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Programul cabinetului Badeni.
Brașov, 12 Octomvre v.

Astă-41 se va desbate în ca
mera austriacă asupra declarațiunei- 
program, cu care s’a presentat alaltă- 
eri noul cabinet Badeni corpurilor 
legiuitore.

Nu se pote nega, că declara- 
țiunea ministrului-președinte conte 
Badeni se ridică peste nivelul me
diocrității la valorea unei enuncia- 
țiunî importante. Deși nu suntem 
așa de sanguinicî a crede, împreună 
cu unele foi polone, că contele Ba
deni ar fi o capacitate politică es- 
traordinară cum puține se găsesc în 
Europa, totuși trebue se mărturisim, 
că enunciațiunea lui ne-a făcut im
presia, că este un om dibaciu și e- 
nergic, care are înaintea sa o țintă 
clară și mare pe care o urmăresce.

Pentru prima-6ră de un șir lung 
de ani un ministru-președinte austriac 
se adieseză cu atâta francheță și 
consciință de sine cătră partidele 
din parlament spuindu-le, că guver
nul vre se conducă, nu se fiă condus 
și chiemându-le pe tbte la lucru 
pentru a ajunge ținta comună care 
este o „Austriă puternică, patriotică 
și solidară."

A vorbit contele Badeni de tra- 
dițiunea monarchiei austriaco, care 
unesce într’un întreg națiunile in- 
trunite prin voia lui Dumnezeu și 
prin mersul procesului istoric, a vor
bit de paclnica conviețuire a acestor 
națiuni și de stăruința guvernului 
de-a împiedeca tot ce ar turbura 
acesta pace, cultivând patriotismul 
austriac și spiritul austriac nu numai 
prin vorbe, der și prin fapte.

A vorbit cu mult avent de im
parțialitatea, cu care guvernul va 
judeca tote postulatele, ce se vor 
face pe cale legală. Der cu aceeași 
francheță a adaus, că va ținb sdmă 
cu deosebire de „posiția tradițională 

și de vechia cultură a poporului 
german" în Austria.

Prin acbsta domnul Badeni a 
indicat destul de clar, că direcția 
s’a înclină spre stânga germană, că 
are simpatii deosebite pentru Ger
mani, și că găsesce nisuințele lor 
de supremațiă pănă la un punct 6re- 
care îndreptățite. A mai indicat tot
odată destul de hotărît, că nu se 
p<5rtă cu veleități federalistice.

De aceea Cehii tineri au primit 
cu reprobări și cu murmur acest 
pasagiu din enunciațiunea minis
trului-președinte. Cu recelă au pri
mit ei înse și declarațiunile lui pri- 
vitore Ia cestiunea boemă.

E frumos când primul ministru 
declară, că guvernul are deplină în
credere în națiunea cehă; că re
nunță la ori-ce recriminațiune, și 
că a dat dovadă despre încrederea 
sa prin desființarea stărei escepțio- 
nale din Praga. Der de-ocamdată 
d-1 Badeni n’a produs prin acesta 
efectul intenționat în sînul Boemilor

Și mai puțin i-a putut încânta 
pe Cehi observarea, că guvernul 
consideră desființarea stărei escep- 
ționale, nu ca o concesiă dată Ce
hilor, ci ca o „basă pentru crearea 
de stări normale". Acâsta mirosă a 
pacificare cu mijloce blânde și pacl- 
nice, și ’ nu întră nici de cum în 
mersul ideilor și-al aspirațiunilor 
cehice. Cu totul altfel îșl închipuesc 
Cehii soluțiunea cestiunei boeme.

A mai desfășurat d-1 Badeni și 
principiile conservatore ale noului 
cabinet, declarând, că guvernul va 
apăra interesele ordinei sociale și va 
cruța sentimentele religiose. A pro
mis, că se va ocupa de cestiui.ea 
economică, de budget și de reforma 
dărilor, precum și de problema pac
tului economic cu Ungeria, ce se 
presentă ca o „necesitate de stat", 
și a promis în fine presentarea unui 
proiect de reformă electorală.

Problemele cabinetului Badeni 

sunt dăr destul de mari și grele, și 
deși ș’a propus a lucra nu după 
macsima „divide et impera“, ci după 
principiul dreptății, el va întimpina 
de sigur mari dificultăți din tote 
părțile. Vom vede cum va sci se 
lupte cu ele.

Astăcfi diferitele partide din ca
meră vor lua posițiă față cu pro
gramul guvernului și am dori ca în
tre cei mulți se nu lipsăscă nici 
Românii bucovineni de-a reclama 
pentru țărișăra lor din dreptatea 
pusă în vedere.

CRONICA POLITICĂ.
— 12 (24) Octomvre.

„Pester Lloyd? primesoe din parte com
petentă, cum 4i°e eb următdrele împărtă
șiri referitor la manevrele române din ăst 
an: „Manevrele române au decurs cât se 
pote de favorabil, și toți bărbații compe- 
tențl a judeca, sunt de-o părere, că armata 
română a făcut mari progrese. In general 
tote mișcările strategice au fost bine plă
nuite și bine esecutate. Mai ales au succes 
esoelent trecerea peste Ialomița și ataoul 
asupra posiției ocupate de corpul stătător 
în defensivă. Scurt, impresiunea generală, 
ce-a produs’o armata română, a fost emi
nentă. Armata României și în ce privesce 
numeral representă un faotor nu neînsem
nat. In cas de lipsă Regatul pote pune pe 
picior de bătaiă 200.000 ostași, abstragend 
dela trupele destinate pentru ținerea și 
ocuparea fortificațiunilor. Aoâsta e o pu
tere, care îșl are însemnătate chiar și lângă 
armatele colosale ale marelor puteri. S’a 
putut vede în ultimul resbel oriental, cât 
de însemnată și de folos a fost mica armată 
română pentru marea Rusia.

*
ț)iarul „Francfurt'r Zeitung*  anunță, 

cum dice el, din sorginte autentică, că 
princiesa Bulgariei a încetat de a-se mai 
opune botezărei prințului Boris după rit 
ortodox-oriental, și alaltăerl și-a dat și ea 
învoirea, ca să se îndeplinescă actul bote

*) Acest essay l’a scris mult talentata scrii- 
tore Carmen Sylva, — sub care pseudonim, seim, 
că-’și publică Regina României Elisaveta operele 
sale — pentru o revistă francesă.

zului așa, precum voiesc prinoipele Ferdi 
nand și Bulgarii.

*
„Gazetta di Venezia*  aduce soirea, că 

o parte din flota italiană a primit ordin 
să mergă în Orient și să sprijinăscă poli
tica englesă în cestiunea armână.

întâmplările din Agram în dietă,
(Ședința dela 22 Octomvre n.)

Ședința dela 22 Ootomvre a dietei a 
fost cercetată de un public estra-ordinar 
de număros. După îndelungatele pregătiri 
ale oposiției, se scia dinainte, că în acestă 
ședință oposiția unită va da asaltul proiec
tat asupra lui Banffy și a cabinetului său, 
luându-șl ea motiv întemplările din Agram. 
De aceea multă lume ouriosă grăbi să 
asiste la acâstă ședință; tote locurile pe 
galerii erau ocupate, oposițiă și guvern 
erau representațl în număr complect, ca 
rar altă-dată; miniștrii erau de față toți.

Cu cjece minute înainte de deschi
derea ședinței, numai âtă că intră în sală o 
deputațiune de lb—20 membri, îmbrăcațl 
elegant, parte în haine negre, parte în uni
formă preoțâscă de paradă, pășind de-a- 
dreptul spre ministrul președinte Banffy. 
Din tabăra guvernamentală se aud strigăte 
de „âljen", toți se întrâbă ce e, cine e? 
— era deputațiunea consiliului comunal din 
Agram, care venise să-i predea ministrului- 
președinte Banffy diploma de cetățean de 
onore, ce’i se votase în precedentă.

După ce se făcu liniște, președintele 
deschise ședința și, înainte de-a trece la 
ordinea cj'lei, dete cuvântul deputatului :

Francisc Kossuth care în numele opo
siției estreme se ridică să facă interpelația 
în causa întâmplărilor din Agram. Când se 
gândesce la scandalele din Agram, dise el, 
sângele maghiar îi ferbe în vine și fața ’i 
se roșesoe de rușine, dâr în patriotismul 
său caută putere pentru de a-șl învinge 
turburarea și a vorbi obiectiv. Visita re
gelui maghiar în Agram și presența mi
nistrului președinte unguresc a fost folosită 
de-o parte a tinerimei din Agram pentru 
a vătăma emblemele statului maghiar și a

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Românca.
Essay de Carmen Sylva. *1

O ființă nedescifrabilă, femeia ! — ’mi 
clise un bărbat, care duce o vieță casnioă 
ca în bibliă și are copii virtuoși, frumoși 
și inteligențl.

Ce ar cȘice el despre femeia română? 
Ea mi-se pare a fi cea mai interesantă 
aparițiune de genul ei în totă Europa.

Nu trebue să uităm, că ea a eșit din- 
tr’o estra-ordinară amestecătură de rassă. 
g JȘșDacI, Romani, Pecenegi, Goți, CeițI, 
S'.avI, Greci — au populat, alternând, ori 
deodată, patria ei și au lăsat urme după 
ei. De aceea vec|I aici matrona romană, ou 
nasul acuilin și trăsurile severe ale feței, 
lângă Scheoioă (femeă slavă) cu grația ei, 
ce s’asemănă ou a pisicei, a căreia oredință 
suportă ori-ce probă, lângă Grecâica castă 
și curată, lângă femeia tare și răsbunătore 
tătară și lângă femeia celtică poetică și 

superstițiosă, și în mijlooul tuturor aces
tora sclavele femeiesc! din Hindostan, cari 
și în Europa au rămas sclave, Țigancele, 
cerșitore sdrențose, aci frumose ca și o 
statuă, aci nisoe strigoice înspăimentătâre, 
der în tot-deuna pitorescl.

De mult este renumită frumsețea fe
meii române, der energia ei, curagiul ei, 
iubirea ei de jertfă erau necunoscute; căci 
istoria patriei ei n’o cunosce aprope nimeni 
în Europa. Și tocmai în istoriă o poți afla 
în totă integritatea ei. Să lăsăm însă la o 
parte însemnările cronicarilor, cari descriu 
pe Domnițe (nevestele domnilor) și să tre
cem la figurile moderne femeesel.

Raporturile dintre soția proprietarului 
și dintre femeile țăranilor sunt adese-orl în- 
cântătore. Țărancelor le stă în voiă să s’a- 
dreseze la nevasta proprietarului, de câte- 
orl le place. Ele îmbrățișâză ca nisce su
rori pe nobila damă și îi cer câte-o garâfă 
să-și împodobâscă cosițele, câte-o flore ro- 
șiă, ca să șl înroșâsoă cu acesta, în loo de 
suliman, obrajii, când merg Dumineca la 
horă. Ele nu se pot hotărî să slujâscă, căci 
acâsta ar fi o înjosire, ce-o lasă pe sâma 
fetelor de țigan și a Unguroicelor. Chiar 
și în cea mai mare miseriă ele țin cu sfin

țenia la independența lor. O femeiă săraoă 
vine la stăpână moșiei, ca să câră un coș- 
tiug pentru răposatul ei soț, ea aduoe însă 
și șâse-4ecl de bani și-și dă cel puțin aerul, 
că plătesc?.

’Ml lip8esce spațiul de a istorisi tot, 
ce am vă4ut cu oohii în timpul răsboiului.

Un biet ficior, pe care l’am fost oău- 
tat în cortul meu patra luni, muri în bra
țele mamei sale în momentul, când pără- 
siam cortul. Sermana femeiă începu să 
plângă și să strige. O damă puindu-imâna 
ușor pe umeri îi 4i86 •' BNu striga așa! Am 
voi să tăinuim câte-va ore mortea fiiului 
tău dinaintea Reginei!“

îndată ea tăcu.
Am vă4ut femei, cari căutau pe soții 

lor prin șanțurile dela Plevna și se espu- 
neau plr'ei de glonțe, ca să le ducă puține 
pome și albituri, și le-am vădut mergând 
dela un spital la altul, ca să găsâsoă pe 
oâte-un rănit, la căpătâiul oăruia veghiau 
4i și nopte și nu cutezau nicl-odată să 
ședă.

Regret, oă nu pot înfățișa pe larg 
tote trăsurile de caractere înregistrate în 
cronici și cele observate cu proprii mei 
ochi. Ai putâ scrie o carte întrega, decă 

ai voi să descrii moravurile și obiceiurile 
Româncei, a acestei ființe răbdătore și 
plină de devotament. Vara ea lucrâză la 
câmp, erna lucră la răsboiu. Ea tdree, ea 
țese, ea cose, ea brodâză haine minunate, 
ce străluceso albe ca zăpada, ori în culori 
admirabile, când se resfrâng asupră-le ra- 
4ele aurii ale sorelui. Ea rîde rar și frum- 
sețea ei Se vestejesce iute, căci trebue să 
muncâscă greu și face prea mulți copii. 
In seriositatea ei este ceva impuitor și tot
odată mișcător, dâcă nu degenerâză în as
prime, ceea ce se întâmplă câte-odată la 
țărancele avute, oarl asupreso tare pe cele 
mai sărace și n au milă de miseria lor. 
Adese-orl însă îșl vin întru ajutor în mod 
mișcător. Dâcă într’o familia sunt prea 
mulți copii, aceștia se împart între femeile, 
cari n’au copii, și aceste numesc pe copiii 
lor adoptivi, copii de suflet.

Dâcă România în mânia atâtor năvă
liri dușmane înoă tot mai esistă, acâsta este 
a-se mulțumi înainte de tote femeilor. Ele 
au fost păzitorele limbei, a religiunei, a 
tradițiunilor țării.

Sunt o mulțime de legende și balade, 
ce le-a cules scumpul și neuitatul bard 
Alexandri și cari vorbesc de faptele cura- 
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Contradicerl el majoritatea națiunei

arde stindardul unguresc (Rușine ! Infamiă ! 
în stânga și stânga estremă.) Acăstă parte 
a tinerimei din Agram a representat opi- 
niunea publică croată. (Adevărat1 Așa este! 
în stânga și stânga estremă.
în drâpta.) Cu multă durere o di° acesta, , 
dâr sunt convins, oă adevărul grăesc, noi 
o soim acâsta, o scie guvernul și o soiu și 
tinerii, cari au ofensat stindardul ungu
resc. (Aprobări în stânga și stânga estromă. 
Contradicerl în drâpta.)

Lucrul este clar, <j'ce ma^ departe 
vorbitorul, căci arderea stindardului s’a în
tâmplat pe piâța JellacicI, în presența unui 
publio numeros, care nu a protestat contra 
acâsta; făptuitorii sunt fiii unor cetățeni 
oroațl distinși, ba chiar ai unor înalțl func- ‘ 
ționarl de ai statului, — șe pâte dice dâr, , 
că acești tineri au representat opiniunea 
publică croată. Diploma de cetățân de 
onore privesce personal pe Banffy, der nici 
acesta nu s’a votat cu unanimitate. S’a 
mai votat din partea representanței Agra- 
mului și o anumită satisfacțiune, prin con
damnarea tinerilor demonstranți, dâr și 
acesta s’a făcut numai prin majoritate de 
voturi, pe când ar fi trebuit să se voteze 
cu unanimitate. Apoi și fără de asta, dâcă 
o asemenea satisfacțiune se dă abia după 
o săptămână, ea nu mai e satisfacțiune.

E vorba aici de o bâlă înrădăoinată, 
pe care a născut’o și mărit’o modul și di
recția urmată de tâte guvernele unguresol, 
ce s’au suocedat dela 1868 încâce, dedre-ce 
aoeste guverne n’au făcut să se valoreze 
în Croația idea de stat maghiar cu destulă 
energiă și coneecuență, n’au controlat au
tonomia croată ou destulă atențiune, așa că 
Croația a devenit un focular al tendințelor 
distrugătâre de stat.

Der vătămarea principală nu stă în 
atentatul comis, ci în declarațiunile coronei, 
pentru cari e responsabil ministerial. Când 
regele a primit deputațiunea, ce-i adusese 
cadoul, i-a mulțumit pentru-că în Agram 
s’au făcut declarațiunl patriotice și dinas
tice (O voce în stânga: Frumos lucru!); i-a 
mulțumit pentru-oă s’au făcut declarațiunl 
dinastice și patriotice atunci, când timp de 
patru tjile conținu au ofensat stindardul 
maghiar și emblemele statului maghiar 
și când regele maghiar a fost primit 
pe strade cu urări de „să trăiască regele 
croată pe când, pe cât sciu, de pe timpJ 
S-lui Ladislau nu esistă rege croat. Er când 
regele maghiar și-a luat rămas bun și a 
adresat Banului croat un autograf de adio, 
în acest autograf a mulțumit cetățenilor 
oroațl pentru atitudinea lor patriotică și 
esemplară, (Mare ilaritate în stânga și 
stânga estremă.) care atitudine esemplară 
n’a fost turburată prin faptele puuibile, 
prin urmare ceea-ce a ofensat sentimentul 
fiă-cărui Maghiar a fost condamnat prin 
espresiunl peste măsură slabe.

Dâcă ministrul-președinte n’a avut în 
inima sa destulă energiă, de-a face atent 

pe regele maghiar, ca prin cuvântul său 
regal să le aducă Croaților aminte, căideea 
de stat maghiar trebue respectată, atunci 
el nu și-a făcut datoria, oe-o așteptă dela 

maghiare. Dâcă 
însă n’a cooperat la textul autografului și 
la textul declarațiunilor, atunci ârăși nu 
și-a făcut datoria, deâre-ce ministrul-pre
ședinte unguresc are dreptul și datorința 
de a-i șopti regelui, ce să d10®- ȘÎ ce să 
scrie. Intrâbă dâr:

Cooperat’o d-1 ministru-președinte la 
redactarea textului declarațiunilor regale? 
Și dâcă da, de ce n’a aflat de lipsă, ca 
regele să condamne energic atentatele în
dreptate contra ideei de stat maghiar ? Er 
dâoă n’a cooperat, de ce a cedat dreptul, 
ce oompete primului consiliar al regelui, 
Banului croat, toomai atunci, când ideea 
de stat maghiar și autoritatea statului Jma- 
ghiar a fost atacată pe teritoriul coronei 
ungare? In fine întrâbă: pentru oe n’a 
pretins imediat satisfacțiune? pretinde-va 
âre aoâstă satisfacțiune și în ce va consta ea ?

Cabriel Ugron: începe cu o apos
trofă în contra guvernului, care față cu 
atentatul din Agram s’a arătat slab, fără 
de energiă, incapabil, încet și retirând. Na
țiunea trebue dâr să se grupeze în jurul 
stâgului și să oâră satisfacția pentru vătă
marea lui...

întrerupt de câteva-orl de președintele, 
care-1 provâcă a se mărgini de-a vorbi la 
ordinea cjUei, Ugron dice, că într’o cestiune 
așa de însămnată, trebue să-și espună și 
motivele sale. Stâgului vătămat ’i se dă 
satisfacția atunci, când se arborâză la ace
lași loc, unde a fost vătămat și când au
toritățile și armata cu musicaaparîn proce
siune solemnală și salută stâgul. (Aprobări 
și apiause îndelungate în stânga estremă). 
De aceea se lâgă ca să se pună la ordinea 
cjilei în ședința de mâne cestiunea satis
facției, ce să se dea stogului vătămat.

Banffy, ministrul-președinte, des în
trerupt de strigătele stângei estreme, pro- 
testâză în contra insinuărei, că ar retira. 
Guvernul nu pâte lupta cu cuvinte aspre, 
neprecugetate și ofensătâre. De aici însă 
nu urmâză, că nu și-ar împlini datoria. In 
Agram s’au întâmplat lucruri scandalise și 
e de lipsă, ca eventual acestă cestiune să 
se și discute ; dâr să nu se încungiure re
gulamentul camerei. Densul va răsi unde 
la interpelații, dâr nu va suferi ca să se 
calce regulamentul.

Ministrul croat JEmeric Josipovicli nâgă 
ce a afirmat Kossuth, că cei ce au făcut 
scandal ar fi representanții opiniunei pu
blice croate. Ați numit, cjiee, primăria din 
Agram „așa numita primăria11. Acestă es- 
presinne nu e cuviinciâsă față cu o corpo- 
rațiune legală. Din punctul de vedere al 
bunei amiciții și al sângelui rece, el se 
râgă a aștepta terminarea cercetărei și a 
lua dela ordinea diiei acestă cestiune.

Fr. Kossuth vrâ să rectifice cuvintele 

întrebuințate de ministrul croat și cj'06; c& 
dâcă fiă-care Croat ar simți ca acesta, n’ar 
mai fi lipsă de desbaterl.

Ministrul Josipovicli: Chiar și pe 
mine mă revoltă purtarea d-tale. Cum n’ar 
revolta ea pe alții ?

Fr. Kossuth își susține sfirmarea, că 
junimea croată a representat opiniunea pu
blică. Urmâză apoi votarea. Aici se inoin- 
ge o discuțiune înfocată cu președintele. 
Oposiția cere votare nominală asupra or- 
dinei de di propuse de Ugron etc., dâr nu 
se pote înțelege cu președintele. Sgomoțul 
e așa de mare, înoât unul strigă, că acâsta 
e o continuare a scandalelor din Agram. 
Președintele e silit să suspindă ședința. 
La redeschidere se votâză asupra propu- 
nerei președintelui în privința ordinei de 
cji și se primesce cu 133 contra 94 vcturî, 
ca la ordinea diiei să se pună discuțiunea 
asupra proiectului privitor la tribunalul pe
nal din Budapesta.

*
După votare, își desfășură Apponyi in

terpelația sa în aceeași cestiune. După 
aceea urmâză interpelarea deputatului Olay 
în afacerea abusurilor, ce le-ar fi comis 
poliția din Budapesta față cu studenții 
universitari demonstranți. Berczel răspunde, 
că nu s’a întâmplat nici un abus și că 
speră, că demonstrațiile nu se vor repeți și 
că poliția va fi destul de energică a-le 
împedeca.

In ședința de MercurI a diete: a in
terpelat și Pazmandy în afacerea vătămărei 
stâgului din Agram. Br. Banffy declară, că 
va răspunde la tote interpelațiunile Vi
neri.

Programa cabinetului Badeni.
Alaltăerî s’a presentat noul ca

binet austriac, în frunte cu ministrul- 
președinte conte Casimir Badeni, ca
merei deputaților și camerei mag
naților din Austria. In amendoue 
camerele șeful cabinetului șl-a ținut 
vorbirea-program, care în scurt cu
prinde următdrele :

Noul guvern șl-a pus ca problemă, 
de-a crea înainte de tote aoele condițiunl, 
cari sunt neîncungiurat de lipsă, pentru-ca 
mersul mașinei administrațiunei de stat să 
fiă regulat și neeonturbat. Acâsta se va 
pute ajunge însă numai așa, decă va fi asi
gurată convețuirea padnică a tuturor națiunilor 
unite din Austria, și numai atunci va pute 
păși guvernul contra tuturor aparințelor, 
cari vor fi îndreptate în potriva acestei 
păci. Guvernul are voința firmă de-a pro
mova și cultiva patriotismul austriac și spi
ritul austriac nu numai prin vorbe, ci și 
prin fapte. (Aprobări).

Pentru a putâ ajunge la acest scop, 
trebue observate doue principii fundamentale 
cardinale și conduc&tore, cărora trebue să le 
fiă fidele atât parlamentul cât și guvernul. 

Adecă, mai întâiu, trebuesc aprefiate fără 
prejudițiu, în mod imparțial si. just, tâte 
aspirațiunile legale, îndreptățite și stătă- 
țâre între marginile financiare si econo
mice posibile. Și al doilea, acesta trebue 
să se facă astfel, ca întotdeuna să se dea 
respectul cuvenit culturei poporului german, 
care își are posiția sa tradițională, și care 
merge ca o făclia in fruntea tuturor celor
lalte popore ale Austriei. (Aprobări. Des- 
aprobărl și murmur la Cehii tineri).

Ce se ține de cestiunile naționale, gu
vernul, basat pe treout, va fi drept față cu 
orl-ce postulate juste. Desvoltarea mai de
parte a lucrurilor însă zace în mânile po- 
pârelor și ale partidelor, este atârnătâre 
dela patriotismul și tactul politic al aces
tora și al representanților lor. Pâte veți 
aștepta o lămurire asupra atitudinei gu
vernului față cu acel complex de cestiunl, 
care se îndatinâză a se numi cestiunea 
boemă. (Să aucjim! Să audim !) Guvernul 
se încrede pe deplin în națiunea oehă. (Stri
gări din partea Cehilor tineri: boemă!) 
și a și dat dovadă de aoâstă încredere prin 
ridicarea statorului din Braga, care pote fi 
privită oa o concesiune. Guvernul vede în 
faptul acesta basa pentru crearea de stări 
normale, și speră, că poporul boem și re
presentanții aoestuia vor da guvernului 
mână de ajutor pentru-oa raporturile din 
aoâstă țâră să se desvâlte în mod favorabil 
pentru stat și pentru popâre.

Față ou partidele guvernul stă liber, 
are de gănd se conducă și nu să fiă condus. 
Ținta nostră este o Austriă puternică, pa
triotică și solidară. Guvernul își reservă 
dreptul, de a-șl conforma raportul său față 
cu partidele, nu numai după scopuri, ci și 
după mijldcele și căile, cari tind la ajungerea 
acelor scopuri. Guvernul scie prea bine, că 
are îndatorirea să grigâsoă de ordinea so
cială, și să împiedece răsvrătirile și nimi
cirea ordinei; de aceea este gata a ține cont 
de unele aspirațiuni îndreptățite ale timpului, 
fără însă de-a espune vr’unui pericol intere
sele ordinei sociale.

Aci am apoi de amintit momentul re
ligios în viâța de stat. Simțămintele religi
ose trebuesc cultivate, mai ales la tineret, 
și acest ram al culturei nu pâte fi descon-»- 
siderat de nici un guvern serios.

Tot-dâuna va ținâ guvernul înaintea 
ochilor cestiunea economică și se va nisui a 
lucra, într’acolo ca tute țările să progreseze 
pe teren eoonomio și industrial.

In decursul acestui an va fi de des- 
bătut și budgetul pentru anul viitor, deâre- 
ce numai în modul acesta se va putâ crea 
ordine in administrația statului.

Una dintre cele mai însămnate pro
bleme va fi în viitor pentru guvern reîno- 
irea convențiunilor cu cealaltă parte a monar- 
chiei. Pertractările în privința acâsta se 
vor începe în curând și guvernul nu se 
îndoiesoe, oă tâte partidele vor contribui 
la resolvarea favorabilă a aoestei oestiuni

giâse și pline de jertfire ale femeii ro
mâne.

Să nu lăsațl a fi amăgiți, când o ve
deți jucând o polonesă sâu când o auditl 
conversând ca pe o parisiauă. Cultura 
streină n’a sehimbat’o. Ea este încă și acum 
soția înfocată și ambițiâsă, mama pasionată 
a timpurilor veohl. Ea mai întrunesce pe 
lângă acestea și alte însușiri nu mai puțin 
distinse; ea scie să oaute cu iubire pe bol
navi. Este mulțumitor a observa, cum caută 
pe țăranii ei ca un doftor și eumjadminis- 
trâză pe lângă acâsta moșia ca un om de 
afaceri.

Femeia română nu spune nicl-odată 
câte jertfe aduce, de-orece le află naturale. 
Ea a pus în uimire pe medicii străini în 
timpul răsboiului deia 1877. Ea scie să 
rabde tâte spre a da copiilor ei o crescere. 
Ea este naivă și șirâtă, fără gnje și pre- 
vădătâre, oea mai bună amică a bărbatului 
ei sâu — oând o aduce la mâniă — adver
sara lui cea mai înfricoșată. Alexandri 
dice, că rada sârelui caută să străbată sub 
genele-i negri, ca să-și lase focul în adân
cimea ochilor. Sprâncenele-i mari amenin- 
țătore țin pază de-asupra lor, âr gura ei 
cu dinții ca nisoe mărgăritare e plină de 

grațiă. Limba Româncei e bogată și înflo- 
ritore, ca tâte limbele orientale, marinimo- 
sitatea ei nu-o lasă să fiă nicl-odată oal- 
culătore. Ea merge tot-dâuna după cum îi 
dicteză inima. Vălul cel lat, ce-o acopere 
cu crețele-i severe, dă trăsurilor feței sale 
și mișcărilor ei o grandeță antică și ca 
mamă ea pârtă pe frunte un diadem ne- 
vădut.

„Măiculiță, scumpă măiouliță!" oftau 
răniții în d 010 ȘÎ nopțile lungi ale dure
rilor lor. Dâr ei și aflau în tot-dâuna fe
meia, la oare se adresau cu plângerea lor, 
la căpătâiul patului.

Niol una nu voia să rămână îndărătul 
oeleilalte. Mamele părăsiră locuințele lor 
elegante și comode, spre a-le înschimba cu 
domiciliul în câte-o. gaură sărăcăoiâsă din 
apropierea salei, unde gemeau răniții; fru- 
mâsele dame de sooietate țineau în bra
țele lor pe nenorociții Turci, pe cari tifosul 
negru, cea mai grozavă dintre bâlele epi
demice, îi ducea în gura morții.

Nu puteai să observi aici nici o slă- 
bioiune, nici una nu se da îndărăt, nici una 
nu șovăia. Femeile înfruntau epidemia, 
spre a căuta copilul bolnav de difterită ori 

de pojar al unei amice, care cuprinsă de 
grâză nu-șl mai putea ajuta.

Mica copiliță română de doi ani, cu 
ochii mari, cari privesc melancolic sub 
buclele dese de păr negru, te surprinde 
prin limbagiul ei olar și hotărît, prin firea 
ei precooe. Cu opt ani Românca este 
aprâpe fată mare. Nu-o mai mărită aoum 
cu 12 ani, noua lege opresoe acâsta, ea se 
despăgubesce însă prin studiu, ea depune 
esamenul de bacalaureat, devine medio; 
trebue să-și facă drum în afară ceea ce fierbe 
cu mare prisos sub părul cel des, sub sprîn- 
cenele cele mari și tot-odată severe și gra- 
țiâse.

înainte ou patru-cjecl de ani te minu
nai, intrând într’un salon, de-a afla tot 
frumsețl desăvârșite. Dâr p’atuncl viâța era 
încă așa de simplă. Astăcjl ea este împreu
nată cu multe greutăți. Fetitele mici de 
dece ani împart deja grijile cu părinții și 
sciu prea bine, că în viâță nu tote sunt 
plăcute și frumose.

Jertfele și năcazurile sunt pote folo- 
sitâre pentru suflet, strică însă neapărat 
desvoltării corporale, ne mai vorbind de 
plăcerile lumei elegante, cari odinidră erau 

necunosoute și cari au tras în vârtejul lor 
amețitor și România, oa și alte țări.

Dâr este cu neputință a sta pe loo 
mai ales într’o țâră, care a făcut sforțări 
supranaturale, spre a se avânta în sourt 
timp la înălțimea desvoltării altor state. 
Marea rotă a progresului v’a apucat, soum- 
pilor și mult iubiților mei Români, pe cari 
i-am studiat ou tâtă puterea vederii ochi
lor, ou tot sufletul meu. Contez la voi în 
oe privesoe viitorul. Voi ați scăpat de peire 
patria Vostră ceroată de atâtea năvăliri 
dușmane; Voi îi dațl mame nobile și mân
dre, cu tot sucul de vieță a pământului 
bogat și roditor, ce le-a purtat și le-a 
nutrit.

Mame române, viitorul este în mâniL 
vostre! Prin Voi țâra Vâstră se va deș
tepta la nouă viâță; o țâră, ale căreia des
tine viitore înoă nu se prevăd, care însă 
fără îndoâlă este chiămată de a face să se 
audă vocea ei în concertul oivilisațiunei 
europene.

Mame române, păzitâre ale comorilor 
oelor mai soumpe, a Vâstră este cjiua de 
mâne, pentru care au luptat și au suferit 
atâtea veacuri!
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fârte însămnate și de lipsă pentru posiția 
forte și prestigiul monarchiei.

In timpul cel mai apropiat va așterne 
guvernul proectul pentru reforma electorală; 
apoi va promova luorările, ce s’au făcut 
pănă acum cu privire la reforma de dare.

Afară de acestea guvernul va mai 
așterne și alte proecte de lege necesare, și 
orede, că camera va conluora cu totă serio- 
sitatea în interesul statului și a popdrelor. 
Este departe guvernul de-a folosi față cu 
vr’o partidă maxima: Divide et impera! 
Din oontră va ținâ tot-dâuna sus și tare, 
oa cel mai înalt principiu al aotivităței 
sale : dreptatea. (Aprobări) Acesta ne va 
servi ca devisă la esercitarea misiunei ce 
ni-a încredințat’o Majestatea Sa, și cu totă 
încrederea c| icem: In hoc signo vinces! (Vii 
aprobări).

România agricolă.
V. Stareu agriculture! actuale.

(Urmare).

Trecând la sistema de lucrare 
și cultura propriu cțisA a pământu
lui, cu greu vei pute vorbi de o 
sistemă și normă ore-care, fiă în 
privința culturei pământului, fiă în 
privința rotațiunei plantelor.

Majoritatea arendașilor noștri 
cultivă grâu după grâu, fără între
rupere și fără gunoiu 6—10—12 
ani de-arândul.

Aci se cultivă, propriu cțis, nu
mai 2 plante: grâu de tomnă și 
•porumb.

Mulțl nici nu sciu, dâcă mai 
esistă și alte plante. Unii mai cul
tivă și rapița și ceva orz. Totuși re
lativ puțin. Nereușita rapiței mai 
mulțl ani de-arândul i-a speriat pe 
mulți dela cultura ei. Rapița o cul
tivă majoritatea lor în porumb: 
după sapa porumbului de-a 2-a oră, 
împrăștie sămânța de rapiță printre 
porumb și o îngropă cu sapa. De 
aceea arare-ori vecji la dânșii o cul
tură curată și încheiată de rapiță, 

-ci mai mult numai pîlcurl, pilcuri. 
Unii din proprietari o semenă și în 
ogor negru, — și decă ea n’a reu
șit în Octomvre, o întorc și pun 
grâu în locu-i.

Grâu pun pe jumătate seu 
din suprafața moșiei, — de aceea 
lanurile de grâu ți-se par nesfîrșite. 
Grâul îl sâmănă atât în miriște, după 
grâu, cât și în porumbiște și mai rar 
în ogor negru, recte în islazul vite
lor. Chiar și numirea de ogor ei au 
schimbat’o și numesc arăturile de 
tomnă ogor. Rău este, că nu mai pot 
lua pământului câte-o recoltă și peste 
iernă, d. es.: una pe la Crăciun și 
.alta prin postul Paștilor, și apoi să 
facă semănăturile de primăveră!

Cultura și lucrarea pământului 
este din cele mai defectuăse, ce 
pote să esiste: din causă, că aren
dașii nu țin vite proprii, ci lucreză 
numai cu plugurile și vitele leșinate 
de fome ale țăranilor, și ei s’au tot 
întins. Cu tote, că guvernul a Intro
dus și impus între țărani plugurile 
cele mai grele și mai scumpe: 
plugul universal de Sack Ransomes, 
totuși nicăiri nu vei vede atâtea 
mărăcineturl și buruenî, ca aici.

Vecțl în lanul de grâu pâlcuri 
pâlcuri de mărăcineturl de porum
ban,, măceși, pălămidă, lobodă etc. 
La o moșie de 4—500 pogone, poți 
calcula aci pe ușor atâtea sute de 
pogone cu porumban, de cari se 
feresce om, se feresce vită. Ba am 
văcjut la 1000 pogone și peste 300 
pog. acoperite cu porumban și mă
ceși (1/3). Ca să-i scotă nu-șî bate ca
pul nimeni. Mai bine ia altă moșiă 
în arendă.

Șirul este pe arătură așa de 
des, încât de multe-orl nu vecji holda 
din el. De gunoit nu gunoesce ni
meni, — cu gunoiul umple găurile 

;și drumurile, fac poduri ; unde nu 

sunt lemne el se taie în formă de 
cărămidă, îl usucă — numit tizic — 
și îl întrebuințeză ca combustibil 
pentru iernă. Paiele de grâu le vând 
la țărani, cu prețuri forte mari, câte 
pot, er cu celelalte, fiind-că nu țin 
vite, încălcțesc locomobilele dela 
mașinile de treerat, more ’de abur, 
ori le dau foc din șire.

Stînginul de paie de grâu s’a 
vândut une-orl și cu 40 lei. Rapița, 
une-ori și grâul, aruncate prin po
rumb, și apoi vândute ori amane
tate le bancheri, când e să-i dea 
flărea: acesta este economia, aceste 
sunt reservele arendașilor noștri.

După o astfel de cultură și în
grijire își pote ori și cine închipui, 
ce fel au să fiă productele. Ai să- 
mănat grâu și recoltezi mai multă 
secară și buruenî. Pe piâța Anver- 
sului, gozurile din totă lumea portă 
numirea de grâu românesc. Produc- 
țiunea nostră medie abia mai este 
pe jumătate, a treia parte, din ceea 
ce era acum 20—25 ani. Nu o pu
tem calcula la mai mult de o chilă= 
7 hl. la pogon — cu-o oscilațiune 
între 6—9 hl. Un pogon de al nos
tru este aprope cât un jugăr catas- 
tral al vostru: 0.53: 0,57 hc.

Prețul grâului a fost în anul 
trecut 5.30—5.50—6.00 lei de hl. 
Decă Englesii nu ni-ar aduce cărbuni 
de petră, ca se încarce vaporele cu 
grâu în apoi, ca ballast, — prețul 
grâului nostru ar fi și mai scăzut. 
Acum prețul grâului stă între 7—8 
lei hectolitru, la Brăila și Galați — 
pănă acolo spesele de transport, 
tract, comision etc. Ne putem ușor 
închipui, ce preț capătă pe el țăra
nul, care n’are bucate de vândut cu 
vagonul și de trimis la Brăila, ci 
este silit să le dea la grânarii de 
prin sate, comisionari de-a 3-a, 4-a 
mână.

(Va urina )

SCiFHLE OELEL
12 (24) Octomvre.

Serbările adunărei Societății fondului 
de teatru român promit a avâ o reușită 
din cele mai frumose. Pentru dirigiarea 
corului a sosit aici încă de Marți d-1 George 
Dima dela Sibiiu, ținând în fiă-care cp 
probe cu corul. Audim, că la serata mu- 
sicală de Sâmbătă săra va cânta solo și 
d-1 Isaia Popa, fiind pentru acest scop 
anume invitat la Brașov. Coristele, precum 
am aflat, au luat hotărîrea de-a se presenta 
tote în costume naționale.

Dintre membrii actualului comitet al 
societății fondului, d-1 Iosif Vulcan va sosi 
aici încă mâne diminâță cu trenul dela 8. 
La otel „Nr. 1“ va urma, mâne, sâra de 
cunoscință, âr poimâne, Sâmbătă, la 10 ore 
a. m. se va deschide prima ședință în sala 
festivă a gimnasiului român.—Atragem din 
nou atențiunea tuturor Românilor, mai ales 
a Românilor din Brașov și împrejurime, 
asupra acestor ședințe și a serbărilor îm
preunate cu ele.

—o—
Din Sinaia ni-se scrie, că acolo a 

cădut zăpadă mare. In BueurescI de-ase- 
menea este un frig forte simțitor și acesta 
se datoresce prea multei zăpedl, ce a că
dut în abundență în mai multe părți ale 
României. Trenul, care a sosit erl dela 
Craiova a avut pe el un strat de zăpaaă 
de 6 centimetri.

— o —
Mulțăniită. Sooietatea de vânători, 

care pușcase mai dil®!® trecute doi urși, a 
predat suma de 2 fl. 18 cr., prețul carnei 
de urs vândute, primăriei din Brașov, cu 
destinațiunea, ca banii să se alăture la fon
dul săracilor. Pentru acesta primăria șl-a 
esprimat mnlțămita.

B. Aplicarea multiplă. Nu există mijloc mai 
bun, care se pote aplica la diferite cașuri, ca 
Molls Franzbrantwein care alină durerile, întă- 
resce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos 
băi etc. O butelie 90 cr. se p ite procura dîlnic la 

prin poște dela farmacistul A. Moli liferantu, 
curței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
provincie să se ceră espresti preparatele lui Moli 
provecjute cu marca de contravenție și subscriere.

Censul în Ungaria și Transilvania.
D-1 Tibad Antal, membru al par

lamentului maghiar și publicist un
gur, publică în fâia apponyistă „Buda- 
pești Hirlap*  un articol de importanță, 
în care face icbna censului electo
ral din Ungaria și Transilvania în- 
tr’un mod, care merită să fiă cu
noscut și de cetitorii noștii, âr mai 
ales de străinătate. Scrisele d-lui 
Tibăd sprijinesc în mod puternic 
gravamenul nostru, al Românilor 
transilvăneni, asupra legei escepțio- 
nale electorale din Transilvania, prin 
care suntem despoiați de cel mai 
cardinal drept al cetățânului, de 
dreptul electoral. Reproducem deci 
următdrea parte din articulul numi
tului deputat unguresc:

Nicl-odată n’am fost și eventual nu 
voiu pută fi amicul cassărei censului în Un
garia, fiind-că acesta o țin de admisibil nu
mai în state consolidate și înaintate în pri
vința economică și culturală, cum sunt de 
esemplu Francia și Germania.

Din potrivă însă, nu aflu corect nici 
aceea, ca prin ridicarea censului să se ga
ranteze singuraticelor cercuri interesate pri
vilegii nedrepte pe socotâla celorlalți, așa- 
dâră preponderanță neproporțională, său 
chiar domniă escepțională, și astfel repre- 
sentanța poporului si se falsifice în basele 
ei constituționale. Cu atât mai puțin aflu 
admisibil, ca din punct de vedere al sta- 
bilirei dreptului electoral, în singuratice ți
nuturi ale țărei să se aplice măsuri neegale, 
fiind-oă acâsta în state poliglote, chiar dâcă 
ar fi just din unele său altele considera- 
țiunl — uti figura docet, — totuși n’ar fi 
acomodat, decât a nasce conirarietățl între 
diferitele rasse de popore, ori a mări cele 
esistente....

Să vedem așa-dâră resultatele:
După datele recensemântului din 1890, 

poporațiunea Ungariei fără de oea a Croa- 
țlei-Slavoniei, însă împreună cu Fiume, 
este de 15,162.988 suflete. Numărul ale
gătorilor de pe acest teritoriu însă (la 1894) 
este de 868,621.

Dâcă punem față’n față acești numeri, 
ajungem la convingerea, că în patria nostră 
tot la 100 suflete se vin 5 (nu tocmai 6) 
alegători. Așa-dâră în privința numărului 
alegătorilor, „liberala*  Ungaria, care posede 
o consiituțiă milenară, ocupă cel din urmă 
loc în rândul tuturor statelor constituțio
nale din Europa.

Decă, în legătură cu acest fapt, voiu 
mai arăta ț-i asupra celorlalte fapte ade
verite, oă adecă în totă țâra în general abia 
se vin 20C0 de alegători pentru un cerc 
electoral și că în o mare parte a cercu
rilor nâstre electorale numărul alegătorilor 
e sub 1000: așa cuget, că am adus o do
vadă suficientă pentru aserțiunea mea, că cen
sul electoral în Ungaria e peste măsură 
ridicat, așa-ddră e îndreptățită pretensiunea, 
ca el să se scărdscă după recerințele situa- 
țiunei.

Dâr censul nu numai că este peste 
măsură mare, ci tot-odotă nu e nici uni
form, așa-dâră este vătămător fi pentru prin
cipiul egalei îndreptățiri,

Dovetjile referitor la acâsta zac în 
timpul recent. După cum am amintit, în 
Ungaria, în general, tot la 100 suflete se 
vin 5 alegători. Acest număr general însă 
este supus următârelor schimbări în singu
raticele comitate: la 6 se ridică în 25 co
mitate (Hajdu, Gyor, Vesprim, Strigoniu, 
Zala, Neugrad, Abauj-Torna, Baranya, Șo
pron, Moșon, Odorheiu, Treiscaune, Șo- 
lyom, Turoț, Neutra, Scepuș, Barș, Hont, 
Pojun, Gombr, Bereg, Ung, Bacifl-Bodrog, 
Sălagiu și Sătmar); la 7 se ridică în 8 
comitate (Somogy, Comarom, Tolna, Vas, 
Lipto, Sâroș, Zemplin și Maramurăș); la 
8 se ridică în 2 comitate (Jăsz-Nagy-Kun- 
Szolnok, și Ciuc); la 10 într’un singur co
mitat (Arva). Numărul general de 5 cade 
pe 12 comitate (Heves, Borsod, Fehâr, 

PestPillis-Solt-Kis-Kun, Bichiș, Cianad, 
Trencin, Torontal, Arad, Biharia, Timiș și 
Murăș-Turda). Din potrivă la 4 scade în 3 
comitate (Ciongrad, Saboleiu și Caraș-Se- 
verin.' ; la 3 în 8 comitate (Ugooia, Făgă
raș, Solnoc-Dobâca, Sibiiu și Brașov); 18 
2 în 6 comitate (Hunedora, Coșiocna, Tur- 
da-Arieș, Bistriță-Năsăud, Târnava mică și 
Ternava-mare); âr și mai jos de 2, adecă 
la 1 în comitatul Albei-inferidre. (Va să 
cjioă în comitatele loouite de Români, la o 
100 suflete se vin abia câte 4, 3, 2, ba și 
numai 1 alegător. — Red.)

Cu asemenea schimbare ne întâlnim 
și la proporțiunile numerice ale orașelor sin
guratice cu drept de representanță deo
sebită.

O esaminare amănunțită și temeinică 
a acestor date numerice arată lămurit, că 
numărul de alegători, ce cade tot pe 100 
suflete, este fârte divergent în singurati
cele comitate. Arată mai ales, că raportul 
de procente al comitatelor, în cari norma
tivul este proprietatea de 10 și 8 jugăre, 
e cu mult mai favorabil, decât în cele
lalte comitate, în cari îndreptățirea electo
rală o normâză proprietatea, după care se 
capătă venit curat 84 fl. ș. a. (c’un ouvânt, 
„censul ardelenesc*).

Cel ce cunosce temeinic .referințele 
țării, abia se pote îndoi, că îndată ce va 
căde zidul de alegători înscriși pe basă 
de titluri nobilitare, în Săcuime numărul 
alegătorilor va scădâ la starea, în care a 
căcjut comitatul Turda-Arieș și la care stau, 
dela cel dintâifi pănă la cel din urmă, co
mitatele ardelenescl. Nu este așa-dâră de
parte timpul, când în comunele din Ardâl, 
afară de funcționari și de onorațiorl, abia 
vor mai fi alți alegători. Și oalamitatea acâs
ta va isbi pe toți în același fel, pe Ma
ghiar, pe Sas, ca și pe Român..,.

ScirI telegrafice.
Budapesta, 24 Octomvre. Con

siliul ministerial de erl s’a ocupat 
cu răspunsurile la interpelațiunile 
pvivitbre la demonstrațiunile din 
Agram.

Budapesta, 24 Octomvre. Banul 
Croației a fost primit astăzi în au
diență la Maiestatea Sa. Khuen Ile- 
dervary mulțămi monarchului pentru 
visita din Agram.

Budapesta, 24 Octomvre. In cu
rând vor fi numiți noi membri în 
camera magnaților.

Agram, 24 Octomvre. Partida 
dreptă voiesce se eschidă din mij
locul ei pe deputatul Foinegovicî din 
causa vorbirei, ce a ținut’o în con
siliul comunal.

Viena, 24 Octomvre. Conferințele 
tuturor partidelor au decurs făr’ de 
a-se lua concluse hotărîte. Dorința 
guvernului, ca bugetul se se desbată 
încă în decursul anului curent, cu 
greu se va pute împlini.

Constatinopol, 24 Octomvre. Soirile, 
ce sosesc de prin provincii, sunt 
forte nelinifiitore.

Sofia, 24 Octomvre. In Macedonia 
s’au început din nou turburări.

EWEFTSE.
Imulțirea trăsnetelor. După cum 

dice revista „Himmel und Erdeu, numărul 
trăsnetelor a crescut dela 1833 înodce. 
Acâsta provine din deosebite cause: între
buințarea electrioităței în industrie, des
păduririle, drenagiurile, eto., necurățeniile 
introduse în aer prin arderea cărbunilor. 
Profesorul de Bezold a stabilit, că îu Ba
varia numărul de incendii causat de 
trăsnete a fost de 32, dela 1833—1843; 
52 dela 1844—1865; 103 dela 1866—1879 
și 132 dela 1880—1882 și pe când în 1855, 
134 persone erau trăsnite din cari 73 
morțl, în 1882 aoeste oifre devin 188 și 
161. Se observă, oă personele trăsnite nu 
observă nici fulger nici tunet, dâr au im
presia de a fi înconjurate de foc.

Proprietar: Or. A'ureȘ
Redactor responsabil: Gregorî&i Sfâaîor.
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Nou abonament
la

SâZITâ ÎBâKimSBI
Cu i Octomvre st. v.

»’a deaebis nou abona meat Sa 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii ffolei nostre.

PrețsuS aboBaameninsKuâs 
Pentru Austro-Ungaria:

pe nu. au. ............................... ®-
jpe șese lnu.i ------- S fl. 
pe trei lnu.!. ............................... 3 fi..

Pentru România și străinătate:
pe nu. an. ..................... frauci
pe șese lnnî ..... 20 „ 
pe trei lnni ..................... lo ,■»

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă'■

Pentru Austro - Ungaria:
jje un an ..................................... 2 îi.
pe șese luni ..................................... I fl.

Pentru România și străinătate:
pe un an ................................ ® franci
pe șese luna ............................ 4 „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei TransBlwanâ®s“.

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei “ 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciur cu.

Cursul ia bursa din Vâena.
Din 23 Octomvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 120.90
Renta de cordne ung. 4% . • • 98.95
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 - 123.75
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.50 
Bonurî rurale ungare 4°/0 • • • 97.80
Bonuri rurale oroate-slavone. . . —.—
Imprum. ung. cu premii .... 162.— 
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 144.50
Renta de hârtie austr..........................100 15
Renta de argint austr.................... 100 65
Renta de aur austr............................... 121.30
Losuri din 1860 ......................... 152.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1062.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 480.'/2
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 398.—
Napoleondorî.................................. 9.54
Mărci imperiale germane . . . 58.82l/2
London vista....................................120.25
Paris vista.................................. 47.65
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 100.95
Note italiene................................... 45.20

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Octomvre 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.49 Vend. 9.52
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Cump. 5.70 Vend. 5.75
Ruble rusesc! Cump. 129. l/2 Vend. — .—
Lire turcescl Cump. 58.60 Vend. —. —
Mărci germane Cump. 10 75 Vend,
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Prafurile-Seidlitz ale lui roii 
Veritabile numai, decă fiăcare cutiă este provecțută eu marca de 

aperare a lui A. Moli și cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranntwein și sare a lui WSoll» 
Vnri+'ihslii minim decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu VUnidLmu HLGHd.fi, plumbul lui A. Moll.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

Apa de gură-SalecyB a kd MolL
(Pe basa de natron Acid-salicilicii)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză, cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei proveițute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea principală prin
Farmacistul A. HWA,

c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, TnciilanbGii 9 
Comande din provinciă se efectueză gilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
de ap&rare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. • 35-52. «.

A

Anociurî 
(inserțiuni și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
admînîstraiiuna. In cașul pu

V? O

t

blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de muBte-ors.

Administr. „Gazeta Trans'

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Octombre
fiBwdapesta—-SPredeal <4 âa i r i ș ti — T u r d a

Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

Tron 
de

TrenTrenă
mixt. persdn. aocoL

10-
8.30

11.21
1.33
3.42
3.58
4.38
5.20
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 
12.25 
12.52

1.06
1.37
1.52
2.13
2.32
3 04

i 3.40
4.03
5 34
6.12
6.41
7.16
8.-

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10 37

5.10
8.00

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50
125
1.43
1.52
2.18
2-40

Tren 
de 

person.

Tren 
mixt

3.55
4.40
5.10

11.-
12.26

1 11
12.00 8 30

8.05
5.45 

"902' 
11 33

1.48
2.06
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59

Tr. mix. , 
“840

9.08
10 40
11.25
1154
12.04
12.34
1.-
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3.49
4.11
4 48
5 27
6 10

Tso
8.30
9.03
9.38

10.25

2 15
9.15

11.12
12.48
2.12
2.20
2.50
3 26

417
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9 09

Clușiupl.

pl.

1.55
7.—
3.27
1.19

pL

I

80S. |

Pl- |

SOS.\ 
pL J

Y
80S.

Predeal
BucurescI

Viena .
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . 
Bratoa .
Ciuoia . 
B -Huiedin 
Ghârbău

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sigbișora . 
Hașfalău . 
Homorcd . 
Agoștonfalve 
Apața . 
Eeldidra

Tren Trend 
do

persdn. mlxtu

11.04
10.44
L0.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

7.01
6.-
5.11

5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

Tren 
accel.

1 55
7.25
5?23
3.46
2 26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

7 30

Trenu 
de

Tren

accel. pergdn.

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.mixt
“4Ă8

4.23
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54

6 56
6 54
6.41
6 20
5Ă3
5 32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Tren 
de 

persdn.

9.08
8.28
8.01
3.15

6.25
8.10
4.43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43

trenu 
de 

persdn.

trenă
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
de 

persdn.

trenu 
de 

person.

trenu 
mixtu

tren-fi.
mixtu

trenu 
de 

persdn.

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

10.21
• 10.41
-L

T Ghiriș
* Turda

5.10
4.50

10.30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

<.'flP5»șa-niBcă — Sifoiiu — Avrigti— Sfă^aWaișii

8 1 m e r i a (PiJki)-Huned6ra

trena 
de 

peradn
Tren 
mixt

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Tren 
mixt

trenu 
de 

persdn

trenu 
de 

persdn.

2.20 4.45
6.35

11.34 7.10 pk Copșa mică . SO'. 1
b f 9.34 3.39 6.20 12.35

3.57 1.03 8.50 Ocna 8.11 2 01 5.12 11.01
4.19 7 01 1.25 9.15 •>os. 1 Sibiiu . . f p’- 7.44 1.31 

în totă
< g

4 49 10.30
4 36 în totă

<!£ r-'
1.46 pl. J * Isos. 7.28 8.33

6.16 3.31
6.08

Avrig . . • 6.02 5’3CD -r+- jflO
6.54

8.42 50 CD s; SOS. Făgăraș . pl. 3.28 4.05
JXj -cq 0D -CO •

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

t renii 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenti 
mixtu

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

8.35
10.28

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

11.35
11.54
12 20

trenii
mixtu

4.55
6B6

? 9.10
|10.28
fl2 41
» 1.54
S 3.02
I 3.41
- 4 55

4.20
5.35

ce ***-
* 2

s
S

Cwcerdea — Osorheiiu — IKegla.-săsesc.

Trenu 
mixtu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn,

Trenu 
de 

persdn

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
mixtu

2.25 8.10 3.11 8.59 Pi- Cucerdea . . sos. 4 7.41 2.36 8.31 1.18
3 14 8.51 3.52 9.40 LudoșO. . • 7.03 1.58 7.43 12.32
4 07 9.37 4.37 10.23 Cipău . . 6.24 1.19 6.55 11.43
5.07 10.27 5.26 11.11 SOS.Î

Oșorheiu •
.(pl. 5.30 12.25 5.50 10.35

5.40 10.42 5.36 pl. J • Isos. 9.20 5.04 10 —
7.19 12.21 7.19 Y sos. Regh.-săs.. . pl. 7.49 3.25 8:25

Nota: Orele însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti de sus în jc
însemneză ârele de nopte.

4.25
4.48
5.23

4.50
4.34
4.10

trenu 
mixtu

10.28
10.46
11.12

Siineria . 
Oerua. . 
Huneddra

trenu 
mixtu

trenu
mixtii

s t i

bistrița

A

Brașov 
Zer naști

10.25
10.05
9.38

7.36
6.06

trenu
mixtu

a r e ș - fij »a d o u
Mureș-Ludoș
Zau . . .
Țagu-Budatelicti . .
St. Mihaiu de câmpie 
Lecința...................
Ș.-Măghiăruș . . .

6.46
5.49 
â A 
h

£ 3 
O d

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

1.29
12.05

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

n. <i2 
2 □ c 
ps o 5 •—• • eaCD» — 
9.40 
8.46
7.43
6.52
5.55

Sigliișora—Odorlaeău-secaiesc.

Arad — Timiș o r a
6.20
7.08 
8.01
1.26

11.30
12.47
2.05
7.38

5.- Aradu ........................
Vinga....................
Timișora....................
Segedin ........................

• 10.43
9.42
8.20
5.-

3.44
2.40
1.12

10.55
6.14
7.39

12.33

10.11
8.15
5.59

trenu
mixtu

trenu
mixiu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

Si bisa— Cisnătlie.
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

ti enu 
mixtu

5.30 1.36
1.49
2.12

pl. Sibiiu . sos. 
„ Selemberk „ 
„ Cisnădie pl.

7.10
6 57
6.36

9.20
5.43 9.07
6 06 8.46

3.22
4.14
6.20

11.08' Sighișora .
11.48 Hașfaleu .

1.59 Odorheiu-secuesc.
cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii

9.51
9.02
7.15
mai negre

5.32
4.54
3.—

r

Y

■

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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