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Reclame po pațma a 3-a o 
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„C-aMa'1 lese în flă-care ii.

2) Nu e adevărat, pentru-că i-a arestat îna
inte de-a merge la Roșia. — Aut.

3) Doră pentru-că a fost nobil? Da pe Mo- 
rariu, Buteanu și Roman cine i-au ascultat ? — Aut.

4) L’au spendurat de-o salcă, der nula Hal
magiu, ci la Gura-HonțI și nu atunci, ci după a 
doua catastrofă. — Aut.

5) Ce a făcut Hatvani de Marți pănă Du
minecă, nu ne spune baronul, ne spune însă Va-
sile Moldovan la pag. 140 din Memorii. — Awf.

A'aoawnte senilii Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șeeo innl 

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

Pentru România si străisăiaia:
Pe un an 40 frnnal. pe ș6ge 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 franoî. 

Se prenumără la bote ofioiele 
poștale din întru gi din aiarâ 

oi la dd. colectori.
ll’onarnemi jennu Brașov 

administration o a, piața -nare. 
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luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Co dusul în casă: Pe un im

I 12 fl., pe C luni 6 fl., po trei luni 
i 3 fl. Vn esomplar 5 or. v. a, 

adu 15 bani. Atât abonamon- 
tolo cftt și ingerțiunilo sunt 

a ae plăti înainta.
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Ce retace Mesagiu??
Avem astăfll înaintea nostră în 

întregul seu discursul tronului, ros
tit erî la deschiderea nouei diete 
de Majestatea Sa în palatul dela 
Buda.

Cetitorii noștri vor vede mai 
jos cuprinsul acestui discurs, și cre
dem a nu ne înșela, decă vom ad
mite, că nu se va afla nici unul, 
care să nu observe, că acest discurs, 
fără îndoelă stabilit în consiliul de 
miniștrii, se distinge mai mult prin 
ceea ce nu spune, decât prin ceea 
ce spune.

In ce privesce punctele ce au 
fost lăsate afară din discursul tro
nului, se înțelege, că opiniunile vor 
fi diferite, întru cât este diferit punc
tul de vedere al cetitorului. Așa de 
pildă, oposiția maghiară a găsit, că 
mesagiul nu amintesce cu nici un 
cuvent de relațiunile esteriore, ceea 
ce nu s’a mai întâmplat în nici un 
mesagiu dela 1867 încdce. Mai de
parte găsesce oposiția, că discursul 
tronului tace cu privire la întreba
rea, ce va fi din proiectul de lege 
asupra judecărei Curiei în afaceri 
electorale, care a fost respins de ca
mera magnaților? Se crede, că Banffy 
îl consideră ca îngropat, mai ales, 
că nici nu i-ar conveni se se discute 
acuma din nou și astfel să se amin- 
tescă și faptele lui eroice electorale, 
de curând săvîrșite.

Ba oposiționalii găsesc, că dis
cursul tronului vorbesce în altă pri
vință chiar mai mult decât trebue, 
vorbesce, de pildă, despre pactul 
vamal și comercial, ce esistă între 
„cele doue părți ale monarchies. Acestă 
espresiune o găsesc foile maghiare 
oposiționale fdrte straniă, căcî pănă 
acuma a fost folosită numai de foile 
centraliste austriaco.

Der se le lăsăm acestea. Puțin 
ne importă, decă kossuthiștii, ori 
48-iștii se supără, că se vorbesce 
de-o monarchiă cu doue părți, ceea 

ce consună cu adevăratul ințeles al 
pactului. Ceea ce ne importă pe noi 
este cu totul alt-ceva.

Noi, la rendul nostru, am ob
servat mai întâiu cu totul alt-ceva, 
ce lipsesce din discursul tronului și 
ce s’ar fi părut că, decă păn’ acum a 
fost privit ca superflu, cel puțin as- 
tăcjl, în fața crisei orientale, ce ia 
un aspect tot mai îngrijitor, nu va 
fi trecut cu vederea.

Cetitorul va fi găsit fără greu
tate, de ce este vorba aici. Prima 
6ră ’i-s’a dat ocasiune ministeriului 
Banffy să-și desfășure programul seu 
la deschiderea unei nouă diete, care 
a fost alesă sub conducerea lui. 
Când a venit la cârmă Banffy, a 
desfășurat un fel de program și 
seim, că în acest program a figu
rat si așa cțisa garantare a esecu- 
tărei legei de naționalitate pe lângă 
clausula renumită privitore la apă
rarea „caracterului național al sta
tului unitar maghiar". Acum ’i-s’a 
dat ocasiune cabinetului Banffy să-și 
consfințescă așa-ejicend acest punct 
al programului său. Der nici pome
nire de naționalități, necum de le
gea de naționalitate. Nimic, ce ni-ar 
da dreptul se presupunem, că con
silierii de afli ai Majestății Sale s’ar 
gândi măcar la problema resolvă- 
rei gravei cestiuni a naționalităților, 
despre care s’a vorbit și s’a scris 
așa de mult tocmai în timpul din 
urma din partea maghiară.

Nu cumva tote au fost numai 
o manevră viclenă, întreprinsă cu 
scop de-a înșela din nou lumea asu
pra adevăratelor intențiuni ale gu
vernanților unguri?Nu cum-va Banffy 
a vorbit atunci în declarația-pro- 
gram de esecutarea legei de națio
nalități numai ca să pbtă prinde în 
cursă pe cei trei-spre-flece deputațl 
sași, de a căror voturi avea așa 
mare lipsă?

Ori dâră guvernul Banffy crede 
resolvată cestiunea naționalităților, 
decă se vor lua măsurile promise în 

discursul tronului pentru îmbunătă
țirea situației materiale a preoților 
de tâte confesiunile și pentru ma- 
ghiarisarea institutelor preparandiale?

Acesta el o va fi sciind mai 
bine. Noi vedem numai, că în nisce 
momente, când se puneau atâtea spe
ranțe dintr’unele părți pe disposiția 
guvernului Banffy de-a împăca na
ționalitățile, despre care s’a vorbit 
așa de mult mai ales după visita, 
ce a făcut’o monarchul nostru în 
România, nici cea mai mică men
țiune nu se face în discursul tronu
lui despre naționalități.

Cât pentru organul nostru, el 
nu s’a amăgit nici-odată cu astfel 
de speranțe și așteptări zadarnice 
în ce privesce politica cabinetului 
Banffy. Der ce vor flice la acestă 
debutare a sa cei ce cu atâta în
credere ne vorbeau de legea elec
torală europenescă, ce avea s’o pună 
în vieță baronul ungur din Ardeal 
pentru a delătura conflictul dintre Ro
mâni și Maghiari, atât de prejudi- 
țios intereselor triplei alianțe?

Ofiscearsid tronului
prin care s’a deschis noua dietă ungurescă.

Stimați domni! Magnați și deputațl 1 
Iubiți credincioși!

Cu îucredere vă salutăm, când în pra
gul acestei nouă diete vă ohiămăm la 
munoă pentru resolvarea unor probleme 
însemnate.

Pe lângă stabilirea budgetului anului 
viitor, trebue mai întăifl de tăte să se ia 
măsuri în ceea ce privesoe alianța vamală 
și comercială între ambele părți ale monar
chic). Cu privire la proporția suportărei chel- 
tuelilor comune, oum și în privința cestiunei 
băncei trebue cât mai curând se se faoă 
nouă învoeli. Afară de asta, în legătură ou 
alianța vamală și comercială, trebue să se 
reguleze încă numărăs9 alte cestiuni eoo- 
nomioe, mai ales în ce privesce dările de 
consum, ce sunt a sa administra după prin
cipii identice în ambele părți ale mo
narchiei.

Sperăm cu siguranță, că aprețiând 
reoiproo după cuviință raporturile actuale 
și puterea materială a ambelor părți, — 
și având înaintea ochilor acele interese po
litice de mare importanță, cari privesc po- 
sițiunea de putere mare a monarchiei și 
cari reolamă grabnioa resolvare a tuturor 
acestor oestiunl: va succede a regula în 
liniște și la timp tote Gestiunile acestea. 
Și nu Ne îndoim, că și d-vostră veți lucra în 
direoțiunea acăsta cu zel patriotic.

in legătură cu regularea din nou a 
raporturilor economioe dintre ambele părți 
ale monarchiei, va trebui se se înoesoă și 
pactul financiar intre Ungaria și țările sale 
surori.

Mai departe veți ave problema de 
mare importanță, ca să organisați din nou 
administrația țărei, pe oare interesele țerei 
o reclamă în mod imperativ. In direcția 
acăsta guvernul Nostru îșl va face propu
nerile sale, va presents proiecte de lege 
despre autonomia comitatelor, despre or
ganele administrative oomitatense, despre 
comitetele administrative, despre orașe, oo- 
mune și despre responsabilitatea funcționa
rilor publici.

Der și pe alte terene ale vieței de 
stat sunt însă multe de făcut. Trebue să 
se ia măsuri pentru punerea în praxă a 
legei privitore ia prooedura penală și a re
formei depline a proceduri civile.

Trebue să se ia în vedere crearea co
dului general civil, a căruia pregătire deja 
este pusă pe drum sigur.

In interesul inființărei bisericei catolice 
din Ungaria, guvernul Meu va îngriji, oa 
în sensul decisiunei Mele să presenteze 
un proiect la timpul său. O deosebită în
grijire va avă el și pentru îmbunătățirea si- 
tuațiunei materiale a preoților. Acăsta se va 
întâmpla, pe lângă conluorarea prelsților, 
fața cu catolicii de ambele rituri pe basa re
gularei congruei, în timp ce în privința în- 
tregirei venitelor preoților celorlalte confe
siuni accepte, guvernul Meu vă va presenta 
un proieot, pe lâDgă conservarea intaota a 
drepturilor, biserioiior autonome. *

S’au luat în plan mai multe disposi- 
țiunl salutare pentru promovarea causei in- 
strucțiunei publice, pentru potențarea resul-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

„Cartea i egră“.
Unde dai ți unde crepă. 

Prov. român.

Uespuns la „Cartea negră“ (A „fekete konyva>), 
scrisă de br. btefan Kemeny junior in 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef în numerii 
121 — 131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszag'1 

din Budapesta.
De Axentie Severii.

10) (Urmare).

Lunea următore nu s’a întâmplat ni
mica, Marți a trimis Hatvani o avangardă 
puternică la Roșia, al cărei comandant 
mergând înainte, a fost resturnat la pă
mânt cu o pușcătură venită din ascuns. 
Acestă împregiurare a produs mare turbu- 
rare, pentru-că Boer, care pe semne se da 
de Român, precum și Dobra Petru și Bu- 
teanu au garantat cu viSța lor înaintea lui 
Draguss, că Românii se vor reține dela 
orl-ce atac.

Intrevenirea lui Drăguss s’a nimicit 
și prin aceea, că garda re’ntdrsă — bătută 

— dela Roșia, a străpuns cu baionetele pe 
un Român, care în pieța Abrudului se bu
cura de perderea Ungurilor *). Acestă întâm
plare a fost comunicată lui Iancu prin cei 
doi călăreți, pe cari dânsul tocmai atunci 
îi trimisese cu ore-care misiune. Aceștia 
nu au descoperit lui Draguss scopul veni- 
rei lor, ei s’au re’ntors cu faima, că Ma
ghiarii sugrumă pe Olahl.

Acum Iancu a trimis îndată omeni în 
tote părțile, spunând, că armistițiul încheiat 
cu Draguss e nimicit și ordona, ca armele 
se nu se predea.

Așa s’a nimicit învoirea, ce o făcuse 
Draguss cu conducătorii olahl, pe care 
preoțimea și poporul a primit’o, și prin 
parțiala jpredare a armelor s’a fost și pus 
în lucrare.

’) Acesta a fost un nebun nevinovat, anume 
Crișănuț din Roșia. Nu l’a străpuns garda, ci în
suși Hatvani cu mâna propriă. Tradiția dice : că Cri
șănuț, nebunul cum era, nu fugi ca altă lume de 
grdza trupelor maghiare, ci stete în pieță și au- 
jind cum Hatvani comanda „lâbra!“ „jobra ka- 
nyarogy!“ „indni!“ dise: Lasă, că vine Iancu și 
vă dă vouă , jobra konyorogy“. Atunci Hatvani îl 
tocă în cap și îl omorî — Aut. (VedI Raportul lui 
Iancu pag. 36).

După ce s’a împușcat la Roșia acel 
oficer și un husar ordinat din Suita lui 
Hatvani, acesta a ordinat, ca Boer, Dobra 
și Buteanu, fiind-că au garantat despre 
Olahl, să fiă închiși2).

Joi sera Hatvani a însciințat pe lo
cuitori, că el se re’ntdrce în Ungaria, și 
cari sunt aplecați a pleca cu el, să se ală
ture la dânsul, cu ocasiunea acesta pe Bu
teanu și pe Dobra îi scoseră din temniță, 
der în încurcătura și întunerecul ce era, 
acesta din urmă a fost omorît. Nu ne pote 
pâre destul de reu, că Dobra a murit ne 
ascultat3).

Der în acest timp mai mult de 3000 
Maghiari, cari s’au ținut de societatea do
mnilor, au murit într’acest chip. Furia 
Maghiarilor a mai mărit’o și împregiura- 
rea, că Auraria (Zlagna), fiind numai de
părtare de 3 ore de Abrud, locuitorii lor 
erau înrudiți unii cu alții. Pe Buteanu du- 
cându-1 la Halmagiu, l’au predat tribunalu
lui marțial („verbirosăg") și ca unui șef 

al măcelăriilor române în puterea probelor 
i-au făcut finit4 5).

Hatvani retrăgendu-se au mers cu 
dânsul o parte din locuitori, der după-ce 
Olahii au început se pușce din pădurile 
cele dese, o parte din aceștia s’au re’ntors. 
Cu ocasiunea acesta, cea mai mare parte 
din aceștia au fost măcelăriți, cei mai mulțl 
chiar în casele lor.

In Marța următore, după Joia asta, 
Hatvani s’au re’ntors la Abrud cu 1200 de 
cătane, 60 și ceva mai bine husari con- 
putați în cele 1200, și cu 4 tunuri. Scopul 
lui era, ca se ducă cu sine pe Ungurii ră
mași la Abrud în Ungaria, din Halmagiu 
încă au venit mulțl Zlăgnenl, ca să ia 
parte la eliberarea consângenilor lor.

Duminecă 6) după acesta, Hatvani des 
de dimineță a plecat din Abrud cu 2000 
locuitori maghiari și nemți, cu un cuvânt 
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tatului învățământului și în interesul cuali- 
ficărei profesorilor și înotătorilor.

După acestea se mai amintesc în 
mesagiu un șir de alte măsuri și proieote, 
ce le are în vedere guvernul cu privire la 
promovarea comerciului și industriei, a 
investițiunei oăilor ferate, a îmbunătățirei 
situațiunei proprietarilor de moșii, a plan
tarei cu păduri a teritoriilor neproduotive, 
a regulărei oestiunei colonisărilor, a regu- 
lărei valutei, a reformei dărilor directe.

După ce se vor faoe tote acestea, 
guvernul va presenta un proiect pentru 
crearea unei nouă prooedurl penale mili
tare, luându-se măsuri pentru păstrarea se
cretelor militare și pentru pedepsirea spio- 
nagiului.

Mesagiul termină esprimând încredere 
în „patriotismul și înțelepoiuuea44 legisla
torilor.

învoiala franco-rusescâ-
In camera francesă a fost 4’" 

lele aceste o fârte importantă des- 
batere asupra întrebării puse prin 
interpelarea deputatului Millerand: 
decă esistă vro învoială între Francia și 
Rusia și care e natura și întinderea 
acestei învoieli.

D-l Millerand desvoltându-șl in
terpelarea sa 4ise între altele:

„Evidența unei alianțe franco-ruse 
n’ar avea nimic surprinzător și nu ar fi 
prima-dată ca o țâră democratică se aliază 
cu un imperiu autocratic. Dela 1875, epoca 
în care prințul Goroeaoow s’a opus inten- 
țiunilor oancelarului de fier contra Fran- 
ciei, părea, că se faoe o apropiere între 
cele două țări. De aoeea e bine să seim 
a4l condițiunile și oaracterul acestei învoell, 
oăcl dâoă acordul esistă, el trebue ținut 
în afară de orl-oe preocupare de politică 
interiâră. Miniștri, oarl se succed n’au 
dreptul de-a voi să păstreze pentru dânșii 
avantagiul esclusiv: trebue ca Francia în- 
tregă să ounâscă ce s’a făcut în numele 
ei și ou oe a fost angagiată. Trebue să se 
soie, deoă învoiala aoâsta nu ne va trage 
într’o Zi ’Q aventuri, pe oare Parlamentul, 
care are singur dreptul păoii său răsbo- 
iului, nu le-ar fi ratifioat niol-odată; tre
bue să se mai scie decă demnitatea Frau
dei a fost păzită și decă nu a fost 
silită, fără voie, să pleoe oapul în fața 
unui fapt îndeplinit. De aceea ministrul 
afacerilor străine să vorbâscă franc și lă
murit. Țâra ’i-o cere, pentru oa într’o Zi 
să nu aibă cea mai crudă și oea mai de
testabilă din decepțiunl44.

D-l Hanotaux ministrul afaceri
lor străine, a cetit drept răspuns 
declarația următbre:

„Diferiții miniștri, cari s’au succedat 
de mai mulțl ani au rămas deja credin- 

neromâni, spre Zlagna, fiind-că Olahii au 
baricadat căile și strîmtorile, pecari venise.

El mergea înainte călare cu husarii, 
după aceștia pedestrii și după ei veniau 
nenorociții locuitori ai Abrudului, unii pe 
jos, alții în căruțe între cari erau mul ți 
bolnavi femei și copii, în urmă 4 tunuri și 
ariergarda. In apropiarea Abrudului e o 
livadă (rit), pe care o taiă calea oe duce 
spre Zlagna în două. Pe acestă cale mer
geau Maghiarii.

Pe ambe părțile căii, în asemenea 
pas cu ei, mergeau Românii, prin păduri, 
în depărtare unde nu străbate glonțul6). 
Armele Maghiarilor, în urma ploei toren
țiale, nu se puteau folosi. Era ușor de 
prevădut, că îndată ce va ajunge primul 
despărțământ la strîmtdrea podului, și tot 
șirul cel lung al trupei va apuca în strîm- 
torea drumului, vor fi atacați de Români, 
der n’au avut ce face7)., pentru-că tot pro- 
viantul a fost consumat. In Abrud n’au 
mai putut rămâne.

8) Cum s’au uscat așa de curând puștile,
er mai înainte nu se puteau folosi? — Aut.

Ceea ce s’a prevăZut s’a și întâmplat. 
De ambe părțile muntelui s’au sloboZit

6) Minciună, de o poți prinde cu mâna. Dis
tanța din drum pănă în pădure nu face 800 pași. 

Awf.
■>) Pentru-ce nu au capitulat? — Aut. 

oioși relațiunilor nbstre cu Rusia într’o 
linie de conduită politică, care a fost nu 
numai hotărîtă prin concepția omenilor de 
stat, der înaintea căreia s’a îndreptat în 
mod spontaneu simțământul popular.

De ourând, în cursul călătoriei, în 
care tinerii Suverani au visitat pe șefii 
principalelor state ale Europei, ei au venit 
în Francia ca să salute guvernul unei na
țiuni amice.

Francia a praoticat față cu iluștrii 
săi dspeți nu numai legile cele mai natu
rale ale ospitalității, der a și pus în pri
mirea sa ceva atât de cordial și demn tot 
odată, înoât s’a simțit în lumea întrâgă, 
oă se îndoplinea un act solemn prin în
tâlnirea unui mare Suveran cu nn popor 
mare.

Dela președintele Republicei și aleșii 
națiunii și pănă la oel mai umil dintre ce
tățeni, tâtă lumea a concurs pentru stră
lucirea aoestor serbări, și s’a văZut întru
nit într’același simțământ de buouriă și 
încredere tot ce se lâgă cu trecutul, tot 
oe privesce viitorul.

Suntem întrebați aZi și ni-se cer asu
pra liniei politice ce urmăm esplicațiunl, 
cari n’au fost cerute predecesorilor noștri.

N’am să răspund d-lui Millerand de
cât un cuvânt.

Ceea ce se pote și trebue să se es- 
prime în public s’a făout în termini mă- 
surați, concertați și preciși de cătră M. Sa 
împăratul Rusiei și d-l președinte al Re- 
publioei la Cherbourg în fața ofioerilor de 
marină, la Paris în fața representanților 
guvernului și națiunei la Châlons în fața 
șefilor și oficenlor armatei.

Ministrul afacerilor străine rămâne la 
aceste deolarațiuni.

Funcțiunea ce îndeplinesce, un inte
res superior, pe care Camera îl va înțe
lege îi impun datoria de a nu adăuga ni
mic în privința unei înțelegeri, pe care 
nimeni nu se gândesce s’o nege și să se 
îndoâscă de ea astăZl“.

0 isLucnire contra lui Bismark.
Desveluirile lui Bismark privi- 

târe la tratatul secret de neutrali
tate germano-rusesc, au produs mult 
sânge reu între Frances!. Un arti- 
cul publicat într’un 4’ar frances din 
Londra nLe Courrier de Londres et de 
l’Europe" conține o isbucnire a urei 
france se contra lui Bismark, care, 
cum se vede a causat mare haz și 
plăcere Ziarului bismarkian „Hamb. 
Nachr.“, căci acesta a reprodus din 
cuvent în cuvent articulul, în care 
se 4ice între altele:

„Principele Bismark unul din cele 
mai criminale geniuri ale tuturor timpu
rilor, e responsabil de tâte relele, ce au 

30,000 olahi pe ei, în vale, și după ce 
i-au încungiurat de tote părțile, s’a înce
put masacratul, din care numai Hatvani 
cu husarii și 300 de pedestrii au scăpat, 
ceilalți toți s’au pierdut. E fapt, că mem
brii legiunei vienese, ca să nu cadă în 
mâna Românilor, s’au împușcat unii pe 
alții8 *). Strîmtdrea acesta a muntelui nu e 
mai largă decât calea, ce trece prin stânci, 
înalte, cari sunt acoperite cu păduri. Fiă- 
care pietră mișcată dela loc nemeresce ca 
o ghiulea îndreptată din tun. Din causa 
ploiei torențiale și a baricadelor; Maghiarii 
nu s’au putut apăra cu armele de foc în 
potriva Olahilor, cari i-au pustiit cu bucăți 
de pietră în strîmtdrea, în care apucaseră 
mai mult de 2000 bărbați, femei și copii 
au cădut jerftă, înzadar s’au predat Ma
ghiarul, înzadar a cerut grațiă, înzadar a 
împresurat mama cu amore pe fiiu, au tre
buit să se pustiescă toți.

Acâstă masacrare a condus’o Iancu și 
Balinth Samuele, și oficerul c. r. Ioanovits, 
sub a cărui comandă tactică erau supuse 
hordele lui Iancu și Balinth.

(Va urma.) 

venit peste lume de trei-Zeci de ani în- 
coce. Sistemul aoelsrat al păcii înarmate, 
oare a adus peste tote poporele saroinele 
budgetului apăsător militar, sub care gem, 
este opera lui. El a făout din Rusia și 
Germania o mare oasarmă, din care sunt 
gata bandele de hoți înarmate a năvăli, 
amenințând siguranța vecinilor, și silindu-i 
să se înarmeze și ei pănă în dinți, ca să 
se apere. înșelăciune, violeniă, forță, văr
sare de sânge și jaf a întrebuințat necur
mat c’un noroc nerușinat și ominos ma
rele criminal, care se numesoe d-l de Bis
mark.

„6re acest înfricoșat om va primi 
pedâpsa lui pentru-oă ne lasă să trăim me
reu cu frica în sîn ? dre acest „Junker44 
medieval, a cărui mână brutală a înoercat 
să împingă secuiul nostru al progresului 
și oivilisațiunei cu o miiă de ani înapoi, 
espia-va crimele sale, își va primi el dre 
pedâpsa pentru tote lacrimele, ce a lăsat 
să curgă pentru tote ruinele, oarl însâmnă 
oărarea sângerosă a vieții sale, înainte de 
ce va înceta eă bată inima ea de fier? Să 
sperăm! Cel puțin vedem un îmceput al 
pedepsei, căci îl vedem torturat — nu 
prin remușoări de coneciință, ce nu le pote 
ave sufletul său negru — dâr prin strigă
tul de indignare a celor, oe au fost esplo- 
atați și pârliți de el. Aoum să vede, că 
aoest juoător cinic, oare era privit oa un 
geniu nu este decât un nerușinat pungaș, 
a căruia istețime n’a constat în alta, de- 
oât în a înșela lumea fără nici un sorupul. 
Orb prin ura sa contra succesorilor săi la 
putere, mai ales contra d-lui de Caprivi, 
și ou intențiunea de-a se lăpăda de ori oe 
răspundere pentru ruptura ireparabilă cu 
Rusia, e) a publicat de ourând în foia sa 
„Hamb. Naohr.“ o destăinuire sensațio- 
nală etc44.

„Nu e nimio mai sănătos pentru nervii 
germani14, — Zice foia bismarkiană, — „de
cât aoest limbagiu al Franoesilor. Ura 
francesă deștâptă pe cei somnuroși și arată 
celor ce se îndoesc, unde e a se căuta pu
terea și tăria Germaniei.../

SOIRILE SILEI.J
— 15 (271 Noemvre.

In Sebeșul săsesc s’a ținut comersul 
festiv în memoria lui Roth, ou tote oă că
pitănia poliției au det numai condiționat 
voie de a se ține sărbarea, amenințând cu 
urmările legale, dâoă nu a’ar evita de-a se 
atinge activitatea politioă a sărbătoritului. 
Tot odată poliția a șters dintr’o poesiă 
destinată a fi declamată cu acesta ooa- 
siune și întitulată: „Der Student1*, strofa a 
doua și a treia. Tocmai ca pe vremile oen- 
surei absolutiste austriaoe.

—o—
Regele Serbiei Alexandru I a sosit 

alalțăeri (în 25 1, o.) la Roma. La gară a 
fost primit de regele Italiei Umberto, care 
purta uniforma de general sârbeso. Ambi 
regi s’au îmbrățișat și sărutat, apoi în su
netul musicei militare, care întonâ imnul 
sârbeso, regele Alexandru trecu pe dinain
tea frontului gardei'de onâre. In sala gării 
regele Umberto a presentat regelui Aleo- 
sandru pe membrii Senatului și a Camerei 
și pe demnitarii curții și de stat. Pe stra
dele, dela gară pănă la Quirinal soldaț'i 
au format șpalir. Se scrie, oă pe strade 
era fârte puțin popor, âr strigările de 
„Ev'oiva!'* când trecea trăsura regală pre
cedată de un 8oadron de ourasieri, au lipsit 
mai ou totul. Puținul popor curios, care a 
fost destul de curtesan, a primit pe re
gele Serbiei prin salutări tăcute. Numai 
înaintea Quirinalului s’au auZ’t strigări 
de „Evviva!44 mai însuflețite. Foile italiene 
salută în mod oordial pe ospele regal, dâr 
visitei lui nu-i atnbue nici o însemnătate 
politică. Regalele Umberto a conferit re
gelui Alexandru marele cordon al Ordului 
„Annunciate14, âr ministrului de răsboiu 
sârbesc, Franassoviol marele cordon al or
dului „Maurițiu și Lazar44. Sâra la Quirinal 
s’a dat un prânZ în onorea regelui sârbesc.

—o—
0 nouă plagă în Balcani. După ma

rile esundări, cari au oausat atâtea pagube 

în Serbia, Muntenegru și în unele etate 
baloanioe, aoum a venit asupra loouitorilor 
o nouă plagă. După cum se telegrafiază 
din Belgrad, în ținuturile, pe unde au fost 
esundări, pretutindenea grasâză tifusul și 
frigurile. Comitetul de ajutorare a îm
părțit între loouitorl o cantitate mare de 
chinin.

— o—
Convenția comercială a României cu 

Serbia’ se va încheia — scrie Eooca — 
săptămâna viitore. Convenția prevede și 
construirea unui pod peste Dunăre între 
T’-Severin și Cladova, preoum și înoheierea 
unei convenții consulare.

— o —
„Nu te duce, dâr nici nu ră

mâne !a într’o fâiă din Arad cetim urmă- 
torele: Notarul comunal din Boroșineu Io
sif Navarra, este tot-odată și conducător de 
matrioule. Pe notarul comunal omenii îl 
laudă, âr pe conducătorul de matrioule nu-1 
pot suferi. într’o nopte locuitorii și-au și 
manifestat iubirea și ura lor față de Na
varra, spărgendu-i ferestrile. Locuitorii oo- 
munei numai deoâț l’au asigurat, că faptul 
acesta nu este la adresa notarului, oi la a 
purtătorului de matrioule. Sermanul notar 
aoum e în încurcătura oea mai mare, de- 
âreoe locuitorii îi Z70: „Rămâi la noi 
scumpul nostru noi ar, d-ta ne ești lumina 
ochilor44. Faptul ou spargerea tereștrilor 
însă Z70e: D-le matriculant, ia-ți catrafusele 
și te du 1 Și deârece notarul nu pâte îm
plini ambele dorințe de-odată locuitorii pe 
notar îl stimâză mai departe, âr matriou 
lanțului îi sparg ferestrile.

StudențI nemulțumiți. Se sorie, oă 
studenții din olassa a VI și a VII dela 
gimnasiul sup. din Vaț au deohierat, oă ei 
nu vor mai freouenta orele de gimnastică, 
deore-oe profesorul respectiv, nu numai că 
se portă față de ei forte dur, ci își bate 
joo și de religiune înaintea lor. Studenții 
au făout ounosoută direotorului gimnasial 
hotărîrea lor. Se sorie, că luorul ar fi ajuns 
la ounosoința ministrului, dâr nu prin di
rector.

Morfina și animalele. Veterinarul Ni
colas a făout o comunicare Aoademiei de 
medicină din Francia, prin oare sfătuesoe 
întrebuințarea morfinei ca mijloo unio, în 
felul său, pentru a stăpâni animalele și a 
le ameți întru câtva spre a putâ, spre esem- 
plu, potoovi oaii răutăcioși, fără a mai avâ 
nevoe să recurgem la alte mijlooe. Mij- 
looul consistă în a injecta sub pielea ani
malului clorhidratul de morfină. Animalul 
căruia îi facem aoâstă mioă operațiune ime
diat se liniștește, se face blând și putem 
practica asupra lui orl-oe operațiuni fără 
oa el să se apere eâu să manifeste durere. 
Sănătatea animalelor nu sufere de loc prin 
injecțiunea morfinei.

— o —
0 monedă de valore. Oel mai mare 

preț, oare s’a oferit vr’o dată pentru mo
nede vechi s’a ridicat Zii®!® trecute la vin
derea obiectelor succes.unei Montagu, diu 
Londra. O monedă ounosoută sub numele 
de Juxon, a fost adjudeoată ou 770 livre 
sterline. Aoestă monedă, are mai cu semă 
valorea ei istorică, deâre-oe resultă din do
cumente autentice, că ea a fost dată epis
copului Juxon de cătră regele Carol I, cu 
oâte-va momente înainte oa aoest nenoro
cit Suveran să fiă eseoutat.

—o—
Furt din causa amorului. Mare sen- 

sațiă a produs în Cernăuț faptul, oă o tî- 
nără fată din familiă bună, Eugenia Stat- 
kevioi, în etate de 19 ani, din oausa amo
rului a recurs la furt. Tînăra fată, oare 
afară de onore și frumseță n’avea nici o 
avere, era amoresată foo de un profesor 
de aoolo. Pentru ea însă, lucrurile steteau 
rău, dedreoe biâta fată n’avea zestre. A 
voit deci să-și ajute prin furt, luând din 
oassa comunală 800 fl. Sărmana fată a fost 
deținută.

—o—
Asemănare superstore. In timpul vi

sitei împăratului și împărătesei Rusiei la 
Paris, d-ra Agata Bârsescu, atât de cu
noscută oa tragediană, a fost victima 
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unei arestări arbitrare din partea po
liției. Un -jurnal franoes, „la Nouvelle 
Presse libre", resumă o sorisâre a d-rei 
Bârsescu, privitâre la acostă afaoere: In- 
tr’o sâră, artista primi visita unui perso
nagiu străin, oare se dădu drept un agent 
seoret al poliției rusesol, și care îi presintâ 
o fotografia făoută la Petersburg, represin- 
tând o femeie, care avea o mare asemă
nare ou tragediana. Femeia era urmărită 
din oausa relațiunilor sale ou nihiliștii, și 
agentul pretindea, oă o reoundsoe în per
sona d-rei Bârsescu. Din nenorooire asista 
îșl lăsase tâte actele la Viena, și ou tâte 
protestațiunile sale, agentul o oonduse în 
trăsură la prefeotura poliției. Aoolo d-ra 
Bârsescu lu supusă unui lung interoga
toriu, dâr afirmațiunile sale se zădărni
ceau făță cu fotografia și cu deolarațiunile 
positive ale agentului rus. Artista sfirși 
prin a avea o inspirațiune de scăpare. Ea 
ruga pe fucționarul prefeoturei să o oon- 
ducă la oonsulatul român, unde fu reou- 
nosoută și imediat pusă în libertate.

—o—
Conferințe.-Membrii societății „Unirea", 

a studenților universitari din BucurescI, 
au întreprins, la sediul sooietății o serie 
de conferințe. Prima conferință a fost ți
nută săptămâna trecută de cătră d-1 Camil 
Demetrescu. Subiectul tratat: „Antagonis
mul dintre rassa ariană și semită". Tinărul 
conferențiar a dovedit ounoscințe seriose 
și o adâncă pătrundere a subieotului.

—o—
Căletoria lui Nansen Ia Polul sudic. 

Societatea geografică din Londra, după 
cum scriu 4’ar®l0 englese, la inițiativa pre
ședintelui acelei societăți Markham Cle
mens va întreprinde în anul viitor o mare 
escursiune la Polul sudic. Rolul de oon- 
duoător al aoelei espediții este oferit 
lui Frithjof Nansen, oare în anul viitor, 
luna Februar, va ținâ în obieotul aoesta 
prelegeri în ședința Royal Geographical 
Society.

—o —
Biserica Sf. Nicolae din Scheifi: Poi- 

mâne (Dumineoă în 17 Noemvre v.) va 
predica părintele protopresbiter Ioan Petrie.

— o —
Concert. Mușica orășenâsoă va con

certa Duminecă în 27 Noemvre n. în ote
lul „Europa“.

Redeschiderea camerelor române.
Astăcjl în 15 Noemvre v. se va des

chide noua sesiune a corpurilor legiuitâre 
române ou oeremonia îndatinată. Programa 
oficială, după oare va avâ se decurgă so
lemnitatea este următorea:

La orele 11 de diminâță se va oele- 
bra un Te Deum la Mitropolie în presența: 
D-lor senatori și deputațl; D-lor miniștri; 
înaltei curți de oasațiune ; înaltei curți de 
oompturi; Curților, tribunalelor, corpului 
profesoral, autorităților administrative, mi
litare, consiliului comunal și oamerei de 
comerciu.

La orele 11 și jum. înaltele corpuri 
și autorități se vor întruni în sala ședin
țelor Adunărei și vor ocupa:

înaltele curți de casațiune și de oomp- 
turl tribuna a doua, în drepta tribunei di
plomatice ;

Curțile, tribunalele, corpul profesoral, 
autoritățile administrative, comunale și oa- 
mera de comerciu, tribuna ofioială.

D-nii senatori vor ocupa întâiele bănol 
.ale Adunărei, din drepta Tronului. D-nii 
deputațl băncile din fața Tronului.

Pornirea cortegiului regal dela palat 
.se va anunța prin 101 tunuri.

La orele 12, M. S. Regele este pri
mit la scară de oătră d-nii miniștri. M. S. 
Regele va întră în sala ședințelor Adunărei, 
precedat de Casa Sa civilă și militară, și 
se va urca pe Tron, înoungiurat de d-nii 
miniștri. Casa civilă și militară a M. S. 
Regelui se așâză dinapoia Tronului.

Locul liber se ocupă de oficerii su
periori.

M. S. Regele după cetirea Mesagiului 
de deschidere, părăsesce sala Adunărei, și 
Corpurile legiuitâre prooed îndată la înce
perea luorărilor. D-nii senatori treo la lo
calul Senatului. *♦ *

Cu privire la mesagiul de deschidere 
-al corpurilor legiuitâre se comunioă, că el 

se ocupă în prima liniă de raporturile Ro
mâniei cu puterile străine, vorbind în deo
sebi despre visita, ce a făout’o țârei împă
ratul Franoiso Iosif, apoi se înșiră proiec
tele de legi ce le va aduce camera în dis- 
ouțiunea parlamentului. Aceste sunt: un 
proieot de lege pentru modifioarea legei 
alegerilor oonsilielor judițiane, în înțelesul 
de-a reforma un oolegiu unic. Apoi pro- 
ieote de lege : pentru modificarea legii 
timbrului și modifioarea servioiului esterior 
al vămilor; pentru înființarea unui „Munte 
de pietateu (Oficiu de amanetare); pentru 
modifioarea legei burselor și a oomerciului 
ambulant; pentru modifioarea mai multor 
disposițiunl din legea minelor privitâre la 
proprietatea sub-solului; un proieot de lege 
asupra regimului apelor; altele pentru mo
difioarea legei Sindicilor, pentru întinderea 
inamovibilității la judecătorii de instrucția 
și pentru reorganisarea ministeriului de 
justițiă; un proiect de lege asupra orga- 
nisării învățământului secundar și asupra 
șoolelor rurale.

Discursul tronului va vorbi mai de
parte despre compleotarea armamentului și 
reducerea serviciului militar dela 3 la 2 
ani în armata permanentă și dela 5 la 4 
ani în cea teritorială. Totodată va anunța 
un proiect de lege pentru modificarea legei 
căsătoriei oficerilor și studiarea unei re
forme a codului de justițiă militar; în fine 
se va ooupa de îmbunătățirea flotilei ro
mâne.

Corespondența „Gazetei Trans.“
Săcele, 10 Nov. 1896.

On. Redacțiune! Duminecă în 3 No
emvre și-a celebrat în Zizin (corn. Brașov) 
o păreohie de tineri români oununia reli- 
giosă, care a fost precedată și de un inci
dent trist și îngrijitor ce, numai cinste nu 
pâte faoe personelor, ce l’au provooat, fiind 
aoelea de altmintrelea fețe biserioescl și 
școlare, oarl după chiămarea lor sunt strict 
obligate să respecteze Dimbul religios al 
cununiei.

Păreohia tinără din cestiune trebuia 
adecă să se cunune în biserioa română din 
Tărlungeni, fiind mirâsa de acolo și aoâsta 
în sensul „Instrucțiunei Consistoriului me
tropolitan din a. 1895“ și în conformitate 
cu autonomia bisericei gr. or. basată pe 
veohile aședăminte bisericesc!.

Dsârece însă oontraotul civil s’a în
cheiat la oficerul stării civile din ZizÎD, 
așa nunii pentru comoditatea lor au pre
tins dela administratorul parochial român, 
ca să-i cunune pe mirii respectivi în bise
rica de-acolo în contra legii canonice. Preo
tul respeotiv s’a opus, afirmând: „Nu am 
voiă dela paroohul competent din Tărlun- 
genl!“ Nunii și cu neamurile mirilor au 
replicat cjioend: „Ne-am înțeles noi cu pă
rintele din Tărlungenl". Dâr numai vorbe, 
căci înțelegerea lor nu era dooumentată. 
Așa, ca să se curme soandalul provooat în 
fața legii și a străinilor (fiind presențl și mai 
mulțl Săcui), părintele Toma Giurgiu, ca 
adm. paroohial în Zizin, ceru garanția le
gală dela nuntași și astfel săvârși actul so
lemnei al cununiei.

Aoum să vedem, cine au fost perso
nale mai maroante, prin cari s’a provooat 
cașul perioulos de preoedență. IntâiO: pă
rintele George Ionesou din Budila, oare oa 
preot românesc cere dela birăul Rab Iânos 
din Zizin informațiune despre aceea, că 
cine este astâcjl preotul competent de-a să
vârși cununia religiâsă. Părintele George 
Ionesou este, care pentru profunda sa iu
bire de neam, a închinat statului în an. 
1880 școla română confesională din Budila. 
El este aoela, oare întotdâuna merge ou 
multă satisfaoțiune la alegerile dietale din 
Ilyefalău. Păr. Ionesou este, oare în anul 
1894 a preamărit ou poporenii săi pe Kos
suth în biserioa maghiară. El vine și pre
dică nuntașilor, că astăcjl pot merge mirii 
din alte sate să se ounune la d-sa în Bu
dila seu la alțl preoți neoompetenți. El 
este, oare faoe dese prevarioațiunl prin pa- 
roohiile învecinate; pentru aoeea păr. Io
nesou e și luat la oohl din partea preoți- 
mei și nu soiu ce s’ar întâmpla cu dânsul, 

dâoă cineva l’ar prinde în vre-o paroohiă 
străină.

Aud, oă ohiar și fiitorul paroch din 
Zizin Ioan Bogdan ar fi provooat pe ad
ministratorul parochial actual de acolo, oa 
să cunune pe ori și cine, pentru-că astăcjl 
se pot cununa Românii în orl-care biserică 
vor voi. Triste dovecjl de zel ar fi acestea 
pentru salvarea intereselor biserioei sale 
din partea d-lui paroch ales I. Bogdan, 
de oumva d-sa profeseză în serios astfel 
de credință.

Ar mai fi să aminteso aid pe învăță
torul George Nistor, care este atât de străin 
în Ierusalism, înoât s’a esprimat, oă dâoă 
vre-un preot româneso nu voiesce să cu
nune pe cineva în oontra legii oanonioe, 
atunci pâte aoel individ să rămână și ne- 
oununat. Frumâse precepte din partea unui 
dasoăl româneso 1 De altcum ar fi bine să 
soie măritul Consistoriu Arohidieoesan din 
Sibiiu, oă învășătorul George Nistor mai 
bine de două-tjecl de ani trăiesce în biga
mia. Mintea omului creștin înoremenesce, 
când vede pe un astfel de om întărit oa 
învățător definitiv într’o oomună model re- 
ligiosă și evlaviosă oum este Puroărenii. 
Se vede de aid, că am progresat tare mult 
la finea seoolului al XIX.

Veritas.

0 statistică a căsătoriilor și necă- 
setoriilor.

A apărut dilele aoestea fasoioulul al 
treilea din „Anuarul statistic ungar", re
dactat din ordinul ministrului unguresc de 
comerciu. Datele statistioe cuprinse în acest 
anuar se refer la poporațiunea de pe în
treg teritorul de sub stăpânirea ungurâscă, 
neesoepționând nici teritoriul Croației și 
Slavoniei. Estragem din aceste date statis
tice următorele :

Numărul locuitorilor din statul un
gar a fost în 1890: 17,475.998. Dintre 
aceștia: 8,553.782 sunt bărbați, âr 8,795.616 
femei. Va să dioă tot la o miiă de bărbați 
se vin cam 1.02827 femei.

Din numărul total al bărbaților, 4,871.704 
sunt neoăsătorițl, 3,528.486 sunt căsătoriți, 
252.564 sunt văduvi, 4.873 sunt legal di
vorțați, âr restul nu se scie cum sunt.

E interesant, oă în numărul total al 
locuitorilor din Ungaria, Croația și Sla
vonia nu se află, după statistica de mai 
sus, deoât 8 militari divorțați în mod legal. 
Nu se spune în statistică, dâcă acesta este 
a se datorii împrejurărei, că ostașii ar fi 
mai buni bărbați decât alții, ori că dâră 
divorțul merge la ei mai ou greu decât la 
alții și de aoeea nu se divorțâză, ori pâte 
oă se divorțâză fără a mai căuta calea le
gală. Cașul din urmă însă pare a fi mai 
probabil.

Dintre femei, 4,365.248 sunt nemă
ritate; 3,576.012 sunt măritate; 835.321 
văduve; 7623 legal divorțate, oelelalte nu 
se soie cum sunt.

De aci urmeză, că dâcă toți bărbații 
neoăsătorițl s’ar hotărî de-odată să se în- 
sâre, fiă-oare și-ar pute lua pe ales câte-o 
nevastă și înoă totuși 506,456 femei ar ră- 
mâne nemăritate. Și dâoă fiă-oare bărbat vă
duv s’ar hotărî să se însâre cu câte-o vă
duvă, ar mai rămână totuși 417,243 văduve 
nemăritate. In fine, decă tâte părechile di
vorțate s’ar împăca și ar voi din nou să 
trăâsoă laolaltă, 2750 femei și în acest cas 
ar rămânâ fără bărbați.

Și oe e mai trist: numărul căsătoriilor 
scade din an în an, pe- când al divorțurilor 
cresce mereu. Așa dela 1881—1885 s’au în- 
oheiat 164351 căsătorii, pe când dela 
1886 — 1890 s’au încheiat numai 150.836. 
Din contră, dela 1881 — 1885 s’au divorțat 
1.011 părechî, pe oând dela 1886 — 90 s’au 
divorțat 1059.

Aoâstă stare de luorurl numai îmbu- 
curătâre nu pâte fi; ea indioă mergerea 
spre decadență și demoralisare, oare prin 
introducerea reformelor politice-biserioesol 
are să ia, de sigur, un avânt și mai în
grijitor.

Mulțămită publică.
Brașov, 8 (20) Noemvre 1896,

Comitetul paroohial român gr. or. din 
Cetatea Brașovului vine prin subsemnații a 
achita publice sumele de mai jos și a es- 
prima sentimentele sale de profundă mul- 
țămită Dâmnelor și Domnilor mai jos în
semnați oarl au binevoit a dărui și a nu
măra sume, pentru biserica română orto
doxă, ce se clădesoe în oentrul Brașovului:

D-na Maria Grădinar 100 fl., D-1 Ne- 
oulae Grădinar 100 fl., și pentru Mihail 
Grădinar 100 fl. Suma 300fl. Prin D-na Eu- 
fimia Cr. Kertsch cu lista Nr. 453 din 1895 
s’a ooleotat: dela D-na Eugenia B. Arion 
30 fl. D-na Zoe Constantinescu 5 fl., D-1 
I. P. Ghețu 5 fl. Și dela D-nii: Dimitrie 
Fulga 20 lei, C. D. Dimitriu 20 1., Ștefan 
G. Cârnu 10 1., Ștefan Veres 10 1., C. 
Cristodolu 10 1., Duoa 10 1., I. M. Dimi- . 
tropolu 5 L, F. Popescu 5 1., Akotea 5 1. 
R. 2 1. Sp. 2 1., N. N. 2 1., Leon Aron 2 
1., M. fr. 2 1., Pictos 1 1., N. N. 2 1., A. 
1 1., Elena Coroati 1 1., Manele 1 1. N. N. 
1 1., Anonim 1 1., At. 1 1., Miou Casan 1 
1., Total 40 fl„ și 115 lei.

Comitetul parochial român gr. or. al 
Cetății Brașovului.*)

B. Baiulescu, Lazar Nastasi,
președinte, notar.

ULTIME SOIRI.
Lion, 26 Nov. Antisemiții au 

ținut acjl aici congresul socialist 
creștin, în care au primit un proiect 
de resoluțiune îndreptat în contra 
francmasonilor. După congres au 
arangiat demonstrații, cari au dege
nerat în turburări, așa că a trebuit 
să întrevină poliția. Mai mulțl au 
fost arestați.

DIVERSE.
Cămile sălbatice în Spania. — Intre 

Cordova și Sevila să văd rătăcind trupe 
libere de cămile redevenite sălbatioe. A- 
ceste cămile provin, se pare, din două lo
curi importante acum vr-o 40 de ani în 
aoâstă regiune și cari n’au putut fi între
buințate din diferite motive. In loo să le 
reexpedieze spre țâra lor de origine ele 
au fost lăsate să circule în libertate, așa 
că, după un timp âre-care, cireada s’a în
mulțit într’o plăcută sălbătacie și ast-fel 
s’a perpetuat aoâstă anomaliă zoologioă. 
Cămila domestică pretutindeni în altă parte 
nu mai există în stare sălbatică, după spu
sele savanților speoiall, de cât în Arizzona 
(Statele-Unite) și Australia. Presența sa 
în Spania e așa dâr un cas partioulsr și 
fârte ourios, care merită să fiă semnalat.

Vulpea dela Konigratz. Săptămâna 
treoută a pușoat un pădurar din Nauen o 
vulpe, care avea la gât o pantă de metal 
cu insoripția: „Konigratz 1866, Iulie 3". 
Despre istoricul vulpei cetim într’o fâiă 
germană următorele: După lupta dela Ko- 
nigrâtz s’a întâmplat, că unui soldat ger
man, rănit cine scie cum, i-a suooes de-a 
prins prin pădure o vulps. S’a decis să 
dreseze animalul. I-a pus la gât o pantă 
de metal ou insoripția de mai sus și a 
dus’o ou sine în Berlin. Vulpea insă n’a 
arătat mare apleoare de a-se domestioi și 
după un an se refugia în pădure. Aoâstă 
a fost vulpea, pe oare a pușoat’o aoum 
respectivul pădurar. E de însemnat, oă 
vulpea a rătăcit ca la 30 de ani prin pă
durile din jurul Berlinului fără oa să o fi 
putut pușca ori prinde oineva pănă aoum. 
Cum stăm însă cu statistica, oare cțice, oă 
vulpile vețueso numai 13—15 ani? Aoâstă 
vulpe de sigur va fi un Mathusalem între 
vulpi!

*) Domnii, cari au primit liste de co
lectare și nu le-au retrimis, sunt rugați ul- 
tima-âră, să ni-le retrimită, ou sâu fără 
resultat.

Proprietar: Di».

Redactor responsabil:
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CmpsibS Sa bcrss don Hâ'iiena»

Din 26 Noemvre 1896.
Renta ung. de aur 4% .... 122.25
Renta de corone ung. 4% . . • 99.10
Itopr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 122.20
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/î% 101.—
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.50
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 97.40
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.15
Imprum. ung. cu premii . . . . 151.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 136.75
Renta de hârtie au.str.................... 101.25
Renta de argint austr.......................... 101.20
Renta de aur austr. ..... 122.60
LosurI din 1860 ......................... 142.75
Acții de ale Băncei austro-ungară. 936.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 400.50 

■ Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 363.50
Napoleondori........................  . 9.52
Mărci imperiale germane . . . 58.82y2
London vista....................................119.85
Paris viata ,.................................. 47.4772
Rente de cordna austr. 4%. • • 100.90
Note italiene.................................. 46 10

Csaspsisîi pistei
Din 27 Noemvre 1896.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

9.47 Vend. 9.50
9.43 Vend. 9.46
9.51 Vend. 9.54
5.61 Vend. 5.64

126.- Vend.
58.30 Vend. 58 80
—.— Vend. —.—

Nr. 16445—1896.

Guaeurd
Pentru împărtășirea acelor, cari 

studieză cu atipendul anual de 400fl 
din fundațiunea Josef Wehlma- 
cher se escrie prin acesta concurs.

Reflectanții au ca se documen
teze :

1. Că denșii sunt din Transil
vania, și anume din părțile „monar- 
chiei austr o-un gar e cari îna
inte de uniunea cu regatul Ungariei, 
politice au format „marele prin
cipat Transilvania41.

2. Că sunt săraci, i. e , că atât 
ei cât și părinții lor nu posed avere.

3. Că ’șî percurg studiile cu di- 
ligință și cu sporiu bun. Stipendiul 
se solvesce la cassa orășenescă în 
luna lui Februarie și Septemvre al 
fiă-cărui an în rate semi-anuale, de- 
cursive de câte 200 fl., și anume 
pănă la solvirea legală a studiilor.

Reflectanții au de a-șî ascerne 
petițiunile proveejute cu timbru de 
50 cr., pănă în 2 Decemvre a. c., 
la (5ra 1 la prânz acestui magistrat.

Brașov, 14 Nov. 1896. 
1110,3—3 Magistratul orășenesc.

PUBLICAȚIE
se deschide a XIX.

LOTERIE REG. UNG. A STATULUI DE BINEFACERE,
a cărei venit curat în urma decisiunei Maiestăței Sale c. r. apostolice din 4 
Octomvre a. c. se va împărți 7io : 1) fondului ce se va crea peutru ajutorarea 
amploiaților de stat lipsiți, văduvelor și orfanilor; 2) Asilu „Stefaniei“ în Kezdi- 
Vâsârhely; 3) Primul Asii de copii în Budapesta; 4) Mensa academică din Olușiu; 
5) Reuniunea pentru Colonia Copiilor în timpul feriilor; 6) Reuniunea Crucei 
albe; 7) Spitalului ce se va înființa la Cirkvencina; 8) Reuniunea pentru gră
dini de copii în Budapesta. Cu 720 se va împărtăși: 9) Reuniunea Spitalului 
Elisabeth din Budapesta; 10) Casa Orfanilor din Gyornâdorvâros; 11) Casa or
fanilor din Nagyvârad și 12) bucătăria poporală din al VII-lea cerc Budapesta.

Loteria acâsta are câștiguri 3282 și după planul loteriei representă suma 
de 100,000 ffl. și anume:

1
1
1
1
1
1

Tragerea loteriei va fi în 28 Decemvre 1896. 1 los
LosurI se pot căpăta la: Direcția Loteriei în Budapesta

Câștig principal
71

Câștig
77

71

n 

n 
n 
n
v

cu fl. 60,000) ® 2 Cășt. ă fl. 2000
n n 15,000 05 

tJD
Q 4 Y) 71 71 1000

n 10,000 Q 20 n 71 77 500
n 5000 ’ a 0 50 77 7) n 100
71 fl 4000

co
X) X 200 7? Y) 77 50

n r 3000 fl
•r-<

$ 3000 n 7? 71 10
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de 

persân.

Tren
accel.

Tren 
deTren 

mixt, porsân.

I
10-
8.30

11.21
1.33
3.42'
3.58
4.38
620
5.43
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
1.18
1.34
2.13
2.32
3.04
3.40
4.03
5.34
6.12

I 6.41
716
8.-

4.40
5.10

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

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

11.40
11.55

I

5.10
8.00

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32'
8.21
8.40'
9.09

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
8 30

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
2.17
2 52
4 45

“5.39
6.08
6.19
6.57
7.30

Direcția Loteriei reg. ung.

costă 2 fi- v. a.
— la tote ofioiile 

de loterie, sare, și la cele mai multe oficii poștale „Mercur“ în Viena. și la or
ganele încredințate cu vendarea losurilor în orașe și comune mai însemnate. 

Budapesta, 4 Octomvre 1896.
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biocarii ainuâ anuncsu maă madt 
de odată se face scădement, 
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se face maâ de maaSte-orf.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


