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La crisa orientală.
Ministrul nostru de esterne con

tele Agenor Goluchovski nu voiesce 
se remână înderStul celorlalți di- 
plomați ai marilor puteri, e doritor 
de a-șî câștiga și el lauri în ser
viciul intereselor păcii europene, 
ca antecesorul său contele Kal- 
noky. De aceea a luat inițiativa 
pentru a-se stabili o înțelegere în
tre marile puteri cu scop de a în- 
rîuri asupra Sultanului, ca sS ia 
măsurile necesare pentru restabilirea 
ordinei și a siguranței în Constan- 
tinopol și în provinciile turcesc!.

Comunicatele, ce le publică 
„Neue Freie Presse“ din Viena și 
„Pester Lloyd11, cu privire la ple
carea escadrelor de resboiu ale ma
rilor puteri în apele Levantului, au 
fost redactate de sigur în oficiul de 
esterne din Viena.

E vorba de a liniști spiritele și 
așa destul de agitate prin crisa del a 
burse, că nu se tracteză de o ac
țiune a puterilor, ci numai de mă
suri de precauțiune față cu starea 
nesigură în Orient, că puterile pro- 
ced unanim, și că n’au intențiunea 
de a se apropia de Dardanelle cu 
corăbiile lor de resboiu.

Faptul în sine, că marile puteri 
se ved necesitate a lua aceste mă
suri de precauțiune, este cu tote 
astea destul de grav și soirile neli- 
niștitbre, ce sosesc cjilnic din Con- 
stantinopol și din Asia mică nu sunt 
nici-decum ds natură a depărta te
merile de-o apropiată încurcătură 
răsboinică în Orient.

Marea întrebare este, dăcă Sul
tanul Abdul Hamid va fi în stare 
se ia măsurile energice, ce se pre
tind dela el pentru a suprima răs- 
vrătirea Turcilor săi fanatici în con
tra postulatelor, ce se cuprind în 
proiectul de reformă impus în fa
vorul Armenilor de Anglia împreună 
cu Rusia și Francia. înalta Părtă a 
primit proiectul, der s’arată nepu- 
tinciăsă de-a ține în lreu elementele 
mohamedane ale imperiului.

Lordul Salisbury a vorbit la 

banchetul din Guildhall despre esis- 
tența Turciei ca necesitate europenă, 
dăr a recunoscut de astă-dată în 
mod forte clar, că răul ce amenință 
Turcia este a-se căuta în ea însă-șî 
și în guvernul ei.

Limbagiul acesta neobicinuit la 
diplomații englezi dovedesce, că 
cestiunea orientală a întrat într’o 
nouă fașă. Ori își va face datoria 
Sultanul și va restabili ordinea ese- 
cutând totodată reformele armene, 
ori dăcă nu el va trebui să fiă pus 
sub tutela puterilor europene.

Și tocmai pentru că este așa de 
puțină speranță, că Abdul Hamid 
va fi în stare a împlini ceea ce ’i 
se cere ca neapărat de lipsă, situa- 
țiunea devine așa de gravă pentru 
viitor. A(ți marile puteri proced încă 
unanim, dăr 6re, când într’un mo
ment dat înțelegerea lor va trebui 
să înlocuiescă puterea înfrântă a 
Sultanului, putâ-vor fi și atunci una
nime?

Aici e nodul gordian al crisei 
orientale. Ce se va întâmpla, dăcă 
Sultanul și guvernul lui nu vor fi 
în stare a potoli fanatismul moha- 
medanilor și a restabili ordinea și 
siguranța în imperiul său ?

Caracteristic este, ceea ce cla
rul inspirat de Bismark, „Hambur- 
ger-Nachrichsten“, die® cu privire la 
crisa orientală.

A trecut — dice— vremea când 
Anglia pute să amenințe serios. Nici 
Germania, nici Italia, nici Austro - 
Ungaria uu vor scăte pentru Anglia 
castanele din spuza rusăscă. Pentru 
Germania au și adi valăre cuvintele 
pronunțate de Bismack înainte cu 
8 ani: „Decă va isbucni o crisă 
orientală, noi nu suntem angajați în 
prima liniă; noi putem aștepta, ca 
în marea adriatică, în Levant, pu
terile interesate să-și ia decisiunile 
lor, și, dăcă voesc. să se împace, ori 
să se bată cu Rusia, noi nici pen
tru una, nici pentru alta -nu suntem 
chiămați în prima liniă“.

Decă și principele Hohenlohe 
se conduce de aceste vederi, atunci 
n’avem a ne aștepta la o acțiune a 

puterilor triplei alianțe în Orient în 
prima liniă. Cine pdte sci însă adî 
dăcă o ast-fel de acțiune nu va fi 
necesară, mai curend decât s’ar crede, 
în a doua liniă?

Disolvarea consiliului comunal din 
Viena.

Precum seim, alegerea de primar 
pentru orașul Viena s’a făcut din nou alal- 
tăerl în presența comisarului Friebeis.

Antisemiții s’au ținut de ouvent, au 
votat ărășl pentru Lueger, cel neaprobat, 
care a fost reales cu 92 voturi contra 45 
bile albe.

Comisarul guvernial întrebă pe C91 ales 
dăcăgjprimesce alegerea?

Dr. Lueger răspunse , eficend, că rea
legerea sa nu se păte interpreta ca o resis- 
tență contra voinții împărătesei, ca o vă
tămare a devotamentului datorit Majestățți 
Sale împăratului. Neaprobarealui s’a făcut 
la propunerea ministeriului. Primarul însă 
trebue să fiă independent, trebue să fiă un 
servitor credincios împăratului și poporu
lui. Trebue să valoreze dreptele dorințe și 
postulate ale poporului și față cu guvernul. 
Eu mă întreb : să mă pleo diotatului gu
vernului, ori să ascult de voința poporu
lui ? Sunt un bun austriac, dăr deplin in
dependent, sunt un bun servitor al lui 
Dumnezeu și nu uu servitor al vițelului de 
aur. (/kplauss sgomotăse la antisemițl.) As- 
tădl nu se mai tractăză de persona lui 
Lueger, ci de libertatea și onorea orașului 
meu natal Viena, de libertatea și de ono
rea sărmanei și asupritei mele patrii Aus
tria. (Aplause sgomotose la antisemițl Li
beralii strigă : comediă ! Mare mișcare). 
Aceste considerațiunl mă indatoreză a con
tinua lupta cu curagiu neînfrânt. N’aș fi 
un bărbat german, dăcă ași lucra altfel. 
Poporul Vienei ar privi ca slăbiciune, dăcă 
m’aș da îndărăt, și ar pierde ori ce încre
dere în noi. Declar prin urmare, că primesc 
alegerea cu mulțumire (Aplause sgomotose 
la antisemițl.)

Comisarul Friebeis declară după aoăsta 
consiliul oomunal de disolvat, dând ce
tire unui ordin al guvernatorului, în care 
îl autorisăză la acăsta declarare pentru ca
șul când prin realegerea lui Lueger consiliul 

comunal „s’ar pune în conflict cu voința 
preaînaltă a Majestății Sale.“

Antisemiții strigă: „acăsta e ilegal'1 
și isbucnesc îa frenetioe ovațiunl pentru 
Lueger. Membrii consiliului se retrag în 
frunte cu Lueger. Afară pe strade îi aștăptă 
o mulțime imensă de 10—15,000 ămenl. 
Lueger se urcă într’o trăsură ou 4 oai și 
plăoâ între strigările însuflețite ale mul- 
țimei. înaintea parlamentului mulțimea 
striga: „Abzug Badem!* unul strigă: „Zre- 
bue se-i tăiam gâtul acestui Poleac!* El fu 
arestat.

De-odată o parte mare din demons
tranți porni spre palat (Burg). Vre-o 800 
de omeni reușiră a străbate în piăța inte
riori a palatului. Aici ca la oomandă îs- 
bucniră in strigate: „Bocii Lueger !* Jos cu 
Badeni! Jos cu stăpânirea polăcescă !* încet, 
încet însă, vânătorii, cari făoeau garda la 
palat, împreună cu polițiștii călări și pe- 
destn împrăștiară mulțimea.

Orientul fierbe.
Tăte puterile mari din Europa își tri

mit vapore de resbel în marea mediterană. 
Conform depeșelor sosite din Viena, Aus- 
tro-Ungaria trimite patru vapăre la Levanta.

„Pest LI.* aduce in numărul său de 
astăcjl în fruntea ioei un comunicat, oare 
pare a fi oficios, și în care se spune, că 
trimiterea escadrelor de resbel ale pute
rilor în apele levantine nu se face pentru 
nici o acțiune, ci însămnă numai luarea 
măsurilor de precauțiune în fața stărei ne
sigure din Orient. Nici o putere n’are in
tențiunea de a-șl posta vapărele da res
bel în apropiere imediată de Turcia d. e. 
până la Dardaneie. Puterile lucră în de
plină înțelegere, ca și ambasadorii lor din 
Constantinopcl. Se asigură, că Austro-Un- 
garia a luat inițiativa pentru de a stabili o 
înțelegere a tuturor cabinetelor, cu privire la 
pașii ce ar fi a-se întreprinde la Sultanul, 
ca acesta să ia tăte măsurile posibile pen
tru restabilirea ordinei și a siguranței în 
Constantinopol și în provincii.

„N. Fr. Presse* asemenea asigură, că 
la propunerea ministeriului de esterne aus
triac, între puterile mari decurg pertraotărl 
pentru o procedere solidară în fața întâm
plărilor din Turcia. Se cjice, că pertractă
rile au progresat deja favorabil, și vor și

FOILETONUL „CAZ TRANS."

Larossossinier.
După Stolle.

(Urmare).

După ce Larossossinier fu îmbrăcat, 
toți Negii aflători în serviciu căcjură în ge
nunchi înaintea lui.

— „Nu âmblațl cu comedii", le <Șise 
el. „Spune-ți-ml, mai bine, ce însămnătate 
au tote acestea?"

— „Vei fi saorificat!" răspunseră 
Negri.

— „Oe? Eu sacrificat?... Nu cred, că 
veți vătăma legile ospitalității într’un mod 
af ât de grozav. Aucjl! întâi deificat și apoi 
sacrificat. Ceva de necredut! Nicl-cdată 
nu mi-a fost viăța atât de plăcută, oa 
acum".

— „Iți va fi și mai plăcută".
— „Der decă vor să mă omore?...
— „Nu vei fi ucis. Vei fi - sacrificat 

iubii ei Sultanei".

— „Voia fi sacrifioat iubirei Sultanei? 
Cum să înțeleg asta?

— „Vei îmbrățișa-o ou gingășiă".
— „Eu s’o îmbrățișez cu gingășiă?"
— „Da!"
— „Insă ce va c|i ce Luminăția Sa, so

țul dumniaei?"
— „El e departe de aici, la Murad- 

Bey".
— „Dăr dăcă din considerațiunl de 

gingășiă față de căsnioia și pacea căsăto
riei, n’așl îmbrățișa pe frumosa Sultană?...

— „In acest cas, pumnalul ăsta îți va 
străpunge pieptul, ăr frânghia acesta de 
mătase te va sugruma.

Larossossinier se puse pe cugete. In 
tot cașul, el se afla într’o situațiune, care 
trebuia să-i sdruncine și cele mai solide 
hotărîrl.

— „Dâr decă ași împlini dorința Lu
minăției Sale?" întreba el într’un târdiu.

— „Atunci vei părăsi acăstă casă în
cărcat de daruri bogate".

„Aha!" își gândi Larossossinier. „Pote 

că lucrurile să ia încă o întorsătură noro- 
cosă pentru mine".

— „Ași vră bucuros să văd aran- 
giamentul in casele Luminăției Sale?" 
4ise el.

— „Dăcă ai câștigat odată grația Sul
tanei, tote secretele Seraiului îți vor fi cu- 
nosoute".

Intr’aoeea un oppil îmbrăcat în pa
radă îi presentâ pe-o tavă prețiăsă o ra
mură verde.

— „Fericitule tînăr", dise el, „ce în
semnă acăstă distincțiune de-o grațiă neaș
teptată ?"

— „însămnă, că pe tine, cel mai fe
ricit între muritori, te aștăptă Rosa-rose- 
lor".

Tînărul plecâ apoi înainte și el îl 
urma. Mulțime de lampiăne artistice erau 
presărate prin grădina închisă. Cântări line 
se aucfiau prin ramuri, ființe silfidice apă
reau ici și colo, cari repede dispăreau ărășl 
în tufișuri. La aceste farmece se adăugea 
aerul încărcat de arome ceresol.

Larossossinier înainta amețit printre 
aceste splendori neînchipuite. Ajunseră în
tr’un ambit format din iasmurl și boltit cu 
rose persioe. Pe nesimțite lampele se stinseră 
și se făcu întunecime mare. Abia făcură 
însă vre-o 50 păși, când din nou apăru 
orepusculul artistic al cjilei, încât întrăgă 
împrejurimea o transforma într’o splendore 
rosa-roșietioă. Printre tufișurile înalte de 
orange și oleandre se vedea un edificiu ca 
un templu. Trepte albe de marmoră con
duceau spre o ușă tot de marmoră.

— „Acesta este templul iubirei, unde 
Sultana te aștăptă cu aviditate. Portalul 
duoe de-a dreptul în odăile cele mai fru- 
mose din valea Nilului".

Intr’aceea observă Larossossinier, că 
era urmărit de un brigadir și de patru 
Negri. Brigadirul purta într’o mână un pum
nal forte ascuțit, în cealaltă o sfără de 
mătase.

— „Credinciosule însoțitor, pănă unde 
mă vei urmări?" întreba Larossossinier.

— „La Sultana!“ 
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duce sigur la soop. Cestiunea principală, 
care ar fi de a-se statori, este, ca nici o 
putere să nu facă vre-un pas de sine, ci nu
mai în înțelegere cu tote celelalte puteri.

In provinciale turcescl turburările și 
acum se continuă. Astfel satul Thinkur- 
Hissar a fost ataoat de revoluționari din 
Zeitun, cari uciseră 30 MuhamedanI și jă- 
fuiră satul. Din Adana se anunță, că 200 
de Armeni atacară satele mohamedane 
Zeitun-Bele și Nazli, omorînd și jăfuind 
tot, ce le-a venit în cale. Lupte nouă și 
omoruri se anunță din Malatia, Sieva și 
alte locuri.

Mai îngrijitor este însă faptul, că în 
Constantinopol se tem de nouă turburări 
pe cari ar intenționa a-le provoca Armenii, 
ăr din Cetinje se anunță, oă între Miri- 
diții catolici și între Arnăuții mohamedanl 
din Albania s’a isoat un conflict sângeros, 
căruia i-au cădut jertfe mai multe vieți de 
omeni.

Intrăgă pressa europână se ocupă cu 
aceste stări auarchice din imperiul otoman, 
bursele sunt fârte agitate, și mulțl prevăd 
din incidentele acestea semne de răsboiu. 
pilele viitdre vor aduce său soiri liniști- 
tore, său probabil nouă înourcăturl în ces
tiunea orientală.

Dieta ungară.
— Desbaterea budgetului pe 1896 —

Ședința dela 12 Noemvre.
Szlulia Istvan: Liberalismul vestit al 

guvemului-Bânffy nu este decât o ficțiune, 
o firmă de cârciumă pe parlamentul con- 
sciințelor date în chirie. Ministrul preșe
dinte de adl, fostul pașă-faimos dela Bis
triță a luminat în lnme, că vre să facă 
statul național, însă in presents lui Unga
ria a fost calomniată. Br. Bânffy a lă
sat să fiă ars stindardul maghiar și ătă 
totuși e ministru-președinte încă. Se vas- 
tesce, că din incidentul milleniului, va veni 
la noi întrăgă streinătatea. Da, va veni 
întrăgă străinătatea, cum vine usurarul 
să-și cerceteze datornioul, că ăre are des
tul, oe să-i liciteze? Căol așa stă luorul. 
Când străbunii noștri au ocupat acăstă pa
tria, au făcut tributară întrăgă Europa. 
Acum însă în ajunul milleniului, noi suntem 
tributari întregei Europe. Oratorul desvoltă 
apoi afacerea bursei, ÎDglodarea regulărei 
valutei, confiscarea regalului și abusurile, 
ce se comit cu vendarea regalelor. S’a în
tâmplat d. e., că un arendaș de regale, 
când a vătjut, că niol într’un mod nu să 
pote soăpa de șicanele finanților, — s’a 
spândurat.

Vajny: Spre gloria guvernului Bânffy!
Szluha: vorbesce pe larg despre cea 

mai nouă vătămare a dreptului public și 
<jice, că acăsta nu s’ar fi întâmplat dăcă 
capul cabinetului ar fi esplicat colo sus 
(la curte), că de eâte-orl dinastia Habsbur- 
gilor a venit în cârtă cu națiunea ma
ghiară, tot-dăuna i-a cădut câte-o coronă de 
pe cap. — Nu primesce bugetul.

Messko Lâszlo: guvernul actual este

— „Frumos, der lasă lucrurile aoelea 
aci" — arătând spre pumnal și sfără — 
„privirea lor îmi face nesuferit chiar tem
plul iubirei!“

— „Sunt uneltele meseriei mele, de 
cari nu mă pot despărți".

— „Uneltele meseriei tale?" întreba 
Laroesossinier desconcentrat. „De cine am 
onore?"

— „Sunt Capidschibaschi Seraiului11.
Un îngheț de morte cuprinse pe pro

fesorul. Nenumărate istorii sângerosa îi vin 
acum în minte, în cari Capidsohibasohi 
jucau rolurile cele mai drastice de jude
cători.

— „Insă spre ce scop ? Fără îndoiâlă, 
oă și acăsta este o specie de etichetă tur- 
cescă!" replică profesorul într’un târcjiu.

— „Pentru ca să fiu tot-dăuna la în
demână, oând se întâmplă ceva“.

— „Ce să se întâmple? Duceți-vă cu 
Dumnedeu, bunule Capidschibaschi".

— „Nu se pote sci. tu Nu ai fost cel 
dintâiu amant, pe care l’am ucis". 

culpabil de multe negligențe. El a promis, 
între altele, cu multă mândriă, că va apăra 
idea de stat maghiar. A și „apărat’o" 
frumos. Gel dintâiu lucru al lui Golu- 
chowski a fost să dedare, că se identifioă 
ou Kalnoky întru tote, er Br. Bânffy peD- 
tru palma ce am primit’o la Agram, s’a 
mulțămit cu cetățenia de onore. Cașul dela 
Agram și tote câte stau în legătură cu el, 
trebue se ne pună pe gânduri, dăcă e bine, 
ori nu, ca față cu Croația să esercităm și 
mai departe mărinimia, oportunismul esa- 
gerat și politica jertfirei de sine, căreia 
are să mulțămăscă Croația posițiunca sa 
de acjl. Vorbesce apoi despre dări și des
pre fusiune pe care o combate.

Kossuth Ferencz: Basa dela 67 nu 
este aoomodată de-a scuti niol drepturile 
țării, nici interesele ei materiale. Pe acest 
repetjiș lunecă și cad unul după altul drep
turile națiunei, oeea-ce de altmintrelea a 
observat și Francisc Deâk îndată după în
cheierea pactului, dicând partisanilor săi: 
diavolul este conducătorul vostru. Franciso 
Deâk a voit să lărgesoă basa dela 67, însă 
viața a dovedit, că acesta este o imposi
bilitate, câtă vreme principiul parității e 
strîns legat de cel al afacerilor comune, 
căci unde se ivesce interesul, acolo pari
tatea încetăză îndată. Unde e puterea, aco
lo e preponderența și hegemonia. In Viena 
sunt tote ministeriile comune, cari sunt 
mai mult imperiale, decât regescl. Cine 
vede, d. e., în armată caracter național? 
Cine vede acesta în administrarea finan
țelor? Cine nu soie, că representanțele 
nostre din străinătate nu cunosc emblema 
și stindardul maghiar? Se că am pro
gresat pe basa dela 67. Așa este! Insă 
trebue să indicăm și regresele morale. A 
pierit însuflețirea, și guvernele nu desvoltă 
deoât puterea centralisatore.

Regretă, că nu e de față ministrul- 
președinte. Se susține, că guvernul a se
cerat succese. Ce fel de succese? Bânffy 
se cârtă cu Kalnoky pentru Agliardi. Kal
noky se duce, însă Agliardi rămâne și fai- 
mosa notă nu merge la Roma. In Croația 
este insultat stindardul maghiar și preșe
dintele guvernului n’a sciut să dea Coră- 
nei un sfat, ea să condamne vătămarea; 
er când br. Bânffy a venit acasă și-a aco
perit propriele rane cu diplome de onore, 
er înaintea parlamentului a stat cu poves
tea, că nu e vorba decât de trei bucăți 
de postav de tricolor național.

Vajay: Scandal!
Kossuth: Der dâoă din întâmplare 

s’ar fi cusut bucăți de postav negre-gal- 
bene, atunci arderea acestora ar fi fost 
sacrilegiu și rușine.

Se ooupă apoi cu partea financiară 
a budgetului și sfârși cjicend :

Fiă-care epocă îșl are ideile ei con- 
ducătore: înainte de 1848 a încolțit lupta 
pentru libertate; în 1848 însuflețirea pen
tru libertate; în 1849 abnegațiunea în 
apărarea libertății; în anii 50 îndârjirea 
între durerile robiei; la începutul anilor 
60 isbucnirea acestei îndîrjirl; la 1867 a

Larossossinier se simția cuprins de un 
îngheț, ce făoea, să ’i se sgudue trupul și 
să-i tremure dinții în gură.

Nunoiul iubirei îl încuragia să mârgă 
înainte.

— „Ah!" replica Larossossinier, „mai 
bucuros m’așl întârce. Pote-se ore? Nu 
oum-va esistă vre-o ușiță dosnică, ori vre-o 
spărtură în zidul Seraiului?"

— „De scăpare nu mai e vorba", 
răspunse copilul, „pe domnia-ta te aștâptă 
darul cel mai frumos al iubirei, său,..."

— „Său?" întrebă profesorul.
— „Seu mortea!" răspunse băiatul și 

păși mai departe.
(Va urma.)

Foiletonul „Garibaldi" de Junius, care 
a apărut în nrii 236, 237 și 238 ai foiei 
nostre, și care ni-s’a trimis dinafară, a fost 
luat, oum ne-am convins ulterior, după un 
foileton original al clarului „Budapesti Hir- 
lapu, ceea ce, din erore, s’a omis a se 
indica.

venit în fine epoca pactărilor, er acjl epooa 
amăgirilor, concept, oare s’a civilisat, du
rere, fârte mult la noi.

Szalay Imre : s’a ocupat și el cu po
litica grară, și pentru discursul, ce l’a ți
nut, a primit multe gratulări.

Kagâlyi Lajos (disident) a vorbit con
tra fusiunei cu partida liberală, care nu 
mai e capabilă de nici o acțiune politioă. 
Cătră finea vorbirei se ooupâ cu întâmplă
rile din Agram și trage o aspră săpunâlă 
lui Bânffy.

Procesul studenților croați.
Piua a treia de pertractare în proce

sul studenților croați din Agram a fost una 
dintre cele mai sgomotose, din câte s'au po
menit bre-oând prin sale judecătorescl. 
Președintele întrebuința și aplică tote mă
surile puterei disciplinare: dicta când în- 
ohisore singulară, oând întunecată, priciu 
și detragerea mâncărei.

Acusații rideau de amenințările pre
ședintelui, batjoooreau pe procuror și-și 
petreoeau cu publicul present, așa ÎDcât 
președintele n’a fost în stare niol decum a 
restabili ordinea.

La începerea pertractărei, procurorul 
Kratjevicl îșl ținu vorbirea de aousațiune, în 
oare ceru pedepsirea strictă a tuturor acu- 
saților. In deoursul vorbirei el necontenit 
fu întrerupt de studențl, și când proourorul 
cuteză a numi pe studențl „obrasnicl" 
totl acusații săriră, ca unul, de pe banoe 
și începură a amenința pe procuror. Publi
cul făcea deasemenea sgomot nespus. In- 
zadar dieta președintele o pedâpeă după 
alta, înzadar pășiră servitorii cu putere 
brachială.

Se aucjiau strigăte de: ^Urim pe Ma
ghiari /“ „Decă Ungaria e regat, și Croația e 
regat!'1 rln Ungaria locuesc nu numai Ma
ghiari, ci și Croați, Români, Sloveni și Șerbi !u 
„Stepul maghiar n'are drept să stea în Croa
ția !“ etc.

Iu fine după un tumult, ce ținu 10 
minute, președintele ordona să se deșerte 
galeriile. Damele eșind, aruncau ploie de 
flori asupra studenților.

Se începură apoi vorbirile de apărare, 
cari s’ar fi putut numi mai mult vorbiri po
litice. La fiă-care observare său admoniare 
a președintelui tumultul erupea din nou, 
așa încât acesta fu silit a suspinde per
tractarea și a amâna continuarea ei pe as- 
tăcjl, Vineri.

Studenții eliminați, cari nu sunt lo
cuitori din Agram, au fost chiămațl la po
liția, și au fost provăduțl ou pașaporte în 
cari li-se ordonă să părăsescă în timp de 
24 ore Agramul. Acasă ei au să se înștiin
țeze la oficiul comunal și nu li-e permis să 
se mai întorcă la Agram.

Pe tabla nâgră a universității din 
Agram e țintuită o ordinațiune a rectora
tului prin care studenților, cari n’au afa
ceri la universitate, li-se opresce intrarea. 
Mai departe se inter^io : sgomotul prin oo- 
ridâre, flueratul, fumatul, murdărirea trep
telor și vorbele de ocară.'

Cum se vede, studenții croați din 
Agram sunt puși sub curatela și paza cea 
mai strictă. Și tote acestea, oum die cjia- 
rele maghiare, din causa stogului maghiar 
desonorat.

SCiRILE OILEL s
— 3 (15) Noemvre.

Scutirea caselor nouă de dare. Se 
asigură, că guvernul unguresc va presenta 
camerei în timpul cel mai scurt un proieot 
de lege, prin care se va cere, ca în ora
șele din provincia să se dea celor ce olă- 
desc oase nouă un favor mai mare ca pănă 
acum. In present, casele nouă din Buda
pesta sunt scutite de dare pe timp de 15— 
30 ani, âr cele din orașele din provinoiă 
pe 12 ani. Scutirea pentru orașele din pro
vinoiă se va face acum pe timp mai înde
lungat, ca 12 ani.

—o—
Din Feldiora primim soirea, că Ro

mânii de-acolo, inteligență și popor, fao 
pregătiri frumâse pentru adunarea despăr

țământului Brașov al Ascciațiunei transil
vane, ce se va ținâ acolo Dumineca vii- 
tore. Reuniunea română de cântări arangiâză 
ou acăstă ocasiune un frumos concert și 
petrecere cu dans în sala Otelului cel mare. 
Programa concertului este următorea: 1) 
„Pax vobisoum", cor mixt, de F. Schubert. 
2) „Hora Severin ului", cor mixt, de Po- 
rumbescu. 3) „Sermana frunejă", oor mixt 
de G-. Dima; 4) Bobooele și inele", oor 
mixt, de Vidu. — S’au trimis învitațiunl 
pretutindeni aici în Brașov. Asemenea a 
circulat o listă pentru oei ce vor să ia 
parte la masa comună. înscrierile la masă 
însă se vor pută face și Duminecă dimi- 
nâța. Comitetului și membrilor, oe vor sosi 
în Feldiăra cu trenul de diminâță, li-se 
prepară o primire frumăsă. Dorim și aș
teptăm, pentru scopul cel mare cultural 
și pentru încuragiarea Românilor din Fel- 
diăra, ca să participe Românii din Brașov 
în număr cât mai mare la adunarea de 
Dumineoă.

—o—
ViriliștĂ în Clușiu sunt 56, dintre cari 

la 24 le este socotită darea în duplu. Ro
mâni între viriliștl nu e nici unul, căol pe 
un Trandafir Miklos și pe-un Dorgo Albert 
nu-i putem număra între Români.

—o —
Profesorul de înnsică dela scolele ro

mâne centrale din loc, d-1 Nicolae Popo- 
viciu, a plecat erl la Viena pentru căutarea 
sănătății sale sdruncinate. T dorim grab- 
nioă însănătoșare!

— o —
Francisc Kossuth, cum anunță dia- 

rul „Egyetertâs", la care el figureză ca 
prim-colaborator, a abejis la postul de onbre 
al unui președinte la societatea pe aoții 
„Hunia" (fabrică de mașini) și a înapoiat 
societății suma de 50.000, pe oarl i-a fost 
primit ca anticipația conform contractului 
încheiat cu societatea.

— o—
Trenul expres „Malle des îndes". Erl, 

Joi, la orele 4'32 p. m. sosi în gara de 
Nord din BuourescI trenul expres „ Malle 
des Îndes'1, aducând cu el primii călători 
străini pentru BucurescI și Constantinopol, 
via Constanța. După ce stătu în gară 15 
minute, trenul îșl continua drumul spre 
Constanța. Direcțiunea generală a poștelor 
și telegrafelor delega trei funcționari ai 
săi — un oficiant superior, unul inferior și 
un om de serviciu — pentru a mijloci schim
bul corespondenței internaționale la Con
stantinopol.

—o —
Concertul d-Iui Inlius Schmidt, care 

se va da Luni în 18 o. cu concursul pia
nistului Hugo Holik, va ave următorul pro
gram: 1. Marsohner: Ariă din Hans Hei- 
ling; 2. Liszt: Rapsodia XII; 3 a. Schu
mann : Waldesgesprăoh, b. Brahms: Fel- 
deinsamkeit, c. Lassen: Ioh sprach zur 
Taube; 4. a Chopin : Beroeuse, b. Liszt- 
Wagner: Spinnerlied; 5. Lowe: Die Rei- 
gerbeize; 6. Moskowsky: Vals ; 7. a. Storch: 
Allein, b. Becker : Friihlingszeit, c. Brahms: 
Wie bist du meine Konigin? începutul la 
7‘/2 ore săra.

—o—
3 Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 

ocupațiunl sedentare sunt prafurile Seidlitz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuirei. O cutie 1 fl. 
se pote căpăta dilmc prin poște de cătră far
macistul A. Moli lifeiantul curții din Viena. 
Tuclilauben 9. In farmaciile din provincia se să 
ceră preparatul lui Moli provedut cu marcă și 
subscriere.

România agricolă.
IX. Mocanii.

(Urinare).

Mulți dintre Mocani au desfă
cut vitele și le-au redus pentru a se 
pute întinde în moșii, er alții au pier
dut și vite și moșii. Alții cjic, că nu 
pot ține vite, din causa lipsei de 
omeni, și din causa lipsei de pășuni 
și suhaturl. Instituțiunea dorobanți
lor și călărașilor cu schimbul mi-au 
declarat’o mai mulțî ca vătemătdre 
pentru cultivatorii de vite, de-orece 
prin asta bmenii lor de serviciu se duc 
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în fiă-care Duminecă la instrucția mi
litară, apoi la concentrări, și se lase 
vitele în grija unor băețî fără espe- 
riență.

Faptul este, că aceia, cari și-au 
conservat încă portul și vechiurile 
obiceiuri, au încă și acjl nu numai 
un contingent mai mare, der și mai 
bun de vite din tote speciile, fiind
că îngrijesc ei înși-șl de ele. Vite 
relativ multe și frumușele am găsit 
la frații Sasu lângă Mărculești, la 
Sandu Popa Șorici lângă gara Ciul- 
nita, pe moșia statului Radu-Vodă, 
■care cu fiii sei ar ave la 500 capete 
vite cornute, vre-o 250 cai și mai 
multe mii de oi. Regretăm, că nu 
am putut se vedem tote vitele d-sale, 
și în special herghelia de cai, care 
era în Baltă, ca se ne putem pro
nunța asupra lor.

Vite frumose, se c|ice, că ar ave 
și I. I. Popea, la moșia Domnița, 
proprietatea Domeniilor Corbnei. Inse 
fără îndoâlă, vitele cele mai fru- 
mose, ce le-am găsit și vecjut în es- 
cursiunile nostre, au fost ale lui La- 
zăr Dumitru, inginer din Cristian, 
actualmente cu domiciliul stabil în 
Brăila, er vitele le ținea la comuna 
Ariciu din jud. Rîmnicu-Sărat. Avea 
la 400 vite cornute și 100 cai de 
herghelia. Vitele lui se păreau a fi 
acele din grajdurile mar ei velnite 
ale firmei Czell și fii din Cristian. 
Pagubă, că pe bietul om l’a scos 
din moșia, ce a avut’o înainte, și 
actualmente nu mai are pășunile 
bune de mai ’nainte.

Mocani sunt mulți arendași în 
județul Brăila, der că dânșii ar avâ 
pe moșiile, ce țin în arendă, vite 
de-o calitate și valore deosebită, nu 
am aucjit; nici n’am vecjut pe la 
țărani seu prin comunele, pe cari 
le-am visitat, vite deosebite cumpă
rate dela denșii.

Acestea sunt bogățiile actuale 
în vite ale Mocanilor, foștilor mari 
cultivatori de vite de odinioră. Asu
pra celor stabiliți în Dobrogea nu 
ne putem pronunța, de-orece nu 
le-am mai văcjut de vr’o 10 ani de 
<Jile, der nici acele nu vor fi mai 
bune.

Ca rasse și valore intrinsecă vi
tele cornute, ce țin Mocanii, sunt de 
rassa vechiă transilvană, numită de 
Câmpie, der nici aceea curată. Cu 
greu poți găsi o ciredă, care se 
se potă compara cu vitele actuale 
de Câmpie, ce se pot vede la Turda, 
la Iernot etc., ori în alte bîlciuri 
mari ale Transilvaniei. Vitele Mo
canilor nu numai că nu s’au mai 
.ameliorat, ci au decăzut și degene
rat, parte prin tratamentul defec
tuos și parte prin corcirea cu alte 
rasse. Oile lor țigăi au eșit tote 
■smulse și tunse în primăveră. Cai, 
afară de cei doi cultivatori, nu țin.

Regimul lor antic, de-a pere
grina vecinie dela munte la câmpiă 
și d’aci la Baltă și înapoi, tomna 
după ridicarea stânilor și primăveră, 
de-a trimite turmele și cârdurile de 
oi sub conducerea scutarilor și cio
banilor, cari și ei au oi fără plată în 
;ale stăpânului, de pe o moșiă pe alta, 
cu plată și fără plată, este aprope 
cu totul în disparițiune. Nu numai 
că vitele și oile nu mai găsesc iârbă 
și pășuni în drumul lor, der aeji nici 
drumuri nu mai găsesci se treci cu 
calul seu cu trăsura, căci totul este 
arat, și trebue se mergi pe moșii 
tot în zig-zac. Apoi abusurile, globele, 
ce se fac sărmanilor ciobani din 
partea arendașilor și a omenilor lor, 
■sunt grozave, și i-au spăriat pe cei 
mai mulți dela atari migrațiuni. De 
.aci înainte, ele vor pute continua 
numai cu trenul, și trenul le vine 
prea scump.

De aceea țuțuienii au cam re
nunțat la atari peregrinațiuni cu tur
mele lor, și bine au făcut. In pri

măvara acesta, cu ocasiunea inun- 
dațiunilor enorme din Baltă, unde 
se grămădise sute de mii de vite 
mari și mici, trebuind se iesă tote 
din Baltă de-odată, erau 4ecî de mii 
de capete de vite pe moșiile limi
trofe și nu aveau ce se mănânce, 
căci nu era, decât pământul gol. 
Am vecjut luându-se câte 8—10 lei 
pe nopte și câte un miel pe ales 
pentru o turmă de oi, ca să pășuneze, 
său, mai bine c|is, se se odihnâscă 
din drum câteva ore pe nisce ogore 
din județul Vlasca !!

Erau nisce bieți ciobani din 
comuna Poiana de lângă Sibiiu, cari 
abia că sosise în Baltă, când a în
ceput a se revărsa Dunărea și au 
trebuit să se întorcă înapoi în Tran
silvania. De aceea bine au făcut 
Românii din ținutul Sibiiului cu în
ființarea reuniunei agricole, pentru 
ameliorarea rasselor de vite și a 
sistemelor de producțiune, ca să-i 
rețină acolo la ei. Ondre lor! Decă 
ar afla numai mulți imitatori, cari 
să stărue pentru introducerea lumi- 
nei și cui tur ei în popor.

, Astfel se termină un însămnat 
capitol din istoria și bogăția națio
nală. Mocanii prin a lor vină au în
cetat de-a mai fi aci un factor eco
nomic de ore-care importanță. Ro
lul politic, ce-1 au actualmente, îl 
datoresc numai puținelor firme co
merciale, de cari dispun la Brăila 
și în alte câteva orașe. Foștii mi
lionari și-au vândut casele și puținul, 
ce au avut în Săcele, pe motiv, că 
nu produc, și aci vitele, că nu mai 
rentâză.

Prin acesta s’au anihilat ei de 
bună voe.

Instrucțiunea în Ungaria 1893—94.
Alaltăeri a apărut în Budapesta ra

portul ministrului ungar de culte privitor la 
starea instrucțiunei publice în anii 1893—94. 
Ministrul d'ce în acest raport, că deocam
dată se ocupă numai ou starea în oare se 
află instrucția poporală, er un raport gene
ral și amenunțit asupra instrucțiunei pu
blice din Ungaria va da imediat înainte de 
începerea festivităților milenare.

In raportul edat acum se află o mul
țime de date, dintre oari vom aminti și 
noi pe unele.

Așa d. e. dintre 2,884.834 de copii, 
cari sunt obligați a umbla la șoolă, sunt: 
1,471.247 de genul bărbăteso și 1,413.588 
de genul femeiesc. Cu privire la limbă 
sunt representați: Maghiarii cu 50 pro
cente, Germanii cu 12, Românii cu 17, 
Slovacii cu 12, Serbii cu 2, Croații cu 2 și 
Rutenii cu 2 procente.

După confesiuni, numărul oel mai 
mare dintre copiii obligați la șoolă îl re- 
presintă israeliții. Apoi urmeză romano- 
catolioii, greco-catolicii, cei de oonfesiunea 
augustină, greco-orientalii, reformații și în 
fine unitarii.

Raportul spune mai departe, că s’a 
făcut mare progres în ce privesce mayhiari- 
sarea școlelor. Astfel dintre 16.881 de șcdle 
poporale au fost numai 4140 cu o limbă 
de propunere străină și 43 ou mai multe 
limbi de propunere străine, er în tote ce
lelalte limba de propunere a fost seu abso
lut maghiară (9681) seu o limbă străină 
împreună ou oea maghiară (3017). Apoi 
școlele, în cari limba de propunere a fost 
oea maghiară, s’au înmulțit cu 214, er oele 
ou limbi de propunere nemaghiare auscădut 
cu 275. „De aci se păte vede evident, cât 
teren a ocupat limba maghiară*, se <j’06 in 
amintitul raport.

Privitor la învățători, numărul oelor 
necualificațl a scădut ou 762, er al acelora, 
cari nu soiu de loc unguresce, cu 534.

Din puținele date reproduse aci se 
pdte convinge ori-cine de răutatea, cu care 
sunt privite șoolele nemaghiare, a căror 
esistență din di în cji este tot mai îngreu
nată și mai împedeoată.

Din Bucovina.
— Noemvre 1895.

(Fine)

In raportul al doilea se spune (pe 
pag 14), că investiri ulteridre s’au adaus 
în'anii 1883, 1884 și 1885 ou totul 2767 
fl. Pe lângă tdte aceste investiri însă, va- 
lorea tipografiei, care se cumpărase ou 
10.261 fl. 62-5 or., de-odată, pe pag. 13 a 
raportului II, scade după inventariul stric t 
făcut la luarea în semă a tipografiei la 
suma de 8251 fl. 7 cr, va să flică ou 
2.010 fl. 54.5 cr. Pentru care hatâr s’au 
aruncat 2.010 fl. 54’5 cr. afară ? Oa să-l 
oăpătuâscă pre W. Kerekjarto? Să fi dat 
faliment, și atunci t6tă tipografia s’ar fi 
putut oumpăra la licitațiune cu 5.000- 6000 fl. 
de nu cu mult mai jos. Dăcă s’ar fi mai 
făcut nisoari investiri ulteridre de 2—3000 
fl. am fi avut o tipografie aranjată eftină 
și după totă regula, oeea ce însă nici as
tăzi încă nu-i. Atunci n’ar fi trebuit tot să 
se oumpere tipuri de metal și mobile prin 
toți anii dela 1883 încoce, oeea ce probeză 
oă literele erau ou totul tocite, mobilele 
stricate și utensilii nioi una. De n’ar fi fost 
așa, atunci nu s’ar spune în raportul II, oă 
pănă la finea anului 1888 s’au cheltuit ou 
investirea tipografiei 3.951 fl. 87 cr. Aoâstă 
sumă ar tebui ârăși cercetată cu de-amă- 
runtul, ca să se vadă, dâcă mobilele uten- 
siliele etc., ce s’au făout din acestă sumă, 
nu cum-va s’au plătit prea scump. Aoestea 
și alte multe ar avă să le documenteze o 
comisiune anume alesă spre acest soop și 
din omeni esperți. Ea va trebui să ceroe- 
teze mai întâi, decă n’a fost prea scump 
10.261 fl. 62'5 or. proțul, ou cât s’a cum
părat tipografia; cât representă ea atji, 
oari sunt investirile ulteridre, de cari se 
amintesce prin toți anii ou atâta emfasă; 
în ce stare sunt literele și utensihile tipo
grafice în present, ce va afla în magazin, 
cât represintă valorea lui și oât sunt banii 
gata în oassa tipografiei, precum și dato
riile ei.

La acesta am mai ave de întrebat, de 
ce în raportul II, cinci culegători de litere 
sunt de altă lege? 6re nu sunt orientali, 
oăcî tipografia este cumpărată din banii 
preoților ort. orientali? Nu sunt culegători 
ortodoxi în BuooviDa?

In fine comisiunea ar avă să caute, 
cât s’a incassat pentru luorările eseoutate 
de tipografia archiepiscopesuă dela anul 
1883 Iunie 1 pănă în present, și în ce ra
port stă venitul ou spesele, oa să se vadă, 
ore de lucră ea în plin, ori în vent, și ore 
nu sunt spesele prea mari? In cașul din 
urmă, avem oălugări pe la mănăstiri, oari 
stau de gâba și s’ar pută aplica la tipo- 
grafiă.

0 deosebită atențiune ar trebui să 
aibă comisiunea asupra venitului, oe-l 
aduce „Călindarul*, redigiat de „Academia 
ortodoxă." Acest calendar, oare este cel 
mai scump dintre tote oalendarele din 
lume, adecă 60 cr. esemplarul ou nioi un 
conținut, — aduoe tipografiei un venit 
forte mare. Tot așa șematismul archidie- 
cesan tipărit în limba germană aduce un 
venit destul de mare.

Las’ că șematismul este fdrte mano 
și defectuos, el costă totuși 50 cr. esem
plarul. Șematismul archidieoesan ar trebui 
să conțină, ori de se află în fiă-oare paro- 
chiă o casă parochială și câte fălci de pă
mânt sesiă se află. Pe lângă acestea ar 
trebui să fiă pus numărul parochienilor 
esact, și nu ca pănă acum, unde unii pa- 
roohi dau un număr mai mic din frică să 
nu capete vre-un cooperator, de vor fi 
mai mult de 2000 de suflete.

Și apoi prețul de 50 cr. este esorbi- 
tant, s’ar pută vinde și ou 30 cr. ț)io 30 
cr. esemplarul, căci pe la anul 1848, când 
încă n’aveam tipografiă arohidiecesană, era 
prețul unui șematism 30 cr. și drept probă 
este Nr. 4148 ex. 9/21 Ianuarie 1848, sub
scris de Bendevschi, arohim. In scrisbrea 
acăsta trimâsă protopresviteriei Rădăuțului 
se cjice> că unii preoți au dat peste 30 cr. 
v. a. și de6re-ce un șematism costă 30 cr. 
să se întrebe preoții, oari au plătit peste 
30 cr., 6re n’ar fi bine, oa acest supra să 

se alăture la fondul preoteselor văduve, 
seu să se faoă alt-ceva ?

Pe atunoi se tipăria șematismul în ti
pografiă streină și era tot așa de esact, ca 
și acjl. De ce aeji ’i-s’a urcat prețul?

Din sorisorea aoesta, a cărei copie 
trebuie să fiă în arohiva consistoriului, se 
vede că pe-atunci se stringeau bani pen
tru un fond al preoteselor văduve. Ce s’a fă
cut ou el, oăoi de mult nu s’a aucjifc nimic 
de densul, afară numai că preotesele vă
duve se plătesc din fondul religionar. La 
o altă ocasiune voifl vorbi oeva și despre 
acest fond, și din cari bani se stringea.

Er tuturor, cari vor fi în dubiu des
pre unele și altele vin a-le răspunde cu 
apostolul Paul : ,nu este în ouvent împă
răția lui D-cjeu, ci în putere." O cjio acesta 
luându-le de pe pag. 37 a raportului II, unde 
ou multă emfasă și trufiă să citeză aceste 
cuvinte, voind să se astupe gura criticaștri
lor de tot felul. Și mai departe: „tu ai 
oredință, âr eu am fapte, arată-mi credința 
ta din faptele tale și eu îți voia arăta din 
faptele mele credința mea,“ Ei bine, eu am 
credința, că raportul II este prea plin cu 
naesaotități și am arătat faptele tale, oari 
trebuie încă ciuruite spre-a afla pe deplin 
credința ta.

Călătorescu.

Alegeri în municipii.
(Telegrame particulare ale „Gas. Trans.*)

Blașiu, 15 Noemvre. La alegerea 
membrilor comitatenși, ce s’a ținut 
eri aici, Românii au învins cu dese- 
vîrșire.

Teuș, 5 Noemvre. Ac|i s’a se- 
vîrșit aici alegerea de membri în 
congregațiunea comitatului. Alegă
tori români 117, streini 72. Românii 
au fost bătuți cu 48 voturi de-ale nostre. 
Peirea ta din tine, Israile!

DIVERSE.
Statistica culegătorilor de sdrențe. 

In New-York, fiind deținut un oulegător 
de sdrențe, foile de acolo publică din 
acest incident o interesantă statistioă. Cu
legătorul de sdrențe se plânse la pertrac
tarea finala, că negoțul cu sdrențe merge 
ac}l forte rău, și că aoeia, cari mai de mult 
câștigau pe cji 24 fl. cu adunarea de sdren
țe, adi abia câștigă 2 fl. pe cji. Aci e de 
esemplu femeia Carpio, despre oare ori 
cine scie, că a oâștigat 240,000 fl. cu adu
narea sdrențelor. Acâstă femeiă încă și 
astăcjl se scdlă în tdtă noptea pe la 2 6re 
și adună de pe drum tote sdrențele și ră
mășițele. In New-York este o stradă, nu
mită : Ragpibkersrow, unde locueso aprope 
numai culegători de sdrențe. Bătrâna Car
pio, care are o avere așa de mare, ar pu
tea să loouăscă într’un palat strălucit, dâr 
fiiind ea dedată cu sărăcia și cu simpli
tatea, preferă să locuășcă în o odăiță mică 
și pustiă. Unioul ei fiu, care e de 24 ani, 
merge și el oa să adune scumpeturile stră- 
dei. Sun, un coleg al său, l’a întrebat în 
cjilele acestea, că pentru-oe mai prefereză 
acestă meseriă, ăr Carpio îi răspunse : Adu
narea de sdrențe peste tot nu e o oou- 
pațiune dejositore, și încă astăzi nici nu e 
o ooupațiune așa de rea, cum mulți cred.

Literatură.
A apărut în editura librăriei Carol 

Miiller. lin an de lupta, de A. Vlahuța 248 
pagini prețul Lei 2.50. Apoi din Biblio
teca pentru toți Nr. 22: Xavier de Maistre, 
„Călătoria împrejurul odăei mele* unul din 
opurile cele mai vestite ale literaturei 
francese. Volumul viitor al Bibliotecei pen
tru toți ouprinde: loan Popovicl-Bănățeanu: 
„Din viața meseriașilor*. Novele ale unui 
talentat soriitor bănățean și unul din nu- 
merile oele mai frumose și interesante ale 
Bibliotecei pentru toți.

*
In Institutul de editură Ralian și 

Ignat Samitca din Craiova a apărut o fru- 
mdsă colecțiune de poesii, întitulată: Din. 
anii tineri, de Virgiliu N. Cisman. Prețul 
1 leu 50 b.



GAZETA TRANSILVANIEIPagina 4. Nr. 245—1895

Din inimă este titlul unui nou volum 
de poesii apărut în editura librăriei Carol 
Miiller din Bucurescl. Autor: Radu D. Ro- 
sctti. Tipar frumos, hârtiă de lux, Prețul 
2 lei 50 b. *

Povestiri de Petra-Petrescu â 80 cr. 
francate. De vendare la administrația 
nâstră.

Cursul ia bursa din Viena.
Din 14 Noemvre 1895.

Renta ung. de aur 4°/0 .... 119.50
Renta de oorâne ung. 4% . • • 97.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 4I/2% • 123.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 99.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 119.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 95.75
Bonuri rurale 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.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1006.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 423.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 366.— 
Napoleondori.................................. 9.6072
Mărci imperiale germane . . . 59.07’/2
London vista....................................120.90
Paris vista.................................. 47.97'/2
Rente de corone austr. 4%. . . 99.40
Note italiene.............................. 44.70

Cursul pieței Brașov.
Din 14 Noemvre 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.52 Vend. 9.54 
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50 
Napoleon-d’ori Cump. 9.55 Vend. 9.58 
Galbeni Cnmp. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rasescl Cump. 128.1/, Vend. —.— 
Lire turoesol Cump. 10.78 Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.70 Vend. —.— 
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Annnciuri
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiunî. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădăment, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ors.

Administr. „Gazeta Trans.“

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvanieia 
ă 5 cr. se potâ cumpera în 
librăria Nicola© Ciurcu.

Proprietar: Dr, Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Sregoriu trasor.
•’ n r > ij," î ’

Sz. 6790-1895. tlkvi
Arveresi hirdetmenyi kivonat.

A brassbi kir. torvenyszek, mint tlkvi hatdsâg kozhirre teszi, hogy 
Dau A. Bukura vegrehajtatonak Râcz Iânos vegrehajtăst szenvedO elleni 
320 frt. tâkekoveteles ea jar. irânti vegrehajtâai ugyeben a brassâi kir. 
Wrvânyszek (a zernesti kir. jârâsbirbsâg) teruletân levo Zernest kozseg 
teriileten fekvo zernesti 823 sz. tjkben foglalt, 6526 hrszâmi fekvâre 
121 frt., a zernesti 840 fr. tikben foglalt 6265 lirsz fekvOre 41 frt. 80 
kr. a zernesti 2397 sz. tikben foglalt 6487 hrsz. fekvore 149 fl. 60 kr. 
ban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârverest elrendelte, es 
hogy a fennebb megjeldlt ingatlanok az 1895 evi decembe“ ho 17-ik 
napjăn d e. 9 orakor Zernest kOzseg irodăjâban megtartandd nyilvânos 
ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron albi is eladatni foguak.

Ărverezni szâodekozdk tartoznak az ingatlanok becsârâuak 10°/0-ât 
vagyis 90 frtot keszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-âban jelzett 
ârfolyammal Bzâmitott es az 1881. evi novemberhd 1-en 3333. sz. alatt 
kelt igazâgsugyminiszteri rendelet 8. §-âbau kijelolt dvadekkepes ertek- 

i^papirban a kiktildott kezehez letenni, avagy az 1831: LX. t. cz. 170. §-a 
ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl elOleges elhelyezeserdl kiâlli- 
tott szabâlyszeru elismervânyt âtszolgâltatni.

Brass 6 1895. evi szeptember ho 17-en.
A kir. torvenyszek mint tlkvi hatosâg.

KOVACȘ, 
egyes biro.

Giro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.

1

Telefon 
Nr. 48.

Cec-Conto a 
postă nr.969.

Casa de bancă
Giro-Conto 

Ia banca 

imp. germană.

•Sl

0
Q

I?

i!T

SALVADENT
(Pulvis antisepticus comp. Popini) Medalie de aur. I

Țpjj■
Medalie de aur.

Aprobat de consiliul medical superior civil și de cel militar.

Remediu sigur pentru în
lăturarea durerilor de mă
sele și de dinți stricați, pre
cum și a bolelor de gingii, 
gură și gât, vindecând chiar 
nesuferitul miros de gură ț 
și guturaiul.

Salvadentul se mai pote întrebuința cu succes și în contra scur
gerilor de urechi și de nas, înlocuind nesuferitul „Iodoform" in tote 
ranele și rănirile, ca pansament.

Salvadentul se găsesce în tdte farmaciile și drogheriile din țară, 
precum și la inventator.

Adresa poștală : POPINI, Bucurescl.
DEPOSITE: în Viena la farmacia A. Schmidt, I. Lugeck 3; 

în B.-Pesta la farmacia I. Torok.
futîa GO cr.

Pentru desinfectarea gu- 
rei ca toaletă higie- 
mcă, Salvadentul în- 
locuesce cu folos tote apele 

>;! de gură, topind resturile 
dela mâncare, ce putrezesc 
și infectâză.

Nr. 831,1-6

fi

Sil fi fi 
i fi i

Prafurile-Seidlitz ale lui Moli g
Veritabile numai, deeă, fiăcare eutiă este provenită eu marea de ' O 

aperare a Iui A. Moil și eu subscrierea sa. /Vk
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafuriior-Seidlitz de A. Moli în contra greu- M

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

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. î
Franzbranntwein și sasne a lui

hi Iii nînmnî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
VUIlldDlIU IlUlIldl, plumbul lui A. Moli.

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

Q 
o

c

de gură-SalicyB a loai ifcUL
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

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

Trimiterea jprineipală prin 
Farmacistul A. MOLL,

c. și r. furnisor al curții iinueriale Viena, Tuciilaulieii 9 p
Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursa poștală. O

La deposite să se ceră anumit preparatele prevăzute ctt iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemcn și 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. 38-52. W

JACOB L. ADLER, 
Brasov. Hața mas® 1. ■ SiWiu. 

cumpera și vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cursul cailei cel mai mare — respective cel mai mic; 

rescwnipea’ă fără nici o detragere tot felini de 
cupone;

scpnteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 
o dobândă culantă;

efectueză încassăvi de polițe, asignațn, recipise, pe fote 
piețele Europei, cum și transoceane;

acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede până 
la 90%;

predă asignații pentru ori și care piață comercială internă 
și externă fbrte ieftin , asigoațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără s pese;

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

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5°/o- Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% alQ „Albinei", institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcți aduc 53/4 interese; 

asigură forte ieftin ori și CC losill'i la sorțiri cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

649,24 - 50.
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ABONAMENTE
GAZETA TĂNSILVAl7IEr‘

pe 
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este: 
P entru Austro- Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
unu anu

Pentru .România și străinătate: 
trei luni.............................
șese luni .......... 
unu anu.................................................

3
6

12

fi.
ti.
ti.

âtonamente h numerele ci iah &
Pentra Austro-Ungaria: 

anu.
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate: 
anu. 
șese luni 
trei luni

Pe
Pe
Pe

}

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Duminecă,.

Â

il. -
ti. -

50 cr.

se fa.cu mai ușoru

. . 8
. . 4. 2
și mai

franci, 
franci, 
franci.
repede prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

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

ÂdmimstrațhGwa „Gazetei Transitamei.“

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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