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„Gaseta-* iese în flâ-care Ji,
ÂDonamenîe jemrn Anstio-Unîarta: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru Eomânia si străinătaw: 
Pe un an 40 frânai, pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 fronol. 

8c prenumără la tdte oficiale 
poștale din întru și din atară 

și la dd. colectori.
Arămiul nenîrn Brascy 

admînîfltratiunea, piața maro, 
Tfirgnl Inului Nr. 30 U etagiu 
I.: pe un an 10 ti., pe șâse 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 5Q ar. 
Cu dusui m casă: Pa un an 
12 îl., pe 6 luni 6 fl.< pe wei luni 
3 fi. Un. osempiar 5 cr. v. a. 
adu 15 nani. Atât abonamen
tele aât și inscrțiunile aunc 

a sa plăti Înainte.

Nr. m Brașov, Joi 19 (31) Becemvre

Le e rușine!
Am amintit erî una din apari- 

țiumile caracteristice ale nouei fase, 
în care a intrat sistemul de urmă
rire practicat de guvernul unguresc 
în contra nostră și a partidului nos
tru național.

Astăzi voim se punem în evi
dență altă aparițiune tot așa de ca
racteristică și semnificativă. Foile 
ungurescî observă cea mai adencă 
tăcere față cu isprăvile organelor 
polițienesc! dela Brașov, Sibiiu, Se
beș, Seliște, făcute pe basa celei mai 
nouă ordinațiunl reservate a minis
trului de interne Perczel.

Altă-dată pressa ungurăscă făcea 
mare sgomot și din cel mai mic 
cas de urmărire a pretinșilor agita
tor! români, și guvernul era lăudat 
seu cel puțin era aprobat de cătră 
pressa șovinistă, pentru-că „făcea să 
se simță puterea statului maghiar" 
prin „energica" sa procedere. Acum 
cțiarele ungurescî tac și numai din 
când în când înregistreză printre 
noutățile cjilei cu câte-va rendurl 
câte-o sentință dintre cele multe, cu 
cari se ilustreză justiția maghiară la 
încheierea primului mileniu.

Astfel foile unguresc!, cu puține 
escepțiung n’au luat nici măcar o 
mică notiță despre urmărirea băr
baților noștri pentru întrunirile elec
torale, ce le-au ținut, oi! au voit să 

3 țină astă-tbmnă.
Ce însemnă acesta? Este bre 

și față cu cașul din cestiune purta
rea passivă a foilor unguresc! resul- 
tatul unei tactice precalculate, ori 
că are altă noimă? Căci bine tre- 
bue să notăm, că în adevăr de-un 
timp mai îndelungat încoce pressa 
maghiară și-a. schimbat tactica ei 
față cu noi Românii și a adoptat 
un sistem de reticență, mărginen- 
dn-se la publicarea câte unei cores
pondențe datate din Ardeal, în care 
se depunță de ordinar Românii și se 
ațiță focul presupuselor neînțelegeri 
și desbmări dintre ei.

E tactica, ce s’a Introdus cam 
de pe când și-a început activitatea 
așa efisa secțiă pentru naționalități, 
înființată pe lângă biuroul minis- 
trului-președinte sub conducerea fai
mosului Jeszenszky.

Iu cașul de față însă nu este 
nici acăstă tactică ce a determinat 
reserva aprbpe absolută a pressei 
unguresc!, ci este consciința flagran
tei călcări de constituțiune, ce se 
comite; este un bre-care simț de 
rușine, ce totuși pare că a cuprins 
pe șoviniștl, cu tot cinismul lor, în 
fața faptului revoltător a sugrumă- 
rei libertății de întrunire a alegă
torilor.

Le e rușine și trebue se le fiă 
rușine de ceea ce se petrece aici 
sub egida lui Banffy-Perczel și de 
aceea preferă, a tăce, pentru-că în 
fond guvernamentalii, ca și oposi- 
ționalii, sunt în deplin acord cu 
acești șefi ai absolutismului ungu
resc când e vorba de noi Românii, 
și sbiciuesc acest absolutism numai 
când se tractăză de a lua în apă
rare pe ai lor față cu violența celor 
dela putere.

Ca să vină însă pressa maghiară 
și să aprobe, ori să laude chiar pe 
față măsurile luate în contra celor 
ce au usat de îndreptățirea lor ca 
alegători, totuși nu le dă mâna, pen
tru-că s’ar mai găsi pbte între ceti
torii lor Maghiari și de aceia, cari 
să esclame: acesta e totuși prea 
mult !

Nota caracteristică a situațiunei 
de ac|I este tocmai acăstă stare de 
sclăviă morală, în care au băgat 
pressa maghiară nedreptele și neu
manele nisuințe, de-a distruge nai 
ționalitatea nbstră,

Etă de ce lupta pressei ma
ghiare oposiționale contra absolu
tismului parlamentar unguresc nu 
va ave și nu pbte avă succes, căci 
hidra absolutismului numai printr’o 
luptă comună a tuturor popbrelor 
statului, sub stindardul libertății și 
a egalității perfecte, se pbte nimici.

Dintre convocătorii cluburilor nbstre elec
torale a mai fost osîndit (filele acestea d-1 ad- 
vooat Dionisiu Homan din Mediaș, va să cjioă 
totdinir’un oraș săsesc. D-sa a convocat adu
narea alegătorilor români din oerourile Me
diaș, Sighișăra, Gohalm și Agnita. Aduna
rea s’a și ținut la timpul său în Mediaș, 
fiind dinainte anunțată la polițiă în totă 
regula. Gu tdte acestea oăpitanul poliției 
a condamnat pe convooator la 30 fl. amendă. 
Contra acestei condamnări, după oum ’i-se 
anunță „Tribunei", d-1 Roman s’a hotărît 
a nu mai înainta recurs, fiind-oă starea să
nătății d-sale îl silesoe a se feri de irita
ți uni.

Rusia și biserica română din 
Macedonia.

Vorbind despre cestiunile bise
ricesc! atât de actuale în Peninsula- 
balcanică, cfiarul „Miinchener Neueste 
Nachrichten" arată, că Rusia a cău
tat totdâuna se se folosăscă de ces- 
tiunea bisericbscă pentru promovarea 
intereselor sale în țările balcanice. In 
deosebi cțiarul bavarez arată, că îna
inte cu un pătrar de veac Rusia spri
jinea smulgerea deosebitelor popbre 
ortodoxe din Imperiul turcesc de sub 
autoritatea patnarchiei din Constan- 
tinopole, pe când de present, avend 
prospecte de a aduce cu totul acăstă 
patriarchie sub influința sa, combate 
din răsputeri tbte nisuințele de eman
cipare bisericbscă ale poporelor ne
slavice, și în deosebi ale Români
lor macedoneni. Față de cestiunea 
episcopatului din Uskiib și a metro- 
tropolitului Antim, cjiarul în cestiune 
se esprimă astfel:

„Ori și ce metropolit nou, oare nu 
este Slav, este un ghimpe în ochii Rusiei, 
deoreoe cu fiă-care arohiereu neslav se 
pote micșora majoritatea slavică din sino
dul din Țărigrad, care are să alâgă pe pa- 
triarchul. Din causa acăsta este ușor de 
esplicat, că instituirea unui episcop greoo- 
român în Uskiib și mai cu sâmă reou- 
nosoerea naționalității române în Macedo
nia și instituirea unui episcop maoedo-ro- 
mân nu pot fi de loo pe placul Rușilor.

Din causa aoâsta ei au și protesta 
atât la Portă, cât și la patriarch. In acăstă 
cestiune Pdrta s’a arătat ou mult mai ohib- 
suită oa șeful bisericei din Fanar. Ea soie, 
oe însemnâză a avă pe partea sa, în oas 
de nevoiă, pe oei 600,000 Români rnaoe- 
donenl, și oă metropolitul acestora nu va 
pute fi câștigat așa ușor pentru crearea de 
deposits de arme rusesol și pentru aduna
rea cetelor de insurgenți, așa de bine fo
losiți de diplomația rusâsoă. Patriarchului 
ecumenic însă nu-i prea vine la socotelă, 
ca o parte așa de însemnată a Creștinilor 
ortodocși din Peninsula-balcanică eă nu-i 
mai reoundscă autoritatea, deoât formal, 
având de adevăratul lor șef bisericeso pe 
metropolitul lor național. Afară de aoeea 
prelatului grec îi oade greu, că Porta re- 
ounăsoe în Maoedonia, pe lângă naționali
tatea grecesoă și bulgărâsoă, și pe cea ro
mână, deoreoe tocmai în Sudul aoestei pro- 
vinoii, la marginile Greciei, trăesc atâția 
Români, oarl cam împedeoă aspirațiunile 
Greciei asupra Maoedoniei, aspirațiunl ba- 
sate toomai pe principiul național.

Pârta nu va oeda de astă-dată dorin
țelor și pretensiunilor rusesol și serbesol. 
Ea a întărit pe metropolitul român Antim, 
biserica românăsoă din Stambul este deja 
sfințită și Antim a și oelebrat într’ensa ser- 
vioiul d-cjeesc în limba română. Amenința
rea cu esoomunioare din partea patriar
chului, cam greu se va pune în îndeplinire, 
și la oașul extrem răspunsul va fi o schismă 
(desfaoere) a Românilor macedoneni, ase
menea celei bulgăresol. Pe noul episoop din 
Uskiib, Ambrosiu, ales de Grecomanl (Ro
mâni și Greci) îl sprijinesce atât Pârta, 
oât și Fanarul, și astfel Rusia nu va avă 
înoătrău, oi va trebui în oele din urmă se 
recunâsoă faptele împlinite. — De-altfel 
acestea sunt resultatele nisuințelor și silin
țelor de-o jumătate de veao ale Românilor 
macedoneni, oarl în anii din urmă au fost 
sprijiniți sistematic și în mod rațional de 
conaționalii lor de peste Dunăre".

CRONICA POMTICÂ.
— 18 (30) Decemvre.

O soire nu prea îmbucurătore pentru 
contribuabilii monarohiei nostre avem ărășl

FOILETONUL „GAZ. TRANS." este ces mai însemnată dintre instalațiu- 
niie europene pentru iluminarea unui sin
gur edificiu. Este de amintit, oă d’ua și 
ndptea patrolăză pe coperișul palatului 
sentinele, detașate din garda palatului, oarl 
păzeso oa să nu se întâmple vre-un foc în 
părțile de sus ale loeuinței împărătesei. Și 
copiii împăratului sunt duși câte-odată ârna, 
când este timpul frumos, oa să se primble 
pe coperiș.

Bucătăria ourții se află în subsolul 
palatului. Ea este condusă de un măiestru 
de bucătărie, apoi de câte un șef de bu
cătărie german și francez, sub cari se află 
un număr ore-oare de bucătari și bucătă
rese. La serbările mari de curte, oarl se în
tâmplă mai cu sâmă erna, presonalul de 
buoătăriă se mai îamulțesce ou cel din 
Potsdam. împăratul Wilhelm II a fost pri
mul domnitor prusian, oare a cercetat în 
persână bucătăria, sub oonduoerea mareșa
lului său de curte, și a Inspectat tdte lo- 
oalitățile ei. Se înțelege însă, că niol îm
păratul, nici împerătâsa nu se amestecă iu 
detaliurile bucătăriei; ba administrația bu
cătăriei este așa de independentă, încât tot

aranjamentul rămâne în grija conducători
lor ei și împăratul plătesce pentru sine, 
familia sa și suită o suma hotărîtă, în pro- 
porțiune ou numărul covertelor. Pentru 
prânej. se plătesoe de obicaid 7*/2 mărol de 
ouvertă. La ooasiunl festive se soootesoe 
cuverta ou 20, 24, 30 mărci și chiar mai 
sus. Menu-ul (lista de bucate) pentru prânej 
și cină îl esaminâzâ împărătâsa, schimbă oe 
nu-i oonvine și se consultă ou măiestrul do 
buoătărie despre buoatele, ce au să se pre- 
gătâsoă în (jilele următâre. Când e vorba 
de vre-o festivitate mai mare de ourte, 
măiestrul de bucătăriă împreună ou oei doi 
șefî, compun diferite proieote de menu-url, 
pe cari le înaintâză mareșalului de curte. 
Acesta presintă împăratului proieotele ou 
esplioările neoesare, și împăratul alege oe 
’i-se pare mai potrivit și hotăresce me
nu-ul pentru festivitatea respeotivă. Buoa
tele favorite ale împăratului sunt ou deo
sebire fripturile de vită; ou deosebire muș- 
ohiul de vită fert în aburi (la tigaie) îi 
plaoe fârte mult. Afară de aoeea îi plao 
pesoii și stridiile, precum și supa limpede 
ou orez, macarâne, bucățele de carne eto.

Debre-ce din buoătăriă împărătesoă, 
afară de familia împăratului, se alimentăză 
o mulțime de persone din suită, damele de 
ourte, adjutanții, precum și numărosa ser- 
vitorime, se înțelege, oă în' aoestă buoă
tărie se întrebuințeză în fiă-care (ji oan- 
tirățl însemnate de alimente. Carnea se li- 
ferăză în fiă-care (ji de diferiții măoelarl 
de ourte. Pânea o literăză mai mulțl bru
tari. Cu deosebire se mânânoă la ourte 
jimble oopte bine, a căror ooje se delătură 
pe jumătate ou un fel de răpăitori.

Despre garderoba împărătesoă spune 
Klaussmann următârele : Unui din servitorii 
mai veohl ai împăratului servesoe ca gar
derobier. Funoțiunea acestui servitor nu 
este nici deoum ușoră, de ore-oe puțini îșl 
pot faoe ideie de mărimea garderobei îm
părătesei. Trebue să ne aducem aminte 
însă, că împăratul posede uniformele tutu
ror regimentelor armatei prusiene, că pen
tru aoeste uniforme sunt de lipsă o sume
denia de bonete, coifuri, oiacăurl, epolete? 
săbii și ouirase, și mai departe că sunt 
uniforme de infanterie, artilerie, de husari, 
ulanl, dragonl, ouirasirl, uniforme ale regi-

Traiul la curtea din Berlin.
Scriitorul german Oskar Klaussmann 

a publicat înainte cu câte-va luni o carte 
ilustrată, în oare se ocupă cu modul de 
viață al familiei imperiale germane. Cartea 
asăsta sohițeză în 16 oapitole diferite ma
terii, ca: Locuința familiei împărătesei, — 
masa împăratului, — copiii împăratului, — 
garderoba impărătăsoă, — grajdurile împă
rătesei, — o de lucru a împăratului, —
esoursiunl și călătorii, — oeremonialul la 
curte, etc. Credem, oă unele din aoeste 
materii vor fi de interes și pentru cetitorii 
noștri, eu atât mai mult, căci despre îm
păratul german se vorbesce apropo în fiă- 
care efi Ș* astfel ne luăm voie a estrage 
din numita curte următorele ;

Palatul împărăteeo diu Berlin este lu
minat de present cu lumină eleotrică. Nu
mai pentru sălile festive sunt întrebuințate 
aprope 2C00 lampe incandescente, dintre cari 
1100 vin pe vestita sală albă. Instalațiunea 
electrică dela palatul împărătesc din Berlin
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de înregistrat. Se <Țoe, că celor două gu
verne ale monarohiei li-se vor cere de o- 
camdată 30 milione flor. pentru procura
rea de tunuri cu repetițiă. Acâstă sumă 
însă nu representă nici jumătate din colo
sala sumă, oe-o reolamă aprovisionarea în- 
tregei artilerii ou astfel de tunuri. Aoâstă 
reformă a artileriei privesoe numai armata 
comună. Honvecjimea de-ooamdată nu e 
luată în oombinațiă.

*
„Koln. Ztg.“ confirmă soirea, oă îm

păratul Wilhelm al Germaniei a primit 
invitarea Majestății Sale, de a asista în 
vara viitdre la marile manevre din Unga
ria. După manevre împăratul german va 
ceroeta și Budapesta. Aducând aoâstă soire, 
„Koln. Ztg.“ faoe următdrea observare ca
racteristică: „Aoâstă visită a împăratului 
Wilhelm trebue considerată, fără îndoâlă, 
oa o deosebită distinoțiune pentru Maghiari, 
sprijinul probat al triplei alianțe*. Nu este 
prima-oră, oă „Koln. Ztg.“ faoe asemenea 
oomplimente Ungariei. Totul este numai o 
taotioă politică.

„Times" despre Românii macedoneni.
Piarul „Times* dela 23 Dec. c. 

publică o interesantă corespondență 
din Constantinopol privitor la cestiu- 
nea Metropoliei române din impe
riul otoman. Stă ce i-se scrie claru
lui engles din capitala Turciei;

„O cestiune veche, care pănă aoum a 
atras puțin atențiunea, a apărut săptămâna 
acâsta într’o fașă nouă, oare tinde să-i mă- 
râsoă importanța și să deștepte un interes 
general. De 46°e sâu doi-spre-ejece ani Cu
țovlahii din Macedonia, Epir și Albania, 
oarl, după socotâla lor însumâză vr’o 
850,000, au asediat patriarchatul ortodox 
din Constantinopol, cerându-i să le dea epis- 
copi români și biserici în cari slujba să se 
facă in românesce. Aoum o jumătate de veac, 
Valachii, cari locueso la sudul Baloanilor 
nu dedeau semne de vr’o consoiință națio
nală. IneoațI în massa raialelor ortodoxe, 
erau interesanțl pentru etnologiștl, dâr tre- 
oeau neounoscuți pentru lumea politioă, ei 
nefiind interesanțl decât pentru Greoia, 
oare nu avea nici un interes eă-i puie în 
evidență. In fapt, scopul Greoilor era să 
eleniseze pe Valahi, și pănă la ore-oare 
punot au și reușit.

„De oând însă s’a contsituit regatul 
României, treptat s’a desvoltat în Valahi 
consoiință națională sub influența stimu
lantă a agențiilor românesc!, și de mai 
mulțl ani au cerut patriarchatului, să-i recu- 
nâscă ca o comunitate deosebită de marea 
turmă a raialelor ortodoxe. Dâr urechea Fa
narului nu se înclina spre rugăoiunea Cu
țovlahilor; ortodoxia, temperisa și Gre
cia îșl îndoia sforțările oa să-i eliniseze. 
In 1892, Valahii au trimis o delegație de 

oâte-va <Țle a ®?it 0 iradea 
conexiune cu reformele, a

șâse membri, ca să presinte o petițiă Sul
tanului pentru a-i reoundsoe oa o comu
nitate separată și să-și repete cererile la 
Fanar. Acum
imperiala, care in 
recunoscut un statut al Valahilor, egal — 
deși deosebit — ou aoela al raialelor or
todoxe în genere.

„Acest suooeB, împreunat ou acel al 
Sârbilor, oerl au stors dela patriaroh nu
mirea unui episoop serbeso la 13skub, a 
încurajat pe delegații Valahi, aoum reduși 
la patru, de-a înceroa o lovitură de stat 
pentru a realisa aspirațiile lor eolesiastice. 
Înarmați cu depline puteri dela vr’o 7000 de 
conaționali, au ales de metropolit al Români
lor pe Aniimos, pănă aoum episcop în Ma- 
sembria. Imediat s’a presentat marelui Vi
zir cerere pentru recundscerea noului epis
oop și Vizirul, prin ministrul justiției, a 
trimis’o patriarchului.

„Pănă aoum n’a venit niol un răs
puns, dâr se orede în cercurile bine infor
mate, că patriarchul și Sinodul său îșl vor 
menține politica de-a ignora pe Valahi, 
căci recundscerea lor oa o entitate națio
nală ar ofensa grav pe Greoia, pe Serbia, 
pe Rusia și pe massa generală ortodoxă 
din stăpânirile otomane. In cașul, în oare 
patriarohul ar refusa să reounâscă episco
patul româneso, este greu de descoperit 
altă soluțiune din aotuala încurcătură, de- 
oât despărțirea Cuțovlahilor de autoritatea 
Fanarului și stabilirea independenței lor, 
cum au făout Bulgarii mai ’nainte.

„Afaoerea este cu atât mai delioată, 
cu cât guvernul româneso susține cererea 
delegâților Valahi pentru reounosoerea lui 
Antimos de metropolit al Românilor. Părta 
înclină să asculte cererile diplomației române 
in astă privință, fiind-oă Cuțovlahii înscriu 
pe stâgul lor politic: lealitate față de Sul
tan, și tot este ceva să ai mai mult de-ju- 
mătate de milion de nemusulmani în Ma
cedonia, oarl nu fac causă comună cu Gre
oii, Sârbii și Bulgarii, cari aceștia ar goni 
pe Turei din acâstă țâră și ar lăsa bietei 
Europe să arangeze propriile lor rivalități. 
Practic însă, lealitatea Valahilor nu va 
sluji materialioesoe interesele hamidiane în 
peninsulă. Trebue să mai menționăm, că 
prelatul Antim a fost altă-dată membru al 
Sf. Sinod al patriarohatului din Fanar și 
oă este un om ou o inteligență, și ou un 
caracter tare“.

SCIRILE DILEL
— 18 (30) Decemvre.

•J- Vasile P. Sassu. Din Brăila pri
mim prin firul telegrufio trista soire, că va
lorosul comerciant și membru al Senatului 
român, Vasile P. Sassu, nu mai este între 
oei vii. (Telegrama a fost dată din Brăila 
astăcjl, MerourI, în 18 v. la 7 âre 50 mi
nute a. m.) — Vasile P. Sassu, de nascere 
din Săoele, a fost unul din aoei vrednici 

ardeleni, cari trecând în Țâra românâsoă, 
ni-au făout cinste prin purtarea lor în 
viâța publioă și* privată. Decedatul, după 
stabilirea sa în România, s’a dedioat oomer- 
ciului, în deosebi în timpul din urmă oo- 
merciului cu cereale. Prin aotivitatea sa, 
prin istețimea și onestitatea sa, V. P. Sassu 
și-a câștigat un nume din oele mai respec
tate între oomercianții brăilenl, așa încât 
oonoetățenii săi îl distinseră în mai multe 
rânduri, alegându-1 în funoțiunl publice 
dintre oele mai onorifiioe. In anii din urmă 
dânsul fu ales ca senator din partea ora
șului Brăila, făcând parte din partidul li
beral. V. P. Sassu s’a distins și ca om de 
inimă, care a dat tot-dâuna suoursul său 
la ori și ce întreprindere menită spre bi
nele obșteso și în deosebi spre ajutorarea 
oelor lipsiți. Așa de un șir de ani dânsul 
a funoționat cu un zel deosebit oa preșe
dinte al societății pentru ajutorarea șoola- 
rilor săraci din Brăila. Mult regretatul ră
posat a fost tot-odată unul din aoei puțini 
ardeleni, cari ajungând în România Ja bu
năstare materială, n'au dat uitării pe oei 
de acasă, oi i-au ajutat în năcazurile lor 
și în lupta pentru esistența națională. In 
deosebi pentru bieerioa și șoâla din co
muna sa natală Satulung (Bis. veohiă) V. 
P. Sassu are merite neperitâre. — In V. 
P. Sassu fâia nâstră perde pe unul din 
sprijinitorii săi cei mai oălduroșl. — înmor
mântarea defunotului, după oum ni-se tele
grafâză, va fi poimâne, Vineri, în 20 1. o.

— o —
Jubileul de 50 de ani ca abonent al 

„Gazetei Transilvaniei14. Venerabilul preot 
român din Chirileu, Isaia Moldovan, împli- 
nesoe la 1 Ianuarie viitor 50 de ani, de 
când aboneză fără întrerupere „Gazeta 
Transilvaniei14. Despre aoest vechia și sti
mat abonent al nostru primim acjl îmbu- 
ourătorea soire că, deși în etate de 78 de 
ani, e voinio și sănătos. Aduoem vestea 
acâsta plăcută la ounosoința cetitorilor noș
tri, oărora le vom comunica în numărul de 
Dumineca viitâre interesante amănunte din 
viâța d-lui Isaia Moldovan, frate eu mult 
regretatul Vasilie Moldovan, prefectul de 
legiune în 1848—49.

— o—
Ultima prelegere publică în ciclul 

acesta se va ținâ Dumineoă în 22 Deeem- 
vre v. a. o. la ârele 4 p. m. de d 1 parooh 
al bisericei Sf. Nicolae: Dr. Vasilie Saftu, 
ou tema „Păreri diferite despre desvoltarea 
inteligența*.

— o—
Guvernul în contra religiei creștine. 

Nimio nu pote dovedi mai mult atitudinea 
dușmănâsoă a guvernului unguresc țață cu 
biserica oreștină, oa următorul oas, pe 
care-1 oomunică „Alkotmâny14 : In comuna 
Babarcz s’a înființat o societate de lectură 
oatolică. Intr’un paragraf al statutelor aoes- 
tei societăți se <Ț°ea: «Toți acei membri 
ai societății, cari ar comite crime în contra 
religiei și a patriei, sunt a se eschide din 

sînul societății14. înaintate fiind statutele 
guvernului pentru aprobare, aoesta le-a și 
aprobat, însă din paragraful citat mai sus, 
în ministeriul de interne s’a șters cuvăntul 
de „religiă*. Faptul aoesta, în adevăr, e 
fârte semifioativ, căci el dovedesce în mo
dul oel mai oonvingător, că înaintea gu 
vernului actual sunt permise agitațiunile și 
ataourile oontra religiei și a biserioei oreș- 
tine, pe care el însu-șl nu le respeotă oât 
mai puțin.

Piese de 
bate pănă

obiectelor 
ale căii

—o—
Bani noi se vor bate în anul viitor 

mai întâitt 200,000 piese de aur da oâte 10 
corone în aoelașl timo se vor bate și piese 
de aur de câte 20 de oorâne. 
aur de oâte 20 oorâne se vor 
la finea acului viitor 770,000.

—o—
JExpedarea cu trenul a 

prețiose pe liniile austro-ungare 
ferate, după oum se vede, nu este nici de- 
oum sigură. Astfel, de esemplu, ni-se spune, 
oă D-na Maria de Pruncul a predat (jâele 
treoute un oofer bine pachetat biuroului de 
expedițiunl a d-lui Aronsohn din loo, cu 
menirea de-a fi espedat în Gura-Humora 
din Bucovina pentru o fiioă a d-sale. Co- 
ferul a și fost expedat prin Ungaria și 
Galiția spre Bucovina, dâr după oe a sosit la 
destinațiune, s’a aflat, că lipsea din el o 
tavă de argint. Asemeni oasurl sunt fârte 
oaraoteristioe. Dâcă e cu putință, oa 
dintr’un oofer bine pachetat să se fure în 
decursul transportărei așa de pe ales și 
fără a se da de urma hoțului, atunol unde 
mai rămâne înorederea publioului ?

— o —
Darurile de Crăciun ale Țarului. Din 

Kopenhaga se telegrafâză: Curierul Țaru
lui, sublocotenentul Koller, a sosit aci ou 
diferite daruri interesente de Crăoiun; Ța
rul trimise regelui Cristian o bundă din 
blană de vulpe, reginei Luiza bijuterii da 
mărgăritare, prințului Carol și prinoesei 
Maud 24 tacâmuri de aur, âr celorlalți 
memnri din familiă diferite obiecte scumoe.X. /

fotografii eto. Cu ocasiunea acâsta Țarul 
nu șl-a uitat niol de Negusul Menelik, re
gele Abisiniei. Aceștuia, după cum se te
legrafâză din Petersburg, Țarul îi trimise 
ca dar de Crăciun o coleGțiune de instru
mente musioale, un clavir și alte de aceste.

— o—
Falsificatori de bani. In 24 Deo. n. o. 

Sergentul de gendarml din Berzova a prins 
în comuna Dumbrăvița din comitatul Ara
dului o bandă falsifieătore de bani, oonstă- 
tătâre din trei membri. Unul dintre aceștia 
era Curba George, care încă de astă-primă- 
vară era urmărit pentru falsificarea de 
bani. Curba însă, după oe a vagabundat 
mai mult timp prin comitatul Timișului și 
Torontalului, s’a întors în Dumbrăvița, 
unde îșl continua meseria travestit în ohip 
de țigan, având ca oompaniștl pe Aradi 
Pâter, fost gendarm și actualmente comer
ciant în Dumbrăvița, și pe Stepanek Va-

montelor de gardă de tâte armele și în 
fine uniforme de marină. împăratul însă 
este și proprietar al mai multor regimente 
din țările oelelalte germane, precum și a 
unor regimente de infanteria și de cava
lerie din Austria, Rusia, Svedia, Anglia, 
Italia etc.; mai departe este admirai al 
flotei englese și al celei svediene, — și pen
tru fiă-care regiment, al cărui proprietar 
este, se înțelege, că trebue să aibă uni
forma oorăspuncjâtâre. Numai uniformele 
străine ooupă două odăi, ai oăror păreți 
sunt garnisiți cu dulapuri. Pentru între
buințarea obiolnuită împăratul are uniforma 
mare de general și de admirai, uniforme 
pentru gala mioă, preoum și diferite garni
turi de bluse. Pe lângă aoestea vin uni
formele de vânat ale împăratului, unifor
mele de vâslit, costume civile pentru vară 
și ernă, costume pentru lawn — tennis, 
precum și pălăriile, mănușile și bastonele 
potrivite pentru tâte aceste costume; după 
aceea albiturile împăratului și o Bumedenie 
de oravate, manșete, aoe de cravată, inele, 
butonl de manșete etc,, oare ocupă mai 
multe dulapuri. Cu greu se va găsi un 
magazin de uniforme și de costume așa de 

bine garnisit, ca garderoba împărătâscă. 
De garderoba împărătâscă se țin în- 

oât-va și ordinele sâu deoorațiunile. Valo- 
rea diferitelor ordine interne și esterne, 
pe care le posede împăratul german, se 
urcă la suma de un milion de mărol. Or
dinele acestea bb păstrâză în tresorurl (oa- 
sete de fer) și ou supraveghierea lor este 
însărcinat un funcționar special, de obioeiO. 
un consiler intim de curte. Când împăra
tul se află în călătoria, casetele cele grele 
cu ordine îl însoțesc sub supravegherea 
unor funcționari denumiți de mareșalul 
de ourte.

Garderoba împărătesei nu este nici pe 
departe așa de mare oa a împăratului, de- 
âre-oe diferitele piese diu acâstă garderobă 
se reînoeso în continuu. A păstra mai 
multă vreme hainele împărătesei n’ar avă 
niol un înțeles, dedre-ce s’ar inveohi și 
ar eși din modă. Numărul veștmintelor, pe 
oarl le întrebuințâză împărătâsa în decur
sul unui an, nu se pote floss. Costume de 
casă și de promenadă întrebuințâză împă- 
rătâsa puține, deâre-oe este forte eoouâmă. 
Dimpotrivă toiletele de paradă, cari se în
trebuințâză la diferitele festivități, sunt 

fdrte numerose și fdrte scumpe. Când d. e. 
este o cununiă în familia împărătâsoă, îm
părătâsa îmbracă în cjilM® cât țin festivitățile, 
oâte 12 — 15 toilete nouă. De obiceiu împără
tâsa și princesele din familia împărătâsoă 
îmbracă hainele de gală o singură dată, și 
numai după-oe acestea sunt prefăcute, le 
mai ia cel mult pentru a doua oră. Ro
chiile de paradă sunt prevăcjute de obiceiu 
ou traine (șlepuri) prețidse, brodate ou fir 
de aur și de argint. De multe-orl prețul 
acestor traine se urcă pănă la 20 său chiar 
40 mii de mărci. împărătâsa șl-a făout un 
atelier propriu pentru confecționarea oos- 
tumelor de casă și de promenadă, precum 
și pentru modificarea unor toilete. In acest 
atelier sunt ocupate în continuu 10 —12 
croitorese sub oonduoerea unei dame de 
curte. Costumele de gală se luoră în ate
liere private, care socotesc numai pentru 
făcut 200—300 mărci. La toilete deosebite 
desenatorii atelierelor fao desenurl artistio 
esecutate și frumos colorate, care apoi se 
înaintâză prin personalul de curte împără
tesei spre aprobare. Proprietarii atelierelor 
și omenii lor nu vin nicl-când în personă 
în atingere ou împărătâsa. Comandele le 

face superiora damelor de ourte seu una 
din aceste dame. Măsura pentru haine o 
ia prima garderobieră de curte, care îngri- 
jesee și de probarea costumelor, precum 
și de eventualele modificări. Impărătâsa 
posede un număr însemnat de evantalii, 
dintre cari unele sunt de tot prețidse. Așa 
d. e. este unul făout din pene de coooș de 
munte, luate numai dela cocoșii împușcațl 
de împăratul, altele cu deseuurl prețidse, 
altele cu mărgărita re și pietri preți
dse eto.

La festivități mari împărătâsa se îm- 
podobesce de sus pănă jos ou felurite bri
liante, care de care mai frumos și mai pre
țios. Dintre nestimatele acestea, în preț de 
mai multe milidne, numai o parte sunt 
proprietatea împărătesei. Cele mai multe 
și oele mai prețidse sunt proprietatea vis
tieriei de ourte prusiene și se pun la dis- 
posițiune numai reginei. Dâcă more re
gina, său dâcă rămâne văduvă și looul ei 
îl ooupă altă regină, atunci juvaereie se 
înapoiază la vistierie, de unde le primesce 
regina cea nouă. Proprietate a împărătesei 
sunt numai acele juvaere, pe care le-a avut 
oa zestre, său oare le-a primit ca dar dela
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lie, care este un țăran ou bună stare ma- 
irială. Sergentul de gendarml făou o per- 
aisițiă domiciliară la cortul presupusului 
gan, unde află mașina de fabrioat bani și 
i„ ea formele de lut a pieselor de oâte 1 
?r6nă și de oâte 1 taler. In aoeste forme 
3 turna massa topită de plumb și astfel 
j fabricau banii. Să ’nțelege, cele mai 
mite din aoeste imitațiunl erau fdrte pri- 
îitive.

—o—
Locul nascerei lui Budlia. Intre fa- 

atioii loouitorl din India a făcut grozavă 
snsațiă soirea, că ou ooasiunea unor să- 
lăturl, ce se fac la Nepal, s’au găsit re- 
iquii, din care se pote oonstata looul naș- 
;erei lui Budha, îmtemeiătorul religiei 
mdhiste.

—o—
Rectificare. La „Ultime soiri" din 

îumărul de erl rândul 2 în loo de „minis
trul de esterne Scorțesou" să se oetăscă: 
fSioicescu11

Soiri mărunte din România. Vineri se 
za face alegerea Episoopului de Roman. 
3’a fixat definitiv candidatura P. S. S. Ar- 
ihierului Oalistrat Orlean.

— Pe Vineri e sorooit prooesul de 
aalumniă intentat „Voinței Naționale" de 
îătră Metropolitul Ghenadie. Aoesta era 
lotărît să se desiste; însă în fața articole- 
or agresive publioate de „Voința", va da 
curs prooesului.

— Corpurile Legiuitore, Curțile, tri
bunalele, școlile și tote autoritățile vor lua 
vaoanță Sâmbătă după amiac|I. Corpurile 
Legiuitore vor lua vaoanța pănă la 12 Ia
nuarie.

Dela comună.
Aetăc}! s’a făcut alegerea de funcțio

nari în posturile vacante comunale. Mem
brii representanței comunale s’au înfățișat 
în număr mare; au fost bine representațl 
și membrii români.

ȘediDța s’a deschis de cătră d-1 vioe- 
șpan dr. F. Jekel, care după lege are să 
presideze alegerile de funcționari comu
nali. D-sa a comunicat, că posturile prin
cipale vacante sunt: un senator în locul 
d-lui Hintz, oaie a fost ales deputat și pen
sionat, și un asesor la ofioiul orfanal orășenesc 
în locul răposatului Wilhelm Riemer.

D-1 viceșpan a accentuat activitatea 
rodnică a celui dintâiîî și a rostit frumose 
cuvinte în memoria regretatului Riemer, 
care a fost un funoționar zelos, vrednic și 
simpatic. Intre aprobările întregei aduuărl 
s’a enunciat să se esprime la protoool pă
rerea de rău pentru perderea acestui func
ționar, și să se comunice familiei condolența 
adunării. S’a procedat apoi la aotul alegerii 
și după ce s’au ales comisiile de candidare 
și de scrutiniu, ședința s’a suspendat.

La redesohidere d-1 vice-șpan a co
municat numele oelor, cari au fost admiși 
la oandidare, precum și cualificarea lor.

Au fost aleși apoi de adunare prin 
aclamație următorii : 

împăratul, dela. vre-o rudeniă, său chiar 
dels vre-un domnitor străin.

De multe ori la audiențe împăratul, 
din causa formalităților, este supus la o 
obosâ'.ă destul da mare. Anume nu arare
ori în decursul orelor da audiență, împă
ratul trebue să schimbe câte 6—7 oostume. 
D. e. dăcă fiul unui general de artilerie, 
care nu mai este în viăță, aduce în per- 
sonă împăratului ordinele avute de tatăl 
său, acesta nu va întârzia a îmbrăoa pen
tru audiența, care de ob’ceiu dureză numai 
câte-va minute, uniforma de artilerie, în 
onorea decedatului. Astfel într’un singur 
oâs împăratul trebue de multe ori să apară în 
oostum de artilerie, cavalerie infanterie și 
de admirai, după persona și posiția acelora, 
cărora s’a acordat audiența. Dăcă primesoe 
pe ambasadorii seu atașații militari ai sta
telor străine) îmbracă uniformele străine, 
său cel puțin îșl pune ordinele din țâra 
respectivă.

Va se cjică, a fi împărat, nu e lucru 
tocmai comod.

Idem.

La postul vacant de senator a fost 
ales vice-căpitanul polițienesc Iosif Litsken.

In postul vacant de assesor la oficiul 
ortanal fu ales Frid. Fabritius.

La postul de prim-vice-notar fu ales 
Gustav Hertel, âr la postul de al doilea 
vice notar Ludwig Kamner.

In locul d-lui Litsken fu ales vioe- 
oăpitan polițieneso prim oomisarul de po- 
lițiă Alexandru Szabd, âr în locul acestuia 
fu ales, la postul de prim-comisar de po- 
lițiă, al doilea oomisar Laurențiu Maximi
lian. In fine la postul al doilea de comisar 
la polițiă s’a ales Rudolf Bolesch.

Au fost așădâră alegerea acâsta o 
avansare pentru sus numiții funcționari co
munali.

■Din Senatul român.
Discusiunea asupra răspunsului la Mesagiu.

Ședința din 12 Decemvre v.
D-1 Petre Grădișteanu: Mesagiul ni s’a 

adus de cabinetul presidat de d-1 Sturdza, 
astăcjl avem un alt oabinet, tot liberal, dâr 
altfel oompus. E vorba dâr să se soiă în
tru cât Senatul urmeză a da încrederea sa 
actualului cabinet. Este necesar însă, ca 
acest Senat să complecteze răspunsul, oăol 
în urma celor întâmplațe nu se pâte ca să 
nu cuprindă în răspunsul său la Mesagiu și 
câte-va ouvinte privitdre la biserioă și la 
crisa prin oare a treout.

D-1 D. Sturdza esplică, că ministerul 
său s’a retras fiind-că a soootit oă prin re
tragerea sa se va potoli agitația nesănă- 
tâsă, care amenința a lua proporții periou- 
lose. Oratorul contestă, că ar fi divisiunl 
și desbinărl între liberali; de altmintrelî, 
aoesta se va dovedi prin ceea ce vom lu
cra ; se va vedâ atunci, că la noi, liberalii, 
un guvern se pote retrage și totodată pote 
da concursul său oabinetului, care i-a suc
cedat. (Aplause).

D-1 M. Skina cjiue, că țâra are drep
tul de a soi, dâoă este vorba numai da o 
schimbare de persâne său dâoă suntem și 
în fața unei schimbări de regim. Cuvintele 
d-lui Sturdza, dice oratorul, nu ue-au lă
murit în aoâstă privință. Chiar deolarațiunea 
noului guvern, oum că a fost chemat de 
M. S. Regele pentru a da o soluțiune pad- 
nioă cestiunilor pendinte, ar arăta, că gu
vernul precedent nu a fost capabil de a 
potoli spiritele, că era un guvern de pro- 
vocațiune, un gouvernement de combat... 
Senatul este dator numai decât să stabi- 
lesoă dâoă acordă încrederea sa noului gu
vern precum a acordat’o precedentului 
guvern.

D-1 Vizanti reproșâză d-lui Sohina, că 
voiesoe să bage zizaniă între guvernul tre
out și oel aotual. Pe cât timp acest oabi
net va urma calea indicată de programul 
liberal ored oă toți trebue să-l susținem.

D-1 colonel Obedeawu vorbesoe de ad
ministrația, pe care o ontică aspru, mai 
ales la țâră.

D-1 N. lonescu se pronunță pentru 
sistemul engles în materiă de răspuns în 
mesagiu; oestiunile de administrațiune nu 
sunt la locul lor în acâstă discuțiune, 
că d-1 Lascar Oatargiu, șeful partidului 
conservator, care dâud un concurs desin- 
teresat în soluțiunea cest'unei metropoli
tane a lucrat ea un adevărat patriot. Bine 
a făcut și guvernul și Sinodul, când au în
lesnit prin prudența lor rusolvirea oes- 
tiunei. (Aplause).

D-1 prim-ministru Aurelian cjio0- oă 
datoria de căpetenia a partidului liberal 
este da a desvolta pe cât se pâte institu- 
țiunile menite a consolida situațiunea eco
nomică a țării. Vorbind de casa rurală, d-1 
Aurelian arată, că densa va contribui pu
ternic la ridioarea stărei țăranului, fiind o 
mijlooitore între vânzătorii de moșii și lo
cuitorii, cari n’au capitaluri pentru a-ie 
cumpăra.

In ce privesce situațiunea guvernului 
actual față ou partidul liberal, cjIoe : Nu 
suntem dmenl noi pe arena politică, nici 
nu suntem venetici, cari am venit numai 
pentru a tranșa o oestiune. Am fost și 
suntem membrii neolintițl ai partidului na- 
țioaal-liberal și am venit la guvern cu con
simțământul amicilor noștri politici. înainte 

de tote, am deslegat cestiunea cea mai 
arcjătdre, pe oare am moștenit’o dela pre
decesorii noștri; am deslegat’o ou conour- 
sul tuturor dmenilor de biue și cu apro
barea tuturor bărbaților marcanțl ai parti
dului liberal; n’am voit să facem dintr’ensa 
un prilegiu de vrajbă și întru aoâsta am 
fost ajutați de buna voința tuturor. Acum 
ar fi bine să așteptați pănă veți vedâ cum 
vom luora și în urmă ne veți judeca. Ne 
vom sili să fim la înălțimea datoriilor nds- 
tre și a cerințelor, pe cari partidul este în 
drept a ni-le face. (Aplause).

Ședința dela 13 Decemvre v. 1896.
D-1 George Gr. Cantacuzino ia cuvân

tul în continuarea disouțiunei răspunsului 
la Mesagiu. Pice, oă este bine să se lase 
la o parte amintirile neplăcute și polemi- 
cile iritante privitore la oestiuuea metro
politană. D-1 Cantacuzino se felicită, că 
ambele partide istorice ale țărei și-au dat 
mâna pentru a resolva acâsta oestiune. 
Câmpul luptei de idei este destul de larg 
pentru ca partidele să se potă măsura; 
acâstă luptă este singură roditâre. D-sa ter
mină astfel:

Urez din totă inima ca esemplul dat 
astăzi de conducătorii ambelor partide să 
prindă rădăoinl, să produoă rode binefăcă- 
tore pentru viitorul țării și să găsâscă imi
tatori. Câmpul disouțiilor întru partide va 
rămâne pururea destul de vast și de în
tins; este chiar de dorit ca să vedem cât 
mai mulțl luând parțe la’ aceste lupte în- 
tăritore și născătbre de progres. Destul nu
mai ca direoțiunea, ce se va da fiă-oăruia 
partid să fie tot-deuna moderată și înțe- 
Jâptă, spre a evita deslânțuirea pasiunilor 
desordonate și întronarea arbitrariului, care 
revoltă orl-oe consciință onestă.

însuflețit de amorul de patrie și că
lăuzit de interesele superiâre și perma
nente ale Statului român, partidul con
servator va sci in orl-oe ocasiune a-șl faoe 
datoria în interesul țărei’și al tronului, Am 
4>s. (Aplause).

D-1 Valerian Ursoan înoepe prin a 
lăuda politica financiară a guvernului libe
ral. Vorbesoe apoi de legea casei rurale, 
pe care o consideră ca măsura cea mai 
ferioită ce se pote lua în favârea popora- 
țiunilor rurale; apoi parafrasâză fie-care 
pasagiu al Mesagiului. In fine atingând oes- 
tiunea metropolitană, propune o lege mo- 
dificătore a legei Sinodale.

D-1 1. Brabețeanu arată, că ar fi vo
tat proieotul de adresă ou amândouă mâ- 
nile, dâcă nu s’ar fi întâmplat evenimente 
importante dela cetirea Mesagiului și pănă 
acum ... Văd ministeriul cel nou, dâr nu 
soiu pentru ce a plecat oel vechia. Situa
ția trebue lămurită. Vă întreb, oare vă este 
direcțiunea?

In cestiunea națională sunt sigur, oă 
nu veți va urma pe predecesorii gd-vds- 
tră, va să dioâ veți despărți. Mi-a sângerat 
inima ca Român, nu ca om de partid, când 
s’a dat străinilor ocasiunea să dioă oă Ro
mânii fac din sentimentele cele mai scumpe 
unui popor arme de partid. In urma săl- 
bătăciilor din Ungaria s’a înființat Liga 
tuturor Românilor, cu scop cultural și 
maioritatea membrilor Ligei erau funo- 
ționarl; îi era dâr ușor guvernului conser
vator ca să facă a se răci curentul — der 
n’a făcut’o și pressa conservators a înfierat 
barbariile din Ungaria.

Atunol d-1 Sturdza a început să ex
ploateze în întruniri cestiunea națională și 
apoi aci, în Senat, a tratat de trădare na
țională fapta guvernului conservator, care 
nu intervenea în afacerile mteridre ale Sta
tului vecin, numind acel guvern „nemer- 
nio". Cum a venit însă d-1 Sturdza la pu
tere, au intervenit scuzele dela Iași, fără 
cari nu era pote posibilă ființa sa la mi
nisterul de esterne.

De atunci încoee ce a făout guvernul 
d-lui Sturdza în cestiunea națională ? Sâux 
a intervenit în Ungaria în favârea Româ
nilor și atunol nu s’a ținut de angajamen
tul luat, său a intervenit în contra lor și 
atunol a mințit drapelului partidului li
beral.

In orl-oe oaz o deolarațiune din par
tea guvernului se impune, pentru ca se 

soie țara și ohiar partidul, oare este di
recțiunea oe va urma în oestiunea na
țională.

Tot în sens de direcțiune politioă, 
trebue să soim, ce cale va apuca guvernul 
actual față cu oel treout, care în oposiție 
a spus una și la putere a făout alta. Așa 
ou legea minelor etc.

Să se lămurâsoă situațiunea noului 
guvern, să se menționeze în Adresa nâstră 
sohiambarea de guvern și Metropolit, și 
voi vota proiectul. In cas oontrar voi vota 
oontra.

(Continuarea ședinței pe mâne.)

Invitare.
Reuniunea femeilor române pentru aju

torarea văduvelor sărace din Brașov și Săcele 
arangiâză pentru presără anului nou româ
nesc, 31 Decembre st. v. a. o. (12 Ianuarie 
n. 1897) o petrecere de dans în sala cea 
mare a Redutei orășenesol.

Avem onora a învita la acâstă pe- 
treoere pe toți aceia din On. public româ- 
neso, cari voiesoe a-șl petrece presără anu
lui nou în o mare familiă românâsoă aici 
în Brașov.

Invitări speciale nu se mai trimit. In- 
oeputul la 8 6re sera.

Prețul de intrare 1 fl, de personă, — 
studenții 50 cr. —

Brașov, 18 Decemvre v. 1896.
Pentru comitetul Reuniunii:

Maria Popea, Dr. I. Blaga,
presidentă. secretar.

Colecta pentru îmbrăcarea copilelor 
serace din Brașov.

Pentru completarea raportului, oe l’am 
publicat cu privire la festivitatea destribui- 
rei hainelor între copiii și copilele sărace 
dela șodlele elementare din loo, mai avem 
de aminit aid, oă din coleota arangiată de 
reuniunea femeilor române au fost îmbră
cate 42 fetițe, au fost ajutorate patru fa
milii scăpătate cu câte 4 fl., âr două vă
duve sărace au primit oâte 2 fl. Patru din
tre fetițele sărace au primit îmbrăcămintea 
ca dar din partea d-nei Olga A. Popovicl.

Etă și numele acelor domni și dâmne, 
oarl au contribuit la colecta, oe-a fost aran
giată de Reuniune prin d-nele colectante: 
Elena Săbădeanu, Elena Blebea, Elena 
Voina și Rebi Chicomban. Anume au con
tribuit;

Filiala „Albina" 30 fl.; Tache Stă- 
nescu 15 fl.; Elena Mocanu 42 colaci și 
10 fl.; Mihail Stănesou, Diamandi Manole, 
câte 10 fl.; Elena Săbădeanu 6 fl.; Agnes 
Dujoiu, Elena A. PopovicI, Elena M. Sa- 
frano, Irina Birea, Zoe Damian, N. N., 
Neculae de Sustai, Vilma G. Popp, Hareti 
Nemeșiu, Rosa Șerban câte 5 fl.; Petru 
Popp, 4 fl.; Ion N. Bidu, Eugenia Zănescu, 
Maria Burduloiu, Maria de Steriu, Maria 
G. Stănescu, I. Kalin, Smaranda Poteca, 
Dr. Eugen Mețian, Dr. Dumitru Popp, 
Cleopatra Safrano, Gheorghe Chelar, Elena 
Blebea, Surorile Wagner, Maria I. Mun- 
teanu, Alecsandrina Daniolopol, oâte 3 fl.

(Va urma.)

DIVERSE.
Pictorul Suliy se afla odată într’o so

cietate de dame. Aci veni pe tapet vorba 
despre o damă de-o frumseță rară. „Da", 
clise pictorul Sully de-odată, „ea are o 
gură ea un elefant". „Dâr d-le Sully", îl 
replica o damă din sooietate, „oum poți 
fi așa negalant?" „Mă rog, nu sunt ne- 
negalant?" răspunse Sully, „eu îl asâmen 
gura ei ou a unui elefant, deoreoe gura 
acestuia e plină de os de fildiș".

E cu căciula ’u cap. Un străin în
trebă pe un băiat din vestitul sat al Proș- 
tenilor: „Hei băiete, unde e tatăl-tău" ? — 
Băiatul: „Ia oolo’n ooteț; le-i cunosoe 
fără niol o greutate, oă-i cu oăciula ’n cap."

Proprietar: Os*. AmspeS

Redactor responsabil: Slălor*
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Sa bursa din ¥sesia.
Din 29 Decemvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.40
Renta de corone ung. 4% • • • 99.25
Iapr. o&il. fer. ung. în aur 41/2% • 122.60
laipr. c&il. fer. ung. în argint 4%% 101.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.25 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.40
Bonuri rurale croate-siavone. . . 97.40 
Impram. ung. ou premii .... 150.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.25 
Renta de hârtie austr.........................101.35
Renta de argint austr.........................101.45
Renta de aur austr..............................122.90
Dosuri din 1860 ......................... 144.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 935.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 412.25
Aeții de-ale Băncei austr. de credit. 375.86
Napoleondori............................. 9.5272
Mărci imperiale germane . . . 58.82*/2
London vista....................................119.90
Paris vista.................................. 47.50
Rente de cordne austr. 4%. . , 100.80
Note italiene.............................. 45.45

Cursul pesfieâ Brașov.
Din 30 Decemvre 1896.

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

9.46 Vend. 9.49
9.43 Vend. 9.4b
9.51 Vend. 9.54
5.62 Vend, 5.65

126.— Vend. —
—Vend.
—.— Vend. —.—

100.75 Vend. 101.75

Convocare-
Subacriitorii acțiilor institutului 

de credit și de economii „Zlagueana" 
societate pe acții în Zlatna se invită 
prin acesta în virtutea §-ului 154 al 
legii comerciale la adunarea gene
rală constituantă care se va ține în 
Zlatnea Sâmbătă la 27 Martie n. 1897 
înainte de ame«Ji la 10 ore în localul 
școlei gr. or.

OBIECTELE:
1. Raportul fundatorilor.
2. Constatarea subscrierii capi

talului social.
3. Stabilirea statutelor societății.
4. Constituirea societății cu ca

pital social 100.000 corone (50.000 
florini v. a.).

5. Alegerea comitetului de su
praveghere.

6. Descărcarea fondurilor de res
ponsabilitatea normată în §. 152 al 
legii comerciale.

In sensul §-ului 155 al legii co
merciale fiă-care acție subscrisă dă 
un vot, mai mult de 10 voturi însă 
nime nu p<5te esercita, er subscrii- 
torii pot participa la adunare seu 
în persbnă seu prin plenipotențațl.

Din ședința fundatorilor socie
tății pe acții.

„Zlagneaha" ținută la Zlatna 
lal2 Decemvre 1896.

George Visia, Emmanuel Beșa, 
preșeeinte. notar.
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Deschiderea

Primului Salon de flori în Brașov
ia Blîîthenheîm

W; Strada Mihaifi Weiss Wr. <».
Unde se esecwtă arangianienturi de Hori iiiae, 

moderne șâ de bun gust, natui°afie cuna și artificiaie. 
3^" JFrompt și ieftin. *=£ij

Corone dela SO cr. BucheturT și lucruri de fantasie potrivit 
confecționărei și dela prețurile mai mici până la mai mari

3 in nfitră se pachctezii cu ttteuțiua&e în uinui
căruia și la frig mare nu pote obveni stricăciune!.

Avend o esperiență de mai mulțl ani atât în lăuntru, 
cât și în străinătate învit on. public a visita salonul de flori 
fără târnă că nu va fi mulțumit.

Cu tâtă stima:

Augusta Katziatier.

<>

■vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reîao 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou sâ binevoiască a sene adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.

Xd-ersixl trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Oct. SSSG.

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

Tren 
de

TrenTren
mixt, pejsdn. ftcoeL

10—

I 
I
I

8.05
2.15
416
5,48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8.00

9.07
9.37

10.37
Tr. pi-B.
11.10
11.27
12 30
12.57

1.09
1.16

11.40
11.55

1.'22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40

11—
12.26

1 11
8 30

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

J

Y 
sos. I 
pl-1

8.17
8.33
8.381

v
80S. I

P'- |'

9.09

9.42
9.44'
9.59

10.22
10.51
11.12
12.26
12.58

l.l&l
1.34'
2.09'
2 19
3 01
3.31

80S. )
pl. i

9.30
1

S( s.

Viena . , .
Bndapesta 
Szolnok 
P.-Ladâny.
Oradea-mare

Tren

person. person persân.

îsos.

Tren 
accel.

10.30
10.10

3.20
3.00

9.12,
8.52,

7 33
7.53

5—
5-20

10.21
10.41

Tren 
accel.

tren 
mixt

tren 
mixt

Tren 
de 

persân.

5.05
4.45

Ghiriș
Turda

11 —
11.20

Tren
de 

persân. mrxt

1.55
7.—
Â37
1.19

1 55
7.40
5.31
3.56

tren 
de 

persân.

Mezo-Telegd
Rev . . .
Bratca . . 
Ciuoia . .
B.-Huiedin 
Ghârbău .

Clușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiuora .
Vințul de 
Aiud
Teinș
Ciăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

Copșa-mică 
Mediaș , .
Elisabetopol 
Sighișbra - 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . . 
Feldiora
Brașov .

Timiș ,
Predea]
Bucuresol

fpl. 
isos.
A

ipl.
Isos,
A

u'i.
î
ph

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

Tr. expr.

•2* &
<D f-J <2

ffl
3.36
3.18

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11II

10.10
10.05

9.39
9.12
5"35

2.37
2.31
2 01
1.34

8.00
7 10
6.13
5.38

’5.49112.52
4.59
3.18
2 23
5,24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36

T58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15
_____

t 12.20

11.01
10.45

9.23
8.49

8.23
8.06

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23

5.20
4.14
3.32

6.20
8.10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7—
6.45
6.27

T12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2.26
1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03

9.25
9.01
8.28
7.48
9.08
8.28
8.01
3.15

1

®®jjBșsa-suâc& — Sibăasa — Avrâg — Făgăit
tren 
de 

persân.

Tren 
mixt

tren 
de 

persân.

tren 
mixt

tren
mixt

Tren 
mixt

tren 
de 

persân

tren 
de 

persân-!
1

2.20 4.45 11.55 7.10
313

pl. Copșa nucă . 80S. < s 9.34 3.05 6.25 12.35
3.57 6?35 1.25 8.50 Ocna . . 8.11 1 27 5.07 11.01
4.19 7.01 1.48 9.1o 3 39 -JOS. 1

Sibiiu . . f pl. 7.44 12 57 4.40 10.30
4.34 2.05 A1 pl. J ‘ l303. 7.29 CO’ Cri 8.57
6.16 3.58 Avrig . . 6.02 U

CD
A O

7.16
8.42 6.35 1

9 90S, Făgăraș . pl. 3.28 4.30

t renii 
mixtu

trenu
mixtu

trenu
mixtu

«Cucerdea — 4?^®i*Saeiia — BSegia.-sibsesc.

însemnate în stânga stațiunilor sunt a se oeti

Tren
mixt

Tren 
de 

persân.

Tren 
de 

persân.

Tren 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu , 
mixtu I

2.30 8.10 3.11 10.59 9 pl. Cucerdea . . 80S. £ 7.45 2.36 8.31 12~.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . i 7.02 1.58 7.38 9.59
412 9.37 4.37 12.26 Cipău . . . 1 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 sos. ț

Oșorliei
f pl. 1 5.34 12.25 5.50 9.54

5.40 10.42 5.36 pl. j • Isos. 9.20 5.04 9 35
| 7.14 12.16 7.14 sos. Regh.-săs.. . pl. A 7.54 3.30 8:05

Notă: Orele 
însemnezi brele de ndpte.

t i

1<

trenu 
mixtu

8.35
10.28

6.15
6.38
7.13

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

trenu 
mixtu

tren 
mixt

11.35
11.54
12.20

tren
mixt

tren
mixt-

tren 
mixt

trenu
mixtu

trenu 
mixtu 

==

4.55
6.36

S£ 1

6

o» s»

9

6.054

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mix tu

Brașov 
Zernești

10.25
10.05
9.38

7.44
6.20

trenu 
mixtu

txemî.
mixtu

10.43
9.42
8.20
2 30

S b h i i «i — tis n â <3 5 c.

Arad
Vinga 
Tiinișora 
Seghedin.

6.20
7.08
8.01

12,47

Simeria . 
Cerna. . 
Huneddra

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenu
mixtu

_______

1.29
12.05

tr&nu 
mixtu

4.—
5 03
6 48
7 38
8.33
9 07
9.59

= 9.10 4.20
§10.28 5.35
£12 41 aS
F 1.54 X* *

1 3.02
§ 3.41
& 4.55

« â

o <4 o S

Klî d 4» «

Mureș-Ludoș 
Z a u . . .
Țagn-Budatelic . . 
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința....................
Ș.-Măghiăruș . . . 
Bistrița....................

lb «8 — I m A

11.25 5. -
12.15 6.14

1.10 7.39
8.47 12 27 5 10

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

7.10
6.57
6.36

pl. Sibiiu
„ Selemberk 
„ Cisnădie

9.20
9 07
8.46

7.21
6.24
4.50
3.44
2.48
2.01
1.16

3.44
3.01
2—

10 05

©igliigĂm—Oderlhieiu-sfceuese.

trenu 
mix tu

trenu
mixtu

•fi

3 22
3.54
6.20

11.08
11.48
1.59

trenu 
raixiu

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

trenu 
mixtu

5.329.51
9.02 4.54
7.15 3.-1

de sus în jos, cele însemnate în drepta de jcs iu sus. — Numerii încuadrațî eu linii mei negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


