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Erăsi cestiunea naționalităților.? > >
Pilele acestea s’au făcut din 

partea maghiară erășl două enun- 
ciațiuni relativ la cestiunea națio
nalităților: una de cătră ministrul 
de interne Perczel în dietă și alta 
de cătră contele Apponyi înaintea 
partisanildr sei din Cașovia.

Ministrul de interne a vorbit 
despre legea de naționalitate. A cțis, 
că ar fi ac|i cea mai fatală erdre 
politică, dâcă dieta ar satisface do
rința acelora, cari vor se o revisu- 
iâscă și se-o modifice. Ministrul s’a 
provocat la cuvintele contelui Sza- 
pary, care în ședința dela 1 Iulie 
1894 a (țis: „în fața legei de națio
nalitate dela 1868 „nimenea nu pdte 
afirma despre noi (Maghiarii), că nu 
am proceda destul de echitabil și 
prevenitor față cu naționalitățile de 
limbă streină, ce locuesc în patria 
n6stră“.

Cu alte cuvinte: legea dela 1868 
ne salvâză înaintea lumei reputațiu- 
nea de națiă liberală și tolerantă, 
eră de altă parte nu ne împedecă 
a merge înainte cu politica nbstră 
de maghiarisare, căci esecutarea ei 
atârnă tot numai dela noi.

Ministrul Perczel se și provbcă 
la modul cum a fost aplicată legea 
de naționalitate pănă acuma și-l află 
firesce, corect, recomandând dietei 
de a proceda și în viitor în aceașî 
direcțiune. Inse ca nu cumva se fiă 
cineva sedus a crede, că ministrul 
pbte se aibă în vedere pentru vii
tor o esecutare cinstită a legii dela 
1868, mai adause, că el însuși nu 
consideră acesta lege, ca cea mai 
bună, că dâcă ar face-o astăcjl n’ar 
face-o așa cum este. Ba mai mult, 
ministrul de interne a ridicat aceleași 
clausule ca ministru-președinte Banffy 
cjicend: „Nu trebue se uităm totuși, 
că avem datorii și față cu noi înși
ne, că sunt margini peste care, decă 
am trece, am comite o crimă în con
tra propriei ndstre esistențe națio
nale “.

Așa-dâră d-1 Perczel vorbesce 
de națiunea sa maghiară ca de aceea, 
care singură împarte drepturi și le 
restrînge sâu le nimicesce după cum 
îi vine mai bine la socotelă.

Unde rămâne atunci principiul 
fundamental al legei dela 1868, care 
4ice, că națiunea politică o formeză 
toți cetățenii patriei tară deosebire 
de naționalitate?

„Avem datorii și față cu noi, 
(Maghiarii), c|ice ministrul", dând 
astfel se se cunbscă, că pe densul 
îl preocupă esclusiv interesele ma
ghiarismului, er interesele „cetățe
nilor de limbă streină", le consideră 
numai ca o piedecă, care trebue se 
fiă delăturată într’un mod său altul, 
fără ca printr’asta se se altereze 
domnirea maghiară.

Der nu vom mai pierde înzădar 
cuvinte pentru a pune în lumină 
adevărată despotismul deghisat al 
politicilor maghiari de calibrul lui 
Perczel, ci vom trece la discursul 
lui Apponyi, care este mai avântat 
în idei, însă condus de același spi
rit de intoleranță națională.

Mare teorist cum este, contele 
Apponyi — vrând a dovedi, că par
tida maghiară dela cârmă nu înțelege 
și nu pătrunde cestiunea naționali
tăților și prin urmare nici nu este ca
pabilă de a o resolva într’un mod 
mulțămitor, — se încurcă el însu-și 
în nisce țese, ce par a fi forte pro
fund cugetate, der vin în cel mai 
flagrant conflict cu stările și esigen- 
țele reale.

Apponyi așteptă soluțiunea sa
lutară dela crearea „unei națiuni ce 
impune prin puterea ei și a unui 
stat drept și demn de iubirea și ali
pirea tuturor cetățenilor".

Mai departe accentueză el, că 
nu prin violențe, nu prin procese 
politice, ci numai prin momentul etic 
se pote nasce acea alipire de stat, 
ce este gata a aduce jertfe pentru 
susținerea lui.

Frumose cuvinte. Dâr unde ră
mâne momentul etic, când Apponyi 

denâgă dreptul de esistență națio
nală maiorității coverșitdre a popo- 
rațiunei statului și îl reclamă nu
mai pentru minoritatea maghiară ?

De aceea în tot discursul lui 
Apponyi găsim numai un singur 
pasagiu clar și convigetor, în care 
se oglindeză starea adevărată, ur
mătorul pasagiu, în care spune, că 
statul trebue să fiă drept față cu 
toți cetățenii și să nu mință cum 
minte ac|I.

Căci statul minte — c}ice Ap- 
pony — decă creeză o lege și nu o 
esecutâ, dâcă promite libertăți și nu-și 
ține promisiunea, dâcă se numesce 
constituțional și calcă în piciăre liber
tatea alegerilor, ce se razimă în cons- 
tituțiune.

CRONICA POLITICĂ.
— 2 (14) Noemvre.

S’a întâmplat mai de multe-orl, oă 
purtătorii de matricule au fost recercațl 
să încheiă căsătoriile afară de oficiu. In 
urma acesta ministrul de interne declara, 
că o astfel de procedere escepțională se pote 
admite numai în cașul, decă vor fi motive 
plausibile și obiective. Posiția socială înaltă 
a celor ce vor să se căsătorâscă nu pdte 
fi privită ca un ast-fel de motiv.

*
Corespondentul din Roma al cjiarului 

„Berliner Tagblattv- publică, cum cjice el, 
din isvor diplomatic, amănunte privitdre la 
încheiarea triplei alianțe, cari arunoă lu
mină asupra raportului dintre Italia și An
glia. Corespondentul cj'ce următârele: „Când 
întră Italia în alianța austriaco-maghiaro- 
germană, amândouă puterile se obligară 
a declara și din partea lor răsboiu acelei 
puteri, care va declara răsboiu Italiei. Ita
lia din partea ei se obligă la aceeași ac
țiune față cu orl-care putere ce ar ataca 
Germania sâu Austro-Ungaria, cu singura 
escepțiune a Angliei. Clausula acesta privi
tdre la Anglia a îndus’o în conceptul ac
tului de alianță Mancini, cjioend, că Italia, 
în urma posiției sale geografice, sub nici 
o împrejurare nu pote să între în dușmă- 
niă cu Anglia, și nu pdte risca, oa țărmu- 

rii ei să fiă blocațl și bombardați din par” 
tea Angliei. Din causa acestei clausule, 
combătute de Austria, era aprâpe să se 
întrerupă pertractările pentru înoheiarea 
triplei alianțe, decă nu s’ar fi întrepusBis- 
mark la Viena în favorul Italiei.

*
Din Sofia se depeșâză, că alaltăerl a 

primit prințul Ferdinand deputațiunea, oare 
i-a predat adresa Sobranjei ca răspuns la 
mesagiu. La alocuțiunea conducătorului de- 
putațiunei, prințul Ferdinand declară, că 
el înțelege dorința națiunei și promite, că 
va boteza pe prințul Boris după ritul ortodox.

Privitor la cele ce se întâmplă în 
Turcia, tiarele streine afirmă, că ambasa
dorii puterilor europene într’o ședință ho- 
tărîră din nou a recerca Porta, ca să facă 
ordine în provinoiile revoltate și să intro
ducă reformele promise. — In provincia 
Hauran s’au răsculat Drusii. Se dioe, că 
12.000 de DrusI armați atacă pe Mohame- 

l dani unde numai pot, și pănă acuma au 
aprins mai multe sate. Contra Drusilor re
voltați s’a trimis milițiă regulată turcâscă.

Dieta ungară.
— Desbaterea budgetului pe 1896 —

Ședința dela 8 Noemvre.
In acestă ședință, înainte de-a se desbate 

asupra budgetului, camera s’a ooupat cu 
liberul esercițiu religionar. Amandamentele 
la acest proiect au fost recomandate spre 
primire mai întâi de Pop Gâza în numele 
comisiunei de culte, er de Veszter Imre în 
numele comisiunei de justițiă a dietei. 
Kovâcs Albert accentueză periculul, ce-1 
involve paragraful despre neconfesionalitate 
și în ora ultimă face atent pe guvern la 
acest pericul. ’I răspunse contele Albin 
Csăky. In vorbirea sa, oontele Csâky re
cunoscu și el, că legile bisericesel-politice 
nu s’au putut înființa, deoât în prețul 
unor concesiuni și cu ore-carl știrbiri; dâr 
fiind-că țâra a ostenit în acestă luptă, a 
trebuit să primâscă tocmâla și să încheie 
discuțiile pline de animositățl. Ministrul 
Wlassics, luând cuvântul, s’a înoercat să 
sootă pe bătrânul vulpoiu Coloman Tisza

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Larossossimer.
După Stolle. 

(Urinare).
La ora hotărîtă Larossossinier se pre

santa punctual la umbra sicomorului lui 
Saladin. Nunoiul credincios îl aștepta, pre- 
âmblându-se în sus și ’n jos. Inima pro
fesorului bătea cu putere. El căuta prin 
gestioulațiunl, artioulând vre-o câte-va ou- 
vinte arabe, să facă a fi recunoscut, însă 
servitorea nu voia să scie nimic de sosirea lui. 
După multă chibsuință, Larossossinier îșl 
aduse aminte de Selam, pe care ’i-1 întinse 
aprope sub nasul servitorei. Ea îl privi cu 
atențiune, îl recunosou ’i-1 predete îndărăt 
și-i făou semn, să-o urmeze.

După multe cotituri prin strădl și uli- 
ciâre, Larossossinier ajunse înaintea unui 
palat închis jur împrejur cu ziduri. Se des
chide o ușiță, și Fellah îl prinse de mână 
trăgendu-1 după sine înlăîntrul haremului. 
Era o întuneoâlă mare, o liniște oa și în 
mormenturl. Numai pașii lor ușori și sunetul 
lugubru, ce-1 făceau piciorele lor lovind 

petrile, ce steteau în cale, răsunau atât de 
trist, încât bietul profesor îșl pierduse aprope 
tot curagiul.

Acâstă descuragiare ’i-se mărea și prin 
aceea, că oonduoătorul său nu vorbea ni
mic, deși el în fiă-oare moment îl grămă
dea cu întrebări. Ceea-ce totuși făcea con
ducătorul, erau unele semne, prin cari ’i-se 
impunea tăcere, și acesta nu era tocmai 
plăcut. Deși acest drum era forte pericu
los — era un ambit îngrămădit de ruine 
îngropate în întunerecul uitărei — totuși 
servitorea îl conduse cu atâta dibăciă, în
cât n’ar fi putut cârti nimic în oontră.

Eșiud din acest coridor, o panoramă 
încântătore li-se deschise înaintea ochilor. 
O lună plină învăluia în ratjele-i aurii cele 
mai frumose plantațiunl orientale; mirosul 
aromatic a mii de floricele înbalsama 
aerul, din dapărtare se autjiau cântări din 
mandoline, un amestec de plăcere, iubire, 
o simțire idilică îi traversa corpul. Era o 
frumseță, un Eldorado, de care numai la 
MohamedanI mai poți afla.

Inima simțiXore a profesorului era să 
erumpă în esclamărl de admirare, dâr ser

vitorea îl făcu atent, că o mișcare nesoco
tită îl va costa mârte.

Larossossinier, sub impresiunea acestui 
moment de deliciu sufletesc și acestei supri
mări tiranice compătimindu-șl posiția urmă 
tăcut servitârea, dâr nu era nesimțitor la 
cele ce vedea.

Florile esalau parfum îmbătător. Prin 
tufișuri o mulțime de licurici străluceau 
ca nisce stele de aur; o lumină auriă, o bâre 
lină molatioă străbătea prin fruncjișul ar
gintiu ; la acesta se mai adăuga murmurul 
tainic a o mulțime de fântâni săritore, ai 
căror picuri multi-colorl cădeau ca dia- 
manțl la pământ.

De-odată apăru ,priu frunzișul plan- 
tațiunilor lucirea unei clădiri de marmură 
Era un palat, la a oăruia privire învățatul 
îșl uită defrumsețile lumei, și ougetele sale 
seriose îșl luară din nou cursul lor, con- 
fundându-se în hipotesele sale soientifice, 
că ore cărui secol al vechimei aparțin co
lonele aoeste de .marmoră. A admira frum- 
seța lor architectomcă nici nu-i treoea prin 
minte. Nemulțumit cu hipotesele, îșl gândia: 
„Intr’adevăr sunt de compătimit! Cum nu, 

când din gura acestei amfibii fără suflet 
nu pot scâte un ouvânt! Cum de se numesc 
astfel de pescl muți ca călăuze? Dâcă 
ar fi vociferat numai vre-o câte-va cuvinte, 
pâte că ași fi aflat date interesante pentru 
înmulțirea sciinței.“

Văflu și unele heroglife arabe, pe 
cari voia să le studieze, dâr călăuza îl 
trase repede după sine. Larossossinier de
veni furios și era aprâpe să isbuonâscă, 
când de-odată servitorea dispăru, și în lo
cul ei se iviră doi Negri îmbrăcațl pe ju
mătate. Ușurat, că a scăpat de acâstă con- 
ducătore, în adevăr molestătore pentru scru
tările sale, îșl încercă din nou norocul 
cu acești însoțitori, punându-le următdrele 
întrebări:

— „Unde mă duoețl, amicii mei?“
Aceștia tăoură, oa și oând și-ar fi per- 

dut vocea,
— „Sunteți surijl?" strigă Larossos

sinier în desperare.
— „Nu suntem!" răspunse unul din

tre Negri.
—- „Apoi pentru ce nu vorbiți?"
— „Nu vrem!“ 
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de sub acusațiunea, că în dietă a apărat 
neconfesionalitatea, âr la Clușiu a făcut 
atențl pe coreligionarii săi la acest peri- 
oul. Au vorbit Kiss Istvân și Hermann 
Otto, după care făcându-se votarea, parla
mentul a primit tdte amandamentele aduse 
la acest proiect de camera magnaților. A ur
mat apoi desbaterea asupra budgetului.

Sâgh Gyula arată pe larg, cum gu
vernul actual și partida lui ored, că ei sunt 
cei dintâiu pe pământ și că susținerea lor 
la putere ar fi un principiu de viâță pen
tru stat; interesele adevărate ale statului, 
dreptatea și onestitatea politică sunt nu
mai lucruri de a doua mână. Său dâră este 
liberalism a fina dreptul de alegere a sute 
de mii de alegători? Guvernul a luat în 
programul său pacificarea, însă nu s a apu- 
oat de acâstă operă nici cu sinceritate, 
nici cu cuget curat, căol s’a pus în oalea 
alegătorilor cu baionetele gendarmiior și 
ale miliției. Se pronunță apoi pe larg des
pre conflictul dintre agrari și mercantili, 
din care se vor nasce lupte forte mari, cu 
tâte-că guvernul îșl închide orchii înzădar. 
Activitatea guvernului o caracteriseză forța 
brutală, dreptul pumnului, sporirea greută
ților statului. Deoă guvernul va face ale
gerile viitâre prin eseroitarea forței, de 
care a dat dovecjl pănă acum, atunci cel 
mai puțin va face din țera acesta teatrul 
unei revoluțiuni, și în multe locuri pământul 
patriei va fi acoperit cu sânge, spre rușinea 
unui stat de drept. Acâsta s’o ia spre se- 
riosă chibzuire guvernul și partida lui. Nu 
primesce budgetul.

Ședința dela 9 Noemvre.
Molnâr Jozsef a ținut un lung discurs 

asupra budgetului, ocupându-se cu cestiunl 
financiare și agrare.

Ministrul Perczel s’a ocupat cu vor
birea din ședința dela 7 1. c. a lui Sza
pâry. El combătu escepțiunile acestuia și a 
recomandat oposiției pacea bisericescă-po- 
litică. Pe episcopl „i-a măgulit, preoțimea 
subalternă a certat’o, a respins ideia re- 
visuirei, a promis autonomia catolică și 
congrua, dâr n’a spus nici când va face-o, 
nici cum va face-o. Dela politica biseri- 
cescă s’a întors la alegeri și la alcătuirea 
falsă a listelor electorale, dând o statistică 
interesantă asupra numărului alegătorilor 
din trecut și present; a reounosout însă și 
ministrul, că numărul alegătorilor din anul 
acesta este cu 8000 mai puțin, ca în anul 
precedent. A vorbit apoi despre reforma 
administrației, dând o palidă schiță asupra 
planului, cum gândesce el, că s’ar pută 
realisa aoâstă reforma. Cătră finea vorbirei 
a dat un lăspuns contelui Szapary, decla
rând, că guvernul n’are intențiă de a în
cepe o nouă formațiune de partidă, dâr 
deoă lui Szapâry îi trebue guvern tare și 
partidă guvernamentală puternică, atunci 
să se alăture la el.

Contele Szapâry a răspuns lui Per
czel, că în privința scopului nu esistă de

— „Pentru oe nu vreți ?“•
_  „Nu vrâm să ne pierdem capulu.
— „Proștilor11, 418e profesorul rîcjend, 

„cu mine puteți vorbi încet, că voiu fi mul- 
țămitor. Acum spuneți unde mă duceți?

— „In baiă!“
— „Ce? în baiă?“ strigă Larossossi-

nier înspăimântat, voind a-se opri, dâr nu 
putu, fiind-oă cei doi conducători îl tră
geau înainte. „Nu sciți voi, că pentru un 
Europân nimic nu este mai periculos, decât 
să se soalde oând e lună plină?.... Pâte
răci de mârte11.

— „Nu-țl ajută nimio“.
_  „Dâr eu nu vrâu să mă scald“.
— „Trebue“.
_  Vrâu să sciu, că cine mă pote Ti

sili la asta?“
— „Sultana11.
— „Sultana nu pote pretinde lucruri 

imposibile dela un Europân“.
— „Trebue să-ți placă, dâcă vrâi să 

fi îmbrățișat.
— „îmbrățișat? Nu voia s’o îmbră

țișez !“
j (Va urma.)

osebire între ei, în spirit și în modul de 
procedere însă da. Nu e cestiunea aici, 
oum să se faoă pactul, ci că oe șă fiă în 
pact. Principalul lucru nu stă în aoeaa, oa 
guvernul să aibă mare majoritate, ci ca la 
spatele lui să stea o partidă puternică și 
un parlament capabil de acțiune politică. 
Din motivul acesta el doresce fusiunea și 
nu retrage nimic din aoeea, că la fusiune 
să ia parte și partida „națională11 (ap- 
ponyistă), deși în programul lui nu sunt 
câte-va din pretensiunile acesteia.

Babo Emil polemisâză cu ministrul de 
interne, criticând mai ales stările publice. 
Țâra, dise el, e guvernată prin influință 
fișpănescă, prepotență guvernamentală și 
siluire, âr nu prin puterea legilor. Acesta 
se numesoe politioă mare. Dâcă cjieem, 
notarii comunali jăfueso poporul, că listele 
electorale sunt falsificate la poruncă, și fiș- 
panii tnu numai se opun, ci îndâmnă pe 
funcționari să severșâucă acestea, atunci 
ni-se răspunde, că tote se fac din puncte 
de vedere naționale și față de naționalități. 
Nu primesce budgetul.

Au urmat interpelările. Polonyi inter- 
pelâză în afacerea ordinațiunei date de mi
nistrul de răsboia cu privire la căsătoria 
militarilor, âr Păzmândy în oestiunea influ- 
ințărei guvernului maghiar privitâre Ja ne- 
întă^irea lui Dr. Lueger de primar al Vi- 
enei. La ordinea dilei n’a ajuns, decât in
terpelația lui Polonyi. Discuțiunea s’a amâ
nat pe ședința viitore, și de aceea tre
cem și noi peste ea la ordinea dilei. 

Procesul studenților croați.
După cum am amintit, alaltă-erl 

s’a început în Agram pertractarea în pro
cesul intentat studenților universitari croați 
pentru arderea stdgului maghiar.

Raportele telegrafice din Agram co
munică următorele amănunte asupra celor 
întâmplate în prima c]i de pertractare:

înainte de începerea pertractărei cei 
52 de acusațl pășiră în sala de pertractare, 
surîdend și având fiă-care în butonieră 
oâte-o garofă roșiă, florea partidei drepte 
oroate. îndată se isca o viuă conversare 
între tineri și între publicul adunat, cons- 
tătător în majoritate din dame, cari arun
cau neoontenit. flori asupra acusaților.

La 9 âre se începu pertraotarea. Ca 
apărători figurâză 9 advoeațl. Dintre aou- 
sațl 5 sunt Dalmatinl, 3 Bosniaci, 1 Istrian, 
âr ceilalți sunt din Croația și Slavonia; cu 
privire la religiune 3 sunt israelițl, 2 greco- 
orientall, 1 mohamedan, ceilalți catoliol.

Toți acusații observară o atitudine 
oonsoiă și sigură, și vorbesc cu mult umor, 
pentru ceea oe pre edintele adese-orl îi 
dojenesce. Mai cutezător se portă aousatul 
Rădici, care la întrebarea președintelui, că 
deoă a mai fost vre-odată pedepsit, sâu nu, 
răspunse, că: „Da, nu stau acuma de 
prima-dată înaintea judecătoriei, și sper, 
că nici de ultima dată!“ Radiol e un tînăr 
însuflețit, aprope fanatic, și forte talentat, 
așa încât froduce chiar și la jucjl uimire 
prin ounosoințele sale juridioe. Pe procu
rorul, care șede aprâpe de el, il tachineză 
necontenit, așa oă e nevoit adese-orl să 
câră scutul președintelui.

Este caracteristică solidaritatea, pe 
oare acusații o deolară fără nici o reservă 
și fără niol o înfrumsețare a faptelor. Fiă- 
oare spune clar și desohis, că a fost de 
față la arderea stâgului și oă a lucrat din 
deplină convingere, deore-ce steagul maghiar 
n’are nici un drept in Croația, și oă fapta 
lor trebue privită ca un protest contra 
restrîngerei independenței Croației.

Este luoru curios însă, că în rapâitele 
diarelor maghiare se afirmă, că cu tote 
aoestea acusații resping învinuirea, că ei ar 
urî Ungaria și națiunea maghiară, oi din 
contră o admiră pentru nisuințele ei libe
rale (??). Nu se pote încă sigur sci întru 
cât este adevărată sâu nu acâstă afirmare 
a raportorilor maghiari.

Cel mai însemnat moment al pertrao- 
tărei din dina întâiu a fost, după cum se 
cjioe, declararea unanimă a acusaților, că 
reotorul universității, Spevec, a dat ore-care 
impuls la demonstrațiuni prin aceea, că 
/nainte de sosirea monarchului el le dise

studenților adunați, că n’are din parte-i 
nimic în contră, dâcă studenții vor face de- 
monstraiiuni câte le va plăcă, însă afară de 
universitate și unde nu va fi present Ma- 
jestatea Sa. Ba unii dintre studențî afirmă, 
că rectorul ar fi 4’3 ohiar și ouvintele ur- 
mătâre: „De wjiwe puteți să-l scărmănata 
chiar și pe ministrul-președinte Banffy, nu
mai nu în presența monarohului“.

Apărătorul Ruzici pretinse să fiă citat 
ca martor și rectorul universității. Prin 
acâsta ar câștiga cestiunea în caracterul 
ei politic, deâre-oe Speveo, oa vicepreșe
dinte al dietei croate, este un membru de 
frunte al partidei naționale.

Continuarea pertractărei s’a fixat pe 
erl, Marți.

Afacerea Lueger în parlament.
Vinerea treoută s’a discutat în ca

mera austriaoă cestiunea neaprobărei lui 
Lueger ca primar al Vienei. Discusiunea, 
pe care în reasumat o publioasem în nu
mărul „Gazetei11 de Duminecă, a fost înfo
cată și forte interesantă.

Mai întâia a adresat Dr. Steinwender o 
interpelația cătră ministru-președinte între- 
bându 1, oarl au fost motivele, ce l’au în
demnat să propună neaprobarea lui Lueger 
oa primar.

Deputății Hauclt, I)6t și soți cer dela 
ministru-președinte deslușiri ou privire la 
purtarea anticonstituțională a guvernatoru
lui Austriei de jos, care a dis cătră Lueger, 
oă consideră pe primar ca pe un șef dis
trictual, și a cerut dela el să-și depună man
datul de deputat, deoă vrâ să fiă numit 
primar.

Deputatul Pattay și soți propun ur- 
mătorea moțiune de urgență:

Guvernul ces. reg. este provocat de 
a arăta motivele ce l’a îndemnat de-a pro
pune Majestății Sale împăratului oa să nu 
confirme alegerea lui Carol Lueger oa pri
mar al Vienei.

Ministrul președinte, contele Badeni, 
declară mai întâi, oă nu s’a pus nici din 
partea guvernului, nici din partea guver
natorului asemeni condițiunl lui Lueger 
(viue reprobări din partea antisemiților. 
Deputatul prinț Liechtenstein: Asta e o min
ciună! Sgomot). Adevărat este numai, că 
guvernatorul Austriei de jos l’a întrebat 
pe Lueger, dâcă și în cas când ar fi apro
bat oa primar voesoe să-și păstreze man
datul de deputat (rîsete la antisemițl) oât 
pentru mine i-am spus lui Lueger, că păs
trarea seu renunțarea la mandatul de de
putat e irelevantă pentru cestiunea apro- 
bărei lui (Dr. Lueger, așa este!)

Cu privire la moțiunea de urgență a 
deput. Pattai, declară contele Badeni, că 
guvernul pentru pasul, ce l’a făcut și oare 
cade în rfera eseoutivei sale nu este nimă
nui responsabil, decât Majestății Sale Împă
ratului (Reprobări din partea antisemiților 
și a Cehilor tineri). Procedarea guvernului 
a fost motivată formal, dâr și în privința 
materială. După părerea guvernului și după 
rațiunea legei nu se pâte considera votul 
majorității îndată ce este îndoială, că admi
nistrația reședinței, cu o poporațiune de 
l‘/4 miliâne, va fi condusă strict obiectiv 
și liberă de ori ce tendință agitatorioă, care 
să țină sâmă de tote clasele poporațiunei 
și să corăspundă pe deplin autorității. Aces
tea sunt motivele, de oarl s’a oondus gu
vernul. Guvernul a procedat liber și de 
sine stătător și respinge insinuarea, ca și 
oând ar fi cedat unei presiuni a guvernului 
unguresc (rîsete pe băncile antisemiților) 
sâu presiunei uneia din partidele camerei. 
0 ast-fel de insinuare este un atao asupra 
onârei statului pe care îl representăm noi 
aici. In fine cere respingerea moțiunii lui 
Pattai.

Dr. Pattai îșl motivâză moțiunea 4i- 
când, că marea iritațiune, ce a provooat’o 
măsura centra lui Lueger în Viena și afară 
din Viena, a făcut’o necesară. In diua când 
s’a publicat neaprobarea, este soiut, că mi
liției i-s’au împărțit patrone cu glonțe. 
(Strigăte : Au4ițl, au4ițl! Pfui!) Asemenea 
e cunoscut, că în aoea 4i ofioiile telegrafice 
n’au trimes în provinoiă depeșele privitâre 
la soirea neaprobării. Guvernul a fost dâră 
în olar despre nepopularitatea măsurii sale.

Combate apoi părerea contelui Badeni, 
că dâcă o măsură eseoutivă nu s’ar putâ su
pune critioei camerei, atunci ar deveni ilu- 
soriu dreptul de control al camerei. Princi
piile constituționale îndatoreso pe guvern de 
a răspunde. Nu e cineva ministru responsabil 
pentru aceea ca să potă da cordnei sfaturi ne
responsabile (Aplause îndelungate și sgorno- 
tose, la antisemițl și pe galeriă. Președin
tele admonieză galeria ca să fiă liniștită 
amenințâiîdu-o, că dâcă s’ar repeta sgomo- 
tul, va da ordin ca galeria să fiă de
șertată).

Deputatul Dr. Pattai: Am făcut mo
țiunea, oa să dau ocasiune guvernului să-și 
motiveze mai bine procederea. Căol e in- 
vederat, că nu merge să impeded de-a de
veni primar pe un om, care e nemaculat, 
al căruia talent însămnat e recunoscut, și 
oare este ales de patru din cinci părți ai 
alegătorilor Vienei, numai așa, pentru-că 
se 4ice> că nu-1 țin destul de apt pentru 
aoest post. Nu se pote nega, că aici nu 
s’a tractat în adevăr de alta, decât de-a 
avă considerațiă față cu Ungaria mânată de 
Jidovi. (Aplause sgomotâse). Acuma vor să 
mârgă și la noi pe aceeași cărare propas- 
tiâsă, pe care s’au pornit lucrurile în partea 
de dincolo a monarohiei prin continua în- 
găduire față ou aceste elemente... Noi însă 
nu vom lăsa să fim înfricațl, căol suntem 
bărbați. Nu trăim din politioă, ci pentru 
principiile nostre. Rog să se primescă ur
gența moțiunei mele. (Vii aplause).

Partea a doua a discusiunei vom 
aduoe-o în numărul viitor.

SC1R!L£ DILEI.
— 2 (14) Noemvre.

Contra lui Kossuth. Franciso Kos
suth promisese nu de mult, oă va visita 
orașul Mezotur și el se și anunță pe 4’ua 
de 17 c. Iu urma aoâsta făcu ore-cine propu
nere în adunarea generală orășenâscă, ca 
orașul Mezotur să-l primâscă pe Kossuth în 
mod festiv, și să-l privâscă ca pe âspele său. 
După o desbatere lungă propunerea acâsta 
fu respinsă ou 32 oontra 8 voturi. Se mai 
anunță apoi încă și un alt cas de demons- 
trațiune oontra „pretendentului11. Francisc 
Kossuth sosi adecă în 10 o., însoțit de mai 
mulțl deputațl, la Orushâza. Vorbirile lui 
Kossuth și ale soților săi n’au produs niol 
un efeot asupra publicului, oare niol câtuși 
de puțin nu s’a însuflețit. In decursul vor
birei ținute de Kossuth se aufliau strigăte 
de: „Să trăâscă socialismul!11 „Suntem flă- 
mân4l!tt âr pe multe oase, între oarl și pe 
casa comunală, s’au aflat afișate plaoate 
sooial-democrate, îndreptate contra lui Kos
suth.

—o—
A doua primavera. Se auunță din 

Nordul Ungariei, că pe acolo e un timp 
fârte plăcut, 4fl®l0 sunt forte frumâse ca 
oele de primăvâră, așa încât ohiar și flo
rile s’au tre4it de ra4ele plăoute ale sâ- 
relui. Se 4i°e> ohiar și pe Talra cea 
înaltă, zăpada, care a picat prin 6 Octom- 
vre și mai înoooe, a înoeput a să topi, așa 
încât locuitorii de acolo speră, că peste 
o lună la ei nu va mai fi iârnă. Frigul a 
încetat, zăpada se topesoe de pe dâlurl, 
suflă vânturi calde, încât pădurile și florile 
câmpulni înoep să înflorâscă. Omenii bă
trâni îșl dau părerea, oă în anul aoesta nu 
vor mai avea iârnă, oi va rămânea tot 
primăvâră.

— o —
Băile de abur ale Eforiei șcâlelor ro

mâne din loo, diu oausa reparaturilor, nu 
vor ti deschise nici mâne.

—o—
Concert de cimbal va arangia d-șora 

Irena Fehâr astă4l și mâne săra în restau
rantul Fleischer (Sorea). Intrare liberă. în
ceputul la 7 y2 âre.

Alegerile în municipii.
In Nr. 231 al „Gazetei11 am publicat 

lista membrilor români ai oongregatiunei 
comitatului Hunedârei, unde sunt 31 vi- 
riliștl și 41 aleși. Mandatul espirase pen
tru 52 membri români. La alegerile de 
acum Ro nanii au câștigat în locul celor 52 
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mandate, ce espiraseră, alte 57 mandate, va să 
cjică cu 5 mandate mai mult.

Despre resultatul alegerilor săvârșite 
în 10 Noemvre primim următorul raport:

Români au fost aleși:
1. La Petroșenl: 1) Basiliu Socol pa- 

Toch. 2) Isidor Saturn 3) loan Todora, 
.proprietari.

2. La Puiu: 4) Sigismund Vladislavu, 
5) Petru Ungur. 6) Ioan Bora.

3. La Salașul de sus: 7) loan Chira 
.a lui Antonie. 8) loan Chira a lui Lascu.

4. La Pesceana: Nici un Român.
5. La Hațeg-. 9) loan Munteanu.
6. La Răcâsdia: 10) Saba Borha,pro- 

topretore. 11) Teofil Tulea, not. oero.
7. La. Hunedora: 12) Mihaiu Rimbașiu 

jun. 13) Neculae Munteanu. 14) Nioolae 
Dima.

8) La Deva: Nici un Român.
9) La Pestișiu: Niol un Român.
10) La Dobra: 15) Aron Munteanu.

16) Dr. Laurențiu Petrie, med. de cerc.
17) Ioan Morariu, not. de cerc. 18) Avram 
S. Păcurariu, adm. protop. 19) George 
Opreanu, paroch.

11. La Uda Mureșiană: 20) loan Bu- 
doiu, paroch. 21) Romul Iacob, paroch. 
22) Avram P. Păcurariu, protopop. 23) 
Ales. Petrovioiu neguțător.

12) La Rapoltu: 24) Petru Robotinu, 
not. cerc. 25) Simion Filimon, paroch.

13. La Geledințl: 26) Dionisie Popo- 
viciu, not. cero.

14. La Romos: 27) Laurian Beroeanu, 
'funcționar de bancă. 28) Iosif Dumitru, 
not. 29) Petru Andreiu, paroch. 30) Dr. 
Alesandru S. Hosszu, advocat. 31) Nicolae 
Mihailă, paroch.

15. La Orăștiă: 32) loan Lazaroiu,
.neguțător. 33) Aurel Popoviciu Barcianu, 
proprietar.

16. La Brad: 34) Vasile Demianu, 
protop. 35) loan German, prof. 36) Au
gustin Onițiu, not. cero. 37) Simion Ardeu 

-’38) Dr. Paul Oprișa, prof.
17. La Băița: 39) Simion Băcilă, pa

roch. 40) Ioan Roman, preot. 41) Lazar 
Perian, 42) Demetriu Moldovan, adj. de 
not. 43) Petru Perian. 44) George Dragan, 
paroch. 45) Ioan Fugata. 46) Ales. Mol
dovan, propriet. 47) Fovie Perianu. 48) 

)Nio. Pop.
18. La Vația: 49) Ales. Petrescu, 

propr. 50) loan Incău not. cero. 51) Ioan 
Lesingu, econom. 52) David Dan. 53) 
Iosif Betea jun.

19. Baia de Criș: 51) Dionisie Sida, 
not. cerc. 55) loan Giurca. 56) Tobias Mi- 

•hailoviciu și 57) loan Micluța, paroch.
Aceștia sunt aleși până la anul 1901.

România agricolă.
IX. Mocanii.

SS trecem la acea classă de 
• Omeni, cari prin bogățiile ei, prin 
asociațiunile și modurile de câștig, 
prin viețuirea ei în două țări, atră
sese de timpuriu atențiunea și ad- 
mirațiunea străinilor asupra ei, și 
era unul din poporele cele mai cu- 
ridse din Orientul Europei, — Mo
canii. Să vedem pe acei Mocani- 
•carl ca mari cultivatori de vite și 
•ca peregrini în diferite țări, bucu- 
rându-se pretutindenea de mari seu, 
tirl și favoruri, după folosele reale, 
ce ei aduceau fiă-cărei țerî, în tra
ficul internațional de producte, — 
să-i vedem, ce au fost și ce sunt 
.astă(Ț.

Vom începe cu autorii străini 
mai vechi. Astfel preotul Lucas I. 
Marienburg. în ’Geografia marelui 
principat al Ardeiului (I pag. 34) 
4ice: „Ich kenne gemeine Walachen 
in den sogenannten Sieben Dorfern 
bei Kronstadt, die Schaiheerden von 
mehreren tausend Schafen besitzen", 
(„Cunosc Valahi de rând în așa nu
mitele Săcele de lângă Brașov, cari 
posed turme de câte mai multe mii 
>de oi), er Sulzer ne spune, că în 
.anii 1780—1781 au iernat peste 
■500,000 oi în Valachia, er în anul 
1772 au plătit contribuțiunea după 
-591, 210 oi, deși oile țigăi nu erau 
eupuse la biruri.

Pe acele timpuri nu numai oile, 
-der și un mare număr de vite cor
nute și cai erau în posesiunea Mo

canilor. Mocanii cu cirecfile și her
gheliile lor, de mii de capete, ce le 
aduceau în fiă-care an din princi
pate, hotărau prețurile vitelor în 
belciurile mari de țeră dela Brașov, 
Sibiiu, Clușiu, Arad, Timișora, Se- 
ghedin, Dobrițin etc. Modul de a 
prinde caii șirepl cu arcanul, era 
un obiceiu particular al lor; și dela 
ei l’au luat Ungurii.

Der să lăsăm pe înșiși Mocanii 
să vorbescă și să spună despre ave
rile și bună-starea lor materială. 
Unul dintre ei, anume Tipei, <ți°e 
într’o broșură textual următărele: 
„la leatu 1840 avea unul dintre Se- 
celeni, anume Cosma Purcăria, 800 
iepe la herghelie, cea mai bună 
rassă de 15 pumni; apoi avea Ra
dul Țiței herghelie, și Paraipan tot 
asemenea, Neculaie Popa ȘoricI 300; 
fiiul său Sandu Popa ȘoricI, la Bor- 
dușanl pe Borcea arendaș, și astăzi 
mai are încă rassă bună“ etc. Toți 
vorbesc despre Niță Muscalu, care 
ajunsese cu numărul cailor din her
ghelie peste 900, și diminâța și sera 
se ruga cu nevastă-sa cătră Dumne4eu 
cu cuvintele:—„O miiă, Domne, o 
miiă ! “ — voiau să atingă numărul 
cailor de o miiă.

Deci sute de capete de cai, 
mai multe sute de vite cornute, 
2—5, 10—20 mii de oi, — acestea 
erau averea fruntașilor și bogăta
șilor între Mocanii secelenl. Erau 
între ei nu numai omeni cu averi 
însemnate, der și cu o esperiență 
îndelungată, transmisă din moși și 
strămoși — era și la dânșii ceea ce 
(jic prusiacii veritabili despre sine: 
„In Ostpreussen ist ein jeder ob 
Vornehm oder Gering mit dem 
Halfter in der Hand geboren" — 
adecă fiă-care este născut cu freul 
în mână.

Ce sunt înse astăȚf Mocanii?
Am afirmat mai sus, că ei s’au 

împărțit în două grupuri: în Mo
canii boerițl, pe cari i-am numit 
Mocanii baroniaceștia fac pe aris
tocrații, și alții, cari s’au întors din 
Dobrogea cu bâtele înapoi, în urma 
pierderilor avute din causa Car- 
ciagului.

In loc de a desvolta meseria 
părintescă, în care ei aveau bune 
esperiențe și un material ales în 
ciretțile și turmele lor, și în loc 
de-ale perfecționa pe basa împăr- 
țirei muncei și a spiritului de aso- 
ciațiune și progres al timpului mo
dern — ei le-au părăsit și negligeat 
în mare parte, și s’au aruncat în 
arenc|i de moșii și în agricultura 
mare de aci, — și acesta li-a fost 
peirea lor ca individualitate, și ca 
categoiă deosebită de omeni. In 
lues și politică ei au căutat să imi- 
teze și concureze cu marii proprie
tari și cu familiile aristocratice d’aci, 
și prin aceea și-au mâncat mare 
parte din averile câștigate de pă
rinți.

(Va urma)

Oîn Eîucosirsa.
— Noemvre 1895.

(Urmare).
O încurcătură grozavă. Nu scii de 

unde să începi și încătrău să apuci, oa să 
sooțl oeva la capăt cu tipografia archidie- 
cesană. Din tote însă reesă una și bună, 
că adecă fundatorii și adăugătorii au arun
cat banii lor în baltă, și cel hâtru manipu- 
leză și-și rîde de prostimea lor, căci nu-i 
cer nici o soootâlă, ba ceva mai mult: se 
tem a-i cere cont, ca să nu se strice cu 
densul. Asta-i causa, că de 12 ani trecuțl 
stă tipografia, și n’a adus nici un folos, nu 
și-a împlinit menirea, soopul ei, oare este : 
„ca pe de-o parte să se facă cu putință 
imprimarea și edarea eftină de scrieri și 
opuri teologice, de cărți de religiune și de 
rugăoinnl, de cărți bisericescl de confe
siunea ortodox-orientală, precum și de 

scrieri musioale cu tipuri de note, de foi 
periodice literare și de scrieri populare reli
giose-morale, patriotice și instructive, âr pe d# 
altă parte să se esecuteze și edea eftin 
icâne de sânțl după ritul oriental". Așa 
sună pasagiul VI din uricul de fondare.

Va să statutul cji°e: *sS se facă 
după putință imprimarea și edarea eftină". 
Der întrebați pe totă lumea, este âre eftin, 
când plătescl „Candela", un char eclesiastic, 
care apare de 12 ori pe an, cu patru fi., 
ceea ce face 334/12 cr. o broșurică ? Și 
apoi ți-o impune cu de-asila, să o primesol, 
și nu te întrâbă, decă vrâi să o abonezi, 
său nu. S’a întâmplat de multe-orl, că ab- 
solvând unii seminariști studiul cu 1 Au
gust, s’au însurat în acel an, și la finea 
anului ori au avut post de cooperator, 
ori nu, s’au pomenit cu-o somațiune, că au 
a plăti 4 fi. pentru „Candelă". De-aicI vine, 
că mai toți preoții sunt în restanță ou plata 
„Candelei", pentru-că li-a trimis, ori vreu 
ori nu, âr dâoă nu plătesc, îi somâză și-i 
amenință, oă le va pune secuestru pe sa
lar. Mai dihaiă decât „Toderașv — croi
torul pentru straie. Când s’ar face abona
mentele după plac, atunol n’ar ave „Can
dela" datoriă la tipografiă, administrarea ei 
n’ar căuta atâtea parale și ’n „Candelă", 
când ai căta, ai afla unt de lemn de oel 
fin, mir bine mirositor și de viâță dătător. 
Și atunoia fiă-care s’ar îndesa s’o aboneze, 
ca să-i lumineze „Candela" în întuncrec; 
așa însă, cum îi aouma, nemereso păstorii 
și fără de dânsa, — dâr de plătit trebue.

In timpul din urmă s’au tipărit și 
câte-va opuri teologice cu preț de 5 fl, 
esemplarul. Când aucjl 5 fi., cu multă sfielă 
deschizi cartea, să vefll înțelepciunea din 
ea, — și afli o limbă pooită, care se vor- 
bia cu 50 de ani în urmă, plus o materiă 
nearangiată și nedeplin espusă. — Și cum 
nu vor fi așa, căci unele opuri sunt prele
gerile fostului profesor de teologia la ins
titutul teologic, cari trebue măcinate pe 
mâra unui morar de profesiă și nu de 
cătră unul, care nu-i specialist. Relativ la 
aoeste tipărituri, ași avă de spus ceea ce 
pâte unora va fi cunosout. Era adecă aceste 
opuri de dogmatică să se tipărâscă încă pe 
timpul autorului, și mi-se pare, că s’a în
trebat, de nu cumva s’au trimis la Sibiiu, 
ca să le censureze sujetul espus în privința 
limbei. Și s’a răspuns dela Sibiiu: „mieclul 
ar fi bun, dâr este învălit într’o oâjă grea 
de mistuit". Și au rămas aceste prelegeri 
aruncate, pănă ce au devenit 4®stre și au 
vădut și ele lumina lumii.

Opuri teologice se mai pot tipări în 
tipografiă, și cine scie de nu vom aucji a$I 
mâne, că se vor trimite pe la paroohii nisce 
cărți teologice, tipărite pe banii, ce s’au 
încuviințat de cătră guvern, dâr încă nici 
adl niol un parochial n’a primit nimic. Se 
cjice, că au la disposițiă un vrav mare de 
manuscripte vechi, rose de șârecl, și co
misia nu scie, oare parte din înțelepciune 
au ros’o șorecii, și de aceea nu o pote în
tregi, âr șorecii nu vrâu să le spună. Alții 
spun, că ’n Consistoriu să fiă o mulțime de 
cărți vechi, cari pentru vechitatea lor ar 
fi bune abia acuma de dat bibliotecelor 
parochiale, căci ou 30 — 50 ani în urmă, 
când s’au tipărit, nimenea, nici ohiar auto
rul lor, nu soia să le descosă, așa erau 
scrise de înțelepțesce.

Apoi cu tâte că teologii din 4’ua de 
acțl, adecă seminariștii, nu mai sciu ceti 
buchele cele vechi, totuși consistoriul, fiind 
de calupul — cum 4'oea Silvestru — cel 
vechiu, nu se pote despărți de ele, și nu 
admite să se tipărâscă cărți bisericescl cu 
litere latine, cu tote că multe din proto- 
presviteriatele mai luminate au oerut aoâsta 
de' repețite-orl, — și a rămas, că cererea 
să le fiă împlinită la — s.-tul „Aștdptă*.

(Va urma).

Atragem atențiunea binevoitore 
a publicului român asupra următo
rului apel al societății „Petru Maior" 
din Budapesta, care pentru tinerimea 
română din acestă capitală este aeji 
singurul focular de cultură națio
nală :

Apel.
Sooietatea de lectură „Petru Maior" 

din Budapesta a fost și este și astă4l pen
tru tinerimea română un puternic mijloc 
pentru cultivarea simțului de colegialitate 
și dobândirea de cunoscințe din literatura 
română. Treizeci și trei de ani necontenit 
a fost activă și și-a adus fructele sale acâstă 
sooietate. Ea a foBt însă tot-dâuna cu mari 
jertfe susținută, așa încât capitalul mate
rial, care asigură esistența unei atari insti- 
tuțiunl culturale, nici astăfll încă nu pâte 
face posibil membrilor acestei societăți, ca 
ei să satisfacă postulatelor, ce pe de o parte 
înși-șl, pe de altă parte însă lumea româ- 
nâscă le impune.

Biblioteca societății este relativ săracă 
și necorăspun4ătdre, localul ei ofere mem
brilor puține favoruri, de tot puține oomo- 
ditățl. Cunoscut este însă, cu câtă abne- 
gațiune se susține tinerimea la universitate 
ea pe sine, așa, înoât ea tare puțin pâte 
contribui la îmbunătățirea stării materiale 
a acestei societăți. Anul acesta însă, impe
tuos ca nicl-odată, reclamă o îmbunătățire 
materială, uroându-i-se societății considera
bil esigențele în urma stărilor provocate 
de incidentul cunoscutului „Milleniu".

Subscrișii deci, la însărcinarea socie
tății, adresăm oăldurosă rugare onoratului 
public român, ca să binevoâsoft a-și în
drepta atențiunea asupra ac^ștpi fooulay 
cultural, caro necondiționat trebue menținui, 
și să cofitribue cU Un ajutor material după 
posibilitate, dobândindu-șl ast-fel iubirea și 
alipirea tinerimii, a unei generații întregi, 
er pe de altă parte făcând tinerimii posibil 
de a resolva problemele, ce întemeietorii 
societății nostre cu nobile intenții și-au 
prefipt.

Spre soopul aoesta lansăm liste de co
lectare și ne permitem a ruga pe toți bine
voitorii coleotanțl, ca, retrimițendu-ni-le, să 
binevoâscă a-le adresa „ Societății de lectură 
„Petru Maior* in Budapesta*, (Zoldfa-utoza 
Nr. 43).

In speranță, că glasului nostru rugă
tor ascultare binevoitore se va da, asigu
răm poporul român de fiiesca nâstră iubire.

Budapesta, din ședința comitetului so- 
oietății de lectură „Petru Maior", ținută în 
23 Ootomvre n. 1895.

Președinte :
Drd. Florian Muntean, 

rigorosant în med.
Secretar:

Vice-președinte : 
llarie Chendi, 

stud, fii,

Victor Branisce, 
stud, jur.

Sciri telegrafice.
Viena, 13 Noemvre. La alegerea 

de primar, ce s’a făcut atți, a primit 
Lueger 92 de voturi, liberalii au dat 
45 bile albe. Dr. Lueger a daclarat, 
că primesce alegerea. In urma acesta 
căpitanul districtual Friebeis a disol- 
vat imediat consiliul comunal.

DIVERSE.
Glume: Medicul: „Ai d-ta adese-orl 

junghiuri?" — Pacientul: „Da, am tot felul 
de junghiuri". — Medicul: „Și de-odată 
ou junghiul ai și sete mare?" —Pacientul: 
„Da, 4âu- d-le doctor; te rog spune-o 
acesta și nevestei mele, căci ea nu-mi 
crede!“

ș
Oficerul: „Etl v’am povestit de multe- 

orl despre virtuțile cele mai mari, oe le 
pote ave un soldat. Așa-dâră spune-mi, 
Nicolae, în ce stă adevărata virtute a unui 
soldat? — Recrutul: „In pasul militar!"

Literatură.
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte fârte 
folositâre pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 or. De vân4are la tipografia A. 
Mureșianu" în Brașov, și la librăria d-lui 
Nicolae Ciurcu, Brașov.

Proprietar I Dr'.' Auriei

ReMor responsabil: fâregrorja S^aios».
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Cursul la bursa din Viena.
Din 12 Noemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 119.55
Reuta de oordne ung. 4% . . . 97.90
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 124.—
Impr. ofiil. fer. ung. în argint 41/2% 99.75
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 119.50 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 96.10 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . —.— 
Imprum. ung. cu premii .... 156.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.75 
Renta de hârtie austr................... 99 10
Renta de argint austr.................... 99.10
Renta de aur austr........................ 119.—
Losurî din 1860   150.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1018.—
Acții de-aleBăuoei ung. de credit. 431.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 368.75
NapoleondorI..................................  9.61
Mărci imperiale germane . . . 59.10
London vista....................................120.90
Paris vista.................................. 48.—
Rente de corone austr. 4%. . . 100.—
Note italiene.................................. 44.30

Cursul pistei Brașov.
Din 12 Noemvre 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.52 Vend. 9.54
Argint român. Cump, 9.45 Vând. 9.50
Napoleon-d’ori Cu mp. 9.55 Vând. 9.58
Galbeni Cnmp. 5.65 Vând. 5.70
Ruble rusescl Cump. 128.% Vând.
Lire turcesc! Cump. 10 78 Vend.
Mărci germane Gump. 58.70 Vând. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Anociuri 
(inserȘiuai șl reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
admînistratiuni. In cașul pu
blicării unui anuncsu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce ou cât publicarea 
se face ntai de trtwSte-ori.

Admi.istr, „Gazeta Trans.“

Comptoarul : 
Văczikorut 16 

lângă 
Basilica.

Casa 

fondată în anul 

1872.

Iustiman M. Grama 
BUDAPESTA. 

Comerciante engrossist.
Unicul Specialist in producte de Petroleum.

Am ondre a avisa onoratul public român, curncă dela 5 Octomvre 
a. c. am primit, din Pensylvania (America) singurul deposi- 
tvriu în specii!litatea de Petroieu ;

iCaiseroefi-PeiroBeiim.
Marca „1 m p erato r“, prima Type blanc neesplodabil, fiiră miros.
Cântar specific 0.805. Punctul de aprins 40° Abeltest. Garantat cu 20 — 22°/j 

consumul mai puțin ca la petroleul indigen. Puterea flacărei cu 15 18°/o
mai mare. Prețul fi. 32 per 100 kilograme, inclusiv vama, Netto, esclusive 
Barei franco stațiunea drumului ferat ori unde în Ungaria seu Transil
vania, Netto Cassa reluare (Nachname).

Cantitatea cea mai mică este un Barei original circa 160 klgr. Netto.

g 
! 
di
i b IB

elixirul godîMeâu este singurul leac 
(fără nici o primejdie) în contra Neputinței. Vindecarea anemicilor, a Sleiților,ele.

Z Marea Descoperire. a veacului

ÎNTINERIREA Șl PRELUNGIREA VSETE8
Administrația BLIXIRULUI GODINEAU la PARIS, 7, r. Saint-Lazare. 

BROȘURA GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

\C< gixegte ELIXIRUL GODINEAU fi la BUCUREȘTI, la Hle XAMFIBESCO, droghist; y
la JAȘl, Ia U.O. Frați KOIÎTA, farmacigti. /

la Galați: STALSK), farmacist; la Ploieștii la D-nil J. & T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulîi D. J. WERNER, farmacist; la Tuicea, farmacia la MINERVA.“

Sosim si plecarea ironrilor h Brasov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: — ore — m. dimineța. 
Trenul de persons: 8 ore dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: .10 6re 25 minute sera.

i. Dela Bucurescî la SrașIiV:

Trenul acoel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amecfl.
Trenul de persons: 9 bre 8 minute sera. 
Trenul aocel.: — bre — minute săra.
3* Dela Zârnesci la Brașov: (Gara BartolomeiU.) 

Trenul mixt: 7 bre 36 min. diminbța.
Trenul mixt: 1 bră 29 min. după am.
Trenul mixt: 0 bre — min. sera.

4, Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 bre 15 min. dimin. 
Trenul de persons: 1 oră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 bre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persons 7 bre 40 m. dim.

*) Acest tren circulbză numai Joia,

Plecarea trenurilor din Bras.
I. Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 bre 8 min. dimineța.
Trenul accel.; 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persons: 7 bre 43 min. sera. 
Tr. accelerat: — bre — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucurescî:

Trenul de pers.: 3 bre 55 min. dimin.
Tr. accelerat; — bre — m. dimin.
Trenul mixt: 11 bre înainte de amedl.
Trenul aooel.: 2 bre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara BartolomeiU.)

Trenul mixt: 8 bre 35 min. diminbța.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: 0 bre — min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persone: 3 bre 1 după am.
Trenul mixt: 8 bre 50 minute dimin.
Trenul de pers.: o bre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persone 6 ore 40 min. sera.

Dumineca și la sărbători.

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reînoi 

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

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și s6 arate și posta ultimă.
Administrat, „Gaz. Trans/1

Cele 4 anutimpurl astrono-

MT Chiar acum a eșit de sub tipar:

Căliudarul „AUR0RET‘
pe amd bisect 1896.

Cu portretul Arhiepiscopului și Mitropolitului Dr. VICTOR 
MIHaLYI de Apșa și alte mulțimi de ilustr. frumâse.

Din cuprinsul variat și interesant al acestui Calindar, în
semnăm aici:

I. Pariea Calendaristică: Cronologia pre anul 1896. — 
Păscălia pe anul 1896. — Sărbătorile și alte d'1,0 schimbătâriă 
la resăntenl și apuseni. — Posturile. — Regentele au. 1896.
— Eclipsele seu întunecimile. — Cele 4 anutimpurl astrono
mice. — Semnele pentru fasele lunei. — Călindar iulian-gre- 
gorian. — Meteorologie. — Sdrele. — Fasele lunei. — 
Schimbarea timpului după planete. — Târgurile (după datele 
ofieibse cele mai din urmă). — Serviciu postai și telegrafic. —
— îndreptar financial.

II. Partea de cetit: Dușmanul pocăit. Novelă. — Povestea 
vulpei. — Ventul. — Străinul. — Dr. Victor Mihalyi de Apsa 
schiță biografică. — Popa Toma, novelă poporală. — Sortea 
Catarinei, legendă Siciliană. — Popa Cojoc — Proverbe țigă- 
nescl. — Higiena. — Eeon^miă. — Notiță folositâre. — Glu
me (ilustrate). — PublicațiunI.

Prețul unui esemplar spedat franco e 35 cr., er’ <» exem
plare comandate de-odată, costă franco numai 1 fi. 6© cr.

Comandele sunt a se adresa la:

Tipografia „Aurora“ A. Todoran. 
<xÎRei"Ia — Szainosujvar.

Tot de-aicl să pot comanda PREOSC'Sl de lust. 
P o p f i n, Tom. I. spedat franco 2 fi. 35 cr.

i
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Sz. 3703—1895 szlgb.

Orvosi pâlyâzat.
A torcsvâri jârâsban rendszeresitett kororvosi âllomâs betoltesere 

ezennel pâlyăzat hirdettetik kovetkezo javadalmak mellett.
1. Evi 600 frt. fizetes;
2. Evi 200 frt. utiătalâny;
3. Ingyenlakâs a torcsvâri egyesitett kozsegek kozponti eplileteiben;
4. Hat (6) 61 tiizifa a torcsvâri kozsegtol;
5. Minden orvosi consultaciokert az orvosi irodâban legalâbb 50 kr. 

dij; kulso lâtogatâwkert a fuvarozâs mellett minden fel napia 1 frt„ 
dij, egesz napon pedig 2 frt. az illetâ betegektol; aszegenyek szâmăra 
ezen dijaknak fele az illetb kozseg rovatal;

6. A kozigazgatâsi vagy birdeâgi hatâsâgoktâl kapott kikuldete- 
sekert torvenyszabtai dijak;

7. Mig Tdrcsvâron rendszeresitett gyăgyszertâr nem letezik, a kdr- 
orvos hâzi patikât tart;

8. Minthogy a kOrorvos a netân sziiksegesnek mutatkozâ korhâzat 
az evrol evre meg inkâbb szaparodo torcsvâri climâticus furdok, keze- 
lesevel illetăleg felugyeletevel, lesz megbizva, ezekkel kapesolatos or
vosi jovedelmek anuak mukodesenek eredmenyetol szâmithatâk.

Felhivatnak pâlyâzni kivâad orvos urak, hogy szabâlyszeruen fel- 
szerelt folyamodvânyaikat folyo evi December ho l-ig nyujtsâk be a 
tdrcsvâri foszolgabirbhoz (u. p. Torcsvâr).

Pâlyâzoknak beRzonyitania kell, hogy a român nyelvet. tokeletesen 
birjâk.

A vâlasztâsi nap folyd evi December ho 4-en d. e. 10 orara tuzetik 
ki es megtartatni fog Torcsvârtt a szolgabiroi irodâban.

Tdrcsvârtt, 1895 evi November ho 1-en.
A jârâsi foszolgabiro:

Dr. D e n e d e k,
828,1—3 foszolgabiro.

Sz. 4122—1895 szlgb.

Pâlyâzati hird.etm.eny.
Fogaras vârmegye torcsvâri jârâshoz bekebelezet Simon, Alsb- 

Moecs, Felsă-Moecs, Fundata, Sirnea, Peștera âs Măgură kczsegekbă 
âllo Feleă-Torcsvâri korjegyzoseg elnevezes alatt s Torcsvârtt a koz 
ponti epiiletben valo szekhelyel elhalâlozâs folytân uresedâsbe jott kor 
jegyzoi âllomâs betfiltesere ezennel pâlyâzat kiiratik.

Felhivatnak tehât mind azok, kik ezen evi 400 frt. pânzbeni 
fizetes, szabad lakâs a kozponti epuletben, 92 frt. utazâsi es 116 frt. 
irodai âtalânynyal, 5614 lelek szâmu nepessegtol, a szabâlyreadelet 
szerinti mellek jovedelemmel es az âllami anyakduyvek vezetăseert evi 
60 frt. tiBzteletdijjal javadalmazott âllămâst elnyerni ohajtjâk, hogy az 
1883. evi 11. cz. 6. §-ban kOrulirt kellekeket igazolb okmânyokkal felszerelt 
pâlyâ?ati folyamodvânyaikat iolyd evi Deczember ho l-SO napjâig bezârolag 
annâl s inkâbb adjâk be, mivel a kesObben erkezo kervonyek figye- 
lembe vetettai nem fognak. A român nyelvnek alapos tudâsa okvetetlen 
sziikseges es azt okmânyokkal igazolandâ.

A vâlasztâs folyo evi December ho 4-en d. e. 10 orakor a Felso- 
Torcsvâri korjegyzoseg irodâjâban fog megtartatni.

Torcsvârtt, 1895. evi November ho 1-en.
A jârâsi foszolgabiro:

Dr. D e ii e d e k,
8329,1— foszolgabiro.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


