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Neaprobarea.
Cercurile politice din monarchia 

nostră sunt viu agitate prin faptul, 
că alegerea lui Lueger ca primar al 
Vienei n’a fost aprobată.

Pre când cei din Pesta iubileză 
că monarchul a refusat a aproba ca 
primar al vechei reședințe impe
riale pe un „adversar al dualismului 
și al liberalismului unguresc," în 
Viena domnesce cea mai mare iri- 
tațiune în sinul poporațiunei, care 
pănă în momentul din urmă a fost 
de credință, că Lueger va fi întărit.

Demonstrați uni mai seriose nu 
s’au întâmplat pănă acuma în Viena, 
der este o notă forte caracteristică 
a timpului, că totă mânia celor ce 
au părtinit și au dorit întărirea se 
îndrâptă acuma în contra Maghia
rilor, susțiind ei că neaprobarea este a 
se mulțumi numai înrîurinței și stă
ruințelor acestora pe lângă monar
chul și pe lângă cabinetul Badeni.

Pe tâte tonurile și în tote va- 
riațiunile se vorbesce ac|î în Viena 
de amestecul Maghiarilor și de pre
siunea, ce au esercitat'o ei asupra 
ministrului-președinte Badeni cu scop 
de-a îm piedeca confirmarea lui Lueger 
ca primar.

Și cumcă acolo este mare fier
berea și iritațiunea din causa acesta, 
o dovedesce și atitudinea foilor gu
vernamentale unguresc!, cari caută 
acum în tot chipul a se desvino- 
văți, că ar fi voit se înfluințeze 
cumva asupra factorilor competențl 
din Austria în acâstă cestiune.

Nu le prea succede însă foilor 
■jidano-maghiare de-a se curățî de 
imputarea, ce li-se face, mai ales 
după-ce nu se pot stăpâni de-a da 
espresiune celei mai viue bucurii, 
că lucrul s’a petrecut așa cum s’a 
petrecut. Unele caută sâ-o sucâscă 
și se-o resucescă, vorbind de consi- 

derațiunea, ce trebuia să-o aibă gu
vernul austriac f ață cu raporturile 
de drept public dintre Austria și 
Ungaria și care trebuia se ’1 in- 
demne a nu propune spre confir
mare pe un Lueger, contrar declarat 
al dualismului și al supremației 
„Evreo-Maghiarilor“.

Pe basa acâsta „Pester Lloyd" 
vorbesce chiar de îndreptățirea ce-o 
avea de a face se se audă glasul 
seu admoniător în cestiunea de pri
mar al Vienei. Nu se pâte întări 
pactul cu Austria, ba nici nu se 
pote susțină, (Țce numita foiă, decă 
în Viena vor ajunge se domnâscă 
„tendențe atât de periculăse, dema
gogice", ca cele, ce după ea, le ur- 
măresce dincolo de Laitha partida 
antisemită.

Ba merg așa departe în ura lor 
cei dela pressa ungurâscă, încât 
nici nu vor se recunoscă, că anti- 
semiții ar fi o partidă politică și 
cer prin urmare ca ministeriul Ba
deni să caute a-’i combate cu „mij- 
16ce și mai drastice" ca pănă acuma.

Puțin le pasă celor ce astfel 
vorbesc de libertatea constituțională, 
de autonomia comunală a celor din 
partea de dincolo a monarchiei. Ei 
vor se domnâscă și, decă nu pot is- 
buti altfel, stau pe lângă acsioma 
„forța primeză dreptul".

Astfel de porniri însă nu pot 
ave nici decum nu sfârșit bun. Și 
acesta o va dovedi și cașul de față. 
Deja s’a audit în Viena strigătul de 
răsboiu în contra presiunei maghiare. 
Lueger însuși să fi declarat, că el 
va inaugura o campaniă în contra 
Maghiarilor și a pactului, și ușor se 
pote întâmpla, ca se le devină forte 
incomod, dâcă cu antisemiții se vor 
alia și clericalii și alte elemente 
oposiționale.

In asemeni împrejurări escla- 
marea făiei guvernamentale ungu- 

rescl, că acum „s’a făcut începutul 
spre mai bine" p6te se se întorcă 
în contrarul său și să fiă un început 
al sfârșitului îngâmfărilor ne mai 
suferite.

La afacerea șcâlelor grănițerescl. ■
Prefacerea școlelor române gră- 

nițeresci din fostul Regiment I de 
graniță fn șcăle comunale, după 
cum se vede, nu va merge tocmai 
așa de neted, precum a crezut mi- 
nistrul-președinte Banffy și colegul 
seu Wlassics.

Vedem, că încă înainte de-a 
li-se fi adus în mod oficial la cu- 
noscință foștilor grănițeri acestă 
hotărîre, sateliții guvernului de prin 
comitate au și început se esploateze 
noua situațiune în favorul interese
lor lor de partid. Fisolgăbirăul dela 
Bran, cu ocasiunea alegerei de mem
bri comitatenal, în Tohanul vechiu, 
nu s’a genat de a-i spune în față 
învățătorului grănițer N. Pop, că 
el este de-acum înainte „amploiat 
de stat" și că, prin urmare, e dator 
a-se conforma ordinului, de-a alege 
ca membri în congregațiunea comi
tatului numai funcționari, cari în 
congregațiă să fiă siliți de-a lucra 
după porunca mai marilor și nu 
după cum cer interesele locuitorilor 
comitatului.

E învederat, că le va veni forte 
greu Românilor grănițeri să-șî pună 
fondul lor în serviciul unor șcăle, 
ai căror învățători, pe lângă aceea, 
că nu vor pute da tinerimei instruc
țiunea necesară în limba maternă, 
der vor trebui să stea și în servi
ciul intereselor de partid ale elicei 
dela putere.

Sunt însă afară de acesta și 
alte pedecl, cari de fapt iac impo
sibilă realisarea planurilor de trans
formare a guvernanților unguri, cari 

cu atâta îngâmfare cântau 
trecute osana biruinței ideei de ma- 
ghiarisare pe ruinele șcâlelor năstre 
grănițerescl.

Mai întâi u nu în tăte comunele 
șcălele grănițerescl sunt tot-odată 
proprietatea fondului grănițerilor. 
Așa de esemplu avem comuna Țin- 
țarl, unde edificiul șcălei grănițe
rescl este proprietatea bisericei. In 
Tohanul vechiu școla grănițerescă 
este clădită pe proprietatea biseri
cei. Cașuri de acestea vor fi, de si
gur, mai multe. Ei bine, cum se va 
pute pretinde, ca bisericele să-și ce
deze proprietatea lor în favorul unor 
șcăle^ comunale?

Un conflict de feliul acesta s’a 
ivit deja în comuna ȚințarI, unde 
Marția trecută, cum ni-se coum- 
nică, s’a prsenestat fisolgăbirăul cu 
ordinul de sus, de-a publica hotărî- 
rea de transformare a scălei, cerând 
tot-odată să se alăgă un scaun sco
lastic comunal în locul, celui grăni- 
țăresc.

In consciința dreptului, ce-’l au 
asupra scolei, autoritățile locale bi- 
sericescl s’au opus provocării fisol- 
găbirăului, de-a alege scaun școlar 
comunal, căci deși acea scălă a fost 
sprijinită din fondul grănițeresc, ea 
însă este proprietatea bisericei.

Este firăscă acestă procedere a 
autorității bisericesc! din ȚințarI, 
căci a ceda în cașul acesta ar fi 
însămnat a renunța de bună voiăla 
un drept nealienabil al lor.

Nu. seim ce pași se vor fi între
prins pănă acum din partea comi
tetului administrator al fondurilor 
grănițerescl pentru de-a remonstra 
contra prefacerei șcălelor grănițe
rescl în școle comunale. Ceea ce 
seim însă și vedem este, că acțiunea 
din partea autorităților unguresc! 
s’a început, er foștii grănițeri sunt 
aduși în cea mai mare încurcătură,

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Violoncelul lui Servais.
0 notiță istorică.

Francisc Servais, celebrul violoncelist, 
călătoria prin Europa, cam pe la jumătatea 
acestui secol. Rossini, asistând la un oon- 
cert dat de Servais, a 4’8: „Numai trei 
omeni esistă, pe cari i-am iubit în viăța 
mea, aoeștia sunt Paganini, Sivori, și acest 
Servais". Și judeoata marelui artist de 
astă-dată era mai mult deoât dreptă și 
meritată.

In copilăria sa, Franoisc Servais, a 
fost ucenic la o cismăriă. Tatăl său Ba
tista Servais, treoea de un adevărat artist, 
der nu în musică, ci în meseria sa de cis- 
mar, și în special în confecțiunea sanda
lelor și a ghetelor.

Tînărul Franoiso părăsi meseria ta
tălui său, adecă abandona calapodul, pen
tru a-se devota acului și forfecei, făcându-se 
croitor, și deci cu acăstă meseriă se vedea 
cum el moștenea tote capacitățile paterne; 
cum tatăl său însă, în dilele de sărbătâre, 
cânta la biserică, sdrăngănind mai mult de
cât cântând pe vidră, tînărul Francisc îșl 
arăta și pentru acăstă ocupațiă a tatălui 
său simpatia, însă lui îi plăceau trei ins

trumente: clarineta, violina și contra
basul.

Marchizul de Sayve, care era forte 
bogat, aucjind de calitățile și aplicațiunile 
tînărului Servais, a voit să cunoscă pe tî
nărul și melancolicul musicant, și apoi l’a 
soos dela croitorie și l’a trimis pe socotela 
sa la conservatorul din Bruxelles. Aoi el 
în curând deveni un bun artist, șt în cele 
mai mari orașe ale Europei era bine pri
mit, unde reporta mari succese și trium
furi....

In călătoria sa, într’una din dilele 
anului 1841, ajunse Servais la Petersburg, 
unde trăia principesa de Yonsonpoff, care 
se trăgea dmtr’o mare familiă istorică, a 
Sultanilor din Constantinopol, Egipt și An- 
tiochia, de pe la întâia jumătate a acestui 
seool. Printre tote lucrurile prețiose ce le 
avea acăstă principesă, râmase dela familia 
sa, era și o veohe cutie cu încuetore de 
argint, în care se afla un violoncel așeejat 
cu mare îngrijire, ce purta insoripția: „An- 
tonius Stradivarius Cremonensis 17 Ol'1. Se 
cjicea, de cătră cunoscători, că acest in
strument era un cap de operă din șcdla ita
liană. Familia îl păstra ca pe un lucru pre
țios, și era unicul model în format antic.

Principesa scose violoncelul, care de 
atâția ani dormia în elenganta-i cutie, și 

i-1 dădu artistului, rugându-1 să esecute 
oeva pe el... și Francisc Servais esecutâ....

Vechia inimă adormită a lui Stradi
varius se redeștepta în acăstă casă, el 
scotea suave accente și lamente de amor, 
griji de durere, palpitațiunl dulol și frea
măte de pasiune. Ascultătorii, răpiți, oftau 
și plângeau.

După ce înoetâ și lăsa arcul din mână, 
principesa îi flise : „Măestre, pe când cân
tai, inima lui Stradivarius, pe care D-ta ai 
evooat’o, mi-a ajuns la ureohiă și mi-a rea
mintit multe lucruri; el mi-a spus, că acest 
instrument a fost construit înadins pentru 
D-vostră; pentru D-vostră, căci într’o cji 
veți veni să executați ceva pe acest ins
trument; der cum în anul 1701, nu erați 
născut, el l’a dat în păstrarea familiei mele, 
și noi aveam obligațiunea de a vă da acest 
lucru. LuațI der violoncelul D-vostră, mă
estre, este Stradivarius, care îmi comandă".

Francisc confus, nu voia să primăscă 
prețiosul dar, însăprincesa îi (fi80 : „Măestre 
îți repet, este Stradivarius, care îmi comandă; 
nu face durere inimei lui, pe care ai 
evooat’o*.

Francisc se închina la cuvintele gene- 
rosei dame. înainte de plecare însă prin- 
cesa îi ceru o promisiune, ca întorcendu- 
se la Petersburg, să vie în tot-deuna la ea 

și să o facă să audă vechia inimă a lui 
Stradivarius.

*
Dduă-4eol și cinci de ani după aceea, 

Servais se reîntorse ăr la Petersburg, și 
după oum promisese se duse și pe la cas
telul principesei de Yonsonpoff. De astă- 
dată însă el nu mai era singur, ci însoțit 
de fiul său Iosif.

Principesa voi să audă din nou vio
loncelul. Și Iosif îl atinse.

După-oe isprăvi, Franoiso întrebă pe 
principesa :

— „Ce lucruri v’a șoptit de astă-dată 
domnă, vechia inima lui Stradivarius?"

— „’Ml-a șoptit", replioâ bătrâna 
damă, „că tot d-ta escl acela care cântă, 
numai oă ai cu 25 ani mai puțin, precum 
și eu sunt tot aceea, însă cu 25 mai mult."

Chiar în aoel an (era anul 1866), săr
manul Franoiso Servais muri, der inima lui 
trăia, după cum 4i00» prioipesa, prin fiul 
său Iosif, oare reînvia triumfurile tatălui său.

*
In tomna anului 1885, Iosif Servais 

se afla la principele de Climăy în bogatele 
sale posesiuni, ce le poseda în provincie, 
unde petrecuse o di veselă. în tote cjilele, 
înainte de masă, se duceau la venat. După 
masă Iosif era rugat să esecute câte ceva 
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neprimind nici o instrucțiune în pri
vința acâsta.

încurcătura, după cum se vede se 
va mări încă și mai mult în viitor. In 
lipsa eventuală a unor șcble grănițe- 
rescî, Românii vor trebui se se îngri- 
escă de șcble confesionale cu carac

ter românesc, — lucru, ce mai ales în 
comune ca Țințarii, unde biserica 
îșî are edificiul seu școlar, nu va fi 
tocmai așa greu. Cu atât mai greu va 
fi însă de-a înlocui aceste școle cu 
șcble comunale, după ce nu numai că 
edificiul școlar lipsesce, dăr lipsesce și 
fondul pentru susținerea lor, de orece 
fondul, cum se scie, este în mâna 
foștilor grănițerl, cari de bună semă 
nu-1 vor pune la disposițiunea șcb- 
lelor comunale.

Etă der, că socotela de-acasă a 
d-lor Banffy - Wlassics nu se po- 
trivesce nici de astăd-ată cu cea 
din târg.

CRONICA POLITICA.
— 27 Octomvre.

In oercul Șerbilor din Ungaria, după 
cum anunță foile maghiare, s’a zădărnicit 
din nou împăcarea radicalilor cu liberalii. 
Causa celei mai recente neînțelegeri este, 
că liberalii se opun în mod hotărît planu
lui radioalilor de-a înființa din incidentul 
cjilei de nascere a septegenariului Svetozar 
Mileticl o societate pe acții, în scopul de-ai 
oferi acestuia mijloce de subsistință, respec
tive de-a eda opurile și vorbirile sale. Prin 
înființarea unei astfel de acțiuni, liberalii 
văd singur numai valorisarea intereselor de 
partid ale radicalilor, și de aceea in o 
adunare, la care au luat pai te și Polit și 
Vucetici, radicalii hotărîră, că nu vor întră 
în numita societate. Se va vede întru cât 
va ave seu nu acest incident urmări cu 
privire la înțelegerea și la pactul ce era să 
se încheiă între ambele partide serbescl.

*
In Budapesta a apărut o broșură de 

un anumit KOrOsi, întitulată „Capitala Bu
dapestei în a. 1891.u In acea broșură, în
tre alte multe date statistice și istorice, se 
4ic ou privire la decădința germanismului 
în Budapesta, următorele : Dela a. 1881 
pănă acum elementul german s’a împuținat 
cu 10%, chiar în aceea măsură, în care s’a 
îmulțit elementul maghiar. Dăoă vor ră
mână tot aoeste raporturi, atunci în proxi
mele trei decenii va fi finită opera niaghia- 
risărei capitalei. Mare influință eseroită asu
pra aoestei împrejurări scola și familia și 
imigrațiunea, care din norocire se face 
mai mult tot din ținuturi curat maghiare, 
prin ceea-ce se nădușesc elementele ne
maghiare. *

Alaltăerl, la orele 12, Dumitru Sturdza, 
președintele consiliului de miniștri români, 

a cetit înaintea senatorilor și deputaților 
demisionați, deoretul de disolvare a Corpu
rilor legiuitbre române. După aceea a 
cetît deoretul prin oare sunt convocate co
legiile electorale. Alegerile se vor faoe î.n 
ordinea următdre : Pentru Senat colegiul I 
la 22 Noembrie, colegiul II la 23 Noembrie, 
colegiul universal la 24 Noembrie. Pentru 
cameră colegiul I la 26 Noembrie, colegiul 
II la 27 Noembrie, colegiul III la 28 No
embrie. Alegerile de delegați se vor face 
în (fi0» A0 15 Noembrie, iar în (jitia de 7 
Decembrie se vor convooa Corpurile le- 
giuitore.

*
In Turcia devin luorurile tot mai în- 

curoate. DepeșI sosite erl din Constantino- 
pol anunță dimisionarea marelui Vizir Kia- 
mii-Pașa, deja al doilea Vizir de când au 
erupt turburările armenescl. Se 4i°e, 
din Ostul Asiei mici se lățesce tot mai mult 
rdsafla spre Vest, și chiar și în Creta se 
ivesc cele dintâiu semne de revoluția.

Dr. Lueger neîntărit.
Ca fulgerul să lăți alatăerl soirea prin 

Viena, oă monarchul nu a întărit alegerea 
lui Dr. Lueger ca primar al residenței.

In camera deputaților din Austria deja 
în 5 o. sevorbia, că Lueger nu va fi întărit. 
Unii (Jic, că contele Badeni ar fi fost pen
tru întărire, și singur numai monarohul a 
denegat întărirea, ceea-ce se aduce în 
oombinațiune cu visita din 5 o. a lui 
Banffy la Majestatea Sa. Alții ârăși afirmă, 
că Badeni a fost de-o părere cu monar
chul, adecă pentru neîntărire.

„Pester Lloyd11 primesce din Viena 
mai multe depeșe, privitore la acest inci
dent, în cari se die între altele urmă- 
tdrele:

Alaltăerl după smecjl Lueger apăru 
în cameră, și de pe fața lui se putea vede, 
că este forte iritat. Inoungiurat de o grupă 
de amici, el să fi dis cu vooe tare : „Acum 
erășl sunt om liber, acum din nou se pite 
începe lupta P

Badeni a declarat, că guvernul ungar 
nu s'a amestecat de loc în ecâsta cestiune, 
și din partea Ungariei nu s’a esercitat niol' 
o presiune. Decisiunea preaînaltă nu este 
îndreptată contra nici unei partide și nici 
contra administrațiunei autonome a orașu
lui Viena, ci singur și numai contra personei 
lui Lueger, dedre-ce nu putea să fiă întărit 
un demagog, oare umblând din birt în birt 
se folosia numai de vorbe de ocară.

Clericalii sunt forte indignați, oă 
Lueger n’a fost întărit, asemenea și Cehii 
tineri. Se cji°e oă deputatul Gessmann să fi 
<jis în oameră:

— „Lucrul acesta l’a făcut numai 
Banffy ieri, când a fost aci. Ddr le vom 
arăta noi domnilor acelora /“

Antisemiții sunt hotărîțl a candida și 
a doua-dră pe Lueger, și eventual și a 
treia-oră. In oașul aoesta e probabil, oă se 
va disolva oonsiliul comunal.

In timpul interimal va oonduoe agen
dele Vienei comisarul guvernial Friebeis. In
tre candidații pentru postul de primar se 
amintesc : Dr. Porzer, Kupka, Gessmann, 
Strohbach și Dr. Billing.

„Magyarorszâg“ cjice, că Lueger, când 
apăru alaltăerl în oameră (fis0:

— „Numai să se bucure! Vor vede 
ei în curând, ce se va întâmpla!“

Er deputatul Gessmann să fi (fi8:
— „ Vom răsplăti noi aedsta Uugariei F 
„Budapesti Hirlap* *,  afirmă, că Lueger

pe faimosul său violoncel, a cărui istorie o 
cunosceau cu toții. Și Iosif Servais cânta 
pe prețiosul instrument moștenit dela ta
tăl său.

Tuturor li-se părea, că aud vechia 
inimă a lui Antonius Stradivarius, scoțând 
melodii frumose, durerose, lamente lungi, 
plânsete, rugăciuni; și o serenadă dulce îi 
captiva, li-se părea, că se înalță pănă la 
oer... Der, de-odată o sguduitură bruscă se 
simți și totul fu sfîrșit...

Iosif era palid, ca de mdrte. Instan
taneu arcul îi căflu din mână, violoncelul 
se rostogoli la pământ, âr Iosif cădii în 
brațele principelui de Climăy.

Era mort!...
Astfel s’a sfîrșit celebrul și melanco

licul violoncelist Iosif Servais în tomna 
anului 188b.

*
Celebrul violoncel a fost depus chiar 

în acel an în sala de arte publice din 
strada Drouet din Paris.

Acestă istorioră se află în analele is
toriei musicale ale Parisului.

(„Rom. Mus.u) 

ar fi dis cătră prietinii săi:
— „Numai acuma voi arăta eu oine 

sunt, și oe pot faoe!“
Tot numitul cj’ar afirmă, oă monar

ohul s’ar fi esprimat, că nu pdte pune în 
fruntea Vienei pe un agitator, și nu ’1 pdte 
întări, dedre-ce prin acâsta s’ar ofensa sus
ceptibilitatea Ungariei.

Se asigură, că noua alegere de pri
mar al Vienei se va face deja în decursul 
săptămânei viitore.

România agricolă.
VIII. Moșneni, Răzeși.

Se trecem acum la partea cea 
mai importantă a populațiunei ro

mâne, care de sute de ani formeză 
razimul cel mai tare al populațiunei 
și țârilor române — moșnenii și ră
zeșii. Ea locuesce pe ambele ver
sante ale munților CarpațI, dinedee 
și dincolo de munți, cu aceleași in- 
stituțiuni, cari au supraviețuit tote 
epocele de gloriă și cataclismele, ce 
au venit peste poporul și țerile ro
mâne, și au resistat și reînviat cu 
aceeași splendore, ca și fenicele din 
cenușa sa.

Cele mai mari fapte și mai 
gloriose sunt strîns legate de insti- 
tuțiunea moșnenilor. Resboiele lui 
Ștefan cel mare, lui Iancu Huniade, 
a unui Pavel Chinez, a unui Ștefan 
Mailat sunt strîns legate de institu- 
țiunea moșnenilor și răzeșilor. Tot- 
deuna decăderea socială și mate
rială a moșnenilor a atras după sine 
decadența poporului și a țerei. Per- 
derea autonomiei cneziatelor și mi
cilor republice române de-alungul po- 
lelor Oarpaților din Transilvania și 
Bănat atrase după sine ruina totală 
a țerei în seclul al 16-lea și al 17-lea, 
— în Moldova și Muntenia în seclul 
al 17-lea și 18-lea.

Și nici că se putea alt-fel — cu 
o populațiune băștinașă numerosă, cu 
satele dese, unde casă se înșira lângă 
casă, omeni cu stare materială in
dependentă și tot-odată fără mari 
pretențiunl față de societate.

Deja din depărtare satele lor 
drăgălașe și întinse de-alungul coli
nelor, cu case frumușele acoperite 
de pomi, ’ți spun, că acolo popula- 
țiunea trebue se stea mai bine ma- 
terialicesce, că acolo ea n’are s’aș- 
tepte nici c|iua de plată, nici nu o 
s’o vecțî cu tăgârța subsuoră, ca se 
se ducă se împrumute și ceră de-ale 
mâncărei. Tot-odată centrele mari 
ale moșnenilor sunt strîns legate de 
un ram de bogăție și producțiune 
al țerei. Cele mai renumite vii și 
podgorii ale țării sunt în manile lor. 
De aceea este bine, se ne dăm puțin 
sema de situațiunea lor morală și 
materială.

Noi am visitat atât satele moș
nenilor din Muntenia, cât și a răze
șilor din Moldova în diferite dis
tricte și plaiuri. In județul Buzeu 
cam din dreptul Mizilului am visitat 
tote satele dela polele colinelor 
de-arendul pănă peste Focșani îna
inte, și apoi cele de pe diferite văi 
și plaiuri. Situațiunea lor materială 
nuam pută-o numi tocmai strălucită. 
Condițiunile lor de traiu sunt cu 
mult mai rele ca înainte.

Moșnenii din coline sunt atât 
agricultori, cât și cultivatori de 
vii, er cei dela munte, de pe dife
rite plaiuri și văi, unde poma nu 
se mai coce și nici grâul de tomnă 
nu se face, acolo obratiile cu pomi 
în special cu pruni, fabricațiunea 
țuicei și cultura vitelor este ocupa- 
țiunea și isvorul de câștig al moș
nenilor.

Deși moșiile lor dateză din 
timpurile întunecose ale evului mediu, 
totuși ele, cu totă sporirea enormă 
a populațiunei, au rămas ca întin
dere încă tot așa de însemnate, 
ca se asigure bunăstarea și inde
pendența materială a familiei, de 
ori și cine, și să permită familiei și ore- 
carelux și o viâță mai comfortabilă, 
decât a unui țăran ordinar. Mărimea 
lor medie, după cum am putut să 
ne dăm noi semă, este încă între 
30—100 pogone, apoi fiă-care moșiă 
este compusă din loc arabil, fenațe, 
pășune, pădure și-și are și via seu 
obratiile cu pomi roditori ale ei. 
Deci pe un ast-fel de proprietar nu-1 
putem numi țăran în strictul înțeles 
al cuvântului. Și apoi și ei sunt 
omeni cu ore-care cultură, căci toți 
au învățat carte, pe bărbați îi gă- 
sescl pe unii mai cu dare de mână, 
ca arendași de moșii mici și mari, 

pe alții ca antreprenori, funcționari 
în diferite serviciurl publice și pri
vate. pe fiii lor ca oficerl în armată 
etc. In casele și instalațiunile lor 
găsescl ore-care comfort și pănă la 
un punct ore-care chiar și lux.

Și totuși nu este ceea ce ar 
trebui să fiă, și multe lucruri te im- 
presioneză și ating neplăcut la dânșii. 
Nici starea materială, nici cultura 
nu le lipsesce. Ceea cejțlipsesce este 
spiritul de asociațiune și evoluțiunea 
naturală a gospodăriei. De-o-parte 
tote creațiunile și cuceririle nouă ale 
luesului și modei, er de altă parte 
curtea neîngrijită, plină de buruenî, 
instrumentele de muncă primitive și 
archaice, vitele pipernicite de fome 
și miseriă.

Ca agricultori și muncitori de 
pământ nu sunt de loc mai buni, 
decât țăranii, și apoi fac un lues 
mai mare decât mulți dintre aren
dași. Nici cultura mare, nici cultura 
mică la dânșii nu e pe deplin des- 
voltată, așa cum ar trebui să fiă. 
Apoi moșiile sunt deteriorate prin 
desele împărțiri, au ajuns mai tote 
să fiă în sfori și curele înguste de 
câțl-va stânjeni, și lungi de cțeci de 
chilometri, cari nu permit dela sine 
o cultură și folosire rațională a pă
mântului. Pășunele și fânațele lor 
de cele mai multe-orl sunt devastate 
prin petrișul și prundul adus dela 
del, pădurile distruse.

(Va urma.)

SCîRBLE DiLEE.
—7 27 Octomvre.

Alegeri municipale în snburbiul 
Scheiu. Mâine, Sâmbătă în 9 I. c. se vor 
alege 4 membrii în representanța comitaten 
să de cătră subdespărțămentul al 5-lea al 
cercului I electoral. Scheiu. Alegerea se va 
face în sala de gimnastică dela băile de abur 
sub președinta delegatului congregațiunei d. 
Nicolae Strevoiu. Locțiitor al său va fi d. 
Wilhelm Schmidts. Alegerea se începe la 
9 ore a. m. și durâză pănă la 4 ore p. m. 
Avisăm și pe acâstă cale pe alegătorii ro
mâni, să ia cu toții parte la alegere vo
tând pentru candidații noștri.

— o —
La cestiunea stogului din Agram. Ju

decătoria cercuală din Agram a osândit la 
14 dile înohisore ordinară pe Farber, ca- 
teohet la școla poporală din Gradisca nouă, 
pentru-că în ndptea de 15 Ootomvre a 
spart cu pietri ferestrele bisericei serbescl 
din Agram, când era arborat stăgul sârbesc.

—o—
Partidul junimist, seu cum se nu- 

mesoe în mod oficial „partidul constituțio
nal'1 a ținut Marți sera o întrunire în Bu- 
curescl. Au luat parte peste o sută membri 
și alțl delegați din provincia. D-l P. P. 
Carp desfășurând căușele retragerei gu
vernului conservator a îndemnat pe parti- 
sanii d-sale la o luptă energică în strînsă 
alianță și înțelegere cu partidul conser
vator. După-ce a mai vorbit și d-l M. 
Ghermani, s’a ales un comitet central elec
toral compus din următorii domni: Al. 
Marghiloman, Menelas Ghermani, V. Bră- 
tianu, T. Maiorescu. C. Arion, G. Dobrescu, 
General Horbatzki și D. A. Laurian. Co
mitetul acesta se va pune în legătură cu 
comitetul central electoral al partidului 
conservator.

—o —
Academia română a fost autorisată a 

primi totă averea mobilă și imobilă lăsată 
ei prin testamentul răposatului Emanoil 
DonicI, ou sarcina de a da un legat parti
cular fiicei sale naturale Margareta (Heri- 
ton) Bărbuceanu.

—o—
MesurI sanitare. Ministrul de interne 

a dat o circulară cătră tote municipiile din 
Ungaria, prin care aceste sunt încunosciin- 
țate, oă oercurile Tarnopol și Trembosola 
din Galiția sunt declarate ca infectate de 
coleră, și că toți călătorii cari vin din 
amintitele localități să stea sub carantină 
timp de 6 cpl0-
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Numire. D-l dr. Ștefan Muntian a fost 
numit notar la tribunalul din Biserica Albă.

—o—
Un spion rus. ; „Jurnalul*  din lași 

■serie: pilele trecute un ofițer superior rus, 
probabil din statul major, a trecut pe te- 
ritorul român prin punotul Ungheni, și a 
ridicat planurile topografice ale tuturor lo
calităților de pe malul Prutului pănă la 
Bivolari. Din întâmplare însă ofițerul spion 
.a scăpat fără a pute fi prins.

Proprietar; Dr« Aurel iWure^ianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu ftiaior.

—o—
Beutură scutită de dare. După o lă

murire mai nouă, dată de ministru ungu
resc de finanțe, pentru beutura consumată ta 
ospețe și la botezuri nu este de a se plăti 
■dare de consum. Lucrul adecă stă așa: In 
interesul §-lui 5 al art de lege XXXV din 
1888, privitor la darea de consum pentru 
băuturi, orl-cine pâte să-și comande pănă 
la 100 litre de spirt, fără de a plăti dare 
■de consum, decă acea băutură o folosesce 
numai pe sâma casei (adecă pentru membri 
familiei și pentru servitori.) S’a ivit însă 
odată întrebarea, că bre dâcă stăpânul casei 
are să tracteze cu vin pe mai mulțl âspețl 
ai săi, cum e cu ocasiunea âspețelor și bo
tezurilor, când se fac părtași la băutură 
nu numai âmenii casei, ci și alții, cari nu 
■se țin de casă, mai pote fi băutura și în 
acest cas scutită de dare ? întrebarea aoâsta 
a resolvat’o ministrul în înțelesul, că nici 
-în acest cas consumarea băuturei coman
date pe sema oasei nu e supusă la darea 
•de consum, deore-ce tractarea ospeților 
încă formâză o trebuință a casei, care nu 
p6te fi supusă dărei.

—o—
Sinucidere. ErI după amecjl măcelarul 

Adolf Flagner din loc, a fost aflat Bpân- 
flurat îu locuința sa, șirul cetățuiei nr. 3. 
■Căușele, ce l’a îndemnat la sinucidere se 
■crede a fi cestiunl de căsătoria.

—o—
Filoxera. S’a constatat ivirea filoxerei 

pe teritoriul următorelor comune, cari din 
■oausa aoâsta s’an și pus sub carantină: 
Cergăul mare, Găbud, Valea-sasului și Teuș 
din comitatul Albei de jos; Apold, Beșa, 
Volcan, Bord și Proud din comit. Tern avei 
mici, precum și în Giulacuta din comit. 
■Coșiocnei.

— o—
Rectificare. In corespondența din To- 

(hanul vechiu, publioată în numărul treout 
al foiei nostre, s’a dis din erâre, că preo
tul Tulbure e din „Sohodol*,  în loo de 
H o 1 b a c, âr învățătorul G. Runceanu s’a 
dis, oă e învățător în „Măgura*,  pe oând 
■el e învățător la șcâla centrală din Bran.

Serate literare în Clușiu. — 0 inven
ția românescă.

Clușiu, 5 Nov. 1895.
Ci olul seratelor literare-musicale din 

■ăst an s’au început. In 2 Nov. n. s’a ți
nut prima serată în localul Casinei cu 
program bogat și variat, constătător din 
:șepte puncte.

Cuvântul de deschidere l1a rostit d-l 
Boșian, stud, jur., după care corul tineri- 
mei a esecutat o frumosă piesă, apoi urmă 
■d-l Șorban st. jur., artistul nostru, care ne-a 
■delectat, în câte-va piese classioe forte 
ifrumose (flauto solo.)

Bine a deolamat d-l stud. jur. Danu 
poesia „Dormi în pace*,  de Vlăhuță, după 
■care d-l Moldoveanu a disertat despre marele 
dascăl George Lazar, pentru care a fost 
■felicitat și aplaudat de întreg publioul. 
Mare haz a produs canțoneta comică 
predată cu multă iscusință, siguranță și 
prioepere de d-l Tr. Suciu stud. med. D-sa 
iîntr’adevăr e un oomic escelent și, ce e 
mai de căpetenie, are o predare de tot 
bună.

La încheiare d-l V. Popu, stud, jur., 
ne-a deleotat cu oâte-va arii naționale 
.(violin solo), cari atât de mult au plăcut 
publicului, de astă-dată present în număr 
destul de frumos, încât și de trei-orl a fost 
rugat să repete frumosele doine.

Putem afirma, că în total succesul 
primei serate a fost splendid în tote pri- 
rvințele. Oontribuirile publicului și de astă- 
.•dată s’au adus la fondul pentru ajutorarea 
■tinerilor lipsiți de mijloce.

Tînărul român de mare speranță d-l 
Fulviu Tămaș, stud. med. la universitatea 
din Clușiu, a inventat un așa numit „Re- 
gulator de sine a mașinăriei de macerat1* 
(Selbstregulator des Wassers und der Gas- 
Leitung zum Maoerier-Apparat).

Mașina de maoerat se folosesce la 
prepararea scheletelor. Funcțiunea ei con
stă în aceea, că nimicesoe părțile orga- 
nioe de pe ose; acâstă nimicire se întâmplă 
prin ooncursul continuu al vaporilor, oarl 
se desvoltă în un alt vas, sub oare arde 
gaz. De sine se înțelege, că dâcă arderea 
gazului este continuă, și apa trebue să curgă 
continuu în vasul de desvoltat vapori. 
Cursul apei însă era pănă acum fârte ne
regulat, așa înoât de multe-orl s’a întâm
plat, oă necurgând apa în vasul desvoltă- 
tor de vapori, flăcările gazului au topit și 
nimicit păreții vasului.

Acum, cu regulatorul acesta, când 
încâtă curgerea apei, numai deoât se în
chide și țeava gazului, așa că numai pe o 
țavă mică laterală se străcâră gaz într’o 
cantitate, ce pdte nutri o flaoără, der care 
nu e în stare a , nimici vasul. Dâcă peste 
câtva timp ârășl pornesce apa, atunci me- 
oanismul deschide gazul, care se aprinde 
de flacăra oea mioă, și așa funcționâză ma
șinăria mai departe, fără manipularea vre
unei persone, ce trebuea pănă acum să stee 
continuu lângă mașină, ca nu cumva să 
se întâmple ceva.

Mecanioul universității, directorul ins
titutului anatomic și toți speoialiștii, cu 
cari a comunicat d-l Tămaș acest regula
tor, l’au aflat de bun și se va pune în 
praotioă mai întâiu la universitatea din 
Clușiu. Modelul este la d-l Tămaș.

Aleco.

Din Bucovina.
Noemvre, 1895.

Am cetit corespondența din Buoovina, 
apărută în nr. 233 al „Gaz. Trans.*  ou sub
scrierea „Sever*.  D-sa dice, că oum pote 
aproba „pornirea acesta în totalitatea ei, 
fiind-că prin ea se conchide dela unul la 
toți eto*.  Cel puțin în „Gazeta Trans.*  nu 
s’a făout așa cum (ji°e d-sa. Cât s’a pu
blicat, pănă aouma a fost încă prea pu
țin, de-ore-oe m’am mai reținut din simpla 
causă, fiind-că credem, oă ar fi destul de
ocamdată o bâtă la un oar de âle. In- 
tr’un Nr. al „G. Trans.*  am declarat chiar, 
oă aoeste tote sunt numai începutul dure
rilor, și mi-am reservat tote celelalte pen
tru misteriile din halele s.-tei Metropolii. 
La timpul său voi aduce aceste cu argu
mente și probe eclatante. Ce privesce per
sona mea, n’am murdărit tot oierul, nici 
n’am abusat de chiămarea mea ca cores
pondent, drept dovadă, că pănă aouma 
oele aduse de mine n’au fost desmințite, 
ba nici n’a înoeroat cine-va a-le desminți 
din simpla causă, să nu vină la ivâlă și 
mai mari luorurl. Alt-fel nu-mi pot esplica 
pentru-ce d-nii cu musca pe căciulă s’au 
mulțămit cu graiul tăcerii.

D-l Sever pledâză pentru consilieri, 
și dice, că 7 Maiu 1894 era timpul de a-se 
descoperi abusurile consilierilor consisto
riali. Der Adunarea din 7 Maiu 1894 s’a 
făcut la inițiativa unui preot din proto- 
presviteria Șiretului, având de scop ame
liorarea salarului preoțesc, și nici de cum 
idei răsboinice de-a desooperi abusurile 
consilierilor oonsistoriall. Programa adu- 
nărei a fost trimesă de cătră comitetul din 
districtul Șiretului la guvern, și guvernul 
a oondițioat, ca numai aoestă oestiune să se 
pertracteze, âr la cas de se va vorbi ceva 
alta, va înohide la moment ședința adu
nării. AstădI, după bătăliă, mulțl voinici 
se află, dâr dâcă Siretanii n’ar fi luat ini
ma în dinți, niol adl n’ar fi îndrăsnit ni
menea din țâră să gândâsoă, cu atât mai 
puțin să oonvooe, o adunare a întregului 
oier din archidiecesa Bucovinei.

Mare supărare, și rău îl dore, că „sub
stitutul protop. Selesohi, păr. Hostiuc, pro
puse oa președinte al adunării alegerea 
unui veteran neputincios de aprope 90 ani, 
fără ounosoință de causă, căruia i-se dete 
un vice președinte, nu ou mult mai pri
copsit, decât președintele, în persâna gi

nerelui mitropolitului Silvestru, A. Bera- 
riu*.  Hostiuc a avut tot resonul! El a 
fost președintele comitetului . convocător, 
a făout tote pănă la adunare și, după 
cum este obiceiul, propuse de preșe
dinte al adunării pe G. ProcopovicI, cel 
mai bătrân protopop. El propuse numai, âr 
adunarea de 200—300 de preoți a primit. 
De ce d-l Sever nu s’a sculat să cjioă. 
atunci: nu aleg pe un veteran neputin
cios de aprâpe 90 ani, fără ounosoință de 
oausă, și niol pe un vice-președinte, nu cu 
mult mai pricopsit, decât președintele, pe 
ginerele mitropolitului Silvestru, A. Be- 
rariu. Acâsta n’o făcu, căci de sigur sâu 
că ar fi fost aruncat afară, sâu că l’ar fi 
făout președinte : una din dâuă.

Și apoi 6re nu era cu cale să fiă ales 
cel mai bătrân ? Așa-i obiceiul, cel puțin 
între preoți, se stimâză bătrânâța, afară nu
mai când singur râvnecjl la mărire....

Și apoi niol ochii lui Ar. Berariu nu-i 
plao. Are dreptate! Berariu lucră pentru 
națiune și încă n’a trădat’o, este în adever 
incapabil de-așa ceva, — âr altul, ca pro
topop român, strigă sus și tare: guvernul 
ține cu mine ! Și-i drept, că guvernul ține 
cu el. Românii însă toți îl scuipă! Să nu 
uite aoel protopop, oă și directorul din 
Suoâvă ținea ou guvernul și trada pe pro
fesorii români: răsplata i-a fost permutarea. 
Asta-i aștâptă pe mulțl Români, oarl se 
razimă ’n guvern, âr guvernul îi consideră 
de nisoe instrumente meschine, bune oât are 
de ei nevoe, și-apoi ie dă ou genunchiul!

• Nu prin alegerea președintelui și a 
vice-președintelui s’au paralisat din capul 
looului intențiunile preoților. Comitetul 
ales de 10 inși s’a restrîns ia 5 inși, și 4 
din ei au fost la Majăstatea Sa și-au ob
ținut signatura cea mare. Despre ceea ce 
a făout Comitetul, și-a dat sâma în „Can
dela*  ; se vede, că d-l Sever n’o citesce, 
căci atunci de nu i-a plăcut, de oe n’a re- 
plioat?

Petițiunea dată Majestății Sale îm
păratului s’a publicat în broșură separată 
și s’a trimis la toți preoții, nimenea însă 
n’a cuvânt împotrivă. Ea s’a întors prin 
guvern la consistor și, fiind-că încă nu este 
Metropolis nu s’a trimis la minister. Are 
și Consistoriul de vorbit și, după oum se 
svonesoe, el nu este aplicat să recomande 
mai mult deoât 3O°/0, pe când chiar gu
vernul ar voi să dea 5Ol)/0. A cui este vina? 
D-l Sever întrâbă: „de ce d-nii, cari acum 
se plâng, nu și-au ridioat atunci glasul 
contra asemenea abus ?“ Eu ași întreba, 
de-a fost abus, de cea tăcut d-sa și totă 
preoțimea ? S’a lăsat terorisată pâte? 
Acâsta eu n’o cred.

D-sa spune oausa: „pentru-că pe unul 
din ei l’a uns ou miere la gură, fiind ales 
de clica nepoților ca al 10-lea mânz la 
carul deputațiunii*.  Mai scii, de el s’au 
bucurat pote și l’au uns, pre oând de Se
ver nu s’au temut și nu l’au uns. Ni-ar 
părâ mult bine să-l seim pe acest al 10-lea 
mânz, dâr d-l Sever se teme să-i spună 
numele, ca să nu fiă o încurcătură, cum a 
mai avut cu ștafetele lui Torsin.

Vorbesce Sever de clica nepoților ar- 
ohieresci și cjioe, că ea este adevărata clică, 
care a împedecat libera manifestare a cle
rului archidiecesan în cli.ua de 7 Maiti 1894, 
și nu „în corpore tot consistoriul*.  Lumea 
buoovinână i-a crede, când pe Consistor îl 
va spăla cu isop, și mai vârtos deoât neua 
îl va albi, pănă atunci însă nu. Cât despre 
administratorul actual al archidiecesei, eu 
nici un cuvânt n’am vorbit de rău, ba l’am 
apărat contra multor atacuri, oe i-au venit 
din afară prin foi și persone râvnitâre la 
cârja archierâsoă.

Căletorescu.

NECROLOG. Clara Msniu născută 
Coroianu, în numele seu și a fiilor săi Cas- 
siu și Juliu, a fiicelor Elena măritată Dr. 
Iân Pop, vicar episcopesc în Năsăud, Sa
bina și Cornelia, preoum și Luoreția Co- 
roian măritată Erdelyi, Iuliu Coroian ad
vocat și proprietar în Clușiu, Sabin Co
roianu protopop în Dobooa, — Simeon și 
Tiberiu Maniu ca nepoți,(anunță cu adâncă 
durere mortea mult amatului soț, părinte

și afiin Dr. Ion Maniu, jude reg. în pen
siune, advooat câinun și oambial, membra 
ordinar al Asooiațiunei transilvane pentru 
lit. română și oult. pop. român, membru al 
congregațiunei în comitatul Sălagiului etc, 
care s’a întâmplat la 4 Noemvre n. c. îu 
comuna Badaoin, în anul .al 62-lea al etății 
și al 32-lea al ferioitei sale căsătorii. II 
jelesce inbitdrea soțiă și familia, pe care 
a încungiurat’o cu nemărginita sa iubire; 
rudele lui, cu cari a întreținut cele mai 
solide legături de consângenitate, amioii și 
cunoscuții săi, față de cari în viâța sa în- 
trâgă a păstrat simțăminte de adhesiune, 
stimă și iubire. S’a stins un far luminător 
și distins din șirul luptătorilor credincioși, 
sinceri și luminați ai nâmului românesc. 
Astrucarea osămintelor s’a făcut în 6 No
vembre n. în comuna Badaoin după ritul 
român greoo-cat. ’

Fiă-i țârîna ușâră și memoria bine
cuvântată !

Cugetări și Maxime.*)
Nu trebue să ne plângem asupra de

fectelor omenimei, pănă când și noi dăm 
contingentul nostru la acestea.

— Dâcă bărbații au pretensiunea la 
superioritatea inteliginței, femeile se pot 
consola: nimenea nu le contestă superiori
tatea inimei.

— Amorul, pe care l’a ucis gelosia, 
lasă cele mai multe regrete.

— Fineța a fost inventată de femeă. 
Bărbații nu sunt, decât contrafăcătorl (imi
tatori).

— Sgârcitul nu-șl pâte face o ideă 
lămurită desprepmposibilitatea de a-șl duce 
cu sine avuțiile după morte.

— Nesiguranța fericirei este mai crudă, 
ca siguranța nenorocirei.

— Conștiința ne înstiințâză ca amic, 
înainte de a ne pedepsi oa judecător.

— Spiritul, ce vrâi să-l ai, strică pe 
cel ce-1 ai.

— Un om de spirit ar fi adese-ori 
forte încurcat fără societatea proștilor.

AVERSE.
Asupra teatrului engles de odinioră 

și de astăzi, publică fâia francesă „Revue 
des Deux Mondes*  un articol interesant, 
în care dioe, că teatrul engles șl-a luat un 
avânt forte mare în cești 10 ani din urmă, 
înainte cu 30 de ani erau în Londra 12 
teatre, pe cari nimenea nu le cerceta; 
acum însă, numărul cercetătorilor e de 3 ori 
mai mare ca atunci. In anul 1835 vânduse 
oel mai renumit autor o piesă cu 70 ster
ling! lui Frideric Yates, directorul de odi
nioră al teatrului Adelphi. In anul 1884 
o dramă îi adusese autorului norocos deja 
în câte-va luni, pănă când înoă nu-șl pier
duse din puterea atractivă, 10,000 punți 
sterlingl, adecă peste 100,000 fl.

Literatură.
A apărut Nr. 13 din anul al doilea 

al revistei ilustrate pentru familie Vatra, 
având următorul sumar: Scara, poesie, de 
G. Coșbuc; Din Tirol, de Nicolae lorga; 
’Mi-e fome, poesie de I. B. Hâtrat; Dinu, 
de T. Duțu; Prin nâptea vremilor trecute, 
poesie, de loan Țicudianu; Din Predicele 
D-nei de Kaudel, de Dauglas Ierrol, 
Tr. de O. Ramură; Omul și câinele, de 
St. Basarabeanu; Gentiana, de P. Mantan- 
zan, Tr. de Lucreția Popescu; Dep ro- 
fundis, poesie, de I. B. Hâtrat; Regina 
dela Aragon, poesie, de Marie Cunțianu; 
Nora, de Henric Ibsen, Tr. de B. Ma
rian; Aii și Safis, poesie, de C. Berariu; 
Ramura de Camelie, Tr. de C. Ramu
ră; Unul ca toți, poesie, de G. Coșbuc; 
Fel de fel, de * * *.  Ilustrațiile: Oficerl 
d’ai lui Napoleon găsduițl de dame ita
liene; A soăpat!; Favoriții ei; Intre spini 
și trandafiri; In vacanțe.

*) Culese din mai mulțl autori.

cli.ua
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Cursul la bursa din Viena.
Din 7 Noemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 120.90
Renta de oordne ung. 4% • • • 98.55
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4%% • 124.25
Impr. caii. fer. ung. în argint4t/2°/o 100.60 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.80 
Bonuri rurale ungare 4% . • . 97.—
Bonuri rurale croate-slavoue. . . —.— 
Imprum. ung. cu premii .... 159.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 142.50 
Renta de hârtie austr................... 100.C 5

Renta de argint austr.................... 100 30
Renta de aur austr...............................121.05
Losuri din 1860   151.20
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 1040.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 463 75
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 386.25
Napoleondori.................................. 9.59
Mărci imperiale germane . . . 58.92’/2
London vista....................................120.55
Paris vista................................... 47.80
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 100.80
Note italiene.................................. 45.15

Cursul pieței Brașov.
Din 7 Noemvre 1895.

Mărci germane Oump. 58.70 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Bancnote rom. Camp. 9.52 Vend. 9.54
Argint român. Oump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’orI Oump. 9.55 Vend. 9.58
Galbeni Onmp. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 128.% Vend.
Lire turcescl Oump. 10.78 Vend. —.—

Anunciurl
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrise^ 
administratiunî. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.
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Secțiunea mărfurilor de lânărie
Doublin-Cheviot 120 cm. lat............................................................
Postavuri de dame calitate forte bună 120 cm. lat ... .
Postavuri diagonale 120 cm. lat.................................................
Cheviot uni, în tote colorile moderne 120 cm. lat.........................
Stofe de modă englezești, cea mai bună calitate 120 cm. lat 
Cheviot Diagonal în tote colorile cele mai nouă 120 cm. lat, 
Kammgarn cordonne (Haute Nouveaute) 120 cm. lat . . . 
Tricot gouffre moda ultimă 120 ct lat.......................................
Boyal gouflre (noutate parisiană) 120 ct. lat.............................
IVoutătiie cele mai excllîsite în stofe de modă original englezești și franțuzești

per metru fl. 1.95, 9.90, 2.80, 3, 3.50, 3.75, 3.95, 4.60, 5.50 etc. etc. 
Stofe moderne, lățime duplă ........ per metru 22, 32, 34, 48, 50, 58, 60, 65 cr. etc. 
Uarchent și PlanelI-CottoilS, cele mai nouă, calitate superioră, per metru 24, 28, 32, 35, 40, 45, 

48, 52, 55, 60 cr.

65 cr.
89 „

per metru 11. 1.90, 1*55,  1.75.
. . . . per
• • * • n

• • ’ • 75

• * ’ ’ 77

• * * * 71 &> 
O

VIENA, VI.,
Mariahilferstrasse 

» Nr. 81 82,
J? Souterrain, Parterre, Mezzanin, I. Stock.

Secțiunea mărfurilor de mătăsărie
Mătăsărie, calitace bună și desin nou și gust destins . . .
Stofe curată mătase, splendide, ultima modă . . .
Mătăsărie, scoțiană modernă....................................
MerveîBeux gliile fasone, mătase curată în tote colorile 
Talfetas iniile rayes, mătase curată, esecuțiune splendidă 
Tafletas raye, mătase curată.................................. ....
Taffetas raye pointu, mătase curată..................................
Brocatelle, mătăsărie superioră, desenurl destinse . 
Crepoil, curată mătase pentru Blouse, esecuțiune elegantă apartă............................. per metru
Pailiches ele mătase, original englezesc pentru Jaquete și mantale, fabricatu cel mai bun 

per metru fl. 3.90, 5, 9.50, 13.95 etc.
Peluches ele mătase în tote colorile .........................................................................per metru fl. 1.10, 1.40.
Catifele în tote culorile.................................................................. per metru cr. 60, 98, fl. 1.30, 1.50. 9.30.
Catifele în desenurl splendide.................................................................................................per metru fl. 1.20, 1.30.
Corei Velvet în tote colorile............................................................................................................per metru fl. 8.45.

1.10.
1.05.
1.15.

2.50.
3.90.
2.60.

fl 
O
GC

fl

Giro-Conto 
la banca 

imp. germană.Casa de bancă 
JACOB L. ADLER,

Brașov. Piața maje Kr. I. Sibîîu. 
cuinperă și vinde monede, hârtii de valore, devise după 

cursul cț'lfei cel mai mare — respective cel mai mic; 
rgscmuțrâră fără nici o detragere tot felin! de 

crap one:
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă;
efectueză încassări de polițe, asignațiT, recipise, pe tote 

piețele Europei, cum și transoceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losuri, monede pănă 

la 90%;
predă assg'nații pentru ori și care piață comercială internă 

și externă fbrte ieftin , asignafiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără s p e s e;

primesce depuneri de francă spre fructidcare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei11, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcji aduc 5% interese; 

asigură forte ieftin ori și ce losuri la sorțirl cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

649,23-50, I

ABONAMENTE
CASETA TAN3ILVANIEI

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austr o-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
unu anu

Pentru România și străinătate: 
trei luni, 
șese luni 
nr>u anu.
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Pentru Austro-Ungaria: 

ană. 
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate: 
ană. .................................................... 8 franci,
șese luni........................................... 4 franci,
trei luni................................... .2 franci.
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prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede 
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, să binevoiescă 
a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

. Admlnistrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

Tipografia A. Mureșianu, Brașov. k
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