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Trădările pentru pact.
Tocmai acum în ajunul tratări

lor pentru reînoirea pactului econo
mic dualist a isbucnit dintr’odată 
flacăra vechiului antagonism dintre 
Austriac! și Maghiari, care pănă 
acuma a ars sub spuză.

Nemulțumirea cu pactul dualist 
este așa de generală în partea de 
dincolo a monarchiei, încât a deve
nit stereotipă afirmarea, că Austria 
trebue se plătescă cu 40 la sută mai 
mult din cheltuielile comune ale mo
narchiei, pentru ca Ungaria se pbtă 
juca rolul de stat mare și se-și aroge 
a conduce ea politica monarchiei.

Cu tbte aceste nemulțumirea, de 
care vorbim, deși este așa de ve
chia ca și dualismul, a remas pănă 
acuma năbușită, nu s’a manifestat 
nici în parlament, nici în țără în- 
tr'un mod, care se fi putut inaugura 
o acțiune seribsă în contra pactului 
dualist. Considerațiunile mai înalte 
de oportunitate totdbuna au făcut 
se se primbscă fără luptă propune
rile guvernelor, car! asigurau mereu, 
că stau sub presiunea unei necesi
tăți imperative dictate de interesele 
monarchiei.

De-odată însă curentul anti-ma- 
ghiar din Austria, care se părea că 
nu cuteză a se manifesta pe față, îșl 
ridică capul cu putere, și nu mai 
trebue se asigurăm, că întorsătura 
acesta este a se mulțumi în cea mai 
mare parte atitudinei, ce a obser- 
vat’o cabinetul Badeni în cești unea 
confirmării primarului ales al Vienei.

Poporațiunea capitalei austriaco, 
care pănă acuma s’a distins mai 
mult prin indiferentismul ei față cu 
interesele mari ale monarchiei și ale 
popărelor ei, este de odată agitată 
de idea de a combate cu tote mij- 
locele ingerința și influința Unga
riei, căreia îi atribue desastrul su
ferit în afacerea alegerei lui Lueger 
ca primar. Drept răsbunare se gân

desc de pe acuma, cei ce urmeză 
drapelului antisemit purtat de Lue
ger, de a face o energică oposițiune 
în parlament și în tătă țăra Ungn- 
rilor cu ocasiunea reînoirei pactului 
dualist.

Lueger strigă în gura mare, că 
va lua de aici încolo ărăși rolul de 
agitator în contra guvernului și a 
sistemului domnitor și massele po- 
porațiunei Vienei îl aclamă cu însu
flețire. Dâr nu numai în capitală, 
ci în tote țările austriace cresce opo- 
siția în contra pactului cu Ungaria 
și mișcarea, ce tinde a urca cuota, 
ce-o plătesce Ungaria pentru chel- 
tuelile comune ale monarchiei, ia 
dimensiuni tot mai mari. Proporția 
de 70 la sută, ce le plătesce Aus
tria, față cu cele 30 la sută contri
buite de Ungaria este combătută 
ac|! aprăpe de tăte partidele din par
lamentul austriac.

Decă Austria va pretinde ur
carea cuotei, ce se vine pe Ungaria, 
acesta la rendul oi va ridica altă 
pretensiune din parte-i. Deja se 
asigură, că din partea ungară se va 
pretinde ca în viitor dările de con
sum să le încaseze acel stat, care 
consumăză articolele respective. Pănă 
acuma nu era așa, și de pildă Aus
tria încassa ca dare de consnm 
multe miliăne pe zaharul, berea și 
spirtul, ce’l importa ea în Ungaria 
și ce se consumă aici.

Prospectele pentru mersul neted 
al tratărilor privitore la reînoirea 
pactului economic pe alți 4ece anb 
nu prea sunt așader favorabile.

CRONICA POLITICĂ.
— 2 (14) Noemvre.

Alaltăerl la 5 ore d. a. a pertractat 
comisiunea încredințată cu esaminarea și 
colaționarea proiectelor bisericescl-politice, 
proiectul privitor la liberul esercițin reli- 
gionar, și aflând că consună pe deplin tex
tul statorit de camera deputaților, cu cela 

statorit de camera magnaților, la așternut 
pentru sancționarea prea înaltă. Gu acâsta 
s’a finit cestiunea proieotelor bisericescl- 
politice, oarl au ținut atâta timp în agita
ția întrega țâră, și oarl, aoum realisate, vor 
pute ave încă urmări forte tragice.

*
„Pest. Ll.u primesce din Viena o de

peșă, în care se spune, că reuniunea po
porală catolică ținu în 11 c. o adunare în 
suburbiul Margareta. Cu aoâsta ocasiune 
Lueger, care înoă era de față să fi declarat, că 
este hotărît a se lăsa să fiă ales de atâtea 
ori ca primar, pănă ce ee va sătura odată 
și guvernul. Acuma va păși în adevăr oa 
agitator, și va merge din oraș în oraș, și 
din provinciă în provinciă pentru de-a ola- 
rifica lumea asupra adevăratelor stări din 
Viena. Va observa atitudinea sa politică 
de pănă acum, și nu să va lăsa înfricat de 
Badeni. In Reichsrath va păși cu totă ho- 
tărîrea în contra pactului cu Ungaria. In cu
rând va fi în stare să-i strige lui Badeni, 
că afacerile statului la el se află în mâni 
nechiemate. După Lueger mai vorbiră de
putății Schlesinger și Gessmann în ton atât 
de vehement, ÎDcât comisarul polițian pre
sent disolvâ adunarea.

*
țliarele din Londra anunță, că în pro

ximul consiliu ministerial engles se va ho
tărî, oa Anglia se> declare resbel Așanților. 
In Woolwich au sosit deja ordine, ca să 
se transporteze material de resbel la Acra.

Afacerea Lueger în parlament.
Continuând discusiunea, deputatul con

servator Dr. Ebenhoch <fiC0> că numai în 
cailele din urmă cestiunea aprobării a luat 
o întorsătură neașteptată (Deputatul Troll: 
Banfly a fost aici!) In popor și în tot im
periul domnesoe oonvingerea, ce nu se 
pote sdruncina prin nici o deemințire, că 
influința guvernului unguresc (Strigări: Jido
vii!) a făcut și în acestă oestiune săsepa- 
raliseze dorințele îndreptățite ale marei 
majorități a Austriacilor. Noi, însă, nu 
voim, du ne este ertat a voi, ca Austria 
să ajungă stat vasal, (Aplause) său un co

mitat al Ungariei! (Aplause prelungite). In 
interesul liniștirei opiniunei publioe revol
tate, în interesul va4ei Austriei, în inte
resul autonomiei greu vătămate a comunei 
și în interesul drepturilor și libertății tu
turor partidelor politice vă rog să primiți 
moțiunea (Aplause prelungite).

Prințul Liechtenstein dice, oă erășl va 
fl ales Lueger, și ddcă guvernul va disolva 
consiliul comunal, antisemiții se vor întorce 
în noul consiliu cu o majoritate mult mai 
mare. Guvernatorul a pus hotărît condițiu- 
nea, ca Lueger să-și depună mandatul, 
dâcă va fi numit.

Se întorce apoi în contra articulilor 
nerușinați și impertinențl ai foilor jidovești 
din Buda-Pesta, cari au fost susținute de 
oficiosul „Nemzet“. In urma amărăoiunii, 
ce a produs’o în cercurile politice din 
Austria atitudinea acestei presse, fu trans
pusă cu rutina cunoscută evrească aoțiu- 
nea la Viena, unde foile jidovesol au con
tinuat presiunea, oe se făou din Pesta. 
Aoestă presiune a fost sprijinită prin ve
nirea lui Bânfîy la Viena.

Cât pentru Lueger — dice prințul 
Liechtenstein — el sufere pentru poporul 
nostru vienes, pentru poporul nostru ger
man (Aplause) și pentru ideea de stat aus
triac. Pentru el nu sunt îngrijit, îngrijirea 
mea se îndrâptă în altă parte.

Poporul nostru vienes e credincios 
împăratului și dinastiei. Der raporturile 
dintre vienesl și dinastia aveau un cuprins 
și mai bogat. Era un însuflețit devota
ment, o iubire de jertfe fără margini a 
supușilor pentru Monarchul și pentru prea 
înalta casă împărătâscă. Aoâstă comdră de 
ncbile sentimente, adunată prin raporturile 
de paolnică și amicabilă oonvețuire prin 
secuii, se micșorezâ și se slăbesce prin pro- 
cederea acestui guvern, prin fatala hotă- 
rîre a ministrului, care va avâ să răspun
dă (Vii aplause la antisemițl).

Ministrul de culte și instrucțiune pu- 
blioă Br. de Gautsch deolarâ, că el și cu 
toți oolegii săi din ministeriu au consimțit 
și consimt cu atitudinea ministrului-preșe- 
dinte Badeni.

Deputatul Dr. Steinwender (German

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Larossossinîer.
După Stolle.

(Urmare).

In conversația acâsta a lui Larosso- 
ssinier cu Arabii ajunseră în fine la o odaiă, 
oare sămăna întru tote cu o odaiă de 
scaldă. Cel puțin scurgerea apei calde în- 
tr’o cisternă cufundată în padiment îl în- 
oredința pe deplin, că are de-a face cu o 
baiă. Afară de aceea mulțime de Arabi în
sărcinați cu pregătirea unei băi pompâse 
alergau încoce și încolo făcând pregătiri. 
Până în cele mai mici amănunte se efectua 
cu scrupulositate orientală luxul unei băi 
prmoiare orientale. Cei doi Arabi, oarl con
duseră pe Larossossinier pănă aci, începură 
a-1 desbrăca, în timp ce el protesta mereu, 
dând din mâni și din piciore.

— „DațI-ml un oălimăr, penă și hâr- 
tiău, strigă el. „Vrâu să înaintez un protest 
trumdsei Sultane. ’I voiu arăta, că docto- 
torul Desgenettes odată pentru tot-dâuna 
ml a interes orl-ce baiă din motivul, că 
sunt înolinat spre suferințe reumatice/

Der nu ajuta nimic. Incercat’a cu buna, 

apoi prin rugărl, ca să esoite compătimiri, 
der tote înzadar. Nimic nu putu abate pe 
Arabi dela împlinirea datorinței lor.

— „Cu barbarii aoeștia nu o scoți la 
cale nici într’un fel“, suspină profesorul. 
„Par’ o’ar fi o ciurdă de orangutanl. Un 
câne europen resoneză mai mult, deoât 
acest popor nebun, care cu aceașl plăcere 
ml-ar tăia capul, cu care voeso să mă 
desbraoe/

In urmă se convinse Larossossinîer, 
oă orl-ce protestare e de geaba. Da aceea 
le declară, că se va desbrăca singur. Cu 
mare chin și năcas îșl depuse vestmintele 
pe oovârele oele moi, — de scaune, ori 
divane niol pomană. Mult năcas îi făceau 
privirile sorutătdre ale servitorilor, cari se 
mirau, cum de Sultana s’a putut înamora 
de o figură atât de pocită. Mirarea lor însă 
ajunse culme, când profesorul îșl depuse 
peruca roșiă, lăsând să se vadă un cap 
chel; curioși, Negri se grămădiră împreju
rul lui spre a privi din apropeire acestă 
minune. Nu-și credeau ochilor, și fiă-oare 
din ei atingea cu mâna peste glăvățina 
pleșugă a profesorului.

— „îndărăt, nebunilor!“ striga Laros- 
sossinier iritat.

Poporul aici așa-i de prost, încât pe 
om îl ouprinde mila. Nu-i mirare, că acești 
Arabi au un păr așa des. Cine n’are minte 
îșl cruță judecata și acesta ajută la ores- 
oerea și conservarea părului. Părul și-l pier
duse Larossossinier în urma studiilor.

El predete peruca unui Negru din 
apropiere cu porunca, „să o grijesoă bine/ 
Dâr țl-ai găsit, — curioși de așa nostimadă, 
Negri o treoeau din mână în mână, o res
firau, o miroseau. Larossossinier înfuriat, 
se întinse după peruoă și, abia după ce ou 
o cismă trase o strajnioă lovitură unui 
Negru, isbuti să smulgă peruca din mânile 
lor. O luâ apoi și o asounse în tureoul 
cismei.

Acum Larossossinier era desbrăcat de 
tot, ca și strămoșul Adam în Paradis. La 
un semn dat, fu apucat de doi. Negri și, 
pe lângă tâtă lupta sa desperată, fu lungit 
pe un covor. Pentru a nu mai pute cârti 
nimic, ’i-se puse un burete umăd pe gură.

Acum se începu cu profesorul acea 
procedură ouriâsă, oe este obicinuită la 
tote înbăierile turcesol. înainte de-a întră 
în baiă, se învălue omul într’un cearceaf 
de lână, apoi unul său doi servitori se pun 
pe trup legând mânile, piciorele și tote 

părțile musculâse, așa că îi pooneso osele 
și încheieturile.

Chinuitul profesor, după oe fu întors 
pe-o parte și pe alta, era acum, după da- 
tinele egiptene, pregătit pentru baiă. II 
ridicară și-l arunoară într’o baiă săpată în 
marmoră, de unde apa evapora aromatic.

Larossossinier era desperat. Credea, 
oă vor să-l omâre. In curând templul soi- 
inței, îșl «ficea el, va fi ou un racjim pu
ternic mai sărao. Cresus strigă odată „Solon, 
Solon !“ Eu pot striga aoum „Selam, 
Selam!“ Desnădăjduirea îi cuprinse tdtă 
ființa, membrele sale chinuite îl dureau 
grozav.

Abia șecju însă oât-va timp în baiă și 
durerile îi înoetară. Ia locul lor fu ouprins 
de un simțământ plăcut, înviorător, oare 
din minută în minută îi făcea mai bine. 
In fine fu scos din baiă, fu uscat în pân
zeturi moi și întins ârășl pe covor.

Acum se înoepu pentru Larossossinier 
a doua operațiune ohmuitâre. Unii îl frecau 
cu perii aspre, alții îl băteau ou nisce 
vergi, oa pe un desertor.

Nenorooitul se svârooleaudin răsputeri. 
Tote rugănle sale, oa să-1 lase în paoe, nu 
ajutau nimic. Negri rîdeau și cu cât el se 
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național) combate aserțiunea contelui Ba
deni, că guvernul nu e dator să arete mo
tivele pentru un act esecutiv. Combate și 
oe a 4is ministru-președinte în contra lui 
Lueger. OrI-ce primar, 4loe el, aparține și 
unui partid politic, ou tote acestea însă, 
îșl pâte îndeplini datoria față de comună. 
Acâsta avea s’o dovedescă și Lueger. Mi- 
nistrul-președinte, însă, nu cunosce de loc 
împrejurările, ceea-ce a dovedit și prin 
consignarea miliției în oasarme. Germanii 
naționali sunt pentru moțiune (Aplause).

Deputatul Hauck 4i°e> c& mai ourend 
s’ar aproba un Kossuthist. Să crede ore 
contele Badeni tot în Polonia, deore-ce el 
vrea să calce în piciore dreptatea și liber
tatea ?

Deputatul Dr. Lueger citeză mai în- 
tâiu convorbirea oe a avut’o cu guverna
torul conte Kielmansegg, care în adevăr 
ia pus condițiuni, 4i°en(l) fot® însuși
rile le are der, ca primar nu mai pote fi 
conducător de partid în cameră; de aoeea 
pote să reoomande aprobarea lui numai 
dâcă îșl va depune mandatul de deputat, 
și dâcă să obligă a nu mai candida niol- 
odată pentru cameră cât timp va fi primar. 
Vorbitorul a comunicat aceste condițiuni 
și contelui Badeni, care, însă, a dis ce e 
drept, că nu dă nimio pe acele condițiuni.

Partea cea-laltă a oonversațiunei mele 
ou Badeni, continuă Lueger, nu o pot co
munica, căol a fost confidențială. Escelen- 
ța Sa ministru-președinte a mai dis, oă 
spre a cruța pe un membru al camerei nu 
voesce să suleveze anumite lucruri. Provoc 
ddr pe contele Badeni, se spună ce scie în 
contra mea (Aplause sgomotose neîntre
rupte. Mare sgomot pe galeria a doua. 
Președintele dă ordin să se deșerteze ga
leria a doua. Acâsta se și întâmplă în mij- 
looul unor strigări asur4it6re sus și jos, 
de Piui! și „Hoch Lueger!*)

După acesta făcendu-se liniște, con
tinuă Dr. Lueger. El provâcă din nou pe 
ministrul-președinte să spună tot ce scie 
în contra lui și ce l’a îndemnat oa să pro
pună împăratului neaprobarea lui. Cere să-i 
dovedescă, dâcă el Lueger, ca vice-primar 
n’a purtat afaoerile în mod nepărtinitor și 
corect?

Mai vorbesc Dr. Kronawetter și Per- 
nersdorfer, cel din urmă atacă pe Badeni 
și partida liberală.

Dep. Pater Weber (Ceh din Moravia) 
4ice, că cei dela putere nu voeso ca Viena 
să fiă creștină, ea trebue să fiă jidovescă 
(Ilaritate). Era un timp, când un nobil Po
lon a alergat la Viena în ajutorul crești
nilor.

Aoum la finitul vâcului înaintat vine 
ârășl un nobil importat — l’aș numi un 
Crispi austriac — la Viena (rîsete), nu spre 
a ajuta creștinilor strîmtorațl, ci spre a 
ajuta jidovilor preferiți și îngâmfați! Dâră 
biserica Sf. Ștefan încă nu e sinagogă (Ila
ritate). Facă guvernul oe va voi: să-și ia 
pe jidovi, noi ne luăm pe D-4®u și pe iu
bitul nostru împărat (Aplause).

svîrcolea mai tare, ou atât îl frotau mai 
cu putere, pănă oe-1 făcură roșiu oa racul. 
Acum îl învăluiră din nou și-l lăsară câte
va minute liniștit. Nu peste muit începu a 
asuda, încât credeai, că se află într’o baiă 
de vapor.

Când evaporațiunea ajunsese punctul 
suprem, profesorul fu luat și dus ârășl la 
baiă, der acesta era reoe. Pe lângă tdte 
protestările sale, fu aruncat în apă. îndată 
apoi fu învăluit în ciarceafurl și uscat. 
Larossossinier simția, oum sângele îi cur
gea ușor prin vine și se simțea înoit în 
puteri.

Acum sosiră doi servitori, aducând pe 
tavă mâncări, pome și prăjituri scumpe. 
Larossossinier mânca cu apetit, der când 
pofta îi era mai mare, mâncările ’i-se lu
ară dinainte.

Acum îl frecară din nou cu postavuri 
moi și îl unseră cu oleiurl mirositore. Apoi 
îl îmbrăcară cu caftanul cel mai prețios, 
dându-i în piciore pantofi strălucitori în 
perle.

(Va urma.)

La votare se respinge urgența moțiu- 
nei cu 118 contra 64 voturi.

*
Altă moțiune.

In ședința* dela 11 1. c. s’a făcut din 
partea antisemită prin dep. Steiner și soți 
altă moțiune de urgență, în care se cere dela 
guvern să justifioe măsurile luate în 6 No- 
emvre (4iua, când s’a publicat neapro
barea); adecă: oprirea telegramelor, ce 
voiau să ducă vestea în provincia și con
signarea trupei polițienescl și a garnisânei 
militare.

Ministrul președinte Badeni nâgă, că 
s’ar fi oprit depeșele, și cere dela propu
nător să dovedâscă contrarul. Susține mai 
departe, că n’a fost consignată miliția.

Deput. Steiner persistă, oă s’au inhibat 
și depeșe și s’a consignat în easarme mi
liția, ba chiar și artileria (Lueger: toți 
vienesii o sciu, numai ministrul președinte 
o tăgăduesce). Am vrâ să soim, dâcă con
tele Badeni. când a dat Monarchului sfatul 
să nu aprobe pe primarul ales al Vienei, 
i-a împărtășit și aceea, că în sînul popo- 
rațiunei domnesce iritațiune. Dâcă i-a îm
părtășit acâsta, atunci a spus un neadevăr, 
căci....

Președ.: rog a nu întrebuința asemeni 
cuvinte (Voci; de ce nu?)

Dep. Steiner: Poporațiunea Vienei e 
credinoiâsă împăratului și patriotică, declar 
că ordinul ministrului privitor la consig
narea miliției din incidentul neaprobărei 
primarului Vienei a fost o măsură absurdă, 
n’a fost umană, nobilă și oavalerâscă, ci 
pentru ca să potă suspițicna poporațiunea 
orașului Viena față, cu corona, a fost o la
șitate de tot miserabilă a urditorilor. (Aplause 
sgomotose la antisemițl și pe galeriă. Sgo
mot mare și strigări de indignare în oea- 
laltă parte. Deputății se ridică și se nasce 
un mare tumult).

Președintele: „Chiăm din nou la or
dine pe voibitor și-i detrag cuvântul" (Mare 
mișcare).

La votare urgența se respinge cu mare 
majoritate. Contele Hohenwart propune ase 
lua la protoool desaprobarea camerei față 
cu aserțiunile necualificabile ale deputatului 
Steiner.

Procesul studenților croațl.
Alaltăerl, Marți, s’a continuat pertrac

tarea in procesul studenților universitari 
din Agram. Președintele Rakodczay deschise 
pertractarea la 9 ore a. m. și apoi se pro
cese la ascultarea martorilor.

Urmă apoi cetirea actelor de investi- 
gațiune, când de odată acusatul hadici strigă: 
„Se vede, că ați făcut o investigațiune ase
menea unei inchisiții 1* Apoi sări în sus de 
pe scaun și striga din nou, întors spre ju
decători : „Voi prin premergerea vostră ti
rană ați reînviat era închisiției spaniole!“ 
La acesta președintele îl provocă la or
dine pe Radiol, și după o consultare scurtă 
îi inter4ise de-a mai lua parte la per
tractare.

îndată după acest incident tribunalul 
se retrase pentru un moment, în care timp 
se născu mare mișcare între acusațl, și aceș
tia declarară, că oonsimt pe deplin cu Ră
dici și doresc să fiă împărtășiți și ei de ace
lași mod de tractare ca și acesta. Apără
torii numai cu greu îi putură molcomi pe 
aousațl.

Când judii apărură din nou în sală, 
președintele provocă pe acusațl să se porte 
cuviincios în locașul oonsaorat dreptății. Ră
dici însă din nou sare în piciore și strigă 
cătră președinte: „Ori vă supără, ori nu, 
totuși vă spun, că purtarea d-vâstră e ne
onorifică !“ Publicul începu a aplauda, pre
ședintele însă 4ise iritat următorele: „Pen
tru espresiunea acâsta necualificabilă, te 
pedepsesc la trei west disciplinari*
Apoi dete semn păzitorilor să-l scotă afară 
pe Rădici. Servitorii îl scâseră pe Rădici 
cu puterea din sală.

Studenții acusațl și în acesta 4i de 
pertraotare declarară, oă ei au voit numai 
să protesteze contra supremației, pe care Ma
ghiarii vor s’o estindă și asupra Croației. Da
mele presente și acum aruncau asupra stu
denților flori, la ceea-ce președintele le do

jeni și le făcu atente, că dâcă nu vor în
ceta ou demonstrațiunea, le va depărta din 
sală, și va porni cercetare disciplinară con
tra lor.

Pertraotarea se fini la 6 ore sâra. Pen
tru 4’ua de ieri, Miercuri, s’a statorit ține
rea vorbirei de acusare și a vorbirilor de 
apărare.

SCERiLE DILEi.
— 2 (14) Noemvre.

Statistica renegați lor. Președintele 
„Societății centrale de maghiarisare a nu
melor" din Budapesta publică statistica ce
lor ce și-au maghiarisat numele în primul 
semestru al anului 1895. Cu totul și-au 
maghiarisat numele 496, dintre cari 280, 
va să 4ioă mai bine de jumătate (56.45°/0) 
sunt Jidani; 153 sunt romano-catolicl, 24
greco-oatoliol, cari de sigur vor fi tot Ru
teni, afară de un gr. cat. din Clușiu, oare 
din Crișan s’a făcut mai întâiu Krizsân, âr 
acum Hunyadil Ceilalți sunt: 15 augustinl, 
19 reformați și 5 gr. or. — Ai lui să fiă!

—o—
Regaliile și guvernul. In orașele mai 

mari din țâră a produs mare nemulțumire 
faptul, că guvernul pretinde sume prea 
mari pentru areudarea regaliilor. Așa d. 
es. orașul Macău, deși n’are din regale un 
venit mai mare de 58,000 fl. la an, a tre
buit aoum să arendeze dela guvern dreptul 
de regal cu 67,000 fl., va să 4'că cu 9000 
fl. a trebuit să plătâscă statului mai mult, 
numai ca să scape de șicanările unor aren
datori streini. In viitor perderea acâsta are 
să fiă și mai mare, fiind-că mai ales con
sumul vidului, din causa producțiunei tot 
mai mid, e în soădere, și prin urmare și 
venitele din regalii vor trebui să se îm
puțineze.

—o —
Ambasadorul estra-ordinar austriac 

la curtea română. Foia ofioială de erl pu
blică numirea baronului Alois Lexa de 
Achrenthal, ca ambasador estra-ordinar și 
ministru plenipotențiat austro-ungar la 
curtea română.

—-o—
Pentru comersanțl. In biroul camerei 

comerciale din Brașov se află escrierea de 
oferte a ministrului comun de resbel pen 
truliferare de artiooll de piele pentru ghete, 
cisme, curele eto Terminul înaintărei ofer
telor pănă la 9 Decemvre 1895. Se mai 
află tot la acestă cameră comercială urmă- 
torele escrierl de oferte: 1. a direcțiune! 
căilor ferate din Dobrițin pentru liferare 
de lemne (terminul 2 Decemvre c); 2. a
direcțiunei căii ferate Cașovia-Oderberg. 
asemenea pentru liferare de lemne (termin 
15 Nov. c.); și 3. a direoțiunei căii ferate 
din Agram pentru liferare de săpun, său, 
luminări, țigle, perii etc. (termin 30 Nov. c.)

—o—
Băile de vapor și de vană ale Efo

riei scotelor române din loo se vor deschide 
Sâmbăta viitâre în 4 (16) Noemvre c.

— o—
Cnnuniă. D-l Alesandru Șierban, teo

log. abs. din Voila, si d-ra Areti Popa- 
radu, fiica d-lui căpitan în pensiune din 
Pojorta, se vor cununa la 17 Nov. n. c. în 
biserioa română gr. cat. din Făgăraș. — 
Dorim fericire tinerei părechl.

—O'
Avis de concert. Luni, în 18 c. va 

da un concert d-l Iulius Schmidt cântăreț 
german în sala de concerte din loo. Bilete 
se oapătă la librăria Zeidner cu următorele 
prețuri: balcon 1 fl. 20; fotoliu 1 fl. ; 
parter ridicat 60 or.; parchet I. 80 cr. ; 
rangul I. 50 cr. ; parchet II. 40 cr.; ga
leriă 60 cr.; parter 40 or. ; studenții 30 or. 
începutul la 7l/2 ore.

—o—
Rectificare. In nr. 214 al foiei nostre 

la corespondența din Sibiiu, șirul 10 de 
jos, în loo de „din politică11 e3te a-se ceti : 
„din politeță.*

România agricolă.
IX. Mocanii.

(Urmare).
In agricultură, Mocanii nu au 

introdus nici cel puțin sistema de 

cultură usitată la țăranul român din 
Transilvania, care tot era mai bună, 
decât a arendașilor d’aci; din contră, 
ei au adoptat sistema arendășescă 
a arendașilor greci, au cuprins 4eci 
de mii de pogone unu], ca se le 
cultive fără de mijloce. In anul es- 
pirat apoi aprope toți aveau sec- 
vestru pe vite și pe puținul, ce aveau 
pe moșii.

In drumurile espedițiunilor mele, 
multe sălbăticiuni și pustietăți am 
vecțut, der nicăiri n’am găsit așa 
sălbăticism și pustietate, ca pe do
meniul lui Toma Petcu, a archimi- 
lionarului dintre ei, — pe drumul 
dela Jegolia de pe Borcea, la gara 
Marculești, — unde pe o distanță de 
vre-o 60 klm. n’am întâlnit altă vie
tate, decât 4 vulturi mari de miei, 
Gypaetos barbatus, cât nisce viței 
de bivol de mari, cari răpesc câr
lanul și miorele de un an și se ri
dică cu ele în nori. Din 10 tîrle, 
ce au fost pe acea moșie, 8 s’au 
împrăștiat, fiindcă nabobul n’a voit 
se învoescă 1 vită mare la pășune 
fără 10 lei în acea sălbăticiune, pe 
când tacsa celuilalt arendaș era 
de 7 lei; 20,000 pogone îi rămase 
nearate și necultivate, „grâu pentru 
ciocârlii", cum 4icea densul, și unde 
a arat, a arat și drumurile. Așa era 
pe moșiile Jegalia, Dichișenca și al
tele la T. P., care se 4i°e! că are 
peste 100 mii pogone, și nu mult 
mai bine la alții.

Der să nu cerem omenilor ce 
nu au și nu pot ave: agricultură 
rațională și sistematică. Să vedem 
cum stau în cultura vitelor, în afa
cerile, cari din moși din strămoși 
le-au avut ca ocupațiunea lor de 
căpeteniă. Vom indica aci numărul 
vitelor, găsite la dânșii pe vre-o 
câte-va moșii cultivate de Mocanii 
săcelenl, așa cum le-am găsit. Pe 
moșia Jegalia la circa 80,000 pog. 
vre-o 140 vite cornute în total și 
vre-o 2—3000 oi; pe moșia Lichi- 
rești la 12,000 pog. 120 boi de muncă, 
80 vite de prăsilă și vre-o 2000 oi; 
pe moșia Michăilești proprietate — 
de plătit în rate — la 2400 pog. 22 
boi de muncă, 26 vite cornute și la 
1800 oi, — moșia Mânzu de 4500 
pogone: 40 boi de muncă și 45 vite 
de prăsilă; pe moșia Nămolosa de 
9000 pogone întindere: 140 boi de 
muncă, vre-o 180 vite de prăsilă, 
vre-o 20 cai și vre-o 400 oi. — In 
schimb însă, am găsit și la proprie
tarii indigeni, cari își cultivă ei în- 
și-șl moșiile, vite pâte mai numă* 
rose și mai bune, decât la arendașii 
mocani, ca d. es. pe moșiile Cazotta 
(Buzău), NegrilescI în Tecuci la 6000 
pog. 160 boi de jug rassă de Mol
dova, 100 vaci fătătore, vre-o 50 vite 
de prăsilă, vre-o 30 cai; pe moșia 
Polocin (Tutova) la circa 2000 pog. 
70 boi de muncă, vre-o 45 vite cor
nute de tamaslic și vre-o 530 oi.

Mocanii noștri nu mai țin vite 
ca înainte, fiind-că, 4’c dânșii, nu 
mai renteză. Și totuși în anul tre
cut îmi 4icea un arendaș grec de 
pe la Brăila, că singur ăia a fost 
aceea, care n’a dat greș — căci dela 
o oie el a avut câte 12 lei bene
ficiu brut. Intre 10—12 lei venit de 
capăt de oie, mi-au afirmat și. alțl 
arendași și Mocani. Cu alte cuvinte, 
oia își plătesce încă în fiă-care an 
prețul ei, căci părecliea de oi se 
vinde cu 20—30 lei.

(Va urma)

AeSunarea generală
a Beuniunei femeilor române din comit. Hu- 

niădorei, ținută la 10 Noemvre n. c.
Deva, Noemvre 1895.

In 10 Noemvre n. c. și-a ținut aiol 
Rauniunea femeilor rom. din oomit. Hu- 
niădora adunarea generală, care a fost una 
din cele mai cercetate dela înființarea ei 
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încoce. Și aoesta o aocentuez ou deosebită 
plăcere, drept dovadă, oă frumosul soop, 
oe urmăresce Reuniunea, este aprețiat după 
merit în cercuri tot mai largi.

Membrele zelose dela Orăștiă și giur, 
Huniădâra, Dobra, apoi drăgălașele repre- 
sentante ale țării Hațegului au grăbit, ca 
împreună cu surorile lor din Deva să se 
pună la sfat, apoi la lucru întru realisarea 
scopului urmărit.

Pe lângă misiunea sa culturală, acâstă 
reuniune mai are meritul, că întruneBoe 
din oând în când și pe teren social ele
mentele românescl din acest mare co
mitat.

E drept, că împregiurările au parali- 
sat în cât-va activitatea reuniunei în cei 
doi ani din urmă; dâr multele resoluțiuDl 
salutare, ce s’au luat în ultima adunare ge
nerală, vor suplini lacunele de pănă aci, 
ba îi vor da un avânt dorit de toți Ro
mânii de inimă.

Adunarea s’a întrunit după amecjl la 
3 ore. Fiind-că ambele presidente de pănă 
aoi, Ven. D-nă Ecateiina Dragi ciu și St. 
D-nă Aurelia Boldea n. Barițiu, și-au stră
mutat locuința de pe teritoriul comitatului, 
adunarea este presidată, ad hoc, de amabila 
D-nă văd. Elena P. Barcianu, care deschi
zând adunarea generală provocă pe secre
tar să cetâscă raportul.

Din acest raport se constată și re
zolvă unele afaceri interne ale reuniunei, 
apoi se dă cetire raportului cassierei, din 
-care cu bucuriă vedem, oă averea reuniu
nei, elocată la cele două institute române 
-de bani: „Ardeleana" și „Hunedora", în
trece suma de 2000 fi.

După censurarea socotelelor, se dă 
absolutoriu cassierei, precum și întreg co
mitetului veohiu, și D-na presidentă ad 
•hoc suspinde ședința pe cinci minute.

Redesohi4ându-se ședința, adunarea 
.generală alege cu aclamațiune: 1) Presi
dentă pe D-na Elena Hosszu Longin n. 
Pop. 2) Vice presidentă pe D-na Victoria 
.Erdelgi n. Bardoși. 3) Cassară pe D-na Su- 
sana Csatt n. Aldea. 4) Controloră pe D-na 
Vilma Schuster n. Moldovan. 5) Prim-secre- 
tar pe D-l Dr. Silviu Moldovan. 6) Secret, al 
II pe d-l Dr. Gavrilă Suciu. 7) Bibliutecar 

.■și arohivar pe d-l Alesandru Moldovan jun.
In oomitet: Membre ordinare d-nele: 

Aurelia Demianu, Victoria Popoviciu n. 
Vlad, Elena Popoviciu n. P. Barcianu, 
Maria Moldovan n. Moldovan, Valeria Mol- 
.dovan n. Mânu, Aurelia Hosszu n. Petco, 
văd. Luoreția Olariu n. Costa, Otilia Șo- 
cander, Victoria Erdâlyi n. Bardosi, Elena 
Hosszu Longin n. Pap, Dr. Maria Bontescu 
,n. Barițiu, Maria Oprea n. Adamovicl.

Membre suplente D-nele: Susana Csatt 
•n. Aldea, Maria Păcurariu, Elisabeta Da- 
nilă n. Boldinu, Anastasia Moldovan n. 
Petco, Elena Tulea și văd. Augusta 
■Crainic.

Bărbați de încredere d-nii: F. Hosszu 
Longin, Dr. Silviu Moldovan, Aurel P. 
Baroianu, Dr. Gavrila Suciu, Dr. Alesandru 
L. Hosszu și Ales. Moldovau sen.

Intrând noul comitet în funcțiune, se 
esmite o comisiune pentru înscrierea mem
brilor noi și incassarea tacselor. S’au în- 
•scris 31 membri noi și s’au încassat 113 fi. 
D-l prim seoretar Dr. Silviu Moldovan pro- 
.pune, că având în vedere scopul Reuniu
nei, și anumit sprijinirea și desvoltarea in- 
-dustriei de casă, adunarea să voteze o su
mă de bani, pentru premiarea acelor ță
rance române din comitat, cari se desting 

■ prin țăsăturl și ohindisiturl meștere.
Se ia la desbatere acâstă propunere 

<și adunarea voteză suma de 200 corâne, 
-oa să se esmită în cercurile Orăștiă, Ha
țeg, Dobra, Huniădâra și Brad câte d6uă 

• delegate, cari să iâsă în vre-o comună și 
adunând prin mijlocirea preotului cele mai 
vrednice femei cu manufacturele lor, să 
premieze pe acele dintre ele, cari vor 
ave lucrările cele mai perfecte și origi
nale, cu o sumă 6re-oare din cele 40 co
râne, câte sunt destinate pentru fiă-care 
oerc.

Adunarea alege oa delegate încredin
țate cu acâstă misiune în cele cinci centre 
pe următorele dâmne: 1) La Orășele Vic
toria Erdâlyi n. Bardosi și Maria Barițiu 

n. Bogoriu. 2) La Hațeg Victoria Popoviciu 
n. Vlad și Elena Popoviciu n. P. Barcianu. 
3) La Huneddra Maria Oprea și Maria 
Sohuster n. David. 4) La Dobra Maria Pă
curariu și Eugenia Pop. 5) La Brad Au
relia Demianu și D-na Maria Gligor n. Mi- 
hailovicl.

La propunerea secret. II, Dr. Gavrila 
Suciu, adunarea decide a-se adresa cătră 
cele cinci institute române de bani de pe 
teritoriul comitatului, cu rugarea, că având 
în vedere scopul cultural și filantropio al 
reuniunei, să-i voteze un anumit ajutor 
anual.

D-l loan Muntean dela Hațeg faoe 
propunerea, ca membrele reuniunei la adu
nările generale să se presinte în frumosul nos
tru costum național. Se primesoe.

Se îndrumă mai departe comitetul, 
oa pănă la adunarea gen. viitâre să stu
dieze un plan, cum s’ar putâ înființa un 
atelier cu resboie perfecționate, unde stabil 
să se lucreze articulii de industrii de casă 
rom. și unde și cum s’ar putâ desface 
aceste, pentru a deschide un isvor de câș
tig Româncelor țărance din acest comitat.

In fine se decide, ca în vâra anului 
viitor să se arangieze o esposițiă; apoi în 
decursul carnevalului să se arangeze în 
tâte centrele comitatului concerte, produc- 
țiunl teatrale și alte petreceri, spre spo
rirea fondului reuniunei.

Ne mai fiind alte obiecte de pertrac- 
tat, D-na presidentă, mulțumind celor ce 
au partioipat în așa număr frumos, închide 
ședința între urări de: „să trăâscă“.

Etă o seriă de hotărîrl, cari ne în
dreptățesc a spera, că acâstă reuniune tre
când victoriosă peste greutățile înoeputului, 
de aici încolo îșl va împlini pe deplin bi- 
nefăcătorea sa misiune.

Coresp.

Din Bucovina.
— Noemvre 1895.

(Urmare).
Așa preoții sunt nevoițl a-șl procura 

cărți bisericescl din BucurescI, pe când Ru
tenii îșl prooură din Liov, de cele uniate.'

Preoțimea ortodoxă din Bucovina este 
oea mai luminată dintre tâtă ortodoximea 
de pe pământ, de ce să n’aibă un trebnic, 
care să cuprindă tote funoțiunile, căci oâte 
trebnice sunt de present, nici unul nu esistă, 
să nu fiă defectuos ? Și ritualiști, slavă 
Domnului, sunt prin țâră, s’ar pute com
pune, pănă ce nu se vor treoe.

Sorierl musicale cu tipuri de note nu 
se pomenesc; foi periodice literare nu esistă 
căci la noi în țâră câți sciu scrie și ceti 
se cred liberați și nu se învoeec între olaltă. 
Cei mai literațl și învățați se cred cei din 
Consistoriu, cari singuri nu sciu bine, cum 
se scrie românesce.

Cât pentru scrieri poporale religiose 
morale, amintesc, că „Deșteptarea" a fost 
alungată din tipografia, pote ca să nu deș
tepte morala în popor. Cât pentru scrieri 
patriotice, „Gazeta Bucovinei14, ajungând 
pe mâna unui preot patriotic, a fost afu
risită pănă intr’al șeptelea nâm, și arun
cată cu piciorul afară.

Etă cum și-au ajuns fundatorii scopul 
în tipografia.

Ca să se esecuteze și edea eftin icone 
de sânțl după ritul oriental, nici poveste. 
Păn’ acuma nu s’a esecutat nici un sfânt 
în tipografia archidiecesană, oi s’au procu
rat câte-va ioâne dela o tipografia din 
Viena. Cumpărase omenii ioone de aoeste, 
căci erau bune, frumose și eftine — nu
mai nimenea nu scie, cât s’a plătit și de 
n’a fost un câștig și cine l’a înghițit. 
Alte iconițe mai mici pentru șoolarl cu tro
pare și condace s’au procurat nu de mult, 
dâr tot din străinătate și nu dela tipografia. 
Ecă o perdere colosală, pentru-că adminis
trarea tipografiei nu se intereseză, ca tipo
grafia să înflorâscă.

Acuma să aruncăm o privire scurtă 
asupra raportului II din care aflăm:

Tipografia archidiecesană s’a cumpă
rat dela un maghiar, care era să dea fali
ment cu suma de 10.261 fi. 62‘5 cr. Aoâstă 
sumă s’a plătit dela 3 Maifi 1883 pănă la 
3 Ianuarie 1888 din banii incurșl de pe 

subscripțiunile făcute pentru înființarea 
unei tipografii de sine stătătore.

S’au distribuit 17 liste cu 860 de 
numere. Pe aoeste s’au subscris 365 per
sons cu suma de 17.747 fl. Din prevedere 
însă, acâstă sumă s’a părut prea mică și 
s’a mai emis o listă, pe care s’au înscris 
încă 4 persone, ce au deolarat a plăti restan
țele rămase după 3 persâne răposate și după 
1 persână, care schimbându-șl starea, a înce
tat de-a plăti mai departe. In 1888 s’a mai 
însoris într’acâsta a 18 listă suplementară 1 
persână cu ovota plătită imediat de 40 fl. 
Așa spune raportul.
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Lucru curios: dâcă patru persâne au 
declarat a plăti restanțele după alte patru 
persone, oarl au incetat de-a plăti mai de
parte, atunci la ce s’a esmis a 18 listă ?

De ce în condica fundatorilor se află 
câte-o steluță la oei oe au murit și că n’au 
solvit nimica. Se pote, ca între 865 de nu
mere toți, cari au murit și sunt de aceștia 
mulțl, să nu fi plătit nimica? Care-i causa, 
că n’au plătit? Au sciut, că au să mâră 
și n’au plătit, sâu au plătit, âr fiind c’au 
murit s’au scris că n’au plătit nimic. O 4i° 
acesta, fiid-că erezii unora din cei ce-au 
murit spun, că părinții lor au plătit.

In raportul II se spune, că pănă la 
finea anului 1888 au incurs de tot 12,938 fl. 
56 cr. Tipografia oostă 10.261 fl. 62’5 cr., 
ar rămâne deci un plus de 2.677 fl. 83.5 
cr. Aici nu luăm în considerare cât s’a în
cassat pe liste, căci n’avem oărțile la mână, 
dâr nici nu ne spune o oomisiă, ci singur 
administratorul. Acâstă ar trebui adeverită 
de-o comisiune anume alâsă spre aoest 
soop. — O <jicem acâsta, că cele spuse pe 
pag. 8—10 așa sunt de implicate, încât 
tare cu anevoe poți afla firul, de care să 
te ții oa să te preâmbli prin labirintul so
cotelelor. Pote să fiă adevărate, dâr trebue 
documentate de cătră o comisiune revă- 
dătâre.

(Va urma.)

Sciri telegrafice.
Viena, 14 Noemvre. ErI după di- 

solvarea consiliului comunal au fost 
mari demonstrațiuni. Intre strigări 
de „hoch Lueger!“ massele au por
nit spre palat (Burg) și au reușit 
mare parte a străbate acolo. Aici 
au isbucnit din nou în strigări 
pentru Lueger. Numai după ce a 
venit miliția a putut împrăștia mul
țimea cu baionetele. Pănă la ora 1 
s’au făcut vre-o 37 arestări. Demon
strația In palat se făcu așa de iute 
încât acolo n’a putut fi arestat ni
meni.

Agram, 14 Noemvre. La pertrac
tarea de eri au fost scene turbu
lente. Când procurorul a numit pe 
studenți acusații „copii", aceștia au 
sărit pe bănci și au trecut barierele. 
S’a născut un mare tumult așa că 
a trebuit se se retragă tribunalul. 
Numai târețiu s’a restabilit liniștea.

DIVERSE.
Abnormități de-ale natnrei. O gazetă 

ne relatâză următârele: In Plauen (Vog- 
land) muri un soldat de curând eliberat 
din serviciu din causa bolei sale incura
bile. I s’a făcut autopsia și s’au găsit nisce 
neregularități, observate înoă de când trăia, 
în construoțiunea și posițiunea organelor 
sale interne. Inima era în partea drâptă a 
cavităței toracelui, ficatul de-a stânga sto
macul și splina de-a drâptă. Intestinul 
gros, care la omeni cu o oonstruețiune 
corporală normală începe din partea infe- 
rioră normală, începe din partea inferidră 
drâptă a abdomenului, la dânsul începea 
din partea stângă și avea o posițiune cu 
totul oontrarie. Inima pe lângă posițiunea 
sa anormală mai presenta și aceste nere- 
gularitățl. Jumătutea stângă a inimei, care 
duce sângele prin estremitățile corpului, 
cuprindea jumătatea drâptă, âr jumătatea 
drâptă a mimeî era de partea stângă cu 
tote vasele sângelui corespun^târe. Tote 
aceste organe erau pe deplin desvoltate 

atât în privința mărimei oât și a formei. 
Soldatul murise de bolă de plămâni.

Aeronautica In medicină. In anul 
trecut s’a făout o încercare ou ocasiunea 
unei asoensiunl ou balonul de cătră sooie- 
tatea technică rusâscă, ca să ia probe de 
aer din diferite înălțimi și să observe, dâcă 
se găsesc în ele bacterii. Aparatul, cons
truit pentru acest soop de Dr. Baganoff 
și perfecționat de colonelul de ingineri 
Cosloff, oonsta într’un recipient, care se 
espnse la o căldură de 180 grade Celsius 
și astfel s’a putut considera liber de bac
terii. Cu acest recipient era în legătură un 
tub de gutaperoha, provăcjut la o extremi
tate cu un robinet pentru drenagiu și o 
beșică, ce conținea un sfert de aer. Când 
balonul ajunse la înălțimea căutată, aerul 
cel vechiu din beșică fu soos și înlocuit 
cu un aer prâspăt, care venea dela reci
pient prin tub. Esaminându-se acest aer 
s’a aflat, că la o înălțime de 1300 metri 
de-asupra orașului Petersburg nu se găsi 
în drobă nici o baoterie. Colonelul Cosloff 
recomandă aceste esperimente și pentru 
spitale, șoâle și alte institute, la cari con- 
dițiunea higienică de căpeteniă este aerul 
curat. Pănă la ce înălțime trebue să se 
ridioe tubul de ventilație, ca să pâtă aduce 
un curent de aer liber de bacterii ? Fiind-că 
aparatul descris n’are greutate mai mare 
de jumătate chilogram, ar fi forte ușor să 1 
urcăm în înălțime prin balone captive și 
acolo să-l umplem în mod antomatic ou 
aer curat, care apoi se va putâ esamina 
în laboratore și se va putâ soi cu precisi- 
une, dâcă conține bacterii ori nu; în cașul 
negativ, ventilatorul va trebui să fiă ridi
cat pănă la acea înălțime.

Glume. într’un birt își ooinandase un 
âspe două ouă moi, un alt ospe într’aoeea 
striga și el chelnerului : „Mie încă două, 
prâspete!“ — Chelnerul în bucătăriă: „Pa
tru ouă moi, între cari două să fiă pros- 
pete!“

*
Educația te face „liberu. A: „Dâr, iu

bite amioe, unde-țl sunt ciurdele de porci 
și de vite?" — B.: „Apoi de, porcii mi i-a 
studiat feoiorul, âr pentru vite acum îmi 
învâță fata clavir".

*

Părintele cătră pețitor: „VoescI d-ta 
să i-ai în căsătoriă pe una din fiioele mele? 
Cea mai tînără oapătă cjestre 15 mii fl., a 
doua oapătă 30,000 fl., âr a 3-a, oea mai 
bătrână 45,000 fl." — Pețitorul: „Nu cumva 
ai una și mai bătrână?"

*
Defnițiune. Ce este un vânător de Du- 

rnineoa? — Este un vânător, care în dilele 
de peste săptămână nu pușcă nimica.

.*
La visitarea unei căsărmi. Generalul: 

„Ești îndestulit cu mâncarea?" — Soldatul: 
„Să trăițl d-le general". Generalul: „Nu 
cumva căpătați porțiunea alții mai mare, 
alții mai mică?" — Soldatul: „Nu d-le ge
neral, noi căpătăm ou toții porțiune mică".

*
Oficerul: „Cugetă, frate, am oâștigat 

la loteriă 50,000 fl.!“ — Al doilea oficer: 
„E’erioe de tine. Acum nu mai ai trebuință 
să te însori!"

Literatură.
O frumosă și bogată coleoțiune de 

„Predici pentru Dumineci", scrise de re
gretatul și distinsul orator Iustin Popjiu, 
a apărut în editura tipografiei „Aurora 
A. Todoran^ din Gherla (Szamosujvâr). In 
tomul I se află vre-o 47 de predici, dintre 
cari parte au apărut în „Amvonul", parte 
sunt scose din manuscrisele rămase de 
fericitul Popfiu. D-l Iuliu Sabo, care a 
arangiat pentru tipar aceste predici, a fă
cut un bun serviciu clerului, realisând prin 
acâsta o vechiă dorință a preoțimei nâstre 
Tiparul e curat și frumos, hârtiă fină. Pre
țul unui esemplar constătător din vre-o 
500 pagine format mare, este 2 fl. 20 cr.

Proprietar: Muresianu.
Redactor responsabil: fâregorâ&s Rffiaior.
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Ball-Seidenstoffe v. 35 kr.
bis flr. \q<.<55 p. XHeter — forate schwarze, 
weisBe unb farbige Henneberg-Seide 
non 35 kr. bis fl. 14.65 p. XHeter — glatt, 
geftreift, farrirt, gemuftert, Samafte etc. (ca. 2^0 
oerfcb. Qual. unb 2000 uerfcb. ^arben, Deffins 
etc.), porto- und steuerferi ins Haus. îlîufter um= 
gelțenb. Doppeltes Sriefporto nacf; ber Scbtnetj.

Seiden-Fabrik G, Henneberg
4. (K. u. K. Hoflief,) ZiiricI».

Cursul ia bursa din Viena.
Din 13 Noemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 119.50
Renta de oordne ung. 4% • • • 97.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2°/o • 123.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 472% 99.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 119.50
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 95.75
Bonuri rurala oroate-slavone. . . —.—
Imprum. ung. cu premii .... 158.—
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 139.50
Renta de hârtie austr.................... 98.85

Renta de argint austr.................... 98.80
Renta de aur austr. ... . . . 119.50
Losuri din 1860 ......................... 148.—
A-cții de ale Băncei austro ungară. 1006.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 423.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 366.—
Napoleondorî........................................ 9.6072
Mărci imperiale germane . . • 59.0772
London vista....................................120.90
Paris vista.................................. 47.9772
Rente de cordne austr. 4%. . . 99.40
Note italiene........................  44.70

Sosirea si plecam trenărilor îi Brasor

Cursul pieței Brașov.
Din 13 Noemvre 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.52 Vând. 9.54
Argint român. Gump. 9.45 Vând. 9.50
Napoleon-d’ori Oump. 9.55 Vând. 9.58
Galbeni Cnmp. 5.65 Vând. 5.70
Ruble rusescl Gump. 128.% Vend.
Lire turcesc! Cump. 10.78 Vând. —.—
Mărci germane Cump. 58.70 Vând. —.Vf
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

-A. vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei so potti face și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârei luni.
Domnii abonați sS binevoiaacă a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Administrat. T™s.“

Sosirea trenurilor în Brașov:
I. Dela Pesta la Brașov:

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

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amâ4l. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.: — ore — minute sâra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 Ore — min. sera.

4, Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 6re 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 6ră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

*) Acest tren circulâză numai Joia,

Anunciurl
Suntu a se adresa subscrise, 

adminâstraiiuni. in cașul pu
blicării unui anunciu mai mult

Plecarea trenurilor din Braș.
I. Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. diminâța. 
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sâra. 
Tr. accelerat: — bre — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin. 
Tr. accelerat; — 6re — m. dimin.
Trenul mixt: 11 6re înainte de amâ4l. 
Trenul accel.: 2 bre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 8 6re 35 min. diminâța.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

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

Trenul de persâne: 3 ore 1 după am. 
Trenul mixt: 8 dre 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 6re 20 min. dimin.

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

, Dumineca și la sărbători.

de odată se face scădement, 
ca**e cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

Admîi'istr. «Gazeta Trans.“
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pentrijL Cvxrăoțiresi, Ss-n.g'el-a.i
mai nainte numit „PILULELE UNIVERSALE" ale lui

bmJIim w Sar —1— tnn—nai —6—

merită cu tot dreptul numirea din urmă, debre-ce în faptă sunt fârte multe bole, la cari aceste pilule au probat efectul lor esoelent.
De mai multe deo-mii sunt aceste pilule lățite și puține familii se vor afla la 

cari ar lipsi o mică provisiune din acest medicament de casă esoelent.
S’au recomandat și se reoomand de cătră mulțl medici aceste pilule ca medi- 

oament de oasă, ou deosebire în contra tuturor suferințelor, ce provin în urma re
lei mistuiri și oonstipații, preoum: perturbarea în circulațiunea feriei, suferința de 
ficat, slăbirea mațelor, colica cu venturi, congestiunea la creeri hămorhoide (vina de 
aur) și o. 1.

Prin prop-ietatea lor purifîcătdre de sânge au cu deosebire bun efect asupra 
anemiei și asupra bolelor ce isvorâ-io din aoesta, precum: gălbinare, dureri de cap 
nervose Ș. a. m. Aceste pilule purificatore de sânge lucreză așa de ușor, înoât nu 
prioinu<sc nici cele mai mici dureri si pentru aceea le pdte folosi și cele mai slă
bite persone chiar și copii fără nici o temere.

Aceste pilule purificatore de sânge se prepară veritabile singur numai în far
macia ,, z i&m g ©Id. Keiclksapfel44 a lui I. serii ©fer 
S i n g e r st r a s s e Nr. 15 Ia Viena și costă o cutiă eu 15 piluie 21 cr. v. a. 
Un sul ou 6 cutii oostă 1 fi. 5 cr. trimițendu-se netranoat ou rambursă 1 II. 10 cr. 
Dâcă se trimite suma banilor înainte, costă un sul ou pilule 1 fl. 25 cr. inclusive 
francare, 2 suluri 2 ii. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 
5 fl. 40 cr., 10 suluri 9 fl. 20 cr. Mai puțin de un sul nu se pote espeda.

N. B. In urma lățirei lor celei mari, se imiteză aceste pilule sub diferite 
forme și numiri, de aceea se face rugarea a cere auume ^Pilule jmrilicrt- 
t®re «Ie sânge ale lui I. Pserliofer și numai acelea sunt veritabile, a 
oăror instrucțiune pentru folosire este provâcjntă cu iscălitura I. serhofer, și cari 
pdrtă pe capacul outiei tot aoeeașl iscălitură în ooldre roșia.

Dintre nenumăratele scrisori, prin cari consumențai acestor pilule mulță- 
mesc pentru redobândirea sănătății după cele mai varii și grele bole, lăsăm se 
urmeze aoi puține numai, ou observarea, 
pilule, le reoomandă mai departe.

K 6 1 n, 30 Aprilie 1893.
Știm. D-le Pserhofer ! Binevoesoe de 

a ml trimite erășl 15 suluri din excelen
tele D-Tale pilurl pentru curățirea sân
gelui cu rambursă poștală. Uu acestă 
ooasie Vă aduc mulțămirile mele pentru 
efectulă de minune alCt piluriloră D-tale.

Gudistinsă stimă,
Franz avlistik, Koln, Lindenthal.

Martor di» jMe.ie AIM,
0 sticlă 2 fi. 60 cr., o jumătate stiolă 1 fi. 40 cr., 7j de stiolă 70 or. 

niljpnnn oel mai bun mijloo în contra tuturor suferințelor rheumatice : 
Ulludlldj durerilor la șira spinării, junghiuri, ischias, migrenă, dureri 

nervose de dinii, dureri de oap, junghiuri la urechi etc. 1 fi. 20 cr. 
ITltril drill de ^r’ B°mershausen pentru întărirea și conservarea ve- 
illllu Uulllj derei, în flaoone originale â 2 fi. 50 cr.

1 mișto sites;!, “ »•
IPniltm fllQfiî Fiakerpulver în contra catarului, 

uUlIIld LUIJU1, cutiă 35 cr. cu trimiterea francată
HÎW6111 ou 8®u Bare 0 st’c'â 70 or.

POntrO (IPITPrdtllPPÎ de serhofer, de mulțf ani recunoscută
UullLl d llU^Uldlul01 mai sigură remediu oontra suferințelor^ 

gerătură de totă felulO, precum și spre vindecai ea 
raneloră forte învechite,1 borcană 40 or., ou trimiterea francată 65 or. 

aTIPQPTIQP/ltP esce1eat mijloc pentru întărirea nervilor, la dureri de 
pldOjJdldlU) stomac și la bdle de mațe. Un litru de Kola Elixir 

sau V i n 3 H. Un jumătate litru 1 fi. 60 or, Un pătrar de 
,nlfi~Fi]ÎXir ă 5 fi. 50 cr., 3 fi., 1 A. 60

mPfllltPO m’jioo probat în contra umflăturei
uUlilld c-llullulll Aiom 40 cr cu trimiterea francată

și 1 ti. 50 cr.

răgușelei
60 cr.

eto. 1

ea oelii 
de de-

litru 85 cr.

că orl-cine a întrebuințat odată aoiste

outiă ou escelentele Dv. Pilule purifica- 
tore de sânge, și după o întrebuințare 
mai îndelungată s’a vindecat.

Cu distinsă stimă, losefa Weinzettel.

Eichengraberamt bei Gfuhl, 
27 Martie 1889.

Știm. Die! Subsemnatul se rdgă 
mai trimite 4 suluri eu pilulele D-v.

la gât. Un 
65 cr.

rjnpnțn flP 1 IPtCj (Picăturile din Praga) în oontra stomacului stricat, mistuirei
LlJUllul lltj lliiluj rele, greutăți de tot felul, un medicament de casă esoelent, 

1 flacon 22 cr. 12 flacone 

Prafuri ia contra asndaroi jiicioroloro.

Hr as oh e lângă Flodnio 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fost voința lui D-<jeu 

că pilulile D-v. au ajuns îu manile mele, 
și resultatul dela acestea îl atribui Dv. 
Mă reoisem în patul de leusia ast-fel 
încât nu mai puteam lucra și ași fi si
gur deja mortă, decă nn m’ar fi soă- 
pat minunatele Dv. pilule. D deu să vă 
binecuvintese de mii de ori. Am cou- 
fiența, că pilulele Dv. mă vor face de 
tot sănătdsă, așa preoum a folosit și 
altora. Theresia Knific.

W i e n e r-N eustadt. 9 Dec. 1887.
Știm. D-le! In numele mătușei mele 

de 60 ani îți esprim cea mai cftldurosă 
mulțămire. Densa a suferit 5 ani de ca
tar la stomac cronic și de apă. Vieța 
i era un chin și să credea deja de 
perdută. Prin întâmplare a oăpatat o

a
în adevăr folositore și escelente. Nu 
pot întrelăsa fără ca să Vă esprim re- 
ounoscința mea în privința valorei aces
tora pilule, și le voi recomanda unde 
numai se va pute tuturor suferindilor. 
Vă autorisez, ca acești a mea mulțu
mită să o folosiți după plac și pe cale 
publică. Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

Gotschdorf bei Kehlbach, Oestr. 
Sohlesien, 8 Oct. 1888,

Știm. D-le! Vă rog aml trimite un 
sul ou 6 cutii din pilulele Dv. univer
sale purifioătore de sânge. Numai minu 
natelor D v. pilule am să mulțumesc, 
că am scăpat de o suferința de sto
mach, oare m’a chinuit 5 ani. Aceste 
pilule n’are să-toi lipsesoă nicl-odată și 
esprim prin aoesta mulțămirea mea cea 
mai căldurosă.

Cu cea mai mare stimă, Ana Zwicki.

2 fi.
Acest praf delătură asudatul picio- 
relor și mirosul neplăout, conser- 

veză încălțămintea și este probat oa nestrioăcios. 
Prețul uuei cutii 50 or., cu trimitere francată 75 cr. 

^llPlllîî-^TlitynfPfrPEPll unQ medi°anient de casă forte cunoscut și esoelent în
DUulllll UjJllZiWU&Ullull] contra catarului, răgușelei, tusei spagmodioe eto. 1 sticlă 

50 or. 2 sticluțe dimpreună ou trimiterea franco 1 fi. 50 or. 
Hn Trllllliiphîllill de *■ f’ser*10‘Fer> de un luuȘ 1?’ra de »ni reounoscută de

Q IdilllUullllllll mediol ca cel mai bun mijloo pentru orescerea părului. 
Un borcan elegant adiustat 2 fi. 

de prof, Steudel, la rane din lovitură și impuns, la tot felul
Pln^tpil-linivpr^nlîl '3ul;)e rele ’’ UD^ătur3[ înveohite, ce se sparg periodic
lldullll llllll 01 Ijdlll, la piciâre la deget, la rănile și aprinderile de țițe și la multe 

alte suferințe de acest soiu s’a probat de multe ori. Ună bor
cană 50 cr., eu trimiterea franoată 75 cr. 

Onpn nnițjnnnnln îlllMQtnBÎ W- Bullrich. Un medicament de oasă esoelent, 
odio uiiiiuiodid jJiu^dind, contra tuturor urmărilor digestiunei stricate, pre

cum : durere de oap, amețelă, cârcei la stomach, aorelă în 
gât, suferințe hsemoridale, constipațiune etc. Un pachet 1 A. 

MÎS'P0C8 medicamenr, exoe eut contra durerei de cap , de măsele , reuma-

Afară d^ preparatele aci amintite se mai aAă to te specialitățile far
maceutice indigene și streine, anunțate prin tăte diarele auetro-ungare și la oas, 
oâud unele din aceste specii nu s’ar afla in deposit se vor prooura la oerere 
prompt și ieftin.

Trimiterile prin poștă se efectuăză iute, decă se trimite prețul înainte, 
comande mat mari și cu rambursă a prețului.

I. PSEKOOEEK,
iîîrmaeia „zum Kakleisen Meicl»sajpîel“ WIEâT, I., Singerstrasse Nr. 15.

IȘSJȘ- Franco se efeotuâză aoeleoomande numai decă se trimite mai nainte și resp. porto poștal, îu oașul aoesta spesele sunt cu mult mai ieftine, decât la trimiteri cu rambursă.
Ca veritabile sunt a se privi numai acele pilule a căror instrucțiune este provecțută cu iscălitura I. PSERHOFEK, și cari portă pe ca

pacul fiă-cărei cutii tot aceeași iscălitură în colore roșiă.
Sus amintitele specialități se află și în Budapesta Ea farmacistul I. won Tcrok, Konigsgasse 12. 545,12—12.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


