeni și Itomâni, lupta dreptă 
pentru esistența și egala năstră 
îndreptățire națională!
Declarațiunca-Protest publicată în 

„Gazeta Transilvaniei* dela 18 (30) 
Uctomvre a. c. nr. 230 a mai fost 
subscrisă de aseră și pănă ac}I la 
amedi de următorii:

loan Popea, I. C. Panțu, Ion Teculescu 
(Râșnov), O. Sorescu, Octavian Vasu 
(Voilea), Victor Branisce, loan Gămulea, 
Ion Zărnoveanu.

Aurel Ciortea, Candid Mușlea, Nicolae 
Urdică, Toma Brenciu, Ioan I. Peligrad, 
Pireu George (IlenI), Dionisiu Deonca și 
Apsalou Deonca (Săcele).

Ludovic Roman, A. Voina, loan Mailat 
(Feldiora), Niculae R. Stinghe, Stefan 
Proca (Râșnov), Dumitru Barbier, Ioan 
Brota (Matefalău), loan Șona (ZerneștI), 
Vasile Cristolovan (Bod), George Bureția.

loan Scurtu, Niculae Bobancu, Florea 
Grisbășanu, George Buștea, Maximilian 
Dumitru, Naximilian D. Dumitru, Preda 
loan, și loan Blegu (Stupinî), Niculae 
Suciu (Agnita).

T. Giurgiu (Tărlungenl), Niculae O. 
Furnică, Iancu G. Coliban, Nic. Mămulă, 
Dumitru Florea, Dumitru Christolovean, 
Petru Christolovean, Dumitru Măzgărean, 
Niculae Herlea, George Oltean, George 
Guiman (Poiana-mărului).

loan Lupan, G. Crivăț, G. Fulea, 
Ioan Bârsan, Dumitru Haler, Irodion 
Neguț, Iacob Grindu, George Gioflsc, 
Petru Scurtu, Nicolae Pestrea, Dumitru 
Rusu, I6n Chiroiu.

Mihail Furnică, Ilie Cociș, Ion Vlaiou, 
I6n Mânu, Radu Orghidan, George Birt, 
George Ciofrală (Săcele), George Spuderca, 
Nicolae Colaoea, George Olteanu, Toder 
Christan.

(V a urma.)

Recursul contra oprirei intrunirei ale 
gătorilor români din comitatul Brașovului 
a fost ÎDaiDtat astăc}I de cătră președintele 
clubului nostru electoral la căpitănia oră- 
șenescă.

Un autograf preanalt. Majestatea Sa 
monarchul a adresat baronului Banffy un 
autograf preanalt, în care în momentul 
depărtării sale din Budapesta, își esprimă 
bucuria și deplina sa mulțămire pentru de
curgerea „înălțătdre" a serbărilor milenare 
pentru iubirea de patriă entusiastă și pen
tru dragostea și alipirea față de persODa 
domnitorului și față de casa domnitbre, 
manifestate din partea „națiunei“. In fine 
Maj. Sa impldră provedința, ca să biue- 
cuvinte regatul Ungariei și se facă, ca „na
țiunea1' să guste fructele ostenelelor sale nu 
numai sub scutul păcei esterne, ci și a pă- 
cei interne in înțelegere și dragoste jrățescă.

Austria contra Ungariei.
Sub aoest titlu organul lui Apponyi 

apreciază situațiunea după alegerile din 
28 Octomvre și amintind perderile ce le-a 
suferit partida lui Apponyi prin prooederea 
brutală a organelor guvernului la alegeri 
încheie așa:

Cea mai mare rătăcire, cea 
mai fatală greșâlă ar fi decă guver

nul ar trăi în idea închipuită, că 
ar pute se susțină pentru durată 
sistemul prostiei și al răutății ce-1 
representă printr’o cochetare cu par
tidele estreme, printr’un pact, care 
în calele cu păreche ar fi adresat 
partidei poporale, âr în calele fără 
păreche partidei kossuthiste. Ceea 
ce e putred trebue să pâră, ceea 
ce e rău trebue se dispară. Un gu
vern corupt, nedrept, brutal nu se 
va pută susține în Ungaria tocmai 
așa cum nu s’a putut susține în 
altă parte. Când Napoleon III a 
făcut alegeri, cari nu numai au slă
bit oposițiunea, ci au nimicit’o chiar
— căci tbtă oposiția număra pe 
atunci în Francia numai 7 voturi
— el și-a săpat numai propria grăpă. 
Acești 7 deputați representau majo
ritatea națiunei francese și ei în 
cursul timpului au răsturnat guvern 
după guvern, er în fine a că(țut 
chiar și slabul monarch, care n’a 
vrut se asculte adevărul și care 
n’a înțeles dorințele poporului său 
nu l’a putut înțelege.

Alegerile anului 1896 vor forma 
o tristă pagină în istoria Ungariei, 
iubim prea mult patria nostră, de
cât ca se dorim ca urmările acestei 
alegeri să fiă așa de năpraznice cum 
au fost în alte țări, unde ămen! scurt 
văzători, fără inimă și răi aveau pu
terea în mână și pe acăsta o folo- 
său pentru subjugarea națiunilor, 
pentru suprimarea or! cărei păreri 
libere, ba chiar pentru păgubirea 
binelui public. Baronul Banffy și ai 
săi au representat în lupta electo
rală, ce s’a început astăcțl, politica 
tradițională a Austriei contra Un
gariei, ei s’au luptat cu mijlăce, 
cari în adevăr nu-s mai bune decât 
acele ce s’au folosit la 1848 contra 
Ungariei, și decă în țâra coronei lui 
Ștefan — ceea ce nu credem — 
s’ar afla Maghiari, cari se se pătă 
bucura de acăstă luptă și de aceste 
mijloce, atunci Ungaria în adevăr 
n’ar fi meritat alta, decât acel gu
vern, pe care spre rușinea ei, îl po
sede în momentul de față.

CRONICA POLITICA.
18 (30) Octomvre.

Din Paris se depeșâză, oă alaltăeri s’a 
deschis camera -francesă. Din incidentul 
aoesta cfarul „Figaro* anunță, că între ra
dicali și moderați se va începe acum o luptă 
înverșunată, pice, că învingerea radioalilor 
ar însemna ruin material, revoluția și în 
fine dictatură. Pericolul aoesta numai așa 
s’ar pute evita, deoă elementele moderate 
își vor uni puterile cu ministerul și ou pre
ședintele republicai.

*

Depeșl sosite din Constantinopol a- 
nunță, oă marele Vezir a adresat oătră au
toritățile polițiene un rescript, în oare 
le face ounosout, că în timpul din urmă 
au sosit din străinătate în oapitala Turciei 
60 Armeni travestiți, cari au străbătut păr
țile de oraș locuite de Armeni, provocân- 
du-i pe aceștia să-și părăsâscă locuințele și 
să se mute în cartierele loouite de creștini 
și europeni, deorece comitetul armenesc plă- 
nuesce un marc complot, pe care în timp de 
12 cțile îl va duce în deplinire. Vezirul or
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dona să se ia măsurile cele mai stricte. S’a 
lățit faima, oă Armenii voieso să aprindă 
Constantinopolul.

*
In Sofia se disoută fârte mult oestiu- 

nea oficerilor bulgari emigrați în Rusia. 
In armata rusâsoă de present servesc 45 
foști oficerl bulgari, cari au emigrat în 
diferite timpuri și din diferite motive. 
Sunt interesante datele următore, pe cari 
le primesce „Pester Lloyd44 din So
fia cu privire la ofioeni emigrați: 16
dintre ei au luat parte la complotul oontra 
prințului Alexandru Battenberg; 2 depu- 
seră șargea după acel oomplot și emigrară 
în Rusia; 5 au fost osândiți în procesul 
Panița și emigrară după împlinirea pedep
sei ; mai mulțl au fost amestecați îu com
ploturile dela Rusciuo și Silistria; 4 depu- 
aeră șargea din motive politice; restul fugi 
din Bulgaria din causa defraudărilor oe 
le-au făcut. După tâte aceste e forte greu, 
oa ofioerii aoeștia să fiă reohiămațl în Bul
garia și încă înaintați la ranguri mai 
înalte.

¥
„Lolcalanzeiger* din Berlin publică con

vorbirea unui corespondent al său din 
Constantinopol cu Izzet Bey, favoritul Sul
tanului. Cu privire la raportul între Ger
mania și Turcia. Izzet Bey să fi făcut ur- 
mătorea dedarațiune ouriosă în felul său: 
„Sultanul într’atâta e pătruns de amicițiă 
față cu Germania, încât în tot momentul 
e gata a pune la disposiția împăratului 
■Wilhelm 500,000 ostași, decă acesta ar ave 
lipsă de ei într’un resbel cu ori-care stat 
europân.44 *

Neîncetat sosesc soiri triste din Bel
grad cu privire la starea financiară a Ser
biei. Se 4ice, că cassele de stat sunt gole ; 
ba au ajuns pănă aoolo, încât nici oficiele 
poștale nu pot plăti mandatele. Piarul 
„Odjek* anunță, că cei oe primeso mandata 
trebue să aștepte mai multe pănă li-se 
plătesc banii, dedrece niol măoar mandate 
de 20 franci nu sunt în stare a plăti ofi- 
oiele poștale.

Convocarea Sinodului archidiecesan 
din Blașiu,

Veneratului cler dl archidiecesei de Alba-Iulia 
și Făgăraș.

Salute și bine-cuvântare arohierâscă!
Interese de mare importanță de ale 

administrațiunii acestei arohidieoese ne în
demnă, ca se faoem us de dreptul ce ne 
compete în sensul capului IV titlu III al 
decretelor sinodului provincial de Alba- 
Iulia și Făgăraș din anul 1872, de a ne 
sfătui în Domnul cu veneratul cler al ar
chidiecesei.

Amăsurat celor anunțate în ședința 
consistorului nostru archiepisoopeso plenar 
din 15/^ August 1896, am aflat a fi opor
tun și necesar a convoca în tâmna anului 
ourent sinod arohidiecesan: de aceea în 
legătură cu circularul nostru din 25/13 
Septemvre 1896 nr. 4432 aduoem la cu- 
noscința Veneratului cler, că noi am ju
decat a fi mai acomodat, oa sinodul ar- 
chidieoesei de Alba-Iulia și Făgăraș să-l 
convooăm înooce la Blașiu la sf. Metro- 
polie, precum prin literile acestea îl și 
convooăm pe Marța XXVI săptămână după 
Rusalii, care $i cade in Yl/b Noemvre 1896.

Reoercăm drept aceea frățesoe pe toți 
membrii Veneratului oier arohidiecesan în
dreptățiți și îndatorați a-se înfățișa la si
nodul archidiecesan, ca să nu pregete a 
veni la sinodul convocat, și anume cei așe
zați în demnități și după oficiu îndreptățiți 
să vină în puterea acestor litere convocă- 
tore, âr oei aleși ca deputațl să-și aduoă 
ou sine literile lor oredenționale formulate 
după cuviință.

Spre soopul aoesta oonoredem tuturor 
ofioiilor protopopesol, oa în fiă-oare district 
protopopeso să țină sinod protopopesc, în 
oare să se aleagă pentru acel protopopiat 
câte un representant al Veneratului oier 
districtual, care apoi dimpreună cu proto
popul respeotiv să vină la sinodul arohi- 
dieoesan, și ou toții să nisuesoă a sosi la 
Blașiu în mod, cât Lunia 16/4 Noemvre 

1896 pănă la 3 âre după am., să se potă 
presents oomisiunii verificătâre.

Spesele de călătorie la sinod vor avă 
de a-le specifioa membri ohiemațl, și amă
surat oinosurei, oare se va adopta în sinod, 
se vor liouida din partea consistorului ar- 
ohiepisoopeso.

Rugăm pe întreg Veneratul cler, oa 
ou dinadinsul se înalțe rugăoiunl ferbințl, 
și să câră dela Dumnezeu Părintele îndu
rător, să trimită darul său peste luorările 
acestui sinod arohidiecesan, ca cele-oe după 
împregiurărl le va afla de statorit, se aduoă 
roduri mănâse întru prosperitatea sf. bi
serici.

Darul Domnului nostru Isus Ghristos 
și iubirea lui Dumnec|eu Tatăl, și împărtă
șirea Spiritului Sfânt să fiă cu noi ou toți. 
Amin.

Din ședința consistorului arohiesoo- 
peso, ținută în Blașiu, la 13/1 Oct. 1896.

Al Veneratului oier arohidieoesan 
binevoitor în Christos:

Victor Mihâlyi de Apșia, 
archiepiscop și metropolit de Alba-Iulia și Făgăraș.

Cum se fac petițiunile cătră Monarch.

Cu privire la rugările ce se înain- 
tâză M. Sale Monarohului s’au statorit în 
timpul mai nou următorele normative:

Rugările de acâstă natură se împart 
în trei categorii : 1) Acelea, cari se pro- 
văd cu înalta signatură a Monarohului, 2) 
acelea pe cari la dorința Monarohului se 
notâză cuvintele „A& Imperatore et Rege* 
și 3) Acelea, cari fără niol un semn se tri
mit guvernului spre resolvire.

In categoria primă cad petiținnile la 
cari Monarchul așteptă nesmintit propune
rea guvernului, fiă favorabilă ori nefavora
bilă, der în signatură se cuprinde dorința 
Mouarchului, oă decă e numai cu putință, 
se se satisfacă cererii petentului.

Petițiunile din categoria a doua le 
pote resolvi guvernul și fără a face raport 
Monarohului, după buna sa chibzuială, lă- 
sându-’i-se în voe, ca în oașul dâcă argu
mentele înșirate fac necesară acordarea unei 
grații prea înalte, ori a unui favor deo
sebit, guvernul să vină și aoi cu propunere.

In fine petițiunile din categoria a 
treia se priveso oa nesce petițiunl de în
semnătate inferioră, și resolvirea lor se în- 
oredințâză ou totul ministrului respectiv. 
La 'petițiunl de asemenea natură Monar
chul nu așteptă nici un raport din partea 
guvernului, — dâr guvernul pâte, decă află 
motivele destul de plausibile, să vină și la 
astfel de petițiunl cu propunere în fața 
Tronului.

0 circulară episcopâscă în causa 
alegerilor. Episoopul reformat din Clușiu 
Szăsz Domokos a dat o circulară cătră 
preoții săi din comitatul Sălagiului, prin 
oare interzice preoților de-a corteși în causa 
alegerilor. Circulara acesta, se’nțelege, a 
produs mare indignare nu numai între 
preoții respectivi, ci la totă oposiția ungu- 
resoă, dedre-ce prin ea episcopul mameluo 
a voit să împedeoe preoțimea de a vota 
pentru candidații oposiției.

—o—
Agitare contra unei confesiuni. Din 

Șopron se anunță, că librarul Anton Preiszl 
de aoolo a ținut în 31 Ianuarie într’o câr
ciumă o vorbire fulminantă ooatra Jida
nilor, oare s’a publicat și în „Westunga- 
risches Volksblatt44. Procuratura intentâ 
prooes lui Preiszl pe motiv, că a agitat 
oontra unei oonfesiunl; tribunalul sistă 
însă cercetarea, și hotărîrea acâsta fu în
tărită și de tablă. Acum însă Curia ni
mici ambele hotărîrl și puse pe librarul 
Preiszl din nou sub aousă.

—o —
0 desmințire. Față ou soirile colpor

tate de „Magyarorszâg14 și de alte foi un- 
guresol privitore la atitudinea părintelui 
Gerasim Domide în oestiunea alegerilor 
dietale, d sa a sdresat „Tribunei14 urmă- 
torea desmințire telegrafică: „Rog desmin- 

„țirea soirei colportate în „Magyarorszâg14 
„și alte foi străine despre candidarea mea. 
„E scornitură tendențiosă, ca tote soirile 
„lor. Am fost și sunt solidar cu partidul na
țional. — Gerasim Domide*. Reproducem 
cu plăcere aoestă desmințire, pe oare o 
aflăm bine venită. De altmintrelea noi înoă 
dela înoeput am arătat, că nu dăm oretjâ- 
ment unor asemenea soiri.

—o—
Căletoria suveranilor ruși. Părechia 

imperială rusâsoă a pleoat erl din Darm
stadt spre Petersburg. Țarul a oonferit o 
mulțime de ordine oficerilor și funcționa
rilor de stat.

—o—
Cununia. D-l George Drăghici, cule- 

gător-tipograf în Tipografia „A. Mure- 
șianu44, se va cununa Dumineca viitore, 1 
Noemvre n. cu d-șora Elena Urzică din 
loo. Cununia se va faoe la ârele 12 din (j1 
în biserica S.-lui Nicolae din Prund. — 
Adresăm tinerei păreohl sincerele nostre 
urări de fericire.

—o—
Marele duce Wladimir al Rusiei, 

după cum se depeșâză din Paris, a făout 
alaltăerl o visită președintelui Faure. Se 
asigură, că ducele rusăso a vorbit mult cu 
președintele republicei francese asupra im- 
presiunilor, pe cari le-au dus ou sine din 
Franoia Țarul și Țarina.

Inaugurarea portului Constanța.
Constanța, 16 (28) Octomvre.

Trenul învitaților la inaugurarea por
tului Constanța a sosit aci la ora 1 și 45 m. 
In tren se aflau min ștri, președintele Ca
merei, vice-președinții Camerei și Senatului, 
primii-președiDțl ai Curții de casațiă și 
Curții de oompturi, generalii Arion, Boră- 
nescu, Poenaru, episcopul Parteuie, toți 
secretarii generali și representanții pressei.

Lâ 2 <5re 30 m. întră în gară trenul 
regal. Gara era fârte frumos decorată și 
pe peron se aflau miniștri, primarul ora
șului Constanța, autoritățile și corpul con
sular.

Când Regele Carol părăsi trenul, re
gimentul 32 de infanterie înșirat lângă gară 
dete onorurile militare, er musioa întonâ 
imnul național. După Rege se ooborîră din 
tren Regina, principele moștenitor, princi
pesa Maria, marele duce rus Boris Wladi- 
mirovicl, și suitele lor; apoi prefecții de 
Ilfov, Ialomița și Constanța.

Regele treou în revistă garda de 
onâre, apoi primarul Constanței îi ținu o 
aloouțiune, la care monarohul îi răspunse 
prin oâte-va ouvinte căldurose. Damele 
presente oferiră buchete Reginei.

Cortegiul regal escortat de un esca- 
dron de călărași se puse apoi în mișcare 
prin strada Trajan, bulevardul Carol și 
ajungând la port, ministrul Stoicescu pre
santa pe inginerii serviciului hidraulic, cari 
conduseră lucrările.

Urmă apoi oficiul divin, oelebrat de 
episcopul Paterne. După-ce se sfârși cere
monia religiosă, ministrul Stoicescu ceti 
documentul înaugurărei lucrărilor, care fu 
subscris de Majestățile Lor, Altețele re
gale și de alți asistenți. Documentul se 
așecjâ apoi într’un tub de sticlă și fu în
chis într’un puternic bloc de beton.

In decursul acestui act solemnei tu
nurile bastimentelor staționate în port de- 
teră salve, âr musioele cântau imnul.

După finirea ceremoniilor, Regele 
plecă să visiteze portul și șantierâle, âr 
Regina însoțită de principi și de suite se 
îmbarcă pe vaporul „Elisabeta“, pentru a 
face o plimbare pe mare.

Invitații ceilalți urcară pe vaporul 
„Cobra*, care urmă vaporul Reginei. După 
o escursiune de opt mile marine ambele 
vapâre se întorseră în port, între aolama- 
țiunile vii ale publicului adunat.

După ce se întorse și Regele dela 
inspecția sa, ia 6 ore se dete banchetul 
festiv în sala Casinului, care era frumos 
împodobită și luminată cu lumină elec
trică.

O musică militară oântă în decursul 
prândului. De pe bricul „ Mircea* și în- 

crucișătorul „Elisabeta*, cari erau admi
rabil iluminate, se trăgeau foourl de arti
ficii.

La desert ministrul lucrărilor publice 
C. I. Stoicescu pronunță un disours, în 
oare relevă direcția binefăoătore dată de 
Maj. Sa Regele tuturor ramurilor activi
tății naționale și apoi ridică păharul său 
în sănătatea Regelui, Reginei, principelui 
moștenitor, princesei și a Dinastiei.

Regele Carol respunse printr’o vorbire 
soartă, în oare aocentuă însemnătatea por
tului Constanța atât pentru raporturile oo- 
meroiale ale României ou Oooidentul, cât 
și pentru faptul, că Constanța e un punot 
intermediar de oomunioațiă ou India și 
Australia; și-și termină toastul strigând: 
„Trăâscă poporul român! Trăâsoă Româ
nia ! “

La ârele 9 și 10 m. trenul regal pă
răsi Constanța, âr cu un tren special ple
cară miniștri și ceilalți invitați.

Mituiri, presiuni și corupțiuni 
la alegeri.

Dicio-Sânt-llărtin, 29 Oct. n. 1896.
Ieri, în 28 Ootomvre n., s’a întâmplat 

aici alegerea de deputat dietal. Candidat 
a fost numai unul: mamelucul-„liberal“ 
Apâthi Pâter. Nefiind eontra-candidat, ale
gerea a înloouit’o proolamarea. Totul a de
curs după șablon. De nu erau mulțimea de 
flamure tricolore maghiare, Sânmărtinul ar 
fi avut și de astă-dală aspectul său obici
nuit — monoton și repulsiv.

Era de târg, „de mărturie14 cum îi 
die pe-aicl. E de înțeles der, că publioul 
se interesa mai mult de afaceri, deoât de 
comedia „alegerei44. Abia oătră 10 âre în- 
oepuse ceva mișoare mai mare prin acest 
orășel copleșit în tot înțelesul cuvântului 
de Jidani. Sosiseră adeoă un șir de trăsuri 
cu flamure și încărcate cu nenorooiții „vo- 
tanțl44 de poruncâlă. Contingentul cel mai 
mare l’au dat „a szâsz barătok44 (Sașii) din 
comunele Jitvei, Băloaciu, Șona, cari îșl 
aduseră ou ei chiar și musioă.

Cu indignare și durere am văcjut apoi 
și nisce amărîțl de Români slușbașl recru
tați mai ales din cercul Hususăului. Erau 
din comunele Sâncel, Bila, Hususău, Feisa, 
Spini; apoi Căpâlna, Adamuș, Șomfalău, 
St.-Măria- Făget ș. a. Toți ocupau trăsuri 
cu flamure tricolore maghiare. Se înșiruise 
târgul întreg de-alungul stradei pe oarl 
înaintau aceste oreaturl ale slușbașilor 
unguri.

După „alegere14, au fost împărțițl pe 
la mese improvisate și. încărcate cu papri
caș ungureso și holercă jidovâsoă.

Avea haz să-i privesol pe-o parte din
tre ei cum merg prin târgul de porci la 
nisoe șetri, ca să-și stimpere fomea și setea. 
Conturbaseră pacea și liniștea bieților rî- 
mătorl, — pe multe femei le-am aucjit blăs- 
tămându-i, oă uneia i-au spăriat sorâfa, al
teia purcelul, de li-au fugit acasă din târg.

In cercul de sus al Bălăușerului încă 
a fost ieri alegerea, candidat fiind ârășl 
un mameluo cu numele Kabos. Am înțeles, 
că și aoolo s’au petrecut tote după porunca 
lui Banffy.

Incheifi acest scurt raport ou mângăe- 
rea, că — după cât sciu feu — inteligența 
română a stat departe de alegere, țintind strîns 
la conclusele conferențelor nostre naționale în 
acâstă privință. Dâr nu numai inteligența, 
ci și țăranii români alegeiorl s’au purtat de 
rândul acesta cevașl mai bine, eăol rătăciții, 
oarl au alergat ou limba scosă la blidul ou 
lătura, erau aprope numai primari și jurați, 
slugi plecate ale stăpânirei unguresol — 
pe cari i-au adus cu amenințări 9olgăbiraele 
și notărășeii, ca să arete, vecjl Domne, că 
Românii totuși nu-s passiviștl. Dâr nu li-a 
succes a arăta acâsta decât orbilor.

n.

Din cercul Tecei, 29 Oot. n. 1896.
In 28 Ootomvre s’a făcut alegerea de 

deputat în cercul Teoei, oare oonstă din 
două oerourl politioe, numărând 54 oomune 
ou 720 alegători, și anume: 231 Sași, 68 
Unguri și 421 Români. Dintre Români însă 
peste 200 sunt nisoe „nemeși44 săraci, pe 
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cari nu-i poțY disciplina, și cari se împrăștia 
câud la o parte, oând, la alta.

Candidați au fost de-o parte Puinoki 
Domokos, proprietar în Archiud, cu pro
gram kossuthist, 6r de alta fostul deputat 
Dozsa Endre din Iuda, ou program guver
namental.

Cortesirile, beuturile și tocănile au 
curs vale de două săptămâni încâce. Votu
rile s'au cumpărat dela alegătorii țărani cu 
câte 2 fi., ăr dela cei mai „de valore* cu câte 
5—10 fl.

Dintre Sași, cei pururea guvernamen
tali, abia 8 s’au alăturat la partida kossu- 
thietă. Inteligența româna a respectat passivi- 
tatea; dintre țăranii româDl însă oei mai 
aleși au fost duși prin forță și prin pre
siuni în favorul partidei guvernamentale, al 
oăreia contingent l’au format numeroșii 
funoționarl, înoeDând dela judeoătoriă pănă 
la judii comunali. Ceata calicilor „nemeși® 
români a fost ărășl dusă și împărțită între 
ambele partide.

Președinte al comisiunei a fost numit 
Gyârfăs Benedek, prefectul ministrului a 
latere losika. Se ’nțglege, erau concentrați 
■30 geudarml și o companiă de soldați. Cești 
din urmă erau postați într’o ogradă vis-a-vis 
de casa ooinunală, unde s’a făcut ale
gerea.

Partida kossuthistă, când s’a început 
votarea, pleca dela un restaurant cu mu- 
sica în frunte. La moment însă a fost îm
presurată de 24 gendarml, cari sub escortă 
duseră pe alegetori și-i închiseră într’un 
ocol anume făcut, unde steteau îndesuiți, 
chinuițl și păziți de gendarml. Ca să scape 
de aoâstă tortură, la întrebarea gendarmi- 
lor, fârte mare parte dintre ei declarară, 
că nu sunt alegători, și în urma aoesta fură 
liberați, așa că la urmă abia dăcă au mai 
•rămăs 50—60 alegatori în ocol. Ocolul era 
făcut în piața comunală, anume pentru ca 
cei închiși să fiă văcjuțl și batjoouriți de oei 
ce aveau „ferioirea“ a face parte din ta
băra guvernamentală.

Cu totul altfel a fost tratată însă par
tida guvernamentală. Alegătorii acesteia 
s’au dus în ordine și ou musicele în frunte 
la urnă, unde de-asemene li-s’au făcut tote 
înlesnirile posibile.

Candidatul kossuthist, vădend aoestea, 
mâhnit a declarat înaintea comisiunei, oă-șl 
-atrage candidatura. ăr mamelucul Dozsa a 
rost aclamat ca deputat al Teoei.

Etă, așa se fao alegerile la noi. Con
trarii noștri fao tot ce le stă în putință să 
târască și pe Români la urnă; inteligența 
nâstră resistă ou bravură, pe poporul sărao 
și năoăjit însă îl duo prin corupțiuni și 
presiuni.

S.

Din jurul Turcii, 30 Oct.
In săptămâna trecută, călătorind prin 

părțile din jurul Turdii, mi-a spus un 
preot de al nostru, că preotul din Ghiriș 
Aurel Pop, umblă împreună cu oontele 
Betlen Balint, ca să corteșiescă printre 
Români pentru cest din urmă. întrebând 
eu, că ce infiuință așa mare pote avă 
acest preot, mi-s’a spus, oă el e comptabil 
la o bancă ungurăscă de acolo, și așa în ca
litate de oomptabil face presiune asupra 
aoelora, oarl au bani scoși din acea banoă.

E de însemnat, oă satele din jur, 
cari sunt aprope curat rOmânesoi, tote 
sunt înglodate la aoea banoă, oa și când 
nu am avă și noi o banoă românâsoă în 
Turda și încă ou reputațiune bună. Aucjiți 
Români, preot românesc în servioiul unei 
bănci unguresoi! Mă mir, cum e tolerat 
de mai marii săi un preot de al nostru să 
fiă oomptabil la o banoă ungurescă, oăoi 
el prin asta trage după sine și poporul, 
încătușându-1 și subjugându-1 materialisce 
adversarilor noștri. Vai de turma, care 
are astfel de păstori! Români din acelea 
părț”, băgați de sâmă și cunâsoe-ți-vă 
■omenii!

Căletor.

Husmuzeu, 27 Oct.
Alegători români din comuna nostră 

ou ooasiunea alegerei de deputat din lolod 
s'au purtat românesce și au stat departe 

de uneltirile streine. Escepțiune au făout 
numai vre-o 4 bețivi, ale cărora nume 
vi-le voia împărtăși.

R.

In Gestiunea adunărei dela Bran 
a despărțământului Associațiunei. 

(Fine.)

Mai cjiol, D-le „Dixi®, că nu s’a aran- 
giat nici esposițiunea deoisă pentru acâstă 
adunare în Bran. D-ta vei fi soiind și 
aceea, că arangiarea unei esposițiunl de 
vite, de industria de casă eto. s’a fost ho- 
tărît încă din 1891 și eu a-șl fi putut’o 
arangia încă de mult, însă nu aici, oi nu
mai în Zârnesoi, dâr n’am făout’o, oa să nu 
mi-se obiecteze, oă am distribuit 85 fi. nu
mai la Zernesoi, deși aceștia oontribuesc 
mai mult și oa membri ordinari și ca 
membri ajutători pentru Asociaține.

încă dela înoeputul anului aoestuia 
am vorbit eu în persână de repețite-ori ou 
inteligința din Bran, — pote chiar și ou 
D-ta — pentru arangiarea esposiției, său 
măcar a unei părți a aceleia: v’am lăsat 
să vă alegeți modul, looul și timpul, oe 
vi-se pare mai potrivit. Ei bine ! Ați făcut 
său ai făout d-ta oeva ? Doră nu vei fi aș
teptat, ca direotorul seu membrii comite
tului să umble prin grajdurile Brănenilor 
spre a alege vitele deespus? Seu să oaute 
prin lăcjile femeilor obieote de industria de 
casă ? AoăBta era chiamarea și datoria in
teligenței din Bran, oare are și trebue să 
aibă sigură ounoscință de oausă și scie la 
cine să se adreseze pentru obiecte de es- 
posițiă.

Comitetul era în drept se aștepte 
arangiarea esposiției în Bran și un sucoes 
bun al adunării generale și din aoel motiv, 
că la adunarea din 3 Noemvre 1895 inte
ligența din Bran a fost, care a invitat des
părțământul să ție adunarea generală în 
anul aoesta în Bran; inteligența din Bran 
a cerut și s’a angajat a arangia esposiția 
hotărît în Bran și nu airea; inteligența din 
Bran a destinat diua ținerii adunării pe 6 
Oct. a. o., o di de târg anual, când tot po
porul este ooncentrat în centrul Branului 
și, ce-i drept, am văcjut și eu mult popor 
adunat — dâr nu la ședință, oi afară la 
petreoere; aoum, oă niol adunarea generală 
n’a sucoes, niol esposiția nu s’a arangiat, 
voind a te souza d-Je „Dixi® pe d-ta și pe 
ai d-tale, arunol vina asupra comitetului și 
direotorului! Nimic mai ușor decât acâsta.

In an. 1887 reuniunea agricolă din 
comitatul Făgărașului a ținut adunarea ge
nerală în Zernesoi cu care ooasiune s’au 
escris și împărțit câte-va premii pentru di
ferite soiuri de vite, dâr inteligența din 
Zernesoi ținând ooasiunea de potrivită a 
arangiat proprio motu și o esposițiune de 
industriă de oasă ; 4 sale ale soolei din 
Zârnesci au fost pline de obiecte, fișpanul 
de atunci, străinii și număroșii participant 
au fost plăout surprinși de arangiarea ou 
gust a esposiției și a mulțimii de obiecte 
espuse, cele mai multe și atunoi din Zâr- 
nesoi, Poiana - Mărului, Tohanul - vechifl, 
Vlădeni, Țințari și numai forte puține din 
Bran din comuua Fundata. Al cui a fost 
meritul acestei esposițiunl ? Al președinte
lui sâu comitetului, cari nici ouuosoință 
n’au avut despre acâsta, sâu al aoelora, 
cari n’au stat ou manile în sîn și n’au aș
teptat ca oomitetul să-le aduoă și vitele și 
să adune și obieotele de espus?

Inoă câte-va date și voiQ termina.
In Iunie 1893 am distribuit oonform 

ordinului comitetului oentral, listele de oo- 
lectare pentru înființarea fondului George 
Bariț; la Bran s’au distribuit 9 liste, din 
aoestea numai una. (ți una, mi-s’a remis ou 
o colectă din comuna cea mai estremă ; 
solioitările scrise și verbale au rămas păuă 
acjl fără efeot ; domnii conorecjuțl cu ooleo- 
tarea au deolarat, oă n’au ounoscință de 
liste, oa și oum oooleotă pentru numitul fost 
ar fi fost legată de listele trimise din Sibiiu, 
și cu alte liste n’ar fi fost permis a sa co- 
leota; mai observ la acest obieot, că afară 
de alte comune s’au ooleotat și trimis dela 
Zârnesol 60 fi, âr dela Bran din Șirnea 3 fi. 
— Din 100 esemplare, „Higiena oopilului“ 

de Dr. Simion Stoica, abea 10 s’au treout 
la Bran, âr celelalte s’au vândut în Zer- 
nesci, Poiana-Mărului si Tohanul-veohiQ. 
Din „Enciclopedia română® am primit 10 
esemplare din fasciculul prim, le-am dus 
tote ou mine la Bran, le-am îmbiat la toți, 
der „câtă ironiă®, un singur esemplar n’am 
putut desface între BrănenI, deși sunt 
omeul inteligențl cu bune oalifioațiunl și și 
ou mai bună dare de mână.

pice d-1 „Dixi® mai departe, că „ne 
place să înoassăm taosele dela țărani, dâr 
în schimb nu le dăm nimic®, că „poporul 
e bun și minuni poți face cu el®. Ei bine! 
D-le „Dixi® oâte tacee ai înoassat și oe 
minuni ai făout cu poporul din Bran în 
decurs de 6 ani, în osre timp au incurs în 
oa8sa despărțământului dela 3 țărani din 
cea mai estremă comună din Bran, suma 
de 2 fi., (ți doi fl.? Cât pretincjl și ce să 
cade să le dăm în schimb pentru acești 
2 fi.? Și totuși despărțământul a dat în 
1895 la 2 învățăcei 25 fi., er pentru cei 
2 fl. v’a pus D-vostră, Brănenilor, 85'fl. 
la disposițiă, dâr, durere, inteligența din 
sînul poporului nu și-a luat ostenâla a fo
losi măoar aoestă ooasiune oa să nu lase a 
sbura puii fripțl înaintea nasului, âr d-1 
„Dixi® se pare a se fi pomenit numai 
post festa.

Tot din oassa despărțământului s’au 
trimis la Sibiiu 101 fl. 72 cr., se află încă 
în cassă 144 fl. 42 cr., der nota bene 
acâstă sumă s’a înoassat dela aițl țărani și 
și nu dela brăneni.

Tot în favorul poporului s’a adus în 
adunarea din 6 Oot. a. c. la propunerea 
directorului aoel condus, ca agenturile să 
recomande comitetului pe aoei oopii, oarl 
voeso a-se aplica la vre-o meseriă, ca co
mitetul să plătâsoă prin reuniunea mese
riașilor din Brașov taosele de lipsă pentru 
ei; voifl țină cont de acest conclus și voiă 
vede, câți învățăoei se vor recomanda din 
Bran.

Ceea-ce mă privesce pe mine perso
nal, declar, că nci-odată nu m’am îmbulzit 
după posturi onorifice, ou atât mai puțin 
am umblat să fiu conducătorul acestui 
despărțământ, eu privesc aoesta de-o sar
cină, oe totuși trebue să o ia asuprășl și 
6meni mai puțin oorăspuncjători, pănă vor 
veni cei ou adevărata vocațiune pentru 
aoeea; am făcut atât, oât m’au ajutat de
bilele mele puteri și pe cât mi-au permis 
împrejurările și ooupațiunile mele; recu
nosc, oă eu am făout fârte puțin, preoum 
prea puțin facem cu toții față de sublimul 
soop, oe’l urmăresce Asociațiunea; acuma 
însă sunt vesel, că s’a ivit bărbatul, oare 
va păși ou „ispravă în fața adunărei®, va 
ține cont de „datorința sa“, bărbat cu 
„dor de muncă și de înaintare® și oare 
nu-’șl va „blama postul său atât de în
semnat® în fruntea mișcărei culturale de 
pe teritorul acestui despărțământ®, oare 
va face să pătruncjâ și în coliba țăranului 
„idea de asooiațiune®, care „se va gândi la 
mulțimea mijlocelor pentru sânta causă a 
acestei tovărășii de cultură românesoă® și 
care „va înființa biblioteol poporale®, și 
față de un atare bărbat trimis din Prove- 
dință la timpul suprem țin și eu „lucru 
de cinste și de omeniă să părăsesc postul 
oe’l ooup, să fao loo altora și mai harnici 
și mai puțin ooupațl și și cu mai multă 
tragere de inimă®; și fiind-oă tote acestea 
frumâse însușiri se văd concentrate în 
abundantă măsură în D-1 „Dixi® îmi per
mit a-1 ruga, oa să-și arăte adevăratul 
nume, ceea-ce nici nu dubitez, că va 
faoe, căoi nu presupun, că d-1 „Dixi® ar fi 
numai un malițios calumniator de după 
tufă; âr când dorim să vedem și fapte 
dela domnialui să rămână tot ascuns; 
astfel apoi la proxima adunare generală, 
când și așa comitetul se va constitui de 
nou, să-l pot propune „ou drept® ohiar 
eu, și să primesoă a fi ales de direotor al 
despărțământului II al Asooiaț. trans., care 
cu un atare bărbat în frunte „ar realisa 
frumose resultate pe tote terenele de cul
tură®, ceea ce îi doreso’din tot sufletul.

Nicolau Garoiu, 
direct, despărț.

Dare de semă și mulțămită publică.

La oolecta pentru înființarea unui nou 
looal de școlă română în comuna Boziaș, 
au mai contribuit ou lista Nr. 74: Mag
nificul Domn Petru Pop, vicar oapitular, 2 
fl; Magnificul Domn Ștefan Moldovan, ca
nonic preposit 2 fl., Reverendissimii Domni 
Au. Liviu canonic 1 fl. și B. Densușianu 
canonio 50 or. — toți din Lugoș.

In numele poporului comunei nostre 
subsorisul esprimă și pe acâstă oale adânci 
mulțumite generoșilor contribuitori.

Boziaș, 30 Ootomvre 1896.

Traian H. Pop,
cassar.

ULTIME SOIRI.
Budapesta, 29 Octomvre. Resul- 

tatul alegerilor din cele d’întâiu doue 
c|ile este următorul: Cu totul au 
fost aleși 340 deputați, dintre cari: 
234 guvernamentali, 49 independiști, 30 
de partida națională, 16 de partida po
porală și 11 afară de partide; în 7 cer
curi va fi balotagiu, er în 3 cercuri 
se vor tace alegeri none.

Budapesta, 30 Octomvre. In mo
mentul din urmă avem: 256 depu- 
tați guvernamentali, 34 de partida 
națională, 4b kossuthiști, 6 ugro- 
niști, 20 de partida poporală și 8 
balotagii.

BucurescI, 29 Octomvre M. Sa 
Regele și principele Ferdinand, au sosit 
în capitală acți la brele 81/, dimi- 
neța venind din Constanța.

Belgrad, 29 Octomvre. Regele 
Alexandru, inso (it de ministrul deres- 
bel general Franassovici și de suita 
Sa, a plecat eri la Turnu-Severin. 
Piarele tuturor partidelor atribue o 
mare însemnătate călătoriei Regelui 
la Bucuresci, în sensul că va aduce 
o apropiere între cele doue state.

Verciorova, 29 Octomvre M. S. 
Regele Alexandru al Serbiei a sosit 
ac|I diminâță aci. Regele Serbiei a 
fost întâmpinat de autoritățile ro
mâne și de armată, care i-au făcut 
onorurile militare la trecere. La 
brele 10 vaporul Majestății Sale a 
intrat în portul T.-Severin unde aș
teptau autoritățile române și trupele 
din garnisbnă. Când regele Serbiei 
s’a urcat pe bordul vaporului ro
mân „Orientul®, s’au tras salve de 
tunuri. Au urmat apoi presentările, 
și la orele 11 vaporul a pornit spre 
Giurgiu.

Constantinopol, 29 Octomvre. In- 
tr’un suburbiu al Perei s’au desco
perit la doue femei armene bombe um
plute cu dinamită.

DIVERSE.
Clopotul țarului. Pretinia ruso-fran- 

cesă pe cji oe merge cresoe. Franoesii tri
mit Rușilor daruri prețiâse, âr în sohimb 
din ținuturile muntâse ale Siberiei soseso 
la Paris blane prețiose, oovâre sâu alte 
lucruri soumpe și frumose. Mare însuflețire 
a produs în Franoia darul oei mai nou al 
Țarului Nicolae și anume, el trimise pen
tru biserica din Châtellerault un clopot. 
Istoria acestui dar e următorea: Guvernul 
rusăse procură din fabrica din Châtellera
ult 500,000 pusol pentru armata rusâsoă. 
Preotul micului oraș învitâ la el pe toți 
oficerii ruși oarl fură încredințați cu acâstă 
misiune, și cu acâstă ooasiune un general 
rus întrebă pe preot, că n’ar avea vr’o 
dorință, pe oare să i-o împlinâsoă guver
nul rusesc. Preotul atunci ceru un olopot 
pentru biserică. Astfel ajunse uriașul clo
pot din Petersburg în Châtellerault.

Proprietar: Ba9» AureS

Redactor resjonsaliil Gregarii iiSaios’.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 29 Octomvre 1896.

Renta ung. de aur 4% • • • 
Renta de oordne ung. 4% • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 472% 
Impr. oăil. fer. ung. în argint 472% 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% • • 
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. ou premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . .

121.60
99.15 

122.- 
100.85 
121. -
97.10
97.30 

155.— 
137.- 
101 05

Renta de argint austr....................
Renta de aur austr........................
LosurI din 1860 .........................
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 
Aoții de-ale Băncei ung. de oredit. 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 
NapoleondorI..................................
JlărcI imperiale germane . . .
Loudon vista.............................
Paris vista..................................
Rente de cordne austr. 4%. . .
Note italiene........................

101.10
122.—
144 25
934 —
402.75
365.90

9 53
58.75

119 05
47.50

10115
44.42 y2

Cursul pieței Brașov.
Din 30 Ootomvre 1896.

Banonote rom. Cump. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Cump. 9.45 Vdnd. 9.48
Napoleon-d’orl Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Kuble rusesc! Cump. 126.— Vend. —.—
Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75
Mărci germane Cump. Vend.
Lire turoesol Cump. —.— Vend. —. —

Anunciun
(inserțiuni șî reclame)

Suntâ a se adresa subscrisei 
administraiiunf. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cat publicarea 
se face mai de multe-ors.

Admîoistr. „Gazeta Trans.tf

complet arangiate, 
care se trimet franco, conținând, 

un asortiment bogat de 
stofe de lână

zn.eg're și colorate,
Catifele, nxzEataearil 

și Velvets englesesc.
Barchent, Flanele ie spălat 

sadea și cu. desemnuri, 
Stofe de postav, nontru CONFECȚIONARE do 

ÎWtahm â§ Saw SBi
Fânzărie de in și mărfuri de bumbac, 

Pânzături, albituri de pat, OasmaKe etc. etc.

IIW Au apărut din nou.
nn-ostr© de 2v£OID.A 

cari se trimit On. clientelă gratis și franco și conțin : 

desemnări originale, pentru novități de Pălării! de Oame 
Confection, Toilette, Blouse, Inpletituri și blane 

Haine de bărbați și de copii. Albituri de bărbați, dame și copii.
Perdele, Portiere, Covore de salon și podini, Coperte de pat, PânzăturI, 

Velinie cusute de flanel șl de Plusch, pentru vojage etc. etc.

Grand Mag'asin „ÂIT PHIZ PIZE“
BRUDER HIRSCH & C-o, nur WiEW I., Graben Nr. 15.

NB. Pentru executare promptă și solidă a comandelor garantâză firma nostră, deja recunoscută ca reală.

/ Marea Descoperire a Veacului \
EL8XIRULQODÎNEAU este singurul leac I 
(fără nici o primejdie) in contra Neputinței. Vindecarea anemicilor, a Sleitilor,eic. | 

ÎNTINERIREA si prelungirea vietei „______ __ ________ __ e____________________ _!___ _

XXMXXMMXWCMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?^ X
X
X
X

Administrați» EL.i’2IiRULUI GOBIIVEAU la PARIS, 7, r. Saint-Lazare.
I<; 11.1 iKÂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE [

\£t fiitltr ELIXIRUL GODINEAU f> la BUCUREȘTI, la Iile UUUFIHESCV, dro/Kul; /
la JAȘ1, la D.D. Frați KONTA, (armacifli. /

la Galați: STALSKI, farmacist; la Ploieștii la D-nil J. & T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulft D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la „MINERVA.“

ABONAMENTE
„GAZETA THAHSILVAHIEI“

Pe
Pe
Pe

Sosirea si mmm
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:
Tr. acoelerat: 5 ore 07 m. dimineța.
Trenul de persons: 8 ore dimineța.
Trenul accel.: 2 pre 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amedl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul aocel.: 10 ore 19 minute sera.
3- Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 29 min. după am. 
Trenul mixt: — 6re — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșcrheiu la Brașov.
Treuul de pers.: 8 6re 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d am.
Trenul mixt: 7 6re 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persone — ore — m. dim.

tmiiurllor în Brașov.
Plecarea trenurilor din Bras.

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

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin, 
Tr. accelerat; 5 6re 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amor|I. 
Trenul aooel.: 2 Ore 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu. 
Trenul mixt: 8 6re 35 min. dimindța.

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: — ore — min. dim.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persdne: 3 ore 1 după am. 
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin. 
Trenul de pers.: 5 6re 20 miu. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persone 0 ore — min. sera.

Pe
Pe
Pe

Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni................................................ 3 fi.
șese luni........................................................6 ii.
unii an..................................................... 12 fi.

Pentru România și străinătate: 
trei luni, 
șese luni 
unu an .

âtaaaiaeate b mbbI? ea cbla tb
Pentru Austro-Ungaria:

an................................................................ ;
șese luni...........................
trei luni................................................

Pentru Romăuiia și străinătate: 
......................................... 8 

............................................ 4

se fac mai ușor și mai

Pe
Pe
Pe

an . 
șese luni 
trei luni

10
20
40

fr.
tr.
fr.

II. -
ii» -

50 cr.

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștaie.

Domnii, cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
srcie adresa lămurit și a arăta și ultim poșta ultimă. 

Adm'mistrafmnea „tastei Transilvaniei".
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


