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Mișcarea în sinul partidelor ma
ghiare.

Tot mai mult iese la lumină, 
că prin reformele bisericesci-poli- 
tice guvernul unguresc și-a aprins 
numai paie în cap.

Cu drept cuvent a deșteptat 
așa mare temere înființarea „parti
dei poporale11 catolice între cei dela 
cârmă. Din di în 4* mișcarea aces
tei partide cresce și ia dimensiuni 
tot mai îngrijitore pentru partida 
dela putere.

In tdte comitatele s’a încins o 
luptă pe vieță pe mdrte între parti- 
sanii contelui Ferdinand Zichy și 
partisanii guvernului, așa că putem 
dice, că sforțările estra-ordinare ale 
„partidei poporale11 cu ocasiunea cu
noscutelor alegeri dietale parțiale, 
a fost numai un slab preludiu la 
luptele mari ce au se urmeze în 
viitor.

Acum în ajunul alegerilor mu
nicipale comitetul esecutiv al par
tidei catolice unguresc! desvoltă o 
activitate aprbpe febrilă, cu scop de 
a face, ca unde numai se pdte se 
isbutbscă candidații ei la alegerile 
întregitore pentru representanțele co- 
mitatense și la alegerile funcționa
rilor administrativi.

Partisanii lui Zichy au dobân
dit deja unele succese în luptele co- 
mitatense și, ceea ce este mai sem
nificativ, în comitatele slovace pro
testanții încep a merge mână în 
mână cu catolicii pentru a bate mai 
sigur pe aderenții guvernului.

Organul contelui Ferdinand Zichy 
se pronunță, cum vom vede mai 
jos, asupra viitorei probleme a par
tidei poporale și cu deosebire asu
pra viitorei atitudine a magnaților 
unguri într’un mod, care trebue se 
insufle groză lui Banffy și soților sei.

Caracteristic este, că acest mag
nat de frunte vine acuma însuși se 
declare în foia sa, că a trecut tim-

pul când camera magnaților mai 
era încă considerată ca un factor 
politic; vine și provocă pe magnați 
ca în viitor se nu mai stea reser- 
vațl la o parte, ci se caute a-șl va
lora convingerile lor politice pe te
renul alegerilor dietale și în camera 
deputaților.

Acâsta însâmnă însă nici mai 
mult nici mai puțin, decât că se 
ridică pentru partida guvernului la 
viitorele alegeri o concurență, care 
cu tote volniciile și presiunile, la 
cari se pricepe așa de bine ministru- 
președirte Banffy, pote deveni pen
tru ea în gradul cel mai mare pe- 
riculăsă.

Mai mult însă, Zichy face apel 
la comuna apărare a tuturor creș- 
ținilor în contra celor ce luptă sub 
flamura neconfesionalității.

Se întrebuințâză der din acâstă 
parte tote mijldcele spre a câștiga 
teren în viitorea dietă pentru con
trarii reformelor.

In asemeni împrejurări nu ne 
putem mira, dăcă se va adeveri, ca 
ministru-președinte Banffy se gân- 
desce a grăbi terminul viitărelor 
alegeri dietale, pentru a nu lăsa 
timp partidelor oposiționale de-a se 
organisa și de-a se întări prea tare.

Mandatul dietei actuale se în- 
cheiă în 18 Februarie 1897. De-dre- 
ce însă cu greu se va pută discuta 
și vota bugetul pentru 1897 pănă la 
acel termin, s’a c^8' că nouele ale
geri se vor face încă în decursul 
anului 1897, și, ca să nu se turbure 
festivitățile milenare, în tdînna ace- 
luiaș an. Acum se asigură, că br. 
Banffy se gândesce serios de a face 
alegerile încă în Martie 1896 și că 
de aceea va cere îndată după vo
tarea bugetului disolvarea camerei.

Pentru scoppl acesta, se 4ice, a 
cerut guvernul dela toți fîșpanii ra
porturi amănunțite cu privire la 
situațiunea și forțele diferitelor par
tide în comitate.

Oposiția din causa acâsta e 
fdrte îngrijată și deja organele ei 
pretind, sâ se procedă cu tdtă graba 
la organisarea ei, pentru ca să nu 
fiă pe neașteptate paralisată de par
tida guvernului.

Acâsta este mișcarea partidelor 
maghiare.

Unde remâne inse mișcarea națiu
nilor nemaghiare, cari, de sigur, că 
nu vor renunța tocmai acum la con- 
tiuna luptei pentru recăștigarea 
drepturilor lor?

Alegerea de primar al Vienei.
Precum soim, a fost ales cu mare ma- 

ioritate primar al Vienei Dr. Lueger, șeful 
partidei antisemite. Resultatul acesta era 
de prevâdut și din partea contrarilor lui 
Lueger, er mai ales din partea maghiară 
se pun acum tote în mișoare spre a în- 
fluința asupra cabinetului Badeni, ca sâ re
fuse confirmarea noului primar.

Cât pentru ingerința maghiară, ea 
este dovedită prin limbagiul lui „Pester 
Lloyd“, oare nu de mult a scris : „Se va 
pute ore aștepta dela ospitalitatea maghiară, 
ca cu ocasiunea sârbărilor mileniului sâ pri- 
mesoă în fruntea representanței reședinței 
sororl pe un bărbat (Lueger), a căruia în- 
trdgă ființă este pâtrunsă de ură și de rea- 
voință față cu Ungaria? Pote sâ fiă grea 
situațiunea pentru guvern, îi trebue multă 
voință tare și energiă ca sâ scape metro
pola imperiului din ghiarele antisemitis
mului printr’un pas hotărît (înțelege aici 
neaprobarea confirmării).

S’anunță din Viena, că alaltăieri s’a 
ocupat consiliul de miniștri cu cestiunea 
confirmării lui Lueger ca primar. Grupul 
clerioal din clubul Hohenwart stărue mult, 
ca alegerea lui Lueger sâ fiă aprobată. 
Clericalii sâ fi amenințat chiar, că vor eși 
din club, decă guvernul va refusa apro
barea. Se mai dice, că clericalii sunt ho- 
tărîțl ca la discusiunea asupra pactului cu 
Ungaria sâ-șl tragă consecențele, decă oo- 
nivența guvernului ar merge așa departe, 
de a refusa aprobarea unui primar ales în

fotă ordinea, pentru-că nu e bine vâcjut în 
Ungaria. Din partea antisemită se amenință 
că va fi turburare în Viena, dâoă nu se va 
aproba ca primar Lueger cel agreat de 
popor. Membrii antisemițl ai consiliului co
munal au declarat, că în cas de refusare 
a aprobărei, ei vor alege din nou pe 
Lueger.

*

Despre alegere se raportâză între al
tele : In 29 Oct. diminâță la 10 ore s’a în
ceput alegerea, după ce comisarul guver- 
nial a declarat, că adunarea pote lua ho- 
tărîrl valide. A fost ales primar Dr. Lue
ger cu 93 din 137 voturi. Cei 44 liberali 
au dat bile albe. Enunciarea alegerii a fost 
primită din partea antisemiților cu sgomo- 
tose și nesfârșite aplause. Comisarul a în
trebat apoi pe Lueger, decă primesce ale
gerea, aoesta a râspuns, că o primesce. 
După aceea Lueger a ținut un discurs di- 
cend între altele: „D6oă Majestatea Sa va 
aproba alegerea, ce a căcjut pe mine, o 
voiu primi (Aplause fonetice). Ar fi o lași
tate politică și o ingratitudine față cu po
porul creștin al orașului meu natal, care 
a adus atâtea jertfe pentru liberarea sa, 
decă nu ași primi-o. Urmez chiămării cu 
încredere în DumnedeuL

Pișe apoi Lueger, oă nu află oportun 
a desfășura acum programul sâu. La ale
gere u’a învins o partidă, oi a învins po
porul creștin. Nu va fi ddr o domniie de 
partidă, oi o domnire a poporului în ade- 
vâratul înțeles al cuvântului, în comuna 
Viena. Poporul Vienei nu vrâ sâ scie ni
mic de escroohii internaționali, ci vrâ oa 
orașul sâ-și păstreze individualitatea, și sâ 
fiă un oraș de muncă industrială și de oo- 
merciu cinstit. Iu școli sâ domnâsoă spiri
tul creștin și național. Germanii au dreptul 
sâ susțină orașul acesta ca oraș german, 
șt așa sâ-l lase posterității.

Aplause nesfârșite salutară vorbirea 
lui Lueger. Părăsind sala primăriei a fost 
primit pe stradă de mulțime cu ovațiunl 
entusiaste și îmbulzâla a fost așa de mare, 
încât a trebuit sâ intervină poliția.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “ Doue dame în toalete elegante trecu
seră deja de câte-va ori pelângă visătorul 
aprofundat, când deodată privirea străinu
lui râmase ațintită asupra celei mai tinere 
dintre ele, a oărei frumuseță ideală estra- 
ordinară surprinse pe artist. JNicI-odată nu 
văduse el forme atât de clasice, nicl-odată 
o astfel de nobilitate a trăsurilor moi și 
tinere. Pe lângă aceea avea în mișcări o 
grațiă înăscută, și totuși trada o reservă 
deosebită.

— „Ore cine sâ fiă acâstă femeiă ad
mirabil de frumosă ?“ se întreba tînârul 
bărbat, plecând în ore oare depărtare în 
urma ambelor dame.

Ele pășiră înoet peste piață, pe lângă 
înaltul il Campanile di S. Marco, deteră 
apoi în Macena, care se întinde de la piața 
San Marco până la Ponte Rialto. Aoâsta 
este strada cea mai lungă și cea mai fre- 
cuent&tă a Veneției. Galantare de tot fe- 
liul stau înșirate unul lângă altul. Sticlă 
venețiană, obiecte de lemn tăiat fin, dan
tele, aurării și argintării zac întinse și es- 
puse, și învită la cumpărare. In strada 
acâsta totdeuna domnesce o vieță viuă și 
o mulțime de omeni alergă încoce și încolo. 

I încă cât-va t’mp putu observa strâi-

nul staturile înalte ale ambelor dame îna
intea sa, când deodată ele dispărură, și 
orl-cât umblă artistul în sus și în jos pe 
stradă, uitându-se ou atențiune îu jurul sâu, 
ele pentru astădl râmaseră nevâcjute. Trebue 
că intraseră într’o casă, probabil pentru de 
a târgui ceva, deore-ce signorinele nobile 
nu puteau looui în acestă stradă comer
cială, care duce direct la podul Rialto, de 
unde apoi printr’o stradă laterală se sfer- 
șesce chiar înaintea intrărei în biserică. 
Strada n’au putut’o părăsi, căol atunci de 
sigur el le ar fi observat.

Der acum începu a înopta. 6menii 
închideau galantarele și casele, și tînârul 
artist trebui sâ se hotărescă de a-se întbroe 
în otelul sâu.

In săra următore era aceeași lumină 
a lunei, același cer înstelat și același aer 
blând ca de balsam. Iarăși lume multă pe 
piața San Marco.

Artistul Ewald de H. stetea la locul 
sâu d« ieri și esamina pe treoâtorl. Nu 
avea și nu căuta sâ convină ou nimeni în 
oraș; voia sâ adune numai modele și mo
tive și apoi sâ plece mai departe în lume. 
Era dintr’o familiă bogată și purta în por- 

| ‘.ofoliu o sumă însemnată de bani. Aoul

din cravata sa lucea în colori admirabile 
și la degetele sale înguste aristocratice, 
cari adese-orl netezeau cu nervositate pârul 
lui des, deasemenea străluoea un inel cu 
diamant de o mărime considerabilă.

Când etă ârășl apărură cele doue fi
guri ale damelor nobile, cari ieri îl escitaseră 
atât de mult interesul. Astăcll însâ nu 
cum-va sâ le scape ! Fălâse și tăcând tre
cură pe dinaintea iui, atât de aprope, în
cât fusta lor îi atinsese piciorul.

Ceriule, ou cât mai frumosă i-se părea 
astădl fața fină și palidă, decât ieri în de
părtare. Un cap ideal de o frumseță rară. 
Trăsurile acestea trebuia sâ le pună pe 
pânză; numai ele singure plăteau cât tdtă 
călătoria lui de studiu. Dâr oum sâ ajungă 
el la acesta! Și astăzi era deja târdiu săra; 
probabil, că damele veneau din teatru. Erau 
singure, fără nici un însoțitor.

Ele merseră ârășl peste piața San 
Marco de lângă Campanile di S. Marco, 
spre Maceria, unde și astăcjl dispărură de
odată fără nici o urmă.

Ewald le urmărise, și stetea acum 
uimit în cel mai înalt grad înaintea unei 
case vechi, neînsemnate, pănă la al cărui 
prag urmărise el damele. Păși în mijlocul

0 aventură în Veneția.
De-asupra pieței San Marco din Ve

neția se întindea ca o boltitură cerul azuriu 
cu nenumăratele sale stele lucitore și cu 
discul clar al lunei; dedesubt începură a 
se ivi luminile și a lumina vieța sudică, cu- 
riosă în felul sâu. Turnul unei biserici mai 
îndepărtate se oglinda în valurile mărei, 
care unduia fără spume.

Aprofundat în splendorea tăcută a 
acestei sări deliciose, stetea un bărbat tî- 
nâr, înalt. îndată puteai cnnosce în el pe 
străinul, și pe lângă aceea pe artistul, al 
cărui suflet era încântat de poesia Sudului.

In fie-care seră îl aduoeau pașii aici, 
și totdâuna simțea același farmec, care’l 
cuprindea. De aceea și voia sâ fiă singur; 
de tot singur, pentru de-a pute inspira tote 
cât se pote de afund. Era îmbrăcat simplu 
și totuși bogat, și acul prețios cu brilant, 
care avea forma unei cheițe și era împlân
tat în oravata sa, trebue că era de mare 
preț, căci atrăgea atențiunea fie-cărui tre
cător prin jocul colorilor, pe care’l pro
ducea și care orbea ochii.
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Mișcarea Catolicilor.
Din Pojun se scrie, că acolo s’a în

ființat o societate literară catolioă, al că
reia scop este de-a promova interesele par
tidei catolice prin editarea unui diar catolic 
cuotidian și a altor producte literare. So
cietatea e înființată pe acțiuni de câte 25 
fi. și a adunat pănă acum un capital de 
17.000 fi. IncuragiațI de acest succes, con
ducătorii societății au hotărît să scotă Zia
rul încă cu înoeputul lui Decemvre. Pentru 
redaotarea nouei foi este angagiat un re
dactor dela „Reichspost44.

*
Pentru aotualele alegeri municipale, 

„partida poporală14 desvoltă o luptă forte 
energică. Grațiă organisațiunei ei, în mai 
multe cercuri electorale a și înoeput să ra
porteze învingeri. La alegerea membrilor 
în representanța comitatensă dela Nagy- 
Csalomia, catolicii au reușit a alege nu
mai candidați de-ai lor. In Rozsahegy mai 
mulțl candidați de-ai „partidei poporale14 
au reușit ou o majoritate de 610 contra 
199 voturi. Gontra-candidații, cari toți erau 
guvernamentali, au fost strajnic bătuți; 
între aceștia se afla primarul comunal, cas- 
sarul, fisicul comitatens, ■ prim-forestierul 
erarial etc. La acâstă alegere protestanții 
au mers mână în mână cu catolicii, ba se 
dioe, că peste tot între protestanții din 
comitatul Lipto s’ar fi pornit un curent 
forte amicabil pentru „partida poporală14.

Contele Ferdinand Zichy publică în 
„Fejermegyei Naplo44 un articul întitulat 

„Zrc pragul nouelor lupte"-. Vorbind despre 
situațiunea creată prin introducerea nouălor • 
legi politice-bisericescl, Zichy dice, că acum 
catolioii nu mai au de-a face cu bisericile 
protestante, căci acum e vorba de-o apă
rare comună a tuturor creștinilor în contra 
neconfesionalității, care atacă credința creș
tină, libertatea bisericei și condițiile situa- 
țiunei ei materiale. Terenul de luptă s a 
schimbat, căci acum nu numai singuratici, 
ci însuși poporul, bisericile, stau față în 
față cu guvernul și ou tendințele acestuia. 
Camera magnaților, după cum stau lucru
rile astăcjl, nu mai pote ți băgată în sămă de 
nici un factor politic. Astăcjl magnații pot 
să-și valoreze politioesce convingerile lor 
numai pe terenul alegerilor dietale și nu
mai în dietă. De aceea mai întâiu de tote 
țintă luptelor trebue se fiă restabilirea proce- 
durei electorale și a sistemului electoral în 
cadrul constituției. Agitațiunea trebue să se 
facă în direcțiunea acesta, — dice articu- 
lul lui Zichy.

Voci asupra declarațiunei ministrului- 
președinte Sturdza.

„JBudapesti Hirlap“, organ ap- 
ponyist, scrie între altele :

strădil și se uita din tote părțile la vechiul 
edificiu. Nu putea descoperi nimio deosebit 
la el. In tot cașul era cea mai vechiă casă 
a străzii și avea un portal de lemn, admi
rabil tăiat. Artistul păși aprâpe pentru de-a 
esamina mai cu de-amănuntul ornamentele 
frumâse, oând observă, că porta grea era 
întredeschisă. împinse puțin, și ea se des- 
ohise cu ușurătate. Ewald stetea acum în- 
tr’un mic coridor, pavat cu mosaic, care 
se desohidea în fund într’o stradă lungă și 
îngustă.

De-amend6ue părțile se ridioau oase 
înalte și înguste cari din nou formau strade 
laterale ânguste și întunecose. Era aici o 
tăcere de morte ca într’un oraș mort.

Cuprins de un simțemânt de grâză, 
tînărul artist voi să se întârcă la stradă, 
der nu se mai putu orienta prin vastele 
coridore, și oând, după o căutaie lungă, 
credu că a dat de portă, acâsta era în
cuiată. Intr’aceea timpul era înaintat 
și el auc|i din depărtare cum bate oro
logiul de pe piață 12 ; luna se plecă la 
o parte și dispăru în dosul unui părete 
înalt. Acum se făcu de tot întuneric în 
acest labirint de coridâre.

(Va ur.ma\

„Decă n’ar fi crisă în Orient, n’ar fi 
ajuns Sturdza și partida liberală la gu
vern. Der după ce pericolul oriental esistă 
și amenință cu grele înourcăturl, România 
îșl caută un radim la spate și nu găsesce 
nicăirl altă garanță, decât în Austria și în 
Ungaria, în diplomația nostră și în armele 
nostre, căci numai aoeste pot să ajute de 
aprope România, decă ar fi atacate terito
riul seu drepturile oi. Dâr este imposibil a 
ține alianța c’un pact diplomatic și conven- 
țiune militară cu Austria și Ungaria și tot 
atunci a ațîța resvrătire în Ard ăl și în 
Caraș-Severin în contra Ungariei pentru 
esterminarea Maghiarilor și ruperea Ar
deiului de ea. România irredentă și nisu- 
ințele daco-române nu se pot uni cu noua 
alianță și raporturile amioale de vecinătate. 
Sturdza a trebuit dâră să alâgă între în
demnul inimei sale și între datoria posiției 
sale și interesul politie al națiunei sale. El 
a ales mai bucuros ministeriul, pacea și in
dependența României, decât să se mailțină 
și acjl de oele ce le-a vorbit la Orfeu și în 
Senat despre suferințele fraților români 
ardeleni și despre tirănia Maghiarilor. 
Dâcă el și partida sa au uitat’ ce au vor
bit, bucuros le iertăm și noi, presupunând, 
că nu vor uita cele ce le-a promis acum 
conduoătorul lor...

„Niol nu ne îndoim în vorbele sale, 
deore ce aceste sunt dictate de necesitatea 
situațiunei politioe esteriore. Dâr ori oât de 
mare îusămnătate i-am da atitudinei ofici
ale a guvernului din BuourescI, nu ne 
amăgim a crede, că liga va înoeta, și că 
Urecbiă va agita în viitor pentru Ungaria 
și pentru Maghiari. Și la noi și în Româ
nia se vor afla destui, cari vor oontinua 
să învrăjbâscă cele două popore, și acâsta 
ne îndemnă a fi precauțl. Nu la neîncre
dere ne îndâmnă, ci să fim pe pază, ca 
legile se se respecteze și să îngrijim înșine 
de siguritatea Ardeiului...14

„Neues Fester Journal11 dela 29 
1. c. scrie între altele:

„Discursul, ce l’a ținut eri d-1 Sturdza 
în Iași, care a anunțat perseverarea pe 
cărarea croită de alipirea la alianța de 
pace europână, a desfășurat datoriile, ce 
incumbă guvernului român față cu mo- 
narchia nâstră și în deosebi față cu Un
garia, așa de clar și concis, încât un po
litician ungur n’ar pute-o formula alt-fel... 
Și cum-oă atitudinea sa momentană este 
serios gândită, âr enunoiațiunile sale de 
eri sunt o garanță temeinică pentru viito- 
rea politică română: pentru acâsta stă bun 
trecutul său ministerial. Sturdza a fost 
dintre toți Românii cel dintâi, oare a pro
clamat depărtarea patriei sale de Rusia și 
alăturarea la alianța de pace, el a avut la 
ordinul regelui Carol consultări prelimi
nare cu Bismarck asupra întrărei Româ
niei în tripla alianță și a făcut, alternând 
cu d-1 Brătianu, de repețite-orl visite can
celarului de fier și contelui Kalnoky. Și 
densul a fost, oare a pus capăt agitațiu- 
nei irridentiste a Românilor ardeleni imi
grați și a espedat chiar câțl-va agitatori 
peste granițe...

„...Politica buourescână n’are altă 
alegere, decât: alăturarea la Austro-Un- 
garia în oontra orl-cărei espansiunl rusescl 
spre apus, ori, peirea. Despre acâsta nu 
se pote amăgi niol un Român cu mintea, 
sănătosă, și de aoeea irredentismul dincolo 
nu este, decât un mijloc de luptă al par
tidelor, un mijloc periculos, ce-i drept, 
pentru acestea, pe care sperăm, oă înțelep
ciunea regelui li-1 va smulge din mâni...44

SCSRILE 9?iLEBo
— 19 (31) Octomvre.

E’ășî un preot român condamnat 
pentru „agitația44. Reproducem după foile 
ungurescl următârea scire: „Preotul român 
DemetriuMdan» din Moșnița a fost tras cjilele 
aoestea la răspundere înaintea tribunalului 
din Timișora pentru agitațiune de naționa
litate. In cjiua de 11 Martie, după s. litur- 
giă, preotul vorbi de pe amvon în contra 
„Kisdedov“-ului, ce se înființase atunci în 
acea comună, cjio&nd, că acel „Kisdedov44 
nu este alt-ceva, '■ decât un asii al Unguri

lor și al Jidanilor, âr scopul lui prinoipal 
este de-a despoia pe Români de naționa
litatea, de legea și limba lor. Deputațiunea, 
ce mersese din comună la ministru pentru 
a cere înființarea „Kișdedovu-ului, a fost 
mituită de fișpan și fisolgăbirău, spre a-șî 
trada naționalitatea. A ag'tat poporul, ca 
lacacas de lipsă ohiar și cu forța ( ?? ) să îm- 
pedece înființarea „Kișdedov"-ului. Tribu
nalul l’a condamnat pentru asta la 3 luni 
închisore de stat și 100 fl. amendă. Atât 
condamnatul, cât și procurorul au apelat.44

—o —
Statua S.-lui Ladislau. Din Oradea- 

mare se scrie, că ou ocasiunea unor săpă
turi, s’a aflat din întâmplare statua regelui 
Ladislau, oare e una dintre cele mai vechi 
statue în Ungaria. Ea dispăruse încă pe 
timpul luptelor cu Turoii, și pănă acjl nu 
s’a soiut nimio, oe s’a întâmplat ou ea. 
Două pioiore ale statuei sunt rupte, tră
surile feței însă sunt întregi, pe cap portă 
coronă, la brâu un paloș, âr mâna drâptă 
o ținâ pe inimă. Acestea, oomparate cu 
descrierile cronicarilor, fac a-se conchide, 
că statua este a S -lui Ladislau, oare a fost 
ridicată la Oradea-mare pe timpul regilor 
din casa Anjou. In acest oraș a fost vechia 
basilică a S.-lui Ladislau și se orede, oă 
statua va fi fost aședată pe terenul dina
intea catedralei. Cu ocasiunea unor scru
tări făcute în 1883 s’a aflat fundamentul 
bisilicei, der de statuă n’au dat atunol. 
Acum săpăturile se fac și mai departe, de- 
ore-ce se speră, că în acel loc vor afla și 
mormântul S.-lui Ladislau, oe de-atâtea-orl 
a fost căutat fără de succes. Statua aflată 
s’a predat cardinalului Sohlauch, și tot-o- 
dată s’a telegrafat museului național din 
Budapesta, de unde se vor trimite ceroetă- 
torl la fața locului.

—o —
Invețătorii sași din Țera Bârsei, în 

adunarea ce au ținut’o eri, au primit o 
propunere a seoțiunei Brașov, prin oare, 
din incidentul adresei comitatului Cianad, 
privitore la prefaoerea scolelor poporale în 
scole de stat, provooă comitetul electoral 
din Țâra Bârsei, să-și validiteze în sensul 
programului săseso influința sa în oeroul 
său de activitate, pentru-ca tote nisuințele, 
cari țintesc a știrbi autonomia esistentă 
școlară a biserioei evangelioe, să fiă res
pinse cu tâtă hotărîrea.

Avansări în armată. Ou ocasiunea 
avansărilor din Noemvre o. au fost înain
tați între alții următorii oficerl aparțină
tori armatei comune: la rangul de looote- 
nent-colonel: Ladislau Marian regim. 91; 
la rangul de major: Vinoențiu Visoina 22, 
Mihail Cimpoca 69 și Victor Petrin, statul 
major; oăpitanl cl. 1: Iosif Martinu 22, 
Eugen Roșea 37, Nicolau Hidu 65, Dio- 
nisiu Florian 85; căpitani cl. II : Wilhelm 
AZcwîw 67, Ștefan Pilar 30, George Peja 43, 
Victor Moga 101; loootenențl: Nicolau Bo
tezau 62, Teofil Florian 82, Iosif Damin 50, 
Vinoențiu Beran 40, Eugen Mihalyi 72, 
Demetriu Țurcan 85 ; sub-locotenențî: Vir- 
giliu Piso 14, Richard Munzat 47, Mihail 
Nicola 24, Simion Iancu 47, Dimitrie Temple 
6. Apoi au fost numiți auditori locotenenți- 
colonel: loan Durda și loan Mihălțanu; me
dio de regim, ol. I: Aurel Anca; medic de 
reg. ol. II: Dimitrie Dascal. In fine au 
avansat la honvedime următorii: locote- 
nent-colonel: George Horvath 20; major: 
George Boeriu 22; căpitani cl. I: loan 
Fojtin și George Petrovici 18; căpitani cl. 
II: Aurel Mezin 7 și Anchidim Șoldea 23; 
locotenent: Eugen Aron 4; medio militar: 
Nicolau Moțu; asistent de medio: Romul 
Mar cu.

— o —
„Revista Lipovei44 este titlul unui nou 

4iar româneso, ce a început să apară în 
Lipova, fiind redaotor responsabil al lui d-1 
loan Brânda. Noul diar nu se va ooupa cu 
politica, ci va tracta cestiunl sooiale, eco- 
nomioe și literare. Apare în fiă-care Sâm
bătă și costă : pe an 5 fl. pe ’/2 an 2 fl. 
50 ; pe i/4 an 1 fl. 25. N-rul 1 dela 14 (26) 
Octomvre se presentă bine, având un cu
prins bogat și variat.

— o —

Stnflențî maghiari condamnați pentru 
demonstrațiuni. Soim, că din incidentul 
arderei stogului unguresc în Agram, stu
denții maghiari din Budapesta arangiaseră 
în două rânduri demonstrațiuni, pentru oarl 
au fost trași la răspundere din partea po
liției. pilele aoestea s’a adus judecata, 
prin oare trei dintre demonstranți au fost 
achitați, doi au fost osîndițl la câte 10 fl., 
er trei la câte 5 fl. amendă pentru „turbu- 
rarea liniștei publice0. Condamnații, afară 
de unul, n’au insinuat recurs.

—o—
, Cununia. D-1 Dumitru Măzgăreanu și 

d-ra Elena N. Cristian se vor cununa Du
minecă, 22 Oct. v. o., în biserica S.-lui 
Nicolae din loc. — Dorim fericire tinerei 
păreohl.

—o-
Sciri din Orient. Depeșe din Hong- 

Kong întăresc încheiarea unei alianțe ruso- 
chinese. O flotă rusescă constătătdre din 
14 corăbii a sosit în 28 o. la portul Arthur 
ou intențiunl dușmănose față cu Japonezii. 
De altă Darte flota englasă încă e concen
trată la Fu-Tsohau. piarului ruseso „Nowoje 
Wremja44 i-se anunță, că Anglia caută pri
lej pentru a declara resbel Chinei, spre a 
împiedeca suocesele Rusiei. Se vede cj0Ch 
că în Orientul depărtat ârășl se încurcă lu
crurile.

— o—
4. O specialitate austriacă. Pațienților de sto
mac se recomandă prafurile veritabile ale lui Moli 
ca un me dicament deja aprobat și forte bun, 
pentru digestiune. 1 Cutie 1 fl. Se pite căpăta 
dilnic prin postă dela farmacistul A. Moli, li- 
ferant al curții imp. și r. din Viena, Tuchlauben 
9. In farmaciile din provine) ă se se ceră es- 
pres preparatele lui Moli provedute cu subscrierea 
și marcă de contravenție.

Alegerea de membri ai representanței 
comitatului Brașov.

Soim, oă pentru membri aleși ai re
presentanței comitatului Brașov, espiră după 
lege la finea anului curent mandatul ace
lora, oarl au fost aleși înainte cu 6 ani. 
In locul acestora se vor alege de diferitele 
despărțăminte din tote cercurile electorale 
ale comitatului noi membri.

Din diferite cercuri electorale espiră 
mandatul următorilor membri:
Din cercul 1 electoral al orașului Brașov:

I. Despărțământul I electoral: Dr. 
A. Fabritius, I. Gmeiner, E. Jekelius, K. 
Schnell, Aug. Schwartz.

II. Despărț. II electoral: K. Adam, 
Ed. Dick, H. Lang, Fr. Hiemesch, Ed. 
Zaminer, K. Schuster.

III. Despărț. Ill electoral: Vas. Voina, 
Ioan Lenger, George Baiulescu,; Ștef. Bo- 
bancu.

IV. Despărț. IV-lea electoral : I. Flag- 
ner, I. Hubbes, Fr. Taag, Fr. Salmen.

V. Despărț. V electoral: Ioan Antal, 
Rud. Seewaldt, I. Marcell jun.

Conform decisiunei adunării comită- 
tense dela 30 Aprilie 1892, aprobată de gu
vern, acest despărțământ (V) alege 12 mem
bri. Sunt der a-se alege acum 6 membri 
noi, și dintre cei rămași fiind două locuri 
vacante, se vor alege de astă-dată cu totul 
8 membri.
Din cercul II electoral al comitat. Brașov:

Dr. G. Rosenauer, G. Liehn, M. jPfafif, 
Peter Boltres, I. Gagesch. Aici mai este 
un loo vacant.
Din cercul III electoral al comitat. Brașov:

I. Copony, Fr. Sindel, I. Meschen- 
dorfer, P. Wagner.
Din cercul IV electoral al comitat. Brașov:

Fr. Neustădter, R. Reindt, I. Imrich. 
Un loc vacant.
Din cercul V electoral al comitat. Brașov :

Stef. Domokos, Stef. Kope sen, Franc. 
Koos, Mich. Foris, loan Sipos, în locul 
oărora pe basa decisiunei comitatense amin
tite sunt a-se alege pe cei 6 ani viitori nu
mai 4 membri.

Jokai cătră Kulturegylet.
„Kulturegyletul44 maghiar din Ardei 

a fost felicitat pe Jokai pentru „bărbă- 
tesea sa atitudine44 la conferența interpar
lamentară din Bruxella. Jokai mulțumesce 
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aoum „Kulturegyletului14 printr’o scrisore 
adresată președintelui său, contele G-abr. 
Bethlen.

Jokay e vestit oa poet și romancier, 
mu ne mirăm d^r, decă găsim în scrisorea 
lui din vorbă următorul pasagiu, product 
■al fantasiei lui șoviniste-patriotice :

„....Colegii mei, Apponyi și Pazmandy, 
au împlinit (la Bruxella) aoeeașl chiămare 
oa și mine. Ei mă întreceau în a convinge 
pe notabilitățile națiunilor străine, că na
țiunea maghiară nu tiraniseză nici o altă na
ționalitate ; că în patria nostră fiă-care se 
bucură de aceeași libertate, fiă-care stă sub 
scutul și sub rigorea acelor legi; că în pri
vința progresului cultural naționalitățile ne
maghiare în Ungaria se află în condițiunl 
mai avantagibse deoât în țările lor mame; 
că marea massă, totalitatea poporelor nema
ghiare, s’a contopit în vijeliile seculilor cu na
țiunea maghiară (sic 1), s’a unit ou ea într’o 
comună oonstituțiă spre a forma sub statul 
unei corone o întregă națiune politică uni
tară, a căreia iubire comună de patriă și 
fidelitate pentru tron nu pote fi stinghirită 
prin demonstrațiunea și prin oposițiunea 
unor fraoțiunl turbulente, precum nu împie
decă crearea proprietor opere de cultură, 
cultivarea propriei naționalități; în acesta 
noi Maghiarii nicl-odată nu i-am împedecat, 
din contră i-am sprijinit. Fără noi n’ar 
esista în țâră libertate constituțională, con
fesională, oetățenescă, niol un self-governe- 
ment, de care se buoură deopotrivă tâte 
poporele. Și dâcă aceste popâre au dorințe 
îndreptățite, liberalismul și iubirea de 
dreptate (sic!) ne vor aduce acolo, ca să 
le înțelegem14....

Jokai termină dicend, că dinaintea 
problemelor culturei, a așecjămintelor liber
tății comune și a emulațiunei în cultivarea 
•limbei materne (sic!) ei, Maghiarii, nu se 
dau îndărăt, dâr cel ce va ataca integri
tatea și vieța de stat a Ungariei cu velei
tățile ei (sic!), acela va vedâ tâte parti
dele, tâte confesiunile națiunei maghiare 
ridicându-se cu mâna armată dinaintea sa 
ca un singur om, spre a respinge un ase
menea atac....

Mare mai este fantasia lui Jokai Ipoetul, 
deră tot nu întrecă îngâmfarea lui Jokai 
politioul.

Discursul Regelui Carol,
la inaugurarea palatului de justiție.
Maj. Sa Regele Carol a pronunțat la inau

gurarea Palatului de justiția discursul următor :

Pus-am acum 5 ani, aprope de-odată, 
temelia a două însemnate lucrări; mai tot 
în același timp ni-a fost dat să le punem 
piâtra cea din urmă : una de un interes 
europân, podul peste Dunăre, care a 

■desvălit în ochii lumei marele nostru avânt 
economic ; cea de a doua, acest frumos 
palat, dovadă a dorinței nostre de-a da 
justiției un locaș demn de înalta ei menire.

Gu o deosebită mulțumiră văd, dâr, 
astăcjl, înălțându-se majestos, în Capitala 
Țărei, acest templu al dreptăței, în oare 
-suntem adunați spre a serba deschiderea 
■sa. El ne înfățișâză ioâna presentului, cu 
atât mai îmbucurătore, că e prospet în 
amintirea nâstră treoutul cu alcătuirea lui 
judeoătorâsoă neîndestulitâre și cu modes
tele locașuri unde se da dreptate.

De mult încă datoram justiției un 
adăpost statornic și vrednic de însemnăta
tea ei, precumpănitâre în vieța națiunilor. 
II va ave de acum, și acest falnic monu
ment va deștepta în mintea fiă căruia res
pectul, ce se cuvine uneia din cele mai 
înalte întocmiri omenescl.

înțelegem cu toții câtă înălțare și 
■vrednicie vor câștiga justiția și magistra- 
’tura, când vor fi înconjurate de fala este- 
■rioră trebuia oiâsă. La începutul erei oreș- 
tinescl, mărețele basilice consacrate justi
ției de cătră Romani au fost preschimbate 
în biserici de cătră creștini. Palatul justi
ției, închinat aplicațiunei principiilor de 
drept, ca și o catedrală, trebue să insufle 
■simțiri potrivite cu marea instituțiune, ce el 
adăpostesce.

Libertatea nu are ființă deoât prin 
legi, și legea rămâne cuvânt fără temeiu, 
.decă justiția, tot-deuna nepărtimtore, nu 

impune tuturor același respeot, același sen
timent de răspundere. Drâpta aplicare a 
legilor este, der, scutul cel mai puternic al 
libertăței, âr magistratul ține acest scut în 
mânile sale.

Sunt încredințat, că acâstă misiune 
socială a judecătorilor va fi pururea ne
strămutata cugetare, de care dânșii se vor 
călăuzi. Dovezile ce au dat pănă acum de 
luminile și nepărtinirea lor, îndreptățesc în
crederea Mea și a Țărei în viitor.

Vă aduo mulțămirile Mele pentru sen
timentele de devotament, ce cu atâta căl
dură ’Ml arătațl și de astă-dată. Fiți și 
d-vostră bine încredințați, că 'Ml voiu da 
fără preget, ca în treout, tote silințele spre 
a ridica tot mai mult vacja puterei judecă
toresc!, ocrotind activitatea ei prin garanții 
tot mai mari.

Mândru de tot, ce pote înălța propă
șirea și mărirea scumpei nostre Românii, 
încredințez acest Palat, ale cărui uși se' 
deschid astăcjl, magistraturei și baroului ou 
deplina convingere, că ei de-o potrivă și 
de-a pururea vor fi pătrunși de înalta și 
însemnata lor chemare.

România agricolă. 
VII. Arendașii.

Am arătat numărul mare al 
arendașilor noștri, și rolul însemnat, 
ce ei îl ocupă în agricultura mare 
a țării. Ei nu sunt omeni de me
serie, ci prin împrejurări au ajuns 
la agricultură. După origine, sunt 
forte mulți străini între ei, 6r după 
ocupațiune, sunt eșiți dintre micii 
prăvăliași, industriași, funcționari 
etc., cari au făcut ceva parale, și 
apoi, prin influințe locale și politice, 
au ajuns în arenȚi de moșii.

Dintre cei indigeni, mai puțini 
sunt, cari au eșit dintre agricultori: 
dintre moșneni. Intre vre-o 200 
arendași, cu cari am venit în con
tact direct și am avut cu ei a face, 
numai vre-o 2—3 erau eșiți dintre 
țărani — fii de-ai opincei, în ade
văratul sens, — vre-o 10—20 dintre 
moșneni și răzeși, er ceilalți din alte 
ocupațiuni, străine agri culturei.

De s’a nimerit un an bun și a 
câștigat ceva parale, arendașul nos
tru îndată procede la arendarea unei 
alte moșii, eventual 2, 3 de-odată. 
Unde, pentru înzestrarea și esploa- 
tarea unei moșii mari de 5—6 mii 
pogone, ar trebui vieța și munca a 
2—3 generațiuni de ămenl, aren
dașul nostru a ajuns în scurtă vreme, 
din nimic, seu fără capital mare la 
început, stăpân pe 5—6 moșii de 
cțecl de mii de pogone întindere, și 
le esploateză pe tote cu relativ forte 
puține mijloce.

Arendașul stă 5, 7, 10, 15 și 
20 ani într’o moșie, și la eșirea-i 
din moșie nu se găsesce un cuiu 
în urma lui, ori un capac pus de 
el — nici în comună. Și să nu se 
credă, că el fiind din popor, s’ar 
adăposti și pricopsi și alții pe lângă 
el. întrebând pe unul din ei, cu 
vre-o 6 moșii și vre-o 9000 pogone, 
der rău încurcat, că de ce a ajuns 
densul așa în datorii, și decă nu are 
omeni de serviciu cu esperiență, care 
i-ar fi stat în ajutor cu cunoscințele 
și esperiențele lor, îmi răspunse, că 
el nu are decât doi băieți cu cari 
s’a ajutat și pe cari îi plătesc pe 
unul cu 600, și pe celalalt cu 800 
lei anual, pe când totă lumea scie, 
că p’aci la un vizitiu și la o bucă- 
tăresă trebue să-i dai 40—45—60 
lei pe lună și mâncarea. De aceea 
arare-ori vei găsi la dânșii o compta- 
bilitate în regulă, un plan economic, 
o situațiune a cassei. Pe mecanic 
și fochist etc., îi angajeză și plătesc 
numai pe timpul secerișului și tree- 
rișului. încolo, afară de un visitiu, 
ori nici acela, și 2—3 vătafi, alta 
nu are.

Aucjisem mult vorbindu-se de

mărimea moșiilor și despre bogă
țiile arendașilor din Ialomița și do- 
riam deja de mult să p ' cunăsce 
de-aprope. Dâr va sosi timpul în cu
rând, ca se am de-a face cu ei, și 
încă cu matadorii Monacului româ
nesc — care 55 mii de lei, perduți 
într’o seră la cărți, îi numea „un bă
gatei și lucru de nimica pentru el.“ 
Și un altul, care pe la Maiu se fu
dulia, că are 50 mii de pogone în 
mâna lui, și numai grâu a semănat 
peste 10,000 pogone. Ambii erau 
arendași în Ialomița, unul avea o 
moșie de 16,000 pog. din partea 
despre Ialomița, și celalalt, tot acolea, 
una de 12,000 pogone, care însă 
era moșie de Baltă, și cele două 
moșii se întâlniau cap în cap — 
având amândouă o lungime de câte 
17 și 30 kilometri.

In timpul acesta se ivise și bân
tuia crisa teribilă. Cei mai mulți 
arendași se clătinau ca trestia din 
Baltă, și cu sutele dedeau dosul, și 
eu fui trimis să fac evaluațiunea 
averei de pe moșii. Tocmai cei mai 
grozavi odinioră, aceia erau mai 
amenințați.

Ce am găsit pe acele moșii, se 
vede din următorele:

Pe prima moșie am găsit o 
casă frumușică pentru arendaș, o 
magazie nouă pentru producte, în
colo, grajd, pătule etc. absolut ni
mic, nici sat, nici plantații nimic, 
numai vre-o 20 familii de târlași, și 
cu mare greutate a putut arendașul 
să dea 1000 pog. în dijmă la lo
cuitori, încolo o cultiva în bani. 
Der cum? Deși era o moșie lipsită 
cu totul de brațe, avea în apropiere 
orașul Călărași și circulațiune Țil- 
nică directă cu Bucurescii, deci dela 
natură era indicată cătră cultura vi
telor, și o lăptărie era ca lumina 
sorelui reclamată, putând să trimetă 
cjllnic laptele dulce și untul prâspăt 
la Bucuresci, totuși arendașul se 
puse pe cultivarea întregei moșii cu 
cereale.

Unde pe moșia aceea 5—6000 oi 
țigăi și mii de vaci nu erau prea 
multe, ci indispensabile pentru a 
reduce spesele culturei, abia se gă- 
siau pe ea la vre-o 7—800 oi și 45 
vite mari de prăsilă. încolo aren
dașul avea vre-o 400 boi de muncă 
și vre-o 100 pluguri, căci o lucra 
numai cu plugurile proprii, avea 56 
mașini de secerat și legat, și 4 gar
nituri de mașini de treerat. Cum’ 
perase mașini o mulțime și acum se 
uita la ele, căci nu avea ce face cu 
ele, și un capital colosal angajat 
în ele....

(Va urma)

Bucowssța»
Cernăuți, Ocfcomvre 1895.

De timp mai îndelungat se ocupă dia- 
rele române transilvănene eu referințele 
bisericii ort. din Bucovina. Corespondenții 
respectivi se folosiră de o critică aspră, 
recurend chiar la un mijloc, pănă la d-lor 
neusitat în charisfi°a politică, folosindu-se 
adecă de pericope din biblia sacră, spre 
a-i combate mai cu succes -i a-i marca pe 
unii bărbați ca pe nisce individl putredl 
și absolut necopțl a dirige și conduce, ca 
fruntași ai bisericei ortodocse din Buco
vina, destinele Archidieoesei.

Nu pot aproba pornirea acesta în to
talitatea ei, fiind-că, prin ea se conchide 
dela unul la toti, și pre toți îi încarcă cu 
incriminări morale și materiale, fără ca sâ 
fi convins publicul cu fapte concrete, cari 
se adeverâscă inculpările grele la adresa 
fruntașilor bisericei bucovinene în genere.

Dâcă d-nii corespondenți într’adevâr 
avură convicțiunea, că esistă relele indivi
duale, destăinuirile în publio, și că consi
lierii consistoriali au abusat în așa mod 
grav de oficiul concrecjut lor, atunci fără ca 
ou aceștia dimpreună să se murdărescă tot 
clerul, aveau ocasiunea cea mai binevenită 
de-a regula afacerile clericale și de-a des-1

ooperi abusurile consilierilor consistoriali, 
cu ocasiunea adunărei întregului cler ar- 
ohidiecesan în 7 Maifi 1894, când prin re- 
soluțiuni luate ad hoc, și depuse într’un 
memorand, ar fi putut insista pe lângă mi
tropolitul Silvestru și eventual pe lângă 
ministeriul de culte și instrucțiune publică, 
ca să se saneze răul, ce periclitâză și com
promite biserica ortodocsă din țâră. Pe 
calea aoâsta fără îndoielă, că sâu se ză
dărnicia cu desăvârșire aoțiunea așa nu
mitei: „clica de trei44, seu cel puțin s’ar fi 
schimbat radioal modul usitat de pănă 
acuma în administrarea archidiecesei, mai 
ales în ce privesce ocuparea parochiilor, a 
protopresviteriilor și cooperaturilor.

Insă cum s’a manifestat adunarea cle
rului din 7 Maiîi 1894, și care a fost re- 
sultatul ei? Convoeătorii acestei adunări 
clericale, âr mai ales substitutul protop. 
Seleschi, părintele 1. Hostiuc, propuse ca 
președinte al adunărei alegerea unui vete
ran neputincios de aprâpe 90 ani, fără cu- 
noscință de causă, căruia ’i se dete un 
vioe-președinte, nu cu mult mai mai pri
copsit decât președintele, în persâna gine
relui mitropolitului Sivestru, A. Berariu. Prin 
acesta din capul locului se paralisară în mare 
parte intențiunile clerului, de-a se mani
festa liber și independent și a-șl depune 
vederile sale într’o resoluțiune potrivită, 
ceea ce a putut să fiă spre folos numai 
pleadei nepoților mitropolitani, nici decum 
înse clerului. De ce d-nii, cari acum se 
plâng, nu și-au ridicat atunci glasul contra 
unui asemenea abus ? Pentru-că pe unul 
din ei l’a uns cu miere la gură, fiind ales 
de clica nepoților ca al 10-lea mânz la 
carul deputațiunii pentru stăruirea ame- 
liorărei congruei preoțescl, care cestiune 
astăcjl în urma letargiei deputaților se bu
cură de povara prafului pe mesele consis- 
toriului.

Astfel s’a paralisat resultatul acelei 
adunări clericale, pusă în mâna nepoților 
arohireiescl, cari ca o negură apăsătâre au 
umplut protopopiile și paroohiile cele mai 
grase din țâră. Etă isvorul nemulțumirilor 
generale între clerul archidiecesan; âtă 
clica cea adevărată, oare a împedecat li
bera manifestare a oierului archidiecesan 
în diua de 7 Maiu 1894. Acâstă clică ar fi 
de combătut, căci ea este alfa și omega 
nedumeririlor în Archidieoesă, nu însă în 
corpore tot consistoriul, cu Administratorul 
archidiecesan, cari toți pe timpul lui Sil
vestru erau sclavii absolutismului marcat, 
ce se practica pe terenul administrativ bi
sericesc. Consistorul nostru nu este o ins
tituțiune de sine stătătâre și cu vot hotă- 
rîtor, căol deși așa numitul „Gesohăfts- 
Ordnung" îi dă âre-carl drepturi, în faptă 
însă, în loc de consistor arohidieoesan in
dependent, el este un consistor Arohiepis- 
oopeso dependent de arbitriul și samovol- 
nicia Archiepiscopului. Sever.

Sciri telegrafice.
Viena, 31 Octomvre. Cestiunea 

întărirei lui Integer se va resolva pro
babil în favorul acestuia.

Agram, 31 Octomvre. Deputatul 
Barcici făcu în dietă interpelare pen
tru incidentele din Agram. Banul He- 
dervary răspunse, că Bânffy nu este 
numai ministru-președinte ungar, ci 
și comun, și de aceea este respon
sabil pentru fiă-care pas al coronei. 
Decă acum studenții vor păți-o rău, 
portă vina aceia, carl i-au sedus la 
faptă. Pe studențl nu-i pote pune pe 
picior liber, și nu pote face propu
nerea de abolițiune, deâre-ce monar- 
chul a fost cel d'întâiu (?} care a con
damnat fapta. Răspunsul s’a luat la 
cunoscință.

Semlin, 31 Octomvre. Consiliul 
comunal îș! esprimă regretele pentru 
cele întâmplate la Agram și votă 
încredere Banului și lui Banffy.

Paris, 31 Octomvre. Președin
tele Faure încredința pe Bourgeois cu 
formarea cabinetului.

Proprietar: Aurei

Redactor responsabil: Gregorîu Maior*.
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Cursul Ea bursa din Viena.
Din 30 Octomvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 120.80
Renta de cordne ung. 4% • • • 98.75
Impr. ofi.il. fer. ung. în aur 4y2% • 123.75
Itnpr. cftil. fer. ung. în argint4t/2% 101.— 
Oblig, o&il. fer. ung. de ost. I. emis. 120.80 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . —■—
Imprum. ung. ou premii .... 161.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 143.50
Renta de hârtie austr.................. 100.30
Renta de argint austr................... 100 60
Renta de aur austr........................120.85
LosurI din 1860   151.50
Aeții de ale Băncei austro-ungară. 1043.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 472.50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 395.50
NapoleondorI........................................ 9.54y2
Mărci imperiale germane . . . 58.80
London vista....................................120.30
Paris vist a.................................. 47.70
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.10
Note italiene................................... 45.10

Nou abonament

Cursul pieței Brașov»
Din 30 Octomvre 1895.

X

Prafurile-Seidlitz ale lui Moli
Veritabile numai, «leeă flăcai-e cutia este pa'ove<|wtă eu marea «le 

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

tăților celor mai cerbieose 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 bâle femeescî 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.

Fra nzb ran ntwein și Mre a lui MoBIL
MKSimcsB decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu Vuniduhu Smlltim, plumbul lui A. M®BS.

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 răcălă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

Mgsa gură"Salîcyl a Bui Molii
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnicâ, cu deosebire importantă, pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigurezâ tcestă, apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provețlute cu marca de aperare a iui A. Moli 60 cr.

de

'JTriisBiterea principalii prin
Farmacistul A. MOLL,

c. și r. fnrnisor al curții imperiale Viena, Tnchlaulien 9
Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursă poștală.

La deposits se se ceră anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 
aperare a lui A. MOLL.

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

36-52.
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Cu fl ©ctosnvre AS95 st. v.
a’a deschis nou abonament la 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețul abcraamesBflufiuh 
Pentru

ixn a,n
șese lnm 
trei lumi

Austro-Ungaria:
pe 
pe 
pe

pe 
pe 
pe

fL. 
fL. 
fl.

12 
S 
3

Pentru România și străinătate:
40 franci
20
IO

13.ZX SbZX
șese liu.n.1 
trei 110.11.1

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Camp. 
Galbeni Cnmp.
Ruble rusescl Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

9.49 Vend. 9.52
9.44 Vend. 9.50
9.52 Vend. 9.54
5.70 Vend. 5.75

129.1/, Vend.
58.60 Vend.
10.75 Vend.

Ed.
Geisberger.

M

bSîcărES uremii saswiracBaa msi masfii 
de odaia se face scadâmeni, 
ca»*e cresce cu cât pubfiâcarea 
se face mas de

.Administr. „Gazeta Trans.“

(mserțim și reclame)
Suusiu a se adresa subscrise, 

fin casufi gais-

ZLzfers’Q.l trenurilor

Tren 
de 

p ersdn.

Tren 
accel.

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10 37

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
I 1.37

1.52
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5 34

datala numerele cu
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
un an . .....................................
sese luni .........j

Pentru România și străinătate:
S franci

mai ușor

Abonamente

pe 
pe

pe 
pe

un an ...................................
sese luni ..............................J 

Abonarea se pote face
prin mandate postare.

Administrațiunea
,,Sazetes Ti’ansâfivanâeâ*',

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei ® 
â 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din § Octombre
^Budapesta-Predeal <5- St i r i ș ii — T u r d ta

Tren
deTrent! 

mixt, persdn.

5.10
SĂ»

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50

1.25
1.43
1.52
2.18
2'40

6 12
6.41
7.16
8.-

Tren 
de 

person.

Tren 
mixt

3.55
4.40
5.10

11.—
12.26

1 11
12.00 8 30

Trenă
mixtu

Trenă 
de 

persdn.

Tren
accel.

l Tren
I de 
persdn.

Trend
mixtă

Tren 
accel.

Tren 
accel.

Trenă 
de 

persdn.

trenă 
de 

person.

trenă
mixtu

trenă 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

trenu 
de 

persdn.

trenă
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

2.25
3 14
407
5 07
5.40
7.19

8.10
8.51
9.37

10.27
10.42
12.21

Nota: Orele

8 05
5.45
9 02‘

11 33
I. 48
2.06
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59

Tr. mix. .
"8A0

9.08
10.40
II. 25
11 54 
12.04,
12.34
1.-
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10
7.50
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
8.381

pl.

1
sos. \ 
pl. J

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

80S.
A

i

t

pi.

I
I

Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Oiucia . .
B -Huiedin
Ghârbâu .

Clușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Crăciun»! 
Blașiu . 
Micăsasa

SUS

I pi. 
hos.

A.

1.55
7.-
3.27
1.19

11.04
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

1.55
7.25
K23
3.46
T26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

9.42
9.44
9.59,

10 22
10.51
11.12
12.26
12.58'

1.34'
2.09‘
2 19,
3.01
3.31
9.3o;

I

¥

pl. I

I
¥

SOS.

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sigbișora ■ 
Hașfaleu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiora
Brașov .

Timiș . .
Predeal 
Bucuresol .

I
A1

Ept

oiO
s.

d
a s

S3
T.01
6.-
5.11

ș .2
§
a o o

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
9.151

i

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.03
7.59

5.23
tr.mixt

4.48
4.23.
3.- '
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54
-----------i

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
K53
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

Cucerdea — flflsorlieiu — fiflegfla.-săsesc.
Trenă 

de 
persdn.

3.11
3.52
4.37
5.26
5.36
7.19

Trenă 
de 

persdn 

~8?59
9.40

10.23
11.11

Cucerdea . . sos.
Ludoșu. . .
Cipău . , .

sos. 1 ( pl.
pl. j Oșorheiu . . lsos.
sos. Regh.-âăs.. . pl.

£

7 33
7.53

11 —
11.20

4.-
4-20

10.21
10.41

i Ghiriș
$ Turda 1 J.

5.10
:.50

10 30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

©©pșa-juaică — SsM'iis — Avrigii — SB’asșă.a’a.sii

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
de 

persdn.

Trenu 
de 

person.

Trenu

trenă 
de 

persdn

Tren 
mixt

_ trenu 
de 

persdn.

trenă

însemnate în stânga stațiunilor 
însemnezi drele de nopte.

7.41
7.03
6.24
5.30

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.49

8.31
7.43
6.55
5.50
5.04
3.25

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

4 45
6 35
7.01 1.25

în totă

s -T -e-t-

fî

11.34
1.03

i______
7.10
8.50
9.15
1.46
3.31
6.08

A vrig .
Făgăraș

Copșa mică 
Ocna . .

LT')SibiiB •

SO*.

Jp'-
v sos.

pi.

* b
•fr

trenu
mixtu

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

trenu 
mixtu

trenă 
mixtă

Tren 
mixt

trenă 
de 

persdn

trenu 
de 

persdn.

6.20
5.12
4.49

12.35
11.01
10.30
8.33
6.54
4.05

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12.20

trenu 
mixtă

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.55
6.36

ști
trenu
mixtu

4.25
4.48
5.23

4.50
4.34
4.10

trenu 
mixtă

trenă
mixtă

Siineria .
Oe.ru a .
Hunedora

10.28
10.46
11.12 i

T Brașov
$ Zerneștî

trenu
mixtu

7.36
6.06

10.25
10.05
9.38

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
miztu

M n r e ș - fli d ® $ Bistrița

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenu 
mixtu

1.29
12.05

trenu 
mixtu

-

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

= 9.10 4.20
|10.28 5.35
?12 41
s' 1.54
| 3.02

*3- -

1. 341
8< 4 55 s

i
4

JEureș-Ludoș . . .
Z a u.........................
Țagn-Budatelicd . .
St. Mihaiu de câmpie 
Lecința...................
Ș.-Măgfiiăruș .
Bistrița...................

6.46
5.49

A j3 
a f 
“a
£ 3 
d a

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

o.<2 
liÎ.I

-ț -o—■
9.40
8.46
7.43
6.52
5.55

A r a d — î m fl ș 6 r a,

Sigliișora—Odorflieiii-seciiesc.

6.20 11.30 5.- Aradu ........................ 6 10.43 3.44 10.55
7.08 12.47 6.14 Vinga......................... 1 9.42 2.40 10.11
8.01 2.05 7.39 4 Timișora.................... | 8.20 1.12 8.15
1.26 7.38 12.33 V Segedin ......................... A 5.— 5.59

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenă
mixtu

trenu 
mixtu

5.30
5.43
6.U6

1.36
1.49
2.12

pl. Sibiin
„ Selemberk „
„ Cisnădie pl.

7.10
6.57
6.36

9.20
907
8.46

jos în sus. — Numeri» încuadrați eu linii mai negre

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă
mixiu

trenu
mixtu

3 22 11.08 Sighișora . . . 9.51 5.32
4.14 11.48 Hașfaleu . . . 9.02 4.54
6.20 1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 B.-l

sunt a ss ceti de sus în jos, cele însemnate în drepta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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