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Scrisori nafranoate nu se 

primesc. — Manuscripte nu se 
ze trimet,

INSERATE se primesc la Adml- 
nlstrafluno în Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri de anunaluri: 

în Viena: 2tf« 2fctHrid>
Schatek, Rudolf Xossb, 2. Oppsliks 
Nachfolger; Anton Oppoltk, J. 
Dantubcr, în Budapesta: 2. 7. 
Goldbergerg, Eckstein Bemai: în 
Bucuresci: Agence Havas. Suc- 
cursale de Boumanie; în Ham
burg: Karoiyi & Ltebtnann.

Prețui Inaarțlunllor: o seria 
garmond pe e ool6nă 6 or. și 
BOor. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifa și învoiala.

Beolame pe pagina a 3-a o 
■eriă 10 cr. său 90 bani.

„Gazeta11 iese în fiă-care {i.
Abonamente pentru Austro-Ungarle: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneoă 2 fi. pe auu

Peiliu România si străinătate:
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frsnol.

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din întru și din otară 

și la ddL colectori.
l^nanatnl peatru Brasov 

administratiunea. piața mare, 
Târgul Inului Nr. 80 etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe saga 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. fiu or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 0 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Un esemplar 6 cr. v. a. 
rău 15 bani. Atât abonamen
tele oftt și inserțiunile «unt 

a se plăti înainte.

Nr. 243. Brașov, Mercur!, 8 (20) Noemvre 1895.

Din causa sfintei sărbători de mâne diarul 
nn va apără pănă Joi săra.

Conciliațîune guvernamentală.
Una din armele, cu cari oposi

ția maghiară combate guvernul ac
tual împutându-i, că nu e destul de 
prevăzător și național, este și ccs- 
tinnea naționalităților, ba acum a 
ajuns, ca acăstă cestiune după pro
pria mărturisire a corifeilor parla
mentari unguri se fia declarată în
tre tdte ca cea mai însemnată.

Și întru adevăr, în rendul acesta 
s’a vorbit mult în decursul desba- 
terii budgetare despre naționalități 
și politica, ce o urmăresce cabinetul 
Banffy față cu ele.

Se înțelege, că Apponyi, Ugron 
etc. nu-s nici decum mulțămițl cu 
modul cum procede guvernul. Nu le 
place mai ales, că după părerea lor 
Banffy desfășură prea pnțină ener- 
giă și rigăre atât față cu naționa
litățile din Ungaria și Transilvania, 
cât și față cu Croații.

N’are plan și program cum se 
cade, Zic ei, n’are nici vaZa cuve
nită de a se impune cu putere ire- 
sistibilă în sus și în jos și a validita 
astfel interesele maghiarismului și 
ale „statului național maghiar1*.

Ceea ce e mai ciudat, oposițio- 
nalii aduc pe Banffy în prepus, că 
ar fi prea conciliant cu naționalită
țile. De așa ceva de sigur că nu a 
visat nici-odată faimosul pașă ad
ministrativ de odinioră. El, care pe 
atunci trecea ca cel mai crâncen 
adversar a tot ce nu era maghiar 
se fi devenit în adevăr de-odată 
omul cel domol și îngăduitor, de 
care vorbesc șoviniștii dinoposițiă?

Așa ceva nu vor crede nici opo- 
siționalii, dâr mai puțin Banffy în
suși. Insă, ce să-i faci, politica își 
are și ea caprițiile ei și acum suflă 
vântul de sus pentru așa Zisa pro- 
cedere fermă și conciliantă.

Păte că nu puțin a contribuit 

la acâsta și constelațiunea din afară 
a căreia arătător indică posibilitatea 
unui apropiat răsboiu.

Destul, că guvernul Banffy, pe 
urma învinuirilor oposiției, se crede 
grâznic de „conciliant și culant “ 
în cestiunea naționalităților, mai ales 
de când cu grațiarea celor întemni
țați pentru Memorand.

Ba mai mult, guvernul se fă- 
lesce prin foile sale oficidse, că nu 
se va abate dela cărarea, pe care a 
pornit, ci va continua a fi preveni
tor, conciliant și culant cu naționa
litățile, păzind autoritatea statulu- 
ungar.

Stai să îngheți văZend cuteza- 
rea și nerușinarea, cu care în sfe
rele guvernului ca și în ale oposi
ției se trateză acâstă cestiune în 
adevăr vitală pentru țâră. Cum unii 
se tânguesc, că au tăcut o mare 
greșâlă la 1868 aducând legea de 
naționalitate, cum alții cer estermi- 
narea cu fier și cu foc a agitatorilor 
naționaliști, cum în fine cabinetul 
Banffy se laudă, că e „conciliant și 
culant11, pentru-că nu ne tâcă în cap.

Noi nu vedem absolut nimic 
din acesta presupusă „conciliațiunea, 
dâcă nu cumva se va declara și mă
sura luată pentru anihilarea scâle- 
lor române grănițerescl, ca un act 
de cea mai înaltă conciliațiune gu
vernamentală maghiară.

Stări desolate în Ungaria.
Organul Cehilor bătrâni, „Poli- 

tik“ din Praga, publică în numărul 
seu dela 17 c. un articol de fond 
în care se ocupă cu stările triste și 
destrăbălate ce domnesc de present 
în Ungaria. Eată pe scurt ce Zice 
numitul 4iar:

Este o iconă forte tristă, pe care o 
oferă oposifiunea ungară asupra stărilor 
dinoolo de Leitha. Ddcă Ziarsl® slave seu 
românești se plâng asupra raporturilor din 
Ungaria, pressa maghiară si amică Maghia
rilor îndată se grăbesce a afirma, că tdte 

acestea sunt minoiunl, și că aci vorbesce 
ura de rassă. Acum însă când vorbesc asu
pra aoestor stări și când ridică cele mai 
grele plângeri contra guvernului bărbați 
dela rdtă (?) Maghiari, oa Apponyi, Horanszky, 
Makfalvay și Ugron, pe aceștia pressa nu-i 
pdte învinovăți cu ură de rassă. Și aoeștl 
bărbați condamnă în cel mai acut mod 
stările oe domnesc în patria lor, se plâng 
amarnic, că întreg organismul țârei e pu
tred, și arunoă în fața celor dela putere 
învinuirile, că violența și corupțiunea le ser- 
servesc ca maxime.

La plângerile representanților popo- 
relor nemaghiare din Ungaria asupra asu
pririlor, oe Je îndură, să dă răspunsul ste
reotip : „VenițI în cameră și espunețl aoolo 
plângerile v6stre“. Dâr este peste tot po
sibil a ajunge în cameră ? „In tot locul se 
fac abusurIM, dice deput. Makfalvay în vor
birea sa dela 7 c, „ddr nioăirl ca la noi. 
Sciința falsificarei voinței poporului și-a ajuns 
la noi cel mai înalt grad de perfecțiune11. Și 
același deputat declară, că Ungaria pdte 
servi oa o țdră-model cu privire la abusurl 
electorale, mituiri, presiuni și terorisărî.

Der nu numai asupra aoestor abusuri 
se plânge oposiția, ci afirmă, că întrdga so
cietate maghiară e coruptă. Fiă-oare tinde 
numai la înavuțire. Apponyi în vorbirea sa 
dela Cașovia provocă tdte elementele in
dependente din Ungaria la luptă contra gu
vernului, care pentru de a-se țină la pu
tere, a vândut tdte bunurile oele mai scumpe 
ale patriei și a nutrit pe tote terenele numai 
corupțiunea, oare infectdză vidța publioă, și 
duce țdra la peire. Organul contelui Ap
ponyi constată, oă Ungaria a ajuns acolo, 
unde se înoepe anarchia,politică și morală.

Intr’un punct însă se unesc partidul 
guvernamental și oposiția: adecă în asu
prirea naționalităților nemaghiare. Apponyi 
afirmă dealtmintrelea, oă cestiunea naționa
lităților, în modul slăbănog, cum e tractată 
din partea guvernului, este un spin în car
nea viuă a națiunei; însă în fond în vor
birea lui din Cașovia nu le spune niol el 
alt-ceva naționalităților, decât ce le spune 
acestora și partidul liberal. Pe frase fru- 
mose pe lângă o tractare brutală au fost îm
părtășite naționalitățile din partea tuturor 

guvernelor de pănă acum, și sub un cabi
net Apponyi cu greu le-ar merge mai bine. 
Naționalitățile nemaghiare, preoum mai 
înainte, așa și acum rămân avisate la pute
rile lor proprii. Congresul ținut în August 
o. a fost un pas 'mult-promițător; au tre
cut însă trei luni și nu se observă nici un 
efect practio. Să fiă dre oomitetul, ales 
atunci, în tăcere cu atât mai activ?

Asociațiunea transilvană.
Adunarea Bespărțămentului 1 (Brașav.)

Brașov, 6 (18) Nov. 1895.
Raportez astădl despre partea a dona 

a ședinței.
După o pausă de câte-va minute, ur- 

mdză raportul comisiunei însăroinate cu 
esaminarea raportului comitetului, cetit 
prin d-1 profesor Nic. Popea, ca raportor. 
Comisiunea constată, că raportul cassei s’a 
aflat în ordine și face între altele propu
nerea, oa adunarea să-șl esprime bucuria, 
că s’a născut o nouă vieță în sînul reu
niune!. Față de Agenturile comunelor Her
man, Feldidra, Zizin și Brașov-oetate, oarl 
deja și-au înoeput activ'tatea, comisiunea 
propune, oa adunarea să-și esprime reou- 
noscința sa, în deosebi însă față de Agen
turile din Herman și Feldidra, cari au lu
crat în mod esemplar. In fine comisiunea 
esprimă dorința, oa pe cât se pdte să se 
îmulțescă biblioteoele din comune și la 
fiă-oare adunare generală comitetul să con
tinue în stăruința, de-a se țină prelegeri 
poporale și disertațiunl din sfera ooupa- 
țiunilor poporului.

In legătură cu acest raport, făou d-1 
Dr. A. Mureșianu unele observațiunlși pro
puneri. Nu vrâ să cerceteze, d9 ce comi
tetul nu s’a ținut de hotărîrea adunărei din 
Ianuarie a. o., ca să coneheme o adunare 
generală ex^ra-ordinară în Brașov și înoă 
în timpul oel mai scurt; nu vră să ceroe- 
teze, de oe adunarea din Feldidra, ce era 
să se țină încă în Septemvre, s’a amânat 
pănă a<jl; se mărginesce a constata, oă 
din raportul comitetului se vede, oă el a 
pornit pe o ca'e bună și mult promițătdre. 
Dovadă și faptul, că la adunarea aedsta 
sunt representate atâtea comune din des-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

La curtea serbescă.
In Lipsea a apărut în Z'lele aoestea 

o carte sub titlul: „Funf lalireamHoje des 
JPOnigs von Serbien, politisch feuilletonistische 
Aufzeichnungen, (1890—1894) Von einem Di- 
plomatena. Acestă carte, care va fi cetită 
de sigur cu mare interes, este mai mult 
un roman, decât o pagină de istoriă din 
aoea țâră plină de romanticism politic.

Las să urmeze aici o parte din Intro
ducerea acestei cărți.

Cdrta matrimonială între părinții ac
tualului rege al Serbiei îșl trage originea 
încă dela începutul regatului, și când în 
anul 1888 publicul oel mare aucji cu uimire 
eodstă dramă, ce începea să se jdee înaintea 
tuturora, în cercurile bine informate de loc 
nu era surprindere din causa cererei de 
divorț a lui Milan.

Milan se căsători în 5 Ootomvre 1875 
în verstă de 21 ani cu Natalia Keclko, fiioa 
unui colonel rus, care se afla în verstă 
abia de 16 ani, în contra aspirațiunilor mai 
înalte ale guvernului și curții serbesol. Mi

lan încheia acestă căsătoriă din pură dra
goste, și la înoeput se părea, că nimic nu 
va turbura fericirea casnică a tinerei pă- 
rechl prinoiare. Dâr deja la oincl ani după 
oăsătoriă se arătară primii nori, la cari 
purta viua o rudeniă română a prinoipesei 
Natalia. Aceea ooupa locul unei dame de 
onore, fără de veste însă a fost silită să 
părăsescă grabnic Serbia.

In ourend după aceea se proolamâ 
Serbia ca regat, între entusiasmul popora- 
țiunei. Milan se afla în culmea populari
tății și splenddrei sale. Prima cdrtă matri
monială părea uitată, și era oa și cum o 
nouă fericire oasnică ar voi să se nască din 
corona regală.

Campania în contra Bulgariei (1885) 
aduse însă ou sine o oatastrofă. Regina se 
lăsase prea adeno în machinațiunl politice, 
și pe când pe Milan îl perseouta sortea răs- 
boiulni, ea spera oa să ia regența. Când ’i s’a 
trimis lui Milan, cu soirea soției sale, do
cumentul de abdicare, se deștepta în den
sul o resistență neașteptată, el plecă re
pede la Belgrad, apăru fără de veste 
în conac, sfâșia documentul fatal îna
intea ochilor reginei și o copleși cu repro

șuri, pentru-că a părăsit pe soțul ei invins 
în răsboiu, și că voesce să câștige avanta- 
gie din nenorocirea sa.....

După răsboiul nenorocit din 1888 dis
păru nu numai pacea din țâră, ci și pacea 
din familiă. Regina devenea din di în di 
mai nervdsă, și scenele oele mai sce.nda- 
lose între părechea regală erau la ordinea 
Zilei. Milan nu făcea nici un seoret din 
aoestea, spunându-le ori cui voia să audă. 
Din ce în ce mai dese fură escursiunile 
sale în Ungaria la castelurile magnaților 
înveoinațl, preoum și visitele sale de sără, 
pe cari le făcea la diferiți ambasadori 
streini acreditați pe lângă curtea sa.

Cu mare predilecțiune visitâ el pe 
ambasadorul german, contele Bray-Stein- 
burg, precum și pe ambasadorul franoes M. 
Millek, a căruia soțiă era o parisiană forte 
plăcută. Cu oficerii gardei palatului bea 
cognac și juca cărți, și cu cât regina de
venea mai nervdsă, ou atât el o lăsă să 
simtă indiferentismul său. Gelosia și sus- 
pițiunea Nataliei aflară din ce în oe mai 
multă alimentare; oăol dor la ourtea rege
lui se vorbea negenat despre relațiunile in
time ale acestuia cu soția oolonelului Pro- 

ticl, mai târZiu ministru de răsboiu, general 
și regent.

La recepțiunea festivă, ce se făou, ca 
de obiceiu, la Pasol (1887), se întâmpla o 
scenă scandaldsă între regina și soția unui 
diplomat grec. Regina refusâ, în oontra 
obiceiurilor etichetei, să sărute pe diplo
mata greacă, de-orece se vorbea despre 
anumite relațiunl, pe cari le avea ea ou 
Milan. Regele Milan, înaintea tuturor, făcu 
pe Natalia atentă asupra aoestei necuviințe, 
la ceea ce regina răspunse printr’un atao 
în faptă asupra damei grece.

Milan încă de atunci voi să intenteze 
proces de divorț, der renunță la aedsta în 
urma ietervenirei unei persone dintre cele 
mai nobile și cavaleresol ale Europei. Re
gina Natalia insă trebui să părăsdsoă Ser
bia și să se ducă în Rusia. Mai târZiu se 
duse la Florența și în fine la Wiesbaden, 
uude se petrecu memorabilul eveniment, 
prin care cu puterea armată s’a luat unei 
regine fiiul ei la porunca tatălui.

(Va urma). 
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părțământ. Dela acâstă bună pornire și 
pănă Ia enunciațiunea, ce-o face comisiunea 
însărcinată cu studiarea raportului, cerând, 
ca adunarea să-și esprime bucuria, că s’a 
născut o nouă viâță în sinul reuniunei, este 
încă un drum forte lung. Bine, că comune 
ca Hermanul au dat dovecjl prea frumose 
prin colecta cu oreițarul, dâr pentru aceea 
a rămas îndărăt chiar Brașovul, care ca 
oentru trebuia să premârgă cu esemplu și 
nici la adunarea de acjl nu este representat 
așa, oum pretinde numărul și inteligența 
poporațiunei sale române.

Propune, în fine, ca pănă la sfer fitul 
anului comitetul să fiă însărcinat a duoe 
în deplinire colectele întreprinse cu orei- 
țarul în tbte comunele din despărțământ. 
Să fiă mai departe însărcinat, de-a luora 
un proiect pentru organisarea bibliotecelor 
poporale, care să pbtă servi ca model și 
pentru alte despărțăminte și să resolve și 
cestiunea bibliotecelor ambulante.

D-l V. Onițiu, președinte, dice, oă co
mitetul s’a abătut dela conclusul de-a se 
țină adunarea în Brașov din causă, că a 
aflat de bine să se țină într’una din comu
nele învecinate pentru încuragiarea popo
rului ; âr adunarea fixată pe Septemvre în 
Feldiora s’a amânat din causa adunărei So
cietății pentru fond de teatru român.

Au mai vorbit la acest obiect d-nii 
Axente Severu, Dariu, Broju, Vlaicu, în ur
mă adunarea a primit propunerile comi- 
siunei, împreună cu amendamentul d-lui 
Mureșianu, de-a se pune agenturile în lu
crare încă în acest an. Cât pentru biblio
teci, d-l Onițiu observă, că comitetul în- 
su-și a făcut pași pentru elaborarea unui 
regulament.

După acestea d-l prof. N. Bogdan, în 
numele comisiunei însărcinate cu înscrierea 
de membri noi, raporteză, că s’au înoassat 
vre-o 120 fl. și cetesce numele noilor 
membri.

S’a pus aoum la ordinea dilei ale
gerea unui nou membru în comitet, în 
looul d-lui N. Popovioiu, care s’a retras. A 
fost ales d 1 profesor gimn. N. Bogdan.

Urmă după acestea prelegerea popo
rală asupra oulturei grâului, săcărei și a 
cartofilor, de d-l Isidor Blaga, preot în 
Lanorem, care în acest scop a fost invitat 
anume la adunare din partea comitetului. 
D-l preot Blaga este un econom distins, 
prelegerea d-sale a fost ascultată de popor 
cu interes și la urmă fu viu aplaudat.

D-l profesor A. Vlaicu îșl ceti acum 
disertațiunea sa despre însămnătatea me
seriilor, o disertațiune forte interesantă și 
potrivită pentru popor. Toți au ascultat’o 
cu plăcere pănă la efîrșit. D-l Vlaicu se
cera aplause bine meritate.

Trecuse 3 bre p. m., când președin
tele Onițiu închise adunarea, esprimând în 
cuvinte alese mulțumită participanților și 
mai ales bunului popor, care cu interes 
vădit asista la adunare pănă la sf'îrș’t, așa 
că în tot decursul ședinței sala a fost în
țesată.

Urma banchetul de 70—80 persone, 
la care s’au rostit felurite toaste pentru 
poporul român, pentru preoțime, pentru 
strînsa unire între popor și cărturarii săi 
etc. etc. In timpul mesei o musică din Bra
șov a esecutat felurite cântece naționale 
din cele mai frumose.

Săra pe la 7 bre asistarăm la concer
tul corului mixt al plugarilor români din 
Feldiora, al căruia conducător și întemeiă- 
tor e d-l paroch Iosif Micu. Am rămas în
cântați de prestațiunile acestui cor, ase
menea căruia abia dâcă se mai află vre-o 
patru în Ardeal. Corul constă din vre-o 
30 fetițe și feciorașl, pe cari îți era drag 
de a-i vedâ cântând cu notele în mână. 
D-l preot Micu merită recunoscință pentru 
meritul netăgăduit mare, oe și-l’a făcut 
prin întemeiarea și conducerea acestui cor, 
reouncscut chiar și din partea streinilor ca 
un bun cor de plugari.

Urma în fine dansul, care s’a început 
cu o horă mare și frumosă, jucată în trei 
cercuri. Orășeni și țărani erau toți înșiraț 
la horă. Petrecerea se continua pănă cătră 
diuă cu animațiă mare. Dintre ospețl însă 
cei mai mulți s’au reîntors ou trenul dela 
10 bre.

Românii din Feldiora pot fi mândri, 
căci și-au făcut datorința cât se pbte de 
bine. X.

Dieta ungară.
— Desbaterea budgetului —

Ședința dela 15 Noemvre.

Deesy Zoltân constată, că pe când 
la 1867 — 68 sarcina contribuției se soco
tea ou 7 fl., de personă, pe atunci în 1895 
ea a crescut la 15 fl. și 90 or. Jumătate 
din venitul anual al acestor contribuții îl 
consumă procentele, ce se dau după dato
ria statului. Nu primesoe budgetul.

Molnlîr Jozsias: Intrâbă, oum vine, 
că în acestă țâră, binecuvântată de Dum- 
necjeu cu de tote, mai mult de jumătate 
din întrate trebue să se plătâsoă oa pro
cente cetățenilor din state străine, și că, 
în asămănare cu acâsta, se jertfesce numai 
o forte bagatelă sumă pentru promovarea 
oulturei maghiare. Cum de țâra s’a înglo
dat așa de mult în datorii, încât numai 
proprietatea de pământ pbrtă o sarcină de 
90 milibne procente ? Ungaria nu pbte avâ 
atâtea venite, ca să-și pbtă depnra dato
riile față cu străinii. Causa fundamentală 
a aoestei stări triste e, că interesele finan
ciare și economice ale țării sunt aservite 
unui alt stat. Decă și în viitor vor purta 
o politică financiară și economică, ca cea 
purtată dela 1867 încooe; dâcă națiunea 
maghiară și în timp de pace trebue să se 
revolteze adl, pentru-că i-se vat*mă con- 
sciința, mâne pentru-că i-se confiscă un 
drept cardinal; dâcă nu ne vom apăra in
teresele financiare și economioe mai altfel 
ca pănă aci, sorte tristă și rușinosă ne va 
aștepta fără îndoială. Nu primesoe bud
getul.

Berzeviczy Albert: ia în apărare gu
vernul față cu atacurile oposiției. Oposiția 
tot-dâuna presentă neajunsurile țării în co
lori mai negre de cum ar fi îndreptățită 
s’o facă; în judecarea aoestor neajunsuri 
ea nicl-odată nu a fost obiectivă, căci dâcă 
stările publice ale patriei ar fi atât de rele, 
cum le vestesce oposiția, atunci nația și 
statul maghiar s’ar fi pustiit încă pănă 
acum... Oposiția a pretins esecutarea art. 
de lege XX din 1848, în care se află și 
secularisațiunea. Dâr în contra prefacerei 
învățământului confesional în de stat, a 
vorbit și el și Pulszky la rândul său. In 
privința acâsta guvernul n’a influințat asu
pra municipiilor, nici nu pbte fi învinuit de 
așa oeva. Că guvernul vorbesce cu recu
noscință despre meritele patriotice ale 
episcopilor, aoesta nu pbte să dbră, decât 
pe aceia, cari din preamărirea corului epis- 
copesc vor să facă un monopol pentru ei. 
Szalay Imre a cjis, °ă și în Rusia poporul 
are mai muită libertate, decât la noi, âr 
Horânszky, oă actualul sistem nu con
damnă poporul, decât la gemete și asudări. 
Acest strigăt de durere însâmnă turburarea 
stimei. Primesoe budgetul.

Pâzmândy Denes: crede, că cea mai 
însămnată dintre tbte este cestiunea de na
ționalitate, care trebue să fiă resolvată cât 
mai curând. El ar vedâ bucuros pe repre- 
sentanții naționalităților în cameră, ca ces
tiunea să se pbtă resolva. — Vorbind des
pre turburările din Agram, nu aprobă pro
cedura strictă față cu universitarii aeusațî. 
Nu ei sunt de vină, ci cresoerea, oe li-s’a 
dat, cărțile din scolă, în oarl sub portretul 
regelui este scris: „Majestatea Sa împăra
tul Austriei.“ In sistem e greșâla, nu în 
omenii tineri. Noi față cu Croația trebue 
să oreăm o stare limpede, să se prescrie 
corect raportul față cu ea, căci în acâstă 
situațiă dubibsă nu putem rămânâ. In starea 
de adl și filo-maghiarii devin maghiaro- 
fagi. Raporturile din Croația sunt mai rele 
și decât drepturile nostre știrbite. Acolo 
nu este libertate de pressă, nici altă li
bertate și asuprirea o pun în cârca Ma
ghiarilor. Pretindem dela guvern, să dea 
Croației deplină libertate constituțională sub 
guvernul Banului. Vocea, ce se aude din 
pertractările din Agram, nu este vocea 
pornirii naționale, ci a desperațiunei. C’o 
astfel de guvernare Croații nu pot fi paci
ficați și nu păte fi pacificată nici o națio

nalitate. Trebue să se rupă odată cu actua
lul sistem, ca neînțelegerile să aibă un 
sfârșit. Să nu fiă pedepsiți numai studenții, 
oi și aceia, ai oăror unelte au fost ei, și 
să se introducă un sistem drept. Nu pri- 
mesce bugetul.

Cestiunea-Lueg’er în camera 
austriacă.

In ședința dela 16 o. a camerei aus
triaco, după-oe s’a discutat asupra altor 
obiecte, sa pus la ordinea dilei din nou 
cestiunea alegerei de primar din Viena. In 
decursul desbaterei s’au întâmplat lucruri, 
de oarl încă pbte n’a vă$ut parlamentul 
austriao. Discusiunile au fost agitate și 
mereu întrerupte, ou un cuvânt vorbitorii 
fără escepțiune au manifestat în vorbirile 
lor multă patimă.

! Deputatul Hauck interpelâză, cum de 
consiliul comunal vienes s’a disolvat fără 
de a-se așterne monachului resultatul nouei 
alegeri.

Dipauli și soți aștern propunerea de 
urgență, ca să se desbată asupra faptului, 
bre cu înțelegerea și aprobarea guvernu
lui s’a făcut provooarea la vacja ooronei, 
cu ocasiunea unui act administrativ de 
tbte cjdele ; și că guvernul oum află com
patibilă premergerea guvernului din Aus
tria de jos, ou constituția și ou legile?

Fattai face propunerea urgentă, că să 
se nimicâsoă disposițiunile ilegale ale gu- 
vernorului și să se dea 8atisfacția corespun- 
(jătore legei ofensate.

Ministru-președinte oonte Badeni de
clară, că ia asupra-șl răspunderea pentru 
neîntărirea primarului. Consiliul comunal 
sa disolvat singur numai din causa, oă a 
ales și a doua oră pe Lueger primar. Gu- 
vernorul a avut după lege drept de-a di- 
solva consiliul.

După-oe deputății Dipauli și Pattai 
îșl mai motiveză odată propunerile, se 
prooede la desbatere. Contra urgenței vor- 
beso deputății: conte Falffy, Zalesky, 
Kopp, Suess și Menger; pentru urgență: 
Kaizel^ Bareuther și Schlesinger,

Contele Falffy (conservativ) afirmă, ca 
premergerea guvernului e legală, și oă mi
siunea conservatorilor nu e de-a ațîța pa
timile (Aprobări în drâpta.)

Kaizl (oeh tînăr) <jioe, că guvernorul 
n’a avut dreptul de-a vorbi despre părerea 
corbnei. Guvernul trebue se recunbscă gre- 
șela organelor sale.

Ministrul de justițiă oonte Gleispach 
se înoârcă a arăta legalitatea disolvărei 
consiliului. Consiliul a trebuit să fiă disol
vat, debre-ce s’a dovedit incapabil de-a 
corăspunde ohiămărei sale.

Zaleski declară în numele Polonilor, 
oă procederea guvernului n’a fost contrară 
legilor și n’a vătămat autonomia.

Bareuther (național-german): Minis- 
trul-președinte a putut soi încă pe când era 
în Galiția, că Lueger prin atitudinea lui 
șl-a atras ura Maghiarilor. Comuna Viena 
este o jertfă a pactului, pentru oare Badeni 
a voit să-și creeze majoritatea prin neîn
tărirea lui Lueger. (Aprobări la antisemiți 
și naționall-germanl.)

Dr. Kopp cjice, că nu-i place terminul 
pe care l’a întrebuințat guvernul, dâr de 
altă parte nu involve nici o ilegalitate.

Schlesinger cjioe> că antisemiții nici
odată nu au atins drepturile corbnei și de 
aceea nu permit, ca guvernul să-i apos- 
trofese oa pe răsvrătitorl oontra corbnei. 
(Mare neliniște pe galerii. Presidontul le 
provocă să se liniștâsoă.)

Ministrul de agricultură conte Ledebur 
apără drepturile coronei din punct de ve
dere feudal și încheiă apelând la supune
rea creștinescă și la patriotismul lui 
Lueger.

Suess îșl esprimă dorința, că ar fi 
bine în fine să se alâgă un primar liniștit, 
oare să nu provooe lupte.

La propunerea oontelui Bubsky se în- 
oheiă desbaterea ; și aoum se scolă

Dr. Lueger: înainte de tbte protes
tez contra învinuirei, că ași fi poftitor de 
gloriă, căci atunci m’așl fi unit ou repre- 
sentanții marelui capital . D-vostră din 
stânga ați fi buni bucuroși să aveți și nu

mai a d0OQa parte dintr’un Lueger. (Vii 
aprobări și aplause în cameră și pe ga
lerii). Badeni ml-a făcut prin o-a treia per- 
sonă propunerea să las pe altul, pe un 
y,Strohmann'1, să fiă primar, pănă ce va trece 
mileniul Maghiarilor, și dup’aceea mă va 
recomanda spre întărire. (AuclițT, audifl !) 
Noi spunem poporului, că el se pbrtă prea 
supus față cu Ungaria, așa încât țl-separe, 
că în parlament ședl în societatea servitori
lor și mercenarilor unguri, și nu în parla
mentul Austriacilor liberi. (Președintele 
provboă pe Lueger să se oontenâscă). Mi- 
nistrul-președinte m’a ofensat personal în 
modul cel mai brutal (Aprobări și aplause 
la antisemiți.) Decă n’ași fi primit a doua 
alegere, poporul ar fi oredut, că l’am 
tradat, de aceea am datorința de-a perse
vera la postul, la care m’a ridicat. (Vii 
aprobări). Decă miniștri nu sciu decât se 
fiă brutali .. (rigomot nespus ; președintele 
provbcă la ordine) ...atunci compătimesc 
un astfel de minister. Că alegerea mea a 
doua nu s’a așternut monarchului, aoâsta 
însâmnă o încălcare eclatantă a legei. Cine 
este pentru Lueger nu este oontra împă
ratului din casa catolică habsburgo-lota- 
ringică, ci este contra domniei liberalilor și a 
Jidano-Maghiarilor din patria năstră!

La cuvintele acestea s’a iscat în ca
meră un vifor nedescrintibil. Ca la comandă 
se scula galeria a dbua ou strigăte de : 
„Hoch Lueger /“ Pălării și batiste fluturau 
în tbte părțile. Inzadar se înceroa presi- 
dentul să facă ordine. Tropotele ou pioio- 
rele, aplausele nu mai înoetau. Și acum se 
încep aplausele si în galeria primă, a de- 
putatilor.

Atunci președintele suspinde ședința, 
miniștri ies din sală, între strigăte de 
„Hoch Lueger !“ „Abzug Badeni !u Servitorii 
primiră ordin să deșerte galeria, ceea-ne se 
și întâmpla între tnmulte grosnioe, folo- 
sindu-se chiar și putere brachială.

După-ce întră puțină liniște președin
tele și miniștri îșl reocupă locurile și acela 
face observarea, că și din galeria primă a 
audit aplause. Abia dioe cuvintele acestea 
și în galeria primă se nasce un tumult ne
spus. Tbtă oamera stă consternată, scenele 
de mai ’nainte se repetă.

Președintele se vede nevoit a-și pă
răsi a doua oră locul. O oomnaniă întrâgă 
de servitori începe a deșerta tbte galeriiie. 
Publicul se opune, cad pălml... erupe oârtă 
în logia jurnaliștilor.

In fine să aude cel din urmă strigăt 
de „Hooh!“, servitorii aduc în ordine scau
nele și fotoliele răsturnate.... urmâză li
niște.

Se soolă apoi deputatul Menger și fu- 
ribundeză contra lui Lueger, învinuindu-1, 
că e numai unâlta partidului clerical: că 
atacă Ungaria numai pentru-ca partida lui 
să tragă folos din pertractările privitbre la 
pact; că patima lui e falsă, artificială.

După unele rectificări ale deputaților 
Pattai și Steinwenden se procede la votare. 
Amândouă propunerile de urgență se res
ping cu mare majoritate.

— 7 (19) Noemvre.

La afacerea stindardului din Agram. 
Advooatul croat Kozicl telegrafâză din Viena 
procurorului din Agram Kraljevics și-1 rogă 
să împărtășâscă acusaților salutarea frățescă 
și perfecta solidaritate a patrioților croațl din 
Viera. Tot-odată se comunică, că în Viena 
s’au adunat 2000 fl., pentru studenții rele
gați. Mai departe, după cum anunță un 
<jiar din Agram, un francos, oare cerce- 
teză Croația în fiă-eare an, îi comunică, 
că în Paris s’au luat disposiții pentru în
treținerea â 6 studențl croațl cu tbte cele 
de lipsă. Asemenea soire sosesce și din 
Petersburg.

—o—
Societatea macedo-română va ținea 

Dumineoă în 12 Noemvre v., la 2 bre p. m., 
adunarea sa generală în palatul Atheneului 
Român din Bucurescl.

—o—
Parastas. Duminecă în 24 Noemvre 

v. se va serba în biserica română din



Nr. 248—1895 GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3

Grdverl, orele 10 a. ni., parastas lutru amin
tirea fericitului binefăcător al „Asooiațiunei 
pentru spriginîrea învățăceilor și Bod. rom.“ 
Mihail Stroescu, er d. a. la 6rele 2 se vor îm
părți ucenicilor haine din fundațiunea gene
rosului donator.

—o—
Censura în Turcia. Din Constantino- 

pol i-se depeșâză lui „Magyar Hirlapu, că 
marele Vizir a detras debitul postai pe te- 
ritor turcesc următbrelor cjiare: „Neues Wie
ner Tagblatt* (Viena), „Temps'1 (Paris), „Se
maphore'1 (Marsilia), „Novostiu (Petersburg), 
„Kolnische Zeitunga (Colonia) și „Ronnot>u 
(Atena). Probabil, că aoâsta s’a făcut din 
causă că numitele (fiare răspândesc mai 
multe soiri sensaționale din imperiul turceso 
revoltat.

— o—
Avis medicilor români. Am publicat 

concursul ofioios pentru ocuparea postului 
Re medic al oelor 15 comune din pretura 
Branului ce numără la 2500 locuitori, cu 
terminul pănă la 1 Deoemvre n. o. In 
interesul causei atragem din nou atențiu
nea medicilor noștri disponibili asupra 
acestei stațiuni de medio, care întrunesce 
.cele mai bune condițiunl. Afară de sa
lariul sistemisat cu 600 fl., ce însă se va 
ridica la 800 fi., apoi afară de paușalul 
pentru călătoriele ofioiose în sumă de 
200 fi., afară de cuartirul natural și de 
lemne în preț de 200 fi. mai are pentru 
.consultări în loc câte 50 cr.; în afară oâte 
1 fi. de-o jumătate (ji, 2 fl. de (fi, plus 
competințele pentru cărăușia și pentru ope
rațiuni; apoi remunerațiunile pentru in- 

dSpeoțiunea sanitară a târgului'^ de două ori 
pe săptămâna, a măcelăriilor, a spitalelor 
etc., apoi venitele dela cura climatică de 
băi reci și calde, de Cura Kneipp, de 
zăr, de escursiuni pe munții romantici, ce 
încongiură acest teren idilic. In fine afa
cerile medicali la rechisițiunile administra
tive și judiciale, în legătură ou oficiale 
pretoriale și comunale, apoi oficiiele de 
postă și telegraf, școlile centrale și mai 
multe altele, cari tote dau Centrului un 
.public inteligent forte număros; ofer me
dicului nu numai un cero de activitate 
fârte plăcut, dâr și dpstul de rentabil. 
Atragem deci atențiunea medicilor români, 
recomandăndu-le să folosesoă ooasiunea ce 
numai arare-orl se dă pentru un medic 
>român.

— o—
Starea sănetății Papei. Față cu soi

rile contra(fioătore, ce circulă asupra află- 
rei Papei, un redactor al (Rarului „Riforma“ 
.a mers în Vatican să se oonvingă despre 
..adevăr; el spune, că a observat, că Papa 
are un aer puțin abătut, der sănătatea sa 
nu e grav atinsă. E esact, că Papa mă 
nancă mai puțin ca mai înainte. El să sus
pine mai mult cu lichide. Ooupațiunile Pa
pei sunt tot aceleași', numai reoepțiunile îl 
obosesc mult. „Riforma“ că Papa e
de un temperament forte nervos, ceea ce 
’i dă odată o aparință înfloritore, altă dată 
un aer profund abătut, de unde se și trag 

.soirile oontra^icătore ce ciroulă asupra să- 

.nătății sale.
—o—

1. Un mijloc de casă, ieftin. Pentru regularea 
-și conservarea unei mistuiri bune se recomandă 
.cunoscutele prafuri Seidlitz ale lui Moli. Cutii ori
ginale 1 fi. bucata. Se pote căpăta dilnic prin 
postă de cătră farmacistul A Moli, liferentul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provmciă se se ceră preparatul lui Moli provedut 
,cu marca de contravenție.

Riegerăle m munscipiâ.

De sub polele Bihorului, 16 Nov. n. 1895.
In 24 Octomvre s’a ținut alegerea 

«membrilor comitatensl în oercurile ținătore 
-de districtul Beiușului.

In Vascău candidații români Coriolan 
Pop, advocat în Oradea mare, și Aug. 
Antal, protop. gr. oat., au oădut față de 
-Gyory Geza, pădurar în domeniul Episco
pului rom. cat. și de notarul Drăgan (român), 
cari au fost realeși.

In Buntești au fost candidați Nioolau 
Diamandi catechet, gr. or. și Iustin Pop, 
advocat în Ținea, der voinicosul Fassie 
Todor, președintele alegerei, presimțind, că 

densul nu va fi reales, s’a făout bolnav și 
așa a suspins alegerea.

Iu Tărcaia, nepresentându-se alegă
torii, nu s’a ținut alegerea.

In Curățiele candidații români Vasiliu 
Pop, protop. gr. or. și Ales. Gera, direc
tor domenial, cădură primind cel dintâiu 
9 voturi, al 2-lea 5 voturi, alegându-se un
gurul Jânosy Ferencz fi Ales. Drăgan no
tar în Văs-Au. JAn.oSy are de a-șl mulțămi 
realegerea ginerului său Iosif Pop, notar 
în Cabeștî, oare numai din notariatul său i-a 
dus 75 votanțl; eră Drăgan fiiului său vi
treg Korner Iosif, notar în Buduresa.

La Ursad s’au ales loan Bica notar 
în Maraus, și fiul său ex-notarul.

Numai în cercul Rabaganilor au învins 
Românii, alegend pe losif Roman, advocat 
în Oradea-mare cu maioritate de 70 vo
turi contra lui Boglucz Stefan cu 40 vo
turi ; pentru Roman au votat numai ale
gătorii din notariatele Rabagani și Pop- 
mereu, onâre lor. Pentru Boglucz însă au 
votat mai vîrtos oomunele gr. cat. din no
tariatul lui Boglucz, rușine pentru , ei și 
conducătorii lor preoți, cari nici nu s’au 
presentat la alegere, er unii, cari s’au pre- 
sentat, au votat cu Boglucz,

I.

România agricolă.
X. 'feranii și terlașii.

(Urmare).

Una din căușele principale ale 
decădinței morale și materiale a ță
ranului nostru este cestiunea vitelor. 
El ține un număr prea mare de vite, 
peste trebuințele sale reale, și fără 
de nici un căștig și folos pentru el. 
Cu doi boi și o vacă de lapte, el, 
decă ar fi bine ținute și hrănite, 
și-ar pute ara puținul pământ, ce-1 
are ca proprietate, și cel, care 
îl ia în dijmă dela arendaș; și ar 
pută să aibă și lapte pentru ai săi; 
eventual și numai cu 2 vaci sdra- 
vene, ținute la grajd și hrănite din 
mână, el ar pute se-șl și are, să aibă 
și lapte în de-ajuns vara întregă și 
să producă și câte un vițel de valore.

El însă ține câte 8—10 capete 
de vite mari, și nu are 20 lei căștig 
anual după ele, fiind - că sunt rău 
ținute și de puțin folos. El fără 
4—6 boi nu pote gândi măcar, ca 
să aibă ce pune în jug; er cu caii 
și cu boii din paie, scoși din iernă 
rupți de fome, puțin pote produce.

Vitele sale abia cătră Rosalii 
s’au spălat și întrămat ceva, ca să 
se ducă părul vechiu de pe ele. Va
cile lui pănă atunci d’abia au atâta 
lapte, ca să lăpteze incomplet vițeii, 
er tomna de timpuriu înțercă. Ierna, 
în satul întreg, cu greu să găsesc! 
o picătură de lapte, nici pentru lec. 
La muncă, vera, boii trebue se tragă 
<țiua în jug și noptea să âmble pe 
ogorele seu miriștile istovite, ca să 
se hrănescă. Ca producțiune, nici 
arendașul și nici comuna politică, 
neținend vite de sees masculin pen
tru reproducțiă de o valore mai mare 
și mai bine întreținute, decât ale 
sale, el nicl-odată nu are de unde 
seu cum să producă la ușa lui o 
vită de Dămne-ajută.

Pășunea din vatra satului este 
plină de bozi, scăețl muscăleștl și 
alte bălăi urîte, er pășunea, ce li-o 
dă arendașul, nu este o pășune pro
priu c|isă, o pajiște frumosă și aub- 
stanțiosă, la care vitele sale să se 
îngrașe și să dea un folos mai mare, 
ci sunt numai ogore sleite și isto
vite prin cultura rapace, cari pe se
ceta cea mare de vară nu au un 
firicel de ierbă. Trifoiu, lucernă, 
sfecle sunt necunoscute. Vitele o duc 
vara și ierna de-o potrivă rău, — 
de aci degenerarea lor enormă.

Tacsele, ce le plătesc țăranii 
oentru pășune, și cari cu una cu alta 
se urcă la 20—30 lei de vita mare, 
enorme sunt față de raporturile sociale 
și economice ale țărei. In Transil

vania și Bucovina țăranul român 
pentru o pășune naturală de veci 
plătesce în comunele, unde nu esistă 
pășune comunală, câte 7—10 fi. de 
părechea de boi, în care plată este 
cuprinsă și simbria păstorilor. Și 
atât Transilvania, cât și Bucovina 
sunt țări mai bine populate și mai 
cultivate, decât România, și cu o 
păreche de boi de-acolo poți cum
păra 2—3 părechi de boi țărănesc! 
dela noi.

Oile es slabe din iernă și de 
cele mai multe-orî sunt smulse și 
tunse, cu lâna ruptă de fome, că
reia fabricanții nemți de postavuri 
îi cfic „lână leșinată11 (hunger - feine 
Wolle), și care și-a rupt firul în 
urma inaniției. Lâna încă este de 
puțină valore.

D’aci vedem, că venitele țăra
nului din vitele proprii sunt tare 
modeste, de multe-orî aprăpe ilusorii.

Câștigul dela proprietar și aren
daș erășl e tare modest. Primăvara, 
pănă a făcut el reșfeturile și claca 
pentru vite, ori și pentru datoriile 
și împrumuturile contractate mai 
înainte, a și cam trecut timpul de 
muncă; arendașul, care n’a ținut 
vite, și-a făcut sămănăturile la timp 
cu învoelile și fără multe spese, er 
țăranul, care s’a spesat și îndatorat 
cu vitele totă ierna, rămâne cu og6- 
rele nefăcute, și semănă și cultivă 
tot-deuna pământul său mai târejiu, 
după ce a trecut timpul operațiunii.

Ori a fost totă ierna moșia bine 
condiționată, ori disproporționată în 
sfori și curele, tot-deuna vitele o ni- 
veleză, țăranul trebue să facă munca 
acolo, unde ’i-se poruncesce, căci 
alt-fel n’are ce face. Lucrând tot- 
deuna pentru stingerea de datorii, 
pentru interesele banilor seu pro
ductelor împrumutate, este ușor de 
înțeles, ca munca lui și câștigul lui 
după ea să fiă tot-deuna sub valorea 
ei reală, și atât munca, cât și câș
tigul, deprețiate.

După moșiora sa, venitul și câș
tigul erășl nu pote fi însemnat, după 
ce el și-le lucreză totdeuna în urmă, 
și după ce li-a trecut timpul; de aci 
productele lui sunt mai gozose și 
mai depreciate și decât ale aren
dașului.

(Va urma.)

0 declaraț L a prințului Ferdinand.
Am fost amintit, că prințul Fer

dinand al Bulgariei primise săptămâna 
trecută o deputațiune, care îi îmână 
adresa Sobraniei, prin care acâsta 
cu bucuria ia act de intenția dom
nitorului de a boteza pe micul prin
cipe moștenitor Boris în religiunea 
ortodoxă. Răspunsul prințului Fer
dinand, adresat deputațiunei, con
ține pasagii de mare importanță. 
Etă ce efise domnitorul Bulgariei:

„Este incontestabil, că poporul bulgar 
îșl datoreză renascerea și libertatea, că na
ționalitatea buigară îșl datoreză chiar esis- 
tența credinței ortodocse a strămoșilor ei, 
că po credința acesta se întemeiază f u- 
terea și speranța viitorului nostru.

„D-lor deputațl, recunosc pe deplin, că 
menirea istorică, ideală și tradițională a 
patriei bulgare pretinde o dinastie națio
nală, care se găsesce în legătură spirituală 
deplină ou trecutul inimei poporului bul
gar. Din causa aoesta am lucrat neîntre
rupt și neobosit dela urosrea mea pe tron 
pentru a înălța puterea, splendorea și re- 
numele bisericei bulgare și pentru a îmbună
tăți sorta clerului nostru. Condus de acestă 
iubire și stimă pentru religia națională or
todoxă, am avut, în aceeași di, în care 
Pronia cerescă mi-a dăruit un moștenitor, 
hotărîrea fermă de a-1 cresce în aceleași 
simțăminte.

„D-lor deputațl! Sacrificiu), ce-mi ce
reți pentru altarul patriei, esprimând do
rința, ca actul acesta să se îndeplinesc-ă I 

acum, e pentru mine tot așa de mare, cât e 
de dureros. Crescut în dogmele, principiile 
și obiceiurile religiunei mele, legat de con
vingeri neexterminabile, cari s’au înrădă
cinat în mine, plin de credință puternică 
în adevărurile indiscutabile, ale religiei oe 
mi-au hărăzit străbunii mei, văd ridicân- 
du-se înaintea mea o cestîă de conștiință, 
care stârnesce în sufletul meu o luptă gro
zavă. Sper, că fiă-care adevărat Bulgar, că 
fiă-care creștin, va înțelege lupta aoâsta și 
greutatea ei apăsătore.

„ Der, d-lor deputațl, înțeleg pe de
plin motivele dictate de înalt patriotism, de 
iubire și de supunere sinceră cătră per
sona mea, care v’a hotărît a depune la 
picidrele tronului bulgar dorința națiunei. 
Cunoscând importanța extra-ordinară a 
acestui act, declar prin gura dv. întregului 
popor bulgar, că iau în considerația pro
punerea Adunării naționale și o voiu înde
plini îndată ce-mî va fi reușit să înlătur 
dificultățile extra-ordinare, ce se ridică în- 
nainte-ml. Sunt convins, că în scurt timp 
voiu fi în stare, cu ajutorul lui Dumnedeu, 
să dau acestei cestiunl soluțiunea cerută de 
interesele și dorințele iubitului meu popor“.

Sciri telegrafice.
Constantinopol, 19 Noemvre, 

Episcopul armean dela Aleppo a 
scris episcopului din Ursa, cerendu-i 
se-i trimetă resculaților din Zeitun 
praf de pușcă. In Siria nordică Mo- 
hamedanii se ridică în contra creș
tinilor. — Armenii se plâng, că pre
tutindeni îi ombră și mor cu miile 
de fome.

Londra, 19 Noemvre. Corespon
dența „ Reuter “ anunță din Aden, 
că 45,000 Arabi au bătut trupele 
turcesc! în trei bătălii la Lana în 
provincia Jemen.

NECROLOG. Iuliana de Caballini născ. 
Orban văduvă de căpit. ces. și reg. a ră
posat în etate de 84 ani la 15 c. în Fă
găraș. Fiă-i țărîna ușdră!

DIVERSE.
Un compositor servitor. Din viața 

compositorului Nicolas Bernier, oare muri 
la 1734, se povestesce următdrea anec
dotă amusantă: Pe când artistul petre
cea la Roma, făcu cunoștință ou renumi
tul Caldara (1678—1763) și fu așa de tare 
captivat de frumsețea și desăvârșirea ope- 
rilor acestuia, încât îșl propuse să le stu- 
diese pe t6te în partituri. Când însă află, 
oă Caldara nu dădea ou niol un chip nici 
una dintre partiturile sale în mâni streine 
(abia dela 1689 datâsă prima edițiă a ope- 
rilor sale), Bernier îșl luă refugiul la înșe- 
lăoiune. El se presentâ la Caldara, oa ser
vitor, și-l rugă să-l angajeze. Esteriorul 
plăcut și purtarea ea istâță făcuse o im
presie favorabilă asupra măestrului, și-l luâ, 
în serviciul său. Bernier îșl făcea treburile 
de servitor în cea mai bună consciință, 
dâr se folosi de ocasiune și cerceta tdte 
oâte ’1 interesau. Intr’o di dete el pe scrin 
peste o bucată de musică începută, der pe 
care măestrul nu o putea isprăvi cu nici 
un chip: inspirația îl părăsi tocmai cătră 
sfârșit. Bernier ia condeiul și o compleo- 
tâză pănă la sfârșit. Caldara vine, se uită 
la lucrarea sa și vădend’o sprăvită chiamăi 
pe servitor și’l întrebă cine este a treia 
personă, care nepoftită a pus mâna la lu
crarea sa. Bernier la început se prefăcea, 
că nu scie nimio; der, când observa, că 
măestrul este vesel de sfârșitul succes al 
operei sale, mărturisi, că el este culpabilul. 
Din minutul acela o amicițiă strînsă se 
încheia între Caldara și inteligentul său 
servitor, și îl inițiă pe acesta în tâte secre
tele artei sale, în oare totuși Bernier de 
mult pătrunsese.

Proprietar: Or. Aurel ffîureșianu.

Redactor responsaUil: Gregorlu SHaior.
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Verfalschte schwarze Seide.
ITtan oerbrenne ein IHufierdțen bcs Sfoffes non 

bem man faufen will, unb bie etoaige Derfdlfdjnng 
tritt fofort 3U Cage: (Edjte, rein gefdrbte Seibe frân- 
felt fofort îufammen, t>erlofd;t balb unb tținterldfjt 
tnenig ilfcfye non gang (jellbraunlidjer j-arbe.—Der- 
falfdjte Seibe (bie Ieicfjt fpetfig n?irb unb bridjt) 
brennt langfam fort, namentlid) giimmen bie „Sd?i:(j- 
ffiben" weiter (roenn feljr mit ^arbftoff erfdjwert), 
unb fjinterlSgt eine bunîelbraune 2Ifd;e, bie ficb im 
(Segenfațj 3itr ecfyten Seibe nicfjt frâufelt, fonbern 
friimmt. §erbrii<ft man bie îlfcțe ber edjten Seibe, 
fo jerftiiubt fie, bie ber oerfalfdjten nidjt. Die Sei- 
den-Fabrik. €1. Hennebers (K. u. K. 
Ejofîief.), Ziiricli Derfenben gem IHufter con 
iljren ectjten Seibenftoffen an JJebermann, unb liefern 
einjelne Sobei: unb gan3e Stiicfe porto- und steuer- 
frei in bie Wohnung.

Cursul ta bursa din Viena.
Din 18 Noemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 120.75
Renta de oordne ung. 4% • • • 98.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 123.— 
Impr. oftil. fer. ung. în argint 4t/2°/0 100.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 119.50 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.75 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . —.— 
Imprum. ung. cu premii .... 153.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 140.25
Renta de hârtie austr.................... 99.35
Renta de argint austr.................... 99 75
Renta de aur austr...............................120.40
LosurI din 1860   149.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1020.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 450.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 377.—
NapoleondorI.................................. 9.50
Mărci imperiale germane . . . 58.92 72
London vista....................................120.70
Paris viata.................................. 47.90
Rente de oorone austr. 4%. . . 100.60
Note italiene.................................. 44.75

Cursul pieței Brașov.
Din 18 Noemvre 1895.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cutnp. 
Napoleon-d’orl Cump. 
Galbeni Camp.
Rable rasescl Cump. 
Lire turcesol Cump.

9.52 Vend.
9.46 Vend.
9.58 Vend.
5.65 Vend.

128.*/2 Vend.
10 78 Vend.

9.54
9.50
9.61
5.70

Mărci germane Cump. 58.70 Vend, —.—
Boris, tone. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Nrul 15220-1895.PUBLICAȚIUNE.
Pe temeiul art. de lege VIII. 

din 1895 se vor conscrie din 20—30 
Novembre a- c. pe teritoriul orășe
nesc, referințele economice.

Conform circulariului biroului 
statistic reg. ung se avisesă, cumcă 
datele asupra acestor referințe eco
nomice, servesc uumai spre scopul 
cunoscerei referințelor economice, 
nici într’ucât însă pentru evaluarea 
dârei.

Se observă, cumcă acei, cari cu 
intențiune dau date false, seu cari 
în decursul amintitului termin îm- 
pedecă finalisarea lucrărilor conscri- 
erei și în fine acei, cari pentru da
rea acestor date în urma citațiuuei 
nu sar presenta la magistrat se pe
depsesc conform § lui 6. a sus cita
tei legi, cu o pedepsă până la 50 fi.

Pentru-că conscrierea acesta să 
se facă cu tbtă acurăteța, se prov6- 
că încă de acum toți locuitori, ca 
se’și numere vitele (vite cornute, cai, 
asini, catâri, capre, rimătorl, oi, ari
pate și coșuri de albine), mai depar
te acareturile economice și pomii 
joditorl, altfel dupăcum recer între
bările din colele I/a și I/b.

Respunsurile la întrebările din 
aceste cble se dau din partea res
pectivilor posesori cu cea mai mare 
ușurință, îndată ce posesorii îșl pro
cur datele încă înaintea începerei 
conscrierei.

Se recomandă în fine, că publi
cul se ajutoreze agenții exmiți pen
tru conscrierea referințelor economi
ce proveduți spre acest scop cu le- 
gitimațiunl și se le deeă tot concur
sul posibil.

Brașov, în 14 Novembre 1895.
839,1—3 Magistratul orășenesc.

Nr. 15465 -lo'Jo.PUBLICAȚIUNE,
privitore la predarea fasiunilor de chiria 
caselor și la măsurarea dârei de casă pe 

anii 1896, 1897, 1898.
In urma ordinului circular al înaltu

lui ministeriu reg. ung. de finance cu data 
Budapesta 16 Octomvre 1895, Nr. 73075 
se aduce la cunoscință tuturor cum-că da
rea de casă pe anii 1896, 1897, și 1898 
se va face încă în acest an pe basa date
lor de dare adunate cu ocasiunea conscrip- 
țiunei de dare, precum și pe basa fasiuni
lor proprietarilor de case.

Predarea fasiunilor pentru darea de 
case, ce au a-le face proprietarii de case 
asupra chiriilor, ce le-au luat în anul 1895, 
are s6 se întâmple pănă la 30 Noemvre 
st. nou anul curent la oficiul de dare oră
șenesc, căci la din contră aceste fasionărl 
se vor face pe cheltuiala lor ex oficio.

Blanchetele de fasionărl pentru darea 
de casă se dau afară gratis de cătră ofi
ciul de dare orășenesc și rubricele diferite 
ale fasiunei sunt a-se umplă punctual și 
consciențios.

Posesorii de case se obligă, ca să 
dea oficiului orășenesc de dare tote acele 
date, cari se recer pentru statorirea dârei.

Posesorul de casă seu chiriașul per
manent al casei este îndreptățit, ca să es- 
tradoze fasionarea dărei de casă chiar și 
prin plenipotențiatul său; totuși însă, la 
cas, decă prin nefasionarea chiriei de casă 
se comite o prescurtare a dărei, cade res
ponsabilitatea pe posesorul casei.

La cas, decă pentru una și aceeași 
casă esistă mai mulțl posesori, atunci sunt 
toți datori, ca să subscrie c61a de fasio- 
nare, eventualminte să se subscrie prin 
plenipotențiatul lor. Pentru datele induse 
în acăstă colă sunt toți posesorii respon
sabili.

întregul venit (brut) al casei consistă 
din tot, ce primesce posesorul de casă pen
tru folosirea casei închiriate. Sub venitul 
chiriei, prin urmare, nu se înțelege numai 
solvirea banilor statorită sub acest titlu, 
ci tot aceea, ce oferă chiriașul ca con
tra preț, pentru folosința obieotului de 
chiriă; aci se subsumeză darea, aruncurile 
comitatense și comunale, competințele de 
asigurațiune, competințele pentru clădirea 
șoselelor, spesele pentru adaptările și re
paraturile de casă, mai departe tote acele 
sume, cari le plătesce chiriașul posesorului 
de casă pentru conducerea de apă, pentru 
iluminațiunea nocturnă, pentru căratul gu
noiului etc.; în fine aparține aci fiă-care 
soiu de prestațiunl naturale din partea 
chiriașului. Prin urmare fiă-care posesor 
de casă seu încrezutul său este obligat, ca 
la fiă-care clădire, la fiă-care locuință seu 
la fiă-care piesă de locuință să fasioneze, 
fără de vr’o detragere, chiriile astfel, după 
cum s’au stipulat, respective la edificiile 
său singuraticele locuințe neînchiriate ast
fel, după cum de facto s’ar fi putut în
chiria.

pidirile seu locuințele, ce sunt închi
riate cu mobilar, sunt a se fasiona așa ca 
și când ar fi fost închiriate fără mobile ; 
der proprietarul casei are să arate cu cifre 
în fasiune, câtă sumă din suma întregă a 
chiriei se vine pe mobile ț tot așa are să 
se întâmple, decă s’a închiriat o locuință 
cu grădină, în cașul acesta să se arate 
suma, ce se vine din chiriă pe grădină.

In cas, decă o localitate a rămas în 
decursul anului 1895 golă și neînchiriată, 
atunci are de a-se induce în colele de fa- 
sionare suma de chirie, carea s’ar fi căpă
tat închiriându-se lecalitatea.

Asemenea nu sunt a-se introduce în 
cola de fasionare datoriile, ce sunt scrise 
pe case, dedre-ce aceste însemnări nu se 
iau în considerație la măsurarea dărei pe 
case, după-ce fasiunile dărilor intabulate 
sunt a-se preda deosebit oficiului de dare 
orășenesc pe o colă de fasionare deosebită 
și adecă tot-dâuna in cursul lunei lui Ia
nuarie a fiă-cărui an pentru ca să fiă luate 
în considerațiune la măsurarea adausului 
la darea generală pe venite.

Acel posesor de case seu acel îngri
jitor de case, care nu așterne fasiunea dă
rei de casă seu nu reîntregesce în decur
sul terminului statorit (cu cel mult 8 dile) 
de cătră organul măsurărei dărei cola de 
fasiune lui așternută cu mancitățl, se obli
gă, ca să porte spesele împreunate cu lua
rea ooulațiunei locale, spre scopul delătu- 
rărei astorfel de mancitățl, pedepsindu-se 
afară de aceea cu o pedâpsă dela 1—50 
fi. v. a.

Asupra referințelor și datelor faptice, 
din cari se pote dejudeca venitul chiriei 
ca sei, se obligă fiă-cine, ca, îndată ce este 
provocat de organele de dare, să dea chia- 
rificările cerute.

La cererea posesorului de casă se 
obligă chiriașii, ca prin inducerea numelui 
în respectiva rubrică a colei de fasiune să 
adeverâscă adevărul fasionărei. Acel pose
sor de casă, care îșl subscrie de cătră chi
riași cola fasionărei chiriei înainte de ce se 
fi indus mai întâw chiriile, se pedepsesce 
de atâtea-orl cu 100 fi., de câte-orl a co
mis față de singuraticii chiriași acâstă ne
glijare.

Pedăspa băndscă se estraddză în intrăga 
ei sumă acelui, care a făcut arătarea.

La cas, când posesorul casei în înțe
legere cu chiriașul a comis prescurtarea de 
dare și prin acesta prescurtarea erariului 
(de stat) atunci se pedepsesc ambele părți 
cu suma triplă din prescurtarea comisă; 
de o astfel de pedepsă se absolvă însă 
chiriașul atunci, când asupra acestei pres
curtări face în decursul a 15 dile raport 
la autoritatea financiară reg.

In urmă se mai amintesce, cum-că 
în acel cas, decă pentru înlesnirea parti
delor supuse dărei de casă din ori și ce 
causă său abținere nu s’a predat fasiunea 
de chiria casei, posesorul casei nu este 
eliberat dela predarea fasiunei la termenul 
defipt, ci din contră e obligat a-șl lua fa
siunea pentru darea de casă dela oficiul de 
dare orășenesc.

Brașov, 17 Noemvre 1895.

838,1-2 Magistratul orășenesc.

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei 
ă 5 cr. se pot ti cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

fi

W* Chiar acum a eșit de sub tipar:

Călindarul „AUH0HE1“ 
pe anul wisest 1896.

Cu portretul Archiepiscopului și Metropolitului Dr. VICTOR k]| 
MIHaLYI de Apșa și alte mulțmi de ilustr. frumâse.

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

I. Pariea Calendaristică: Cronologia pre anul 1896. —
Păscălia pe anul 1896. — Sărbătorile și alte d’l0 schimbătbriă Un 
la resăritenl și apuseni. — Posturile. — Regentele an. 1896. [}=
— Eclipsele seu întunecimile. — Cele 4 anutimpurl astrono- hd
mice.,— Semnele pentru fasele lunei. — Călindar iulian gre- 4j 
gorian. — Meteorologie. — Sbrele. — Fasele lunei. — [U 
Schimbarea timpului după planete. — Târgurile (după datele 
oficidse cele mai din urmă). — Serviciu postai și telegrafic. — 41
— îndreptar financial. [U

II. Partea de cetit: Dușmanul pocăit. Novelă. — Povestea 
vulpei. — Vântul. — Străinul. — Dr. Victor Mihalyi de Apsa 4i 
schiță biografică. — Popa Toma, novelă poporală. — Sortea țj-* 
Catarinei, legendă Siciliană.— Popa Cojoc — Proverbe țigă- sțj 
nesci. — Higienă. — Economiă. — Notiță folositore. — Glu- 4i| 
me (ilustrate). — Publicațiuni.

Prețul unui esemplar spedat franco e S5 cr., er’ 6 esem- 
pBare comandate de-odată, costă franco numai 1 ffi. 60 cr.

Comandele sunt a se adresa la: k
Tipografia „Aurora“ A. Todoran.

CrBaerla — Szaiiiosujvâr. TA
Tot de-aici se pot comanda 1*REI>1<?E de lust, 

opfin, Tom. I. spedat franco 2 fi. 35 cr. LLi,

de

5

Q 
i M

Trimiterea principală prin
Farmacistul A. BIOUL,

c. și r. fnniisor al curții imperiale Viena, Tnchlauben 9 
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursă poștală.

La deposite să se ceră anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch &. Tartier, Fritz 
Geisberger. 40—52.

Veritabile numai, deeă iiăeare eutiă este prove<țuta eu marea de 
operare a lui A. Moli și cu subscrierea sa.

Prin efectul de lecuire durabilă, al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
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 bile femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, co 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fi. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranntwein și sare a lui EftlollL 
Vnrâ+nhâEi. noarvt'sî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
VenidUHU iiumui, 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 șoldină și reumatism și a altor urmări de răcâlă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

Apa di® gură-Salicyfl a Im '•
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză i cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților, 
țul sticlei provețlute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


