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Contra preponderanței maghiare.
In Viena și în Agram se ridică 

aprâpe în acelaș timp proteste în
focate în contra preponderanței un
guresc! și în contra îngâmfatei po
litice, ce-o urmăresc guvernanții din 
Pesta față cu națiunile nemaghiare 
și cu Austria.

Procesul ce s’a făcut studenți
lor universitari croațl, împlicațî în 
afacerea cu stegul unguresc, s’a ter
minat cu condamnarea a 49 de inși 
la pedepse grele de închisore dela 
6 luni în jos. Cât de mare este ura 
contra Maghiarilor și cât de pro
fundă amărăciunea, ce a cuprins ini- 
mele tinerimei croate din causa aces
tei urmăriri, s’a putut vede din pur
tarea ei în decursul procesului. In- 
tr’atâta au fost spiritele de agitate 
încât n’au cutezat se admită pe acu- 
sați cum se cerea la publicarea sen
tinței, și în cjitia, acâsta au trebuit 
se se ia mesuri estra-ordinare de si
guranță, fiind dislocate în clădirea 
tribunalului doue companii de infan- 
teriă și mare mulțime de polițiști.

Deputatul Bianchini anumit, în 
camera din Viena, acest proces un 
„proces asiatic, ce pune in uimire 
totă lumea civilisată" și a cerut „se 
se pună odată stavilă preponderanței 
maghiare".

Mult mai demonstrativ au for
mulat acbstă pretensiune în camera 
austriacă Lueger cu partisanii săi.

In ședința de Sâmbătă deputatul 
clerical Dipauli și deputatul antise
mit Pattai au lăcut câte o propu
nere de urgență relativ la disolvarea 
consiliului comunal din Viena, prin 
care declară acesta mesură de anti
constituțional și ilegală.

Asupra acestor propuneri s’a 
încins o discusiune lungă și vehe
mentă. Au vorbit mai mulțl miniș
tri și corifei parlamentari aprbpe 

din tbte partidele și în fine luă cu
vântul Dr. Lueger.

Acesta a atacat așa de vehe
ment guvernul și chiar și majorita
tea din parlament, încât președin
tele l’a chiămat de mai multe ori 
Ja ordine.

„D-vostre“, esclamă Lueger, „ve 
arătați așa de slabi și de îngăduitori 
față de Ungaria, încât s’ar pute crede, 
că ne aflăm într’un parlament de 
slugi și de simbriași unguresc!, 6r 
nu într’un parlament de Austriac! 
liberi".

Eară după ce a vorbit în acest 
spirit, Lueger a încheiat vorbirea sa 
cu cuvintele: „Ceea ce au făcut mi
niștrii e aprope de necrezut. Ei vor 
să înfățișeze lucrul așa, ca și când 
aceia, cari s’ar pronunța pentru 
Lueger, ar fi contra împăratului. Eu 
vă spun însă, că poporul nu este 
în contra împăratului din casa ca
tolică de Habsburg-Lotaringia, ci el 
este în contra domnirei Jidovilor 
și a Judeo-Maghiarilor în patria 
nostră".

Cuvintele din urmă au provo
cat o scenă, ce nu s’a mai pomenit 
în camera austriacă. Aplausele de- 
putaților antisemiț! au fost însoțite 
de aplausele frenetice ale galeriei, 
cari au fost așa de sgomotbse și 
așa de îndelungate, încât președin
tele a trebuit să suspendeze ședința 
și a dat ordin se se deșerteze una 
după alta ambele galerii.

Intr’aceea mulțimea de pe strade 
demonstra și încerca să între cu 
forța în parlament.

Aceste sunt simptbme. că se 
pregătesce o mare întbrcere în Aus
tria cu scopul hotărît de-a combate 
preponderanța maghiară. Deja cu
rentul antimaghiar a provocat o sci- 
siune in clubul lui Hohenwart, din 
care au eșit opt clericali, alăturân- 
du-se la protestele antisemite.

Lozinca este de a pune stavilă 
preponderanței jidano-maghiare.

CRONICA POLITICA.
— 6 (18) Noemvre.

In ședința dela 16 c. a camerei aus
triece deputatul Bianchini amintind despre 
procesul studenților croați din Agram, 
4ise că intriga lume civilisată ttebue să se 
uimăsoă de modul asiatic, cum se pertrao- 
tâză aoel proces. Este monarchia habsbur- 
gioă încă un stat de drept? In fine trebue 
pusă stavilă preponderanței Maghiarilor, 
fiise numitul deputat. — Tot în aceeași di 
a vcrbit în camera ungară deputatul Baz- 
mandy asupra cestiunei naționalităților și 
în speoial asupra întâmplărilor mai reoente 
din Agram. El 4*se între altele următorele : 
In Croația se nutresce în mod sistematic 
ura contra Ungariei. Deja în scolă se pro
pune, că stâgul maghiar n’are drept în 
Croația. Trebue să se creeze o situațiane 
clară față cu Croația. Camera să nu ooo- 
lâsoă a-se ooupa cu cestiunea naționalită
ților. El (Pazmandy) voiesoe să trăâsoă in 
pace cu naționalitățile din Ungaria, vrea 
să li-se dea tote drepturile, cari sunt com
patibile cu unitatea statului ungar și cu su
premația seminției maghiarei?.). Plângeri în
dreptățite să fiă resolvate cu dreptate și 
eohitate, agitatorii și ațîțătorii însă, cari 
gravitâză în afară, să fiă pedepsiți fără 
cruțare.

într’un comunicat al ofioidsei „Tester 
Correspondcntz* se die următârele cu privire la 
cestiunea naționalităților: „Partidele oposi- 
ționale de tăte nuanțele se ooupă cu pre
ferință în discursurile lor asupra budgetu
lui ținute în dietă, de demersul guvernului 
față ou naționalitățile. Toți oratorii oposi- 
ți'unei condamnă maniera conoiliantă și 
domolă a guvernului și pretind aplicațiu- 
nea cea mai sevei ă a legilor respective, 
precum și regresiunea cea mai ener
gică a tuturor aspirațiunilor, ce o nutresc 
naționalitățile. Precum aflăm însă, din is- 
vor autentic cabinetul Bânffy n’are inten- 

țiunea de-a devia dela drumul, pe care a 
pornit odată, și că — păzind autoritatea 
statului ungar — va continua de-a dovedi 
față ou naționalitățile o politică conciliantă 
și culantă*.

*
Fusionarea partidului dela 48 cu cel 

indepeudent, după cum se anunță din Bu
dapesta, ar fi deja un fapt împlinit. In con- 
ferența dela 21 c. se va enuncia fusionarea 
cu fracțiunea-Ugron, pe basa programului 
dela 1884. Este însă fdrte probabil, cum 
4ice „Magy. JErt.*, că unii membri din frac- 
țiunea-lusth, vr’o 8—9 deputațl, nu vor 
întră în partidul fusionat, oi vor rămână 
afară de partide. Deputății aceștia sunt 
membri de odinidră ai fracțiunei Botvos.

*

Vineri în 15 c. la 10 6re sera împe- 
rătesa Rusiei a dat nasoere unei prinoese.

*
piarul ofioios engles „ Gazette* publică 

numirea iui Sir Nicola O’Connors oa amba
sador engles în Petersburg.

Asociațiunea transilvană.
Adunarea Despărțământului 1 țBrașav.) 

Brașov, 6 (18) Nov. 1895.
ErI s’a ținut în comuna Feldiora adu

narea generală a despărțământului de aici 
al Asooiațiunei.

Sunt câțiva ani, de când acest des
părțământ, dela care, cu drept cuvânt se 
pote aștepta să fiă de model în tăte 
privințele, a stagnat cu desăvîrșire. La 
adunarea de eri avurăm buouria de-a 
constata, că aoestei durerâse stagnațiunl 
i-s’a pus capăt. Interesul față de Asooia- 
țiune a început să se deștepte, oeea ce s’a 
vădut și la adunarea de eri, deși nu toc
mai în măsura dorită de noi și reclamată 
de împrejurări. Despre decursul serbărei 
comunic următorele amănunte:

Dimineța la 6 ore, când ne darăm 
jos din tren ;la gara din Feldidra, eram 
peste trei-4ecl de persâne, oea mai mare 
parte din Brașov, printre 'cari și oâ- 
teva dâmne și domnișâre. Aoi furăm în-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Larossossinier.
Dapă Stolle.

țFine)

Spre fundul salei atârna o perdea 
azurie.

— „Ingenunchiă, rogă-te lui Allah".
— „Dâr aduoeți-vă aminte, că sunt 

creștin și nu mă pot lăpăda de oredința 
mea".

— „Rogă-te lui Allah", îi strigă din 
nou Capidschibasehi, punându i la gât as
cuțișul pumnalului".

— „Mă rog! — Etă mă rog!" bor- 
borosi Larossossinier, înghețat de spaimă.

— „Mulțămescei de marea îndurare, 
de care te face părtaș!"

— „Da!" murmură profesorul, du- 
pă-oe se plecă în ghenunchl.

După acâsta perdâua azuriă se dete 
la o parte și o ființă feerică, cea mai fru- 
mosă femeia apăru culcată pe perină de 
mătase roșiă închisă, oa și vărsată în gra
ții de iubire. Fața ei era împresura
tă de un păr negru, bogat, ce-i ajungea 
pănă la genunchi. Haina ei străvediă, în
cinsă numai cu o cingătore de mătase, 

lăsa să se vadă prin ea cele mai frumose 
forme. Pieptul ei, jumătate acoperit, stră
lucea ca și zăpada, âr sub genele-i um- 
brose ardeau doi ochi negri, învăpăiațl.

— „Privesce, ferioitule strein al apu
sului" îi 4ise oopilul, ^âtă plăcerile, oe ți-a 
pregătit ție profetul".

Profesorul se uită, dâr din causa mi
opiei sale nu putea să va4& pe „Rosa-roa 
selor".

— „E însă-șl Serenitatea Sa?" în
trebă el.

— „ț>ău! Dă-țl jos caftenul și îm
parte fericirea cu Rosa-roselor",

Abia împlini Larossossinier acâstă 
poruncă, când de-odată Sultana ea și o 
hienă sări din așternutul ei mole.

— „Ce monstru este acesta?" strigă 
ea surprinsă de furiă.

In acel moment două fantome cad 
desperate la piciârele Sultanei. Era neno
rocita Fellach și Fattime, cari duseseră 
buchetul.

— „Grațiă Grația! Un spirit rău s’a 
ascuns sub figura acestui monstru și s’a 
vîrît în locul frumosului tînăr!"

Sultana funosă nu voi însă să audă 
implorarea lor. Ea făcu sămn lui Capid- 
schibasch’, care pe Fellah, legată grămadă 

și pusă într’un sac, o arunoâ în mare, âr 
pe Fattima o spân4urâ. Aoum porunoi Sul
tana să i-se aducă înainte întreg persona
lul baiei. Ea îșl vărsă furia asupra acestor 
nevinovațl, uoi4endu-i cu propia mână.

Acum veni rândul la Larossossinier. 
Nisce semne telegrafice făoute de mâna 
Sultanei în aer, deciseră și sortea lui. Sen
tința era, ca el să fiă despoiat de piele, 
apoi ars pe grătar, âr capul așe4at pe 
zidul Seraiului, ca esemplu tuturor aoe- 
lora, oe nereclamați ar outeza să mai în
tre în harem.

Capidschibasohi dete Negrilor ordini, 
oa unii să ia cuțitele, alții să înroșâsoă 
grătarul.

Larossossinier în ultima-i desperare 
oăuta cu tot focul elocinței sale să abată 
pe Negri dela esecutarea ordinului, dâr nu 
ajută nimic! Pofta lor de sânge avea mai 
multă elooință, deoât tdte cuvintele neno
rocitei victime.

Abia îi făcură însă o mică rană și 
Larossossinier țipa atât de puternic, încât 
lui Capidschibesohi i-se păru acâsta oa ceva 
rar, ce promitea multă distracția. Credând, 
că va face plăcere Sultanei, decă o va în- 
vita să asiste și ea la acestă operațiă, făcu 
deocamdată să înceteze lucrările.

In momentul acesta de orisă, lui La
rossossinier îi plesni prin minte ideea, ca 
să-și mai înoeroe norocul, presentându-se 
ca un trimis interpret al lui Renauard. El 
fu dus din nou înaintea Sultanei.

— Cine ești?" îl întreba ea.
— Un membru al Aoademiei franoese!"
— „De unde?"
— „Din Paris".
— „Cum te-ai întâlnit ou Salem ?“ 
întrebarea acesta îi fu bine-venită

pentru a spune, oă Renauard îl trimise 
pentru a anunța Sultanei, că să nu-1 aș
tepte, deâre-ce pentru moment e împede- 
cat a se presenta prin afaceri de serviciu. 
Intru tâte el se dete ca un bun părinte al 
lui Renauarci; mai începu apoi să măgu- 
lescă pe Sultana prin lăudarea frumseților 
oeresol ale ei și așa-i câștigă bună-voința.

Aoum lucrurile se sohimbară. Sultana 
dete ordin, ca să-1 ospeteze. Nisce baja- 
dere arabe începură să-i eseoute jocul lor 
de nimfe, cântând oântărl arabe. Elasticita
tea, cu oare aceste nimfe ale Seraiului 
esecută în cele mai curiâse forme joourile 
lor bachantile, atât de plăcute Turcilor, e 
de admirat.

Când însă produoțiunea ajunse culmea, 
de-odată se aude o pușcătură și — Sultana 
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tâmpinațl de preotul local Iosif Micu și de 
mai multi fruntași din Feldidra, în a oă- 
rora sooietate merserăm pe jos pănă la 
șcbla românâsoă. La pbrta școlei se afla 
un frumos aro de triumf cu insoripțiunea: 
„Bine ați venit!“. Când ospeții, în frunte 
ou membrii din comitet, ajunseră aici, po
porul adunat la șcâlă spre întâmpinare 
erupse în strigăte de „să trăâscă“, br co
rul plugarilor români din Feldiora salută 
pe ospețl printr’un frumos cântec de bine- 
venire. D 1 paroch al Feldidrei Iosif Micu 
ținu apoi un scurt, dbr bine simțit disours, 
la care răspunse, în cuvinte oăldurose, d-1 
director gimnasial Virgil Onițiu, mulțămind 
în numele membrilor din comitet. Vorbi
rile amândurora fură urmate de animate 
urări de „să trăbsoă“.

Ospeții visitară apoi scola, oare e un 
edificiu de pbtră frumos, ou trei despăr- 
țăminte pentru trei învățători.

Cătră 8 bre urmă serviciul divin, ofi
ciat de d-nii preoți Măgherușanu dela Mă- 
gheruș și Broju dela Dârste. Biserica era 
înțesată de popor și de dspețl, cari toți, câți 
sosiseră pănă în aoel timp, luară parte la 
serviciul divin. Ni-au plăcut mult cântările 
liturgice, esecutate de corul mixt al plu
garilor, oare face mare ondre Românilor 
din Feldidra. Predica ooasională a ținut’o 
d-1 Dr. los. Blaga, membru în comitet, care 
vorbi despre ținta spre desăvârșire a omu
lui și despre iubirea, fără de care nu este 
posibilă o asociare. Urmă servirea paras
tasului și pomenirea răposaților presidențl 
ai Asociațiunei, er la urmă d-1 Axente Se- 
veru făcu apel la popor, oa să ia și el parte 
la adunare.

După serviciul divin poporul se îm
prăștia apoi pe acasă ; membrii comitetului 
și parte mare din dspețl fură invitați la 
dejun de cătră d 1 paroch Micu.

Ședința abia s’a putut înoepe cătră 
drele 12. Sala cea mare dela otelul 
comunal era plină de popor, printre care, 
afară de ospeții din Brașov, mai mulțl 
preoți și învățători de prin comunele ve
cine, câteva domne, domnișore și un nu
măr însămnat de țărance. Autoritatea ad
ministrativă era representată prin d-1 pro- 
topretor Fr. Pildner.

Membrii oomitetului, cari la intrarea 
în sală au fost întimpinațl cu strigări de 
„să trăbscău, s’au presentat toți, afară de 
d-1 director al despărțământului V. Voina, 
oare fiind împedecat, a însărcinat cu con
ducerea adunărei pe d-1 director gimnasial 
și membru în comitet V. Onipw. D-sa des- 
ohise adunarea printr’o frumosă vorbire, în 
oare esplicâ poporului scopul și însămnă- 
tatea Asociațiunei. Se ceti apoi raportul 
comitetului prin d-1 secretar Dr. Ies. Blaga, 
din oare însămnăm următorele:

Pentru a deștepta interesul recerut 
față de Asooiațiune, membrii comitetului 
au hotărît să impartă între sine comunele 
de pe întreg teritoriul despărțământului, 

scăldată în sânge se svîrcolea în patul său 
de roze. Glonțul îi trecuse prin inimă, 
încă o detunătură și Capidschibașchi căiju 
și el mort.

In sală apăru Beiul Abdulach, care 
porunci, oa pe femei să le cose în saci, br 
sclavii să fiă omorițl. O luptă pe morte, pe 
vibță începu între sclavi, femei și maurii 
ohinuitorl: țipete, sânge, omoruri, — un 
adevărat iad de răsbunare.

Intorcându-se spre Larossossinier, 
Beiul : „Giaurul îl țin pe urmă. ’L voiu 
fierbe în oleu și încă la un foc domol11.

Abia rosti însă aceste ouvinte și de
odată se opri surprins: „Pe Profetul! 
strigă el, tu ești Francesul, care ml-a fă
cut odată bine!*

Larossossinier, întrebat, cum de-a 
ajuns aiol, istorisi totul cu de-amăruntul. 
Beiul, reounosoător pentru binefacerea pri
mită, îl liberă, dbr pentru ca în viitor să-și 
perdă pofta de-a mai intra în Serai, po
runci să-i găurbscă amândouă urechile și 
să-i pună clopoțele. Așa s’a și făcut. La- 
oresossinier eși din Serai cu clopoțele la 
urechi.

Toma dela câmp. 

având fiă-oare să mbrgă prin comunele rân
duite conducerei sale și să înființeze agen
turi oomunale ale Asooiațiunei.

S’au înființat în urma acbsta agenturi 
comunale în Bod, Sânpetru, Feldibră, Preș-
mer, Herman, Zizin, Tărlungenl, Măgheruș, 
Rîșnov, Codlea, Dârste, Turcheș, Baclfalău, 
Cernat, Satulung. Total în 16 comune. 
Brașovul s’a împărțit in 5 agenturi: una 
dintre acestea este pentrn Brașov-oe- 
tate, constătătore din d-nii: Gr. Maior, 
N. Ciurcu, Alexă Moldovan și Teod. Spu- 
derca; alta pentru Brașovul-veohiu constă- 
tătore din d-nii : G. Puiu, FI. Șoneriu, 
I. Balea și I. Moldovean. Alte trei agen
turi sunt pentru suburbiul Scheiu.

Unele dintre aceste agenturi au și în
ceput a funcționa, introducând co lectarea 
de taxe anuale de câte 1—10 cr. de fiă- 
care suflet românesc, fără deosebire de sex 
ori etate. In aoest scop li-s’au împărțit unora, 
dintre agenturi nisce condicuțe, cari pe 
pagina primă conțin câteva indicațiunl cu 
privire la drepturile membrilor și la modul 
cum sunt a-se colecta taxele de 1—10 cr. 
S’a distins Agentura din Herman, constătă- 
tbre din d-nii: Al. Dogariu, preot ca pre
ședinte, Ibn Toma înv. oa actuar, Silvestru 
Bârsan și G. Velican ea asesori. Procedura 
aoestei agenturi este în tbte privințele esem- 
plară; în condioă sunt introduse tote sufletele 
din comună, e atât de ooreotă, încât pote 
servi chiar ca o statistică din cele mai esaote. 
S’au colectat aiol, dela 832 suflețe â 1—5 
cr. 9 fl. 68 cr. plus alțl 4 fl. oa taxe 
dela 4 membri cu vot decisiv ai despărță
mântului, — total 13 fl. 68 cr.

Cu aceeași esactitate și oonsoiențio- 
sitate a colectat taxele de membri și Agen
tura din Feldiora, constătătbre din d-nii:
los. Micu, preot oa președinte, Ștefan Taus 
înv. ca actuar, Achim Constandin și I 
Micu asesori. Aici s’au colectat cu adunarea 
taxelor de câte 1 —10 cr. 11 fl. 41 cr., plus 
alțl 12 fl. dela 12 membri ou vot decisiv 
ai despărțământului, — total 23 fl. 41 cr. 
Observăm, că între bravii Români din Fel- 
dibra s’a făcut cu ocasiunea adunărei de 
erl încă și o altă colectă pentru Asocia- 
țiune, deosebită. Ambele oondicuțe, în oarl 
sunt introduși membrii din aceste comune, 
pot servi ca model de esactitate si eon- 
sciențiositate, pentru oeea ce raportul le și 
esprimă speoială reounoscință.

Nu mai puțin consc’ențios a lucrat 
Agentura din Brașov-cetaie și cea din Zizin. 
înregistrarea în condicuțe și aici s’a făcut 
esact, dbr colectarea taxelor pro 1895 înoă 
nu s’a complectat din causă, oă în Zizin 
o parte mare din loouitorl, cari îșl agoni
sesc peste Vară pânea în Româuia, încă nu 
s’au reîntors acasă, br în Brașov-oetate 
agentura s’a oonstituit numai în cjilele din 
urmă. Cu tote astea pănă aoum s’au in- 
cassat și predat oomitetului: din Brașov- 
oetate (unde se află ou domiciliul numai 
vre o 350 suflete românescl) 20 fl. 80 cr., 
ca taxe â 1 —10 cr., er din Zizin, care e 
una din cele mai mici comune de pe teri
toriul despărțământului, s’au colectat dela 
129 suflete 1 fl. 29 cr. plus 1 fl. dela un 
membru cu vot decisiv, — total 2 fl. 29 cr.

Astfel aceste patru Agenturi, oarl sunt 
intre cele mai mici, au oolectat și predat 
oomitetului peste 60 fl.

Tendința oomitetului este de-ocamdată să 
în4estreze comunele ou biblioteol poporale 
bune. Prima bibliotecă, constătătbre din 
cărți alese, legate și așe4ate într’un dulap 
anume făcut, o va primi comuna Feldiora.

Comitetul a luat măsuri pentru ela
borarea unui Regulament, care va cuprinde 
instrucțiuni cu privire la modul de lucrare 
al Agenturilor și la manipularea biblio- 
te celor.

De acest despărțământ se țin, afară 
de orașul Brașov, 24 comune. Membri 
sunt cu totul 65, dintre cari 2 fundatori, 
9 pe vibță, 46 ordinari cu taxe de câte 5 
fl. și 8 ajutători. Pentru adunarea de erl 
s’au mai insinuat ca membri ajutători plă
tind taosa de oâte 5 fl. d-1 I. Iliescu înv. 
în Codlea și biserica română gr. or. din 
Codlea, âr d-nii din Râșnov: I. Teoulescu, 
G. Ilie, I. Oțelea și Andrei Stănioel s’au 
insinuat oa membri ajutători plătind tacse 
de oâte 2 fl. Alțl membri insinuați în șe

dința de erl îi vom aduoe în numărul de 
Duminecă.

Din raportul osssei, cetit prin d-1 se
cretar A. Vlaicu, am aflat, că dela 8 Ia
nuarie pănă la 4 Noemvre o. au intrat 323 
fl. 4 cr., eșirl 220 fl. 60 cr., dintre oarl 
206 fl. s’au trimis la comitetul central. Din 
restul de 102 fl. 44 or. mai sunt a-se tri
mite comitetului oentral 35 fl. ca taxe 
dela 7 membri. Averea despărțământului e 
adecă 67 ti. 44 cr. — mai mult cu 40 or. 
ca în anul precedent.

După cetirea acestor raporturi s’a 
ales o comisiune pentru studiarea rapor
tului oomitetului și alta pentru insorierea 
membrilor, după cari ședința s’a suspendat 
pentru 5 minute.

Asupra celor urmate după redeschi
dere, vom raporta mâne.

Adunarea s’a închis la 3 bre p. m. 
După adunare a urmat banchetul, âr ebra 
ooncertul bine succes al corului plugarilor 
și petrecerea cu dans, oare a fost torte 
animată.

Evenimentele din Orient.
țliarele oficiale turcesol publică chiă- 

marea la arme a mai multor batalione de 
armată din corpurile 4 și 5 de armată și 
delegarea espresă a mai multor generali, 
oarl să ia tote măsurile pentru suprimarea 
mișcărilor revoluționare din provinciile re
voltate.

In provinoiile Zeitun și Marasch Ar
meni răsculațl au atacat satele Terfach și 
Bitsohli, au jefuit, omorîl, și au aprins casele. 
In Hamschi și Arabkir s’au întâmplat nouă 
ciocniri. Locuitorii s’au refugiat, care în- 
cătr’o, și pe acClo înoepe a-se lăți fâmetea. 
Satul musulman Kouxtel a fost aprins de 
insurgenți și a ars de tot, locuitorii parte 
au fost omorîțl, parte s’au refugiat. împre
jurul orașului Alexandretta s’au întâmplat 
mai multe măcelăriri de creștini, și înoă în 
fața armatei turoescl, oare nu outeză să in
tervină.

Hotărîrea puterilor europene de-a 
procede solidar în fața evenimentelor din 
Turcia a produs o adâncă impresiune în 
Zldiz-Kiosk. Ministrul de esterne turcesc 
declara ambasadorilor străini, oă se vor 
lua din partea Turciei tote măsurile nece
sare pentru liniștirea spiritelor. Ministrul 
de resbel desvoltă o mare aotivitate, și re- 
presentanții puterilor străine speră, căi va 
succede a suprima cu ajutorul miliției re
gulate, revoluția.

Flotele puterilor europene s’au con
centrat în marea egeică, și se 41O6> pro
babil vor ocupa Smyrua, Saloniohl, Alexan
dretta și Beirut și vor secuestra venitele 
de vămi ale acestor porturi.

Austro-Ungaria a trimis sub comanda 
contra-admiralului Carol Seemann de Tre- 
nemvart în apele levantine o escadră, con- 
stătătore din vaporele de resbel: „Elisabeta^, 
rTegetthoffJ, „Dunăre11 și „Meteor*. Afară 
de acestea se află staționate vaporele „Se- 
benico* în Smyrna și „Tauris* în Cons- 
tantinopol.

Corespondentul din Roma al diarului 
„Berliner Hageblattu avu o convorbire cu 
ministrul-președinte • italian Crispi asupra 
cestiunei orientale. Crispi declară, oă resol- 
varea paolnică a orisei depinde dela Sul
tanul. Niol o putere nu se gândesce la o 
acțiune isolată; tote voiesc susținerea 
păcei.

țliarul oficios bulgar „Frogris* 4106 
cu privire la o eventuală intervențiune 
a Europei în Turcia, următorele: „Noi Bul
garii trebue să stăm gata, de-a lua parte 
activă la intervențiune, de-orece avem drept 
la o mare parte din Turcia europbnă".

Din Atena se anunță, că Francia și 
Rusia au recomandat guvernului greoesc 
cea mai mare precauțiune și i-au declarat, 
că nu-i sprijinesc dorința de a-se produce 
în apele turcesol o demonstrațiune mari
timă.

Papa a primit alaltăeri în audiență 
pe delegatul apostolic din Armenia, Alt- 
mayer, oare a mers la Roma, oa să rapor- 
tese asupra stărilor din provinoiele arme- 
nescl.

Din Belgrad se anunță, oă ambasa
dorul rusesc din Constantinopol, Nelidoff 
ar fi provocat pe Patriarchul armeneso să 
luore întru aoolo, ca Armenii să înceteze din 
partea lor cu tăie provocațiunile. In cercurile 
diplomatice se discută asupra aoestui fapt, 
și se afirmă, că Rusia nu ar fi mulțămită 
ou îneuroăturile de pe peninsula balcanică.

Dieta ungară.
— Desbaterea budgetului — 

Ședința dela 13 Noemvre.
Vârady Kâroly: Renunță la criticarea 

budgetului în special. Se ooupă însă amă
nunțit cu falsifioarea listelor electorale, lu
cru, ce corăspunde pe deplin intențiunilor 
ministrului-președinte. Ministrul de interne 
a comis o călcare de datoriă prin ordina- 
țiunea sa dată în afacerea pregătirii liste
lor electorale. Vorbitorul arată cu date 
forte clare, în ce chip organele guvernului 
au faleifioat aoeste bste, luând de basă apar- 
ținerea său neaparținerea cutărui alegător 
la partida guvernului. Sunt cercuri electo
rale, unde aoest ne mai pomenit abus s’a 
esercitat c’o uimitore impertinență, așa că 
numărul alegătorilor a soăflut cu câte 100, 
200, 300, 400, pănă chiar la 800 de alegă
tori. Un alt abus nu mai puțin revoltător 
s’a comis prin aoeea, că organele guver
nului au introdus în liste o mulțime de 
persone, cari n’au dreptul de alegere, se 
înțelege, că sub condițiunea de-a vota, pen
tru candidați guvernamentali. Nu primesoe 
budgetul.

Ugron Găbor: Ișl începe discursul 
prin esplioarea parlamentarismului. In state 
cu drepturi cetățenesol lupta vieții parla
mentare pune în fruntea gnvernului pe cei 
mai tari, mai capabili și mai morali. In 
Ungaria aoesta ar fi îndoit necesar, deore- 
ce situația ei diferă mult de a altor state. 
Ungaria nu este nevoită să se apere nu
mai în contra certelor și turburărilor in
terne, contra influenței statelor străine, ci 
și în oontra influenței soților săi aliațl. Un
garia nu trăesce o vibță deosebită, ale că
rei unice direotive sunt legile, cari singure 
arată calea, pe oare ea trebue să purebdă 
și să se conducă. Ungaria trăesce cu Aus
tria într’o oomplicațiune de stat, în urma 
căreia influența austriacă are tot-dbuna te
ren deschis, acest teren ’i se susține și a4l 
în legile ubstre și el se măresce tot mai 
mult prin slăbiciunea guvernelor. Avem un 
guvern din bărbați mediocrii, în fruntea 
căruia stă un om, despre a cărui onesti
tate individuală nimeni nu se pote îudoi, 
dbr care nu e născut pentru guvernare 
atât în virtutea oalifioațiunei, a cercului de 
vedere și a studiilor, cât și din punct de 
vedere al resultatelor, ce a obținut pănă 
acum. Și acest guvern e pus în fruntea 
Ungariei tocmai în nisce momente, când 
suntem în ajunul pactului cu Austria, care 
stabilesce interesele nbstre pe decenii în
tregi.

Oratorul este convins, că ministrul 
președinte posede încrederea tuturor fac
torilor din Austria și din Viena, debrece 
lor le trebue astfel de bărbat în fruntea 
guvernului, oare să facă, ca Ungaria să fiă 
aservită intereselor austriaoe și s’o facă in
capabilă de luptă oontra dorințelor, preten- 
siunilor și atacurilor Austriei.

Guvernele pactului din 67 nu pot apăra 
nici basa acestui paot; oăol ce dovedesc 
evenimentele din Agram, dbcă nu aceea, 
că în Croația se veeteso și propun ou to
tul alte ooncepte despre dreptul public ? Is
toria Ungariei se falsifică în catedre și în 
institute, cari stau sub inspecțiunea guver
nului și a organelor lui. Dbr ore on. ca
meră nu catesce forte adese-orl următorea 
frasă: „Țările Coronei St.-lui Stefan11 ? Ce 
însămnâză acesta, dbcă nu o circumscriere 
a Ungariei, oare cuprinde în sine ideia 
unei federațiunl? Deoă cineva cetesoe tit
lul mai lung al regelui maghiar, află, oă 
el este și Mare-Voevod al Voivodinei ser- 
bescl. Ce oaută în titlul regelui constitu
țional al Ungariei titlul, oare a fost luat 
din epoca absolutismului și al tendințelor 
de-a subjuga și îmbucătăți Ungaria? (Dbr 
în Transilvania ce caută procedura de pressă 
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austriacă de pe timpul absolutismului, ju- 
pâne Ugron? Trad.)

Spune apoi, că un guvern, care nu 
folosesoe instituțiunile țârii pentru intere
sele acesteia, oi esolusiv în interesul par
tidei sale, acela nu pbte aștepta dela opo- 
sițiă să-i voteze budgetul. Un ast-fel de 
budget nu este al statului, al națiunei, ci 
e budgetul unei mari arendășii... Ne pregă
tim de mileniu și fisonomia ferii date in 
•arendă arată, că și esposiția milenară este 
arendată. In comitate avem pe fișpanl ou 
familiile lor, ou coteriile lor. Aceștia sunt 
trimiși, ca să organiseze partidă pentru gu
vern. Fișpanul ia pe rend comunele, caută 
.cine e mai puternic în ele, pândesce, care 
ce interes are, oe vanități oultivă, ca cu 
atât mai ușor să-l pâtă folosi la alegeri ca 
instrument pentru partida guvernului. Se 
plâng apoi aici ou față hipocrită, că aoum 
nici în comitat nu mai este guvernare au- 
tODomă. Cum ar fi, nând ei ou tot feliu 
de venin al corupțiunei au stîrpit tote acele 
elemente și organisme, cari ar fi putut da 
vieța autonomiei municipale ? Principiul: o 
mână spală pe alta, se trage ca un fir roșu 
prin totă țâra, și aoest principiu ar pute 
fi șters numai prin o opiniă publică puter
nică. Dâr este îngrijit, ca o ast fel de opi
niă publică să nu se desvdlte. însăși pressa, 
una dintre garanția constituționalismului, 
este supusă corupțiunei. Cu condee plătite, 
■cu cjiare subvenționate vestesc nu numai 
■de aici din oapitală, ci și din tâte unghiu
rile provinciei gloria guvernului, josnicia 
bărbaților din oposițiă și calomniază și glo
rifică după cum e plata. C’un ast-fel de 
publio esarendat corump opinia publioă a 
țării și fac imposibil, oa vieța constituțio
nală să fiă purificată de mâna tare a opi- 
niunei publice.

Ugron vorbi apoi despre fusiune. 
Decă cei ce vor să susțină pactul vor fu
sions, cum propune Szapâry, atunci trebue 
să fiă îngrijit de un alt guvern și de-o 
altă politică, care să validiteze drepturile 
națiunei garantate în pact. Decă însă aces
ta s’a dovedit imposibil, atunci Apponyi 
și partida lui bine să cumpănescă, că 
.sunt incapabili de guvernare, s’o rupă 
dâră cu baBa dela 67, să se alăture la na
țiune, oare pe umerii ei îi va duce la vio- 
toriă. In fine așterne un proiect de reso- 
luțiune, prin care cere, ca camera să enun
țe, că nu primesoe preliminarul de bud
get pe 1896.

loan Zelenyâk (partida poporală): 
Nu se ooupă mai pe larg cu budgetul, re- 
■flectâză însă la următorea enunoiațiune a 
.comisiunei pentru finanțe: aspirațîunile in
dividuale pe cât se pote să se restrîngă. 
Acâsta, dice vorbitorul, e o espresiune 
compatibilă unei epoce, când guvernarea 
e curat geșeft (Strigăte: Nici un misjgitru 
nu este de față 1 Aduceți un ministru ^Ur
marea soestei politice de geșeft este esplo- 
ntarea țării. Tulumbele lui Tarnoczy se 
impun comunelor, pentru-oă el a confiscat 
drepturile poporului. Nu voteză budgetul 
unui guvern, care tinde la stirpirea parti
dei poporale, care nu face nimic pentru 
înflorirea statului național, și care oste- 
■aesce întru „asuprirea libertății poporului.

Procesul studenților croațl.
Cea din urma și cea mai sgomotosă 

■di de pertractara în procesul studenților 
croațl, acusațl pentru arderea stâgului ma- 
.ghiar, a fost Vinerea trecută, 15 Nov.

Era adunat un mare public ascultă
tor, dintre care majoritatea era represen- 
tată prin dame, și încă prin damele cele 
mai alese din societatea oroată.

Petraotarea sa înoeput cu continuarea 
■vorbirilor de apărare. Președintele aprope 
•In fiă-care moment întrerupea pe vorbitor, 
cu observarea, că prea mult politisăeă. Pe 
unul dintre ei, pe Dr. Potocsy, îl pedepsi 
președintele cu 20, fl. dedrece nu voi să se 
supună poruncilor acestuia.

Procurorul Kraljevitâ în replică negă, 
■că incidentul eu stegul ar fi avut caracter 
politio, căci atunci s’ar fi arangiat în alt 
■mod demonstrațiunile. AccentuezăcăMaghia- 
irilor trebue să li-se dea satisfacțiune pen

tru ofensa suferită. ț)ioe, că îl dore, că 
studenții croațl n’au mers la Budapesta, 
când i-au invitat colegii maghiari.

La cuvintele din urmă ale procuro
rului toți acusații săriră de pe banoe, în
cepură a fluera și a striga: „Cu trădători 
și cu denunciațî nu stăm de vorbă!* Urmă 
apoi un sgomot atât de mare, încât pro
curorul nu-șl mai putu continua vorbirea. 
Președintele ordonă gendarmilor să con
ducă afară pe unul dintre studențl, oare 
făcea mai mare sgomot. Atunol se născu 
un vifor nespus. Tribunalul se retrase, și 
după o sourtă consultare hotărî, ca toți stu
denții acusați să fiă eschișî, dela continuarea 
pertractărei și să fiă sooșl din sală.

Când apoi președintele provoca pe 
apărătorul Derencuă să-și începă vorbirea 
la care se insinuase, apărătorul Afaswra 
protestă contra celor intemplate, și însoțit de 
alți trei apărători părăsi sala. Președintele 
îșl reservâ dreptul, ca pentra aoâsta să 
aduoă asupra lor sentință judeoătorâscă.

Pertractarea se fini la 2 oră d. a.
Alaltăeri, Sâmbătă, la 2 bre d. 

a. tribunalul pronunță următorea 
sentință : Fatru dintre acusați sunt achi
tați, ceilalți 49 inse sunt declarați vino- 
vați. Acusaților nu li-se permite să 
fiă de față la pronunțarea sentinței. 
Prim-acusatul Rădici e osândit la 6 
luni temniță grea, Borwald, Balasko, și 
Vidricl la câte 5 luni, Ivan și Vladimir 
Frank la câte 4 luni, toți ceilalți la câte 
3 și 2 luni temniță grea. Studenții 
sunt osândiți și la purtarea spese- 
lor procesuale.

Cu osasiunea publicărei sentin
ței, s’au luat mesurl estra-ordinare 
de asigurare. Doue companii de milițiă 
au fost dislocate în edificiul tribu
nalului, și întreg aparatul de polițiă 
stetea gata pentru ori-ce eventua
litate.

Ifela curtea română. Alaltăeri s’au 
împlinit 27 de ani dela căsătoria M. Sale 
Regelui cu M. Sa Regina. Numerose tele
grame de felicitări au fost trimise din tbtă 
țâra la Sinaia.

—o—
Principesa Chica, soția ambasadoru

lui român din Viena, după cum anunță 
fiarele de acolo, călărind Vinerea trecută 
printr’o aleă de a orașului, calul se spăriâ 
și princesa căcju de pe cal. Rămânând însă 
acățată de tarniță, calul o tîri după siue 
câte-va secunde, și numai cu mare greu o 
putură mântui câțl-va omeni, oarl fiind in 
apropiare îi săriră într’ajutor. Princesa a 
suferit din norooire numai contusiunl mai 
ușore.

— o—
Nou director al spitalului de ochi 

din Brașov. Directorul de pănă acum al 
spitalului de ochi din loo, d-1 Dr. Iosif 
Frabritius sl-a cerut.dela ministrul de in
terne dimisionarea din acest post, care i-sa 
și înouviințat pe lângă recunoscință pentru 
serviciile sale zelose în timp de 24 ani, 
cât a stat în fruntea spitalului. Următor 
al neobositului doctor la spitalul din loc a 
fost numit d-1 Dr. Augustin Fabritius.

—o —
Alegere de notar. Ni-se scrie din 

Bihor : După mortea nu de mult întâm
plată a neoșului Ungur Neubauer Ștefan 
fost uotar în Curățele, s’a ținut în acâstă 
comună (Curățele) în 28 Octomvre a. c. 
alegere de notar. De acest notariat se țin 6 
comune curat românescl ou o poporațiune de 
mai bine de 3330 suflete, între cari afară 
de lipitorile satului, nu se află nici un su
flet străin. Au oonourat doi Români și un 
□ ugur ; unul dintre Români n’a fost can
didat, celalalt a fost silit a-’șl retrage pe
tiția pentru-că așa au pretins „interesele 
patriei" și ăst mod fu ales Ungurul Biro 
Adam. — meritul solgăbirălui Ales. Beli- 
czey. — y.

—O —
Condamnarea unui deputat german. 

D-1 Liebknecht, deputat german, șeful so

cialiștilor, a fost condamnat la 4 luni de 
închisâre pentru lesa-majestate, comisă în 
discursul său de deschidere a ultimului 
congres socialist la Breslau.

—o—
Reuniunea de patinat din Brașov. 

In adunarea generală a reuniunei de pati
nat din loc, ținută Joia trecută, s’a hotă- 
rît să se susțină prețurile din anul trecut, 
sperându-se la un deosebit sprijin din par
tea publicului. Biletele pentru sesonul de 
ernă se pot căpăta de astăcjl în oolo, dela 
controlorul reuniunei în noul edificiu al reu- 
niunei, ridioat în promenada de sus. Bilete 
pentru membri său abonențl costă 3 fl. 
Membri noi, anunțați prin dre-care mem
bru vechiu, plătesc încă o taxă de înscriere 
de 2 fl., âr abonenții, numai de 1 fl. Abo- 
nenții din anul trecut se fac atențl, că 
după 5 Deoemvre o. trebue să plătâsca și 
o taxă de întârdiare de 50 cr. Biletele pen
tru copii sub 15 ani oostă 2 fl., pentru 
copii membrilor 1 fl., âr pentru streini 1 
fl. 50, aoeste din urmă însă au valorea nu
mai timp de 14 cjile. Cu deosebire se re
comandă bilete pentru privitori cu 1 fl. 50 
cr., cari îndreptățesc la petreoere în șalele • în- 
oălcjite, la ascultarea musicei și la partici
parea la tote festivitățile.

— o —
Cultura tutunului în România. Di

recțiunea Monopolurilor statului român face 
cunoscut, că pentru anul 1896 admite ase 
face pe oomptul regiei, cultură de tutun 
pe o întindere de 6000 hectare. Prețurile 
cu care regia va plăti tutunurile indigene 
din recolta anului 1896 sunt publicate în 
avis oficial.

România agricolă.
X. 'ț'eraiiii și terlașii.

Țăranii la noi se împart după 
modul lor de câștig și starea mate
rială în țărani fruntași cu posițiune 
materială independentă, mijloceșl și 
codași, lucrători la proprietate. In 
serviciile și la munca proprietății 
— la proprietar seu arendaș — gă
sesc! numai pe cei seracl, ori scă-' 
pătați prin a lor vină, sâu un acci
dent ore-care; nu tineretul — flăcăii 
și fetele din sat, — cari se mârgă 
la proprietar, să-și facă acolo edu- 
cațiunea în gospodăria mare și sis
tematică, și se-șl agonisescă ceva 
capital pănă se căsătoresc și-’și pot 
întemeia un menagiu și economiă 
propriă. Nu, nimic din tote aceste, 
ci aci îi găsesc! pe toți, se cțice, 
dela Vlădică și pănă la opincă, dela 
preot și primar pănă la cel din ur
mă locuitor din sat, lucrând la pro
prietate și făcend clacă, dând dijmă 
etc., căci decă nu pentru alte, cel 
puțin vitele au trebuit se le învoescă 
la pășune la arendaș și proprietar. 
Ne-avend nici unul din ei păment 
suficient de cultură, trebues să ia 
și păment de cultură în parte dela 
arendaș, și se-i dea cât cere el.

Invoelile ce le-am găsit pentru 
păment pe diferite moșii sunt: din 
3:1, 5:2, 1:1, apoi reșfeturile: la câte 
4 pogone luate în dijmă, țăranul să 
facă un pogon pe sema proprietății 
dat gata, apoi 1, 2—3 4^e cu ca
rul, un transport de producte pănă 
la gară or! schela cea mai de-aprope, 
care varieză între 20—50 klm. dis
tanță.

Invoelile pentru vite sunt între 
10—15—20 lei pentru vita mare, și 
2—5 lei de bie dela St. George pănă 
la St. Dumitru, er după St. Dumitru și 
păn’ la St. George trebuesc făcute 
alte învoiri. Afară de aceste mai 
vine după părechia de boi anumită 
cantitate de muncă — trasporturi 
apoi obicinuitele plocone: atâtea 
ouă, pui de găină; unt, limba por
cului etc. La alții mai vin cțile de 
clacă pentru adăpătore și adăpatul 
vitelor, pentru trecerea pe moșiă etc.

Când munca se face în ban! — 
alte sunt prețurile învoite mai îna-1 

inte din iernă, seu pentru datorii, 
și altele sunt prețurile curente, ce 
se plătesc comptant, îndată după 
munca făcută. De prețurile curente 
beneficiază mai mult lucrătorii am
bulanți streini, decât cei stabili pe 
moșiă; aceștia lucrăză mai mult pen
tru stingerea datoriilor vechi, cari 
se transmit din an în an, său pen
tru de a-le hranei pentru ei și pen
tru vite, ce au luat în decursul er- 
nei etc.

(Va urma.)

Tel®. specială a „Gaz. TraT
Năseud, 18 Noemvre. La alegeri 

partidul național a suferit înfrângere pe 
tote terenele.

Scirl telegrafice.
Constantinopol, 18 Noemvre. Mo- 

bilisare se face pretutindeni cu în
cetul. Se crede, că guvernul turcesc 
se va sforța a suprima răscbla în 
Armenia.

Sofia, 18 Noemvre. Princesa o 
născut un prinț, căruia i-se va da 
numele Ciril. Bucuriă mare.

ehvebse.
Un obiect interesant. Nu de mult se 

făcu de vândare în Roma vestmântul, pe 
care l’a purtat fiica regelui Francisc I, în 
acea cp oând a însoțit ea pe împăratuț 
frances Napoleon 1, la altar. Seu mai bine 
dis, vorba este aci numai despre „rochia11 
miresei, căci talia s’a perdut. Rochia este 
de „tull“ alb și cusută cu flori albe de 
mătase și e un cap-de-operă a unei cusă
turi artificiale. Acâstă haină a avut o sdrte 
eatraordinară. Maria Louisa o dărui garde 
damei sale în Parma, Theresia Congieri. 
Acâsta o făou dar madonei de Castelgnelfo, 
într’un sătuleț la Fontevivo în Parma ca 
mulțămită pentru însănătoșarea sa din un 
morb greu. In biserica acâsta haina numai 
la festivități mari se putea vedâ, ca așter
nut pe masa altarului sâu ca îmbrăcământ 
pe statua Madonei. Cierului din Castelg
nelfo ’i s’au făcut mai de multe-orl mari 
oferte în bani, și totuși el numai atunci 
s’a despărțit de acâstă proprietate scumpă, 
când fiind într’o crisă mare de bani în anul 
1888, se oferi o oumpărătore în persâna 
unei contese din Italia- Acâstă contesă este 
persona, care după oe 7 ani s’a bucurat 
de proprietatea ei, acum voiesce să vândă 
vestmântul. Museul austriac pentru artă și 
industriă, care a fost însciințat din Roma 
despre împrejurarea, că vestmântul e de 
vândut, s’a hotărît că, după-ce vestmântul 
a fost esaminat despre frumseța sa, să fiă 
pus în o esposițiă de obiecte istorice, oe 
va fi la începutul anului viitor în Viena.

Literatura.
A apărut în editura librăriei Carol 

Mfiller. Tjn an de luptă, 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 cuprinde: loan Popovicl-Bănățeanu: 
„Din viața meseriașilor11. Novele ale unui 
talentat scriitor bănățean și unul din nu- 
merile cele mai frumose și interesante ale 
Bibliotecei pentru toți.*

In Institutul de editură Ralian și 
Ignat Samitca din Craiova a apărut o fru- 
mosă colecțiune de poesii, întitulată: Din 
anii tineri, de Virgiliu N. Cisman. Prețul 
1 leu 50 b. *

In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra
șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte fârte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vândare la tipografia A. 
Mureșianu“ în Brașov, și la librăria d-lui 
Nioolae Ciurcu, Brașov.

Proprietar: Mu*. Aurei ^flure^iasaiu.
Redactor responsabil: Gregoriu ^Sai®r.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 16 Noemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 120.95
Renta de oordne ung. 4% . • • 98.05
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4%% • 123.—
Impr, căii. fer. ung. în argint 4l/2% 100.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 119.50
Bonuri rurale ungare 4% • • • 96.50
Bonuri rurale oroate-slavone. . • —
Imprum. ung. cu premii .... 153.—
Lo8url pentru reg. Tisei și Segedin. 140.—
Renta de hârtie austr................... 99 15
Renta de argint austr.................... 99 40
Renta de aur austr........................ 120.55
LosurI din 1860 ......................... 149.75
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1018.-
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 437.75
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 374.-
Napoleondorî.................................. 9.61
Mărci imperiale germane . . . 58.95
London vista............................. 120.75
Paris vista.................................. 47.92%
Rente de oordne austr. 4%. • • 100.45
Note italiene.................................. 44.70

Cursul pieței Brașov.
Din 16 Noemvre 1895.

Banonote rom. Cump. 9.52 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump, 9.58 Vend. 9.61
Galbeni Comp. 5.65 Vend, 5.70
Rable rusescl Cump. 128. */2 Vend.
Lire turcesol Cump. 10.78 Vend. —.—
Mărci germane Cump. 58.70 Vend.
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

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

Nr. 14513—1895.

Concurs.
Se escrie concurs asupra urmă- 

tdrelor posturi, cari au de a-se ocupa 
la acest magistrat cu 1 Ianuarie 
1896, și anume:

1) Postul de concipist 600 fi. 
salariu și 100 fl. bani de locuință, 
anualminte;

2) Eventualminte postul de prac
ticant de concept: 500 fl salariu și 
100 fl. bani de locuință, anual- 
minte;

3) Postul unui protocolist la 
protocolul de exhibite 500 fl. salariu 
și 100 fl. bani de locuință, anual- 
minte;

4) Postul unui cancelist: 500 fl. 
salariu și 100 fl. bani de locuință, 
anualminte.

Reflectanțî asupra postului de 
concipist și al acelui al practican
tului în concept au se documenteze 
absolvarea studiilor juridice cu obli- 
gamentul, ca în decursul unui an 
se documenteze tot-odată, că au de
pus cu succes examenul de stat po
litic. Reflectanții asupra postului 
de protocolist, precum și aceia asu
pra postului de cancelist au de a-șl 
documenta purtarea lor morală ne
pătată, studiile și cunbscerea acelor 
3 limbi ale patriei, în special însă 
a limbei germane și maghiare în 
vorbire și scris.

Petițiunile sunt de a-se ascerne 
acestui magistrat pănă în 2 De- 
cemvre a. c. la 12 6re la prânz.

Brașov, 11 Noemvre 1895. 
837,1—3 Magistratul orășenesc.

Sz. 3703-1895 szlgb.

Orvosi pâlyâzat.
A torcsvâri jârâsban rendszeresitett kOrorvoai âllomâs betOltesdre 

ezennel pâlyâzat hirdettetik kovetkezO javadalmak mellett.
1. Evi 600 frt. fizetes;
2. Evi 200 frt. utiătalâny;
3. Ingyeu lakâs a torcsvâri egyesitett kOzsegek kozponti âpuleteibenț
4. Hat (6) 01 tiizifa a torcsvâri kOzsegtOl;
5. Minden orvosi consultaciokert az orvosi irodâban legalâbb 50 kr. 

dij; kulsO lâtogatâsokert a fuvarozâs mellett minden fel napra 1 frt, 
dij, egesz napon pedig 2 frt. az illetO betegektol; a szegenyek szâmăra 
ezen dijaknak fele az illetO kozseg rovatal;

6. A kozigazgatâsi vagy birbsâgi hatOsâgoktOl kapott kikuldete- 
sekert torvenyszabtai dijak;

7. Mig Torcsvâron rendszeresitett gyâgyszertâr nem letezik, a kOr- 
orvos hâzi patikât tart;

8. Minthogy a kororvos a netân szuksegesnek mutatkozO korhâzat 
az evrol evre meg inkâbb szaparodO torcsvâri climâticus fiirdOk, keze- 
lâsevel illetOleg felugyeletevel, lesz megbizva, ezekkel kapcsolatos or
vosi jovedelmek annak mfikodesenek eredmenyetol szâmithatdk.

Felhivatnak pâlyâzni kivând orvos urak, hogy szabâlyszeriien fel
szerelt folyamodvânyaikat folyd evi December ho 1-ig nyujtsâk be a 
torcsvâri fOszolgabirOhoz (u. p. Torcsvâr).

Pâlyâzoknak bebizonyitania kell, hogy a român nyelvet tokeletesen 
birjâk.

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

Torcsvârtt, 1895. evi November ho 1-en.

828,3—3

A jârâsi foszolgabiro:
Mr. B e n e <1 e k,

foszolgabiro.

Antreprise de pompe funebre
ZE. Tutsek.

Sz. 4122—1895 szlgb.

Pâlyăzatî hird.etm.eny.
Fogaras vârmegve torcsvâri jârâshoz bekebelezet Simon, Alsb 

Moecs, Felsă-Moecs, Fundata, Sirnea, Peștera âs Măgură kCzsegekbOl 
âllo FelsO-Torcsvâri korjegyzoseg elnevezes alatt s Torcsvârtt a koz- 
ponti epuletben vald szekhelyel elhalâlozâs folytân uresedâsbe jott kOr- 
jegyzOi âllomâs betoltesere ezennel pâlyâzat kiiratik.

Felhivatnak tehât mind azok, kik ezen evi 400 frt. pânzbeni 
fizetes, szabad lakâs a kOzponti epuletben, 92 frt. utazâsi es 116 frt. 
irodai âtalânynyal, 5614 lelek szâmu nepessegtol, a szabâlyrendelet 
szerinti mellek jOvedelemmel es az âllami anyakOnyvek vezetâseert evi 
60 frt. tiszteletdijjal javadalmazott âilomâst elnyerni ohajtjâk, hogy az 
1883. evi 11. cz. 6. §-ban kOrulirt kellekeket igazolb okmânyokkal felszerelt 
pâlyâzati folyamodvânyaikat iolyd evi Deczember ho l-SO napjâig bezârolag 
annâl s inkâbb adjâk be, mivel a kesObben erkezO kervenyek figye- 
lembe vetettni nem fognak. A român nyelvnek alapos tudâsa okvetetien 
sziikseges es azt okmânyokkal igazolandO.

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

Torcsvârtt, 1895. evi November h6 1-en.
A jârâsi foszolgabîro:

Jir. B c n e (I e k,
8329,-3 foszolgabîro.

BSi-asovft, Strada Porții JVr. I. Colțul! ii Terguli» boitorii.

Recomandă on. publică la cașuri de mdrte, așetțămentulu 
seu de înmormântare bogată asortată in cari tote obiectele, 
atâtu-sortele mai de rendu, câtă și cele mai fine, se potă 
căpăta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou (ie sicriuri de Ilietalu ce se 
potă închide hermetică, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturoru sici'iurîloru de klimiî, 
de metalu și imitațiuni de metalu și de lemnu de stejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plantîci cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, cară funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și ună cară funebru ve- 
netu pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută promptă și ieftină, iau 
asupră-mî și transporturi de morti m" străinătate.

In fine recomandă și biroulă meu mijlocitoră procedândă 
cu cunoscuta’mi soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. Tutsek.

Sosirea si jlecarea tronurilor în Brasar.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta 11 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 dre 20 m. după amedl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: — 6re — minute s6ra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 6re 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 dre — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul de pers.: 8 dre 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

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

*) Acest tren circuleză numai

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 dre 8 min. dimindța. 
Trenul accel.; 2 dre 45 min. după am. 
Trenul de persone: 7 dre 43 min. sera. 
Tr. accelerat: — 6re — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 dre 55 min. dimin. 
Tr. accelerat; — dre — m. dimin.
Trenul mixt: 11 dre înainte de amedl. 
Trenul accel.: 2 dre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimindța.

„ „ 4 55 m, după am.
Trenul mixt: 0 dre — min. sera.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorlieiu.
Trenul de persdne: 3 dre 1 după am. 
Trenul mixt: 8 dre 50 minute dimin. 
Trenul de pers.: 5 dre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*) 
Trenul de persdne 6 dre 40 min. sera.

Joia, Dumineca și la sărbători.

ABONAMENTE
GAZETA T AHSILVAHIEI“

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
unu anii

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

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

ti

X

Pe
Pe
Pe

Abonamente la numerele cu data de
Pentru Austro-Ungaria:

ană......................................................
șese luni.................... ....
trei luni............................................

Pentru România și strâinâtate:
ană.
șese luni
trei luni

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr.
fr.
fr.

f»

Duminecă,
2
1

fl. -
11. -

50 cr.

Pe
Pe
Pe 

Abonamentele se facă mai ușoru și mai
mandate poștale,

Âdmmîstrațmnea „Gazetei Transilvaniei."

8 franci, 
franci, 
franci.
repede

. 4 
. 2

prin

X 
X
X

X 
X 
X
X

X
4
X
^XXXXXXXXXXXMOOXMXXXXXXXXXXXXX^^

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


