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„Politica culantă" la Făgăraș.
Brașov, 9 Noemvre v.

Numai alaltăeri am înregistrat 
o voce oficiosă, care ne spunea, că 
cabinetul Banffy e hotărît a nu ur
ma în costiunea naționalităților după 
pofta oposiției, ci a stărui pe căra
rea unei politice conciliante și cu
lante.

Și acum ce trebue se aucjim ?
In vecinătatea nostră, în comi

tatul Făgărașului, unde dela un colț 
pănă la altul locuitorii sunt tot Ro
mâni, se ridică de-odată în aedstă 
eră a „conciliațiunei“ o furtună gro
zavă în contra alegătorilor români, 
cari la alegerile municipale au voit 
să-și validiteze dreptul de a alege 
în congregațiune numai bărbați, ce 
se bucură de încrederea lor.

N’a fost de-ajuns că, desprețuind 
și lege și constituțiă, fișpanul a dat 
poruncă solgăbireilor sei se terori- 
seze pe omeni și să nu tolereze a 
fi aleși, decât funcționari și alte 
creaturi ale sale; n’a fost de-ajuns, 
că într’un mod abusiv a scos mul
țime de Români din lista viriliști- 
lor: der acum voinicosul Gruido 
Bausznern vine să ordone cercetare 
în contra acelor fruntași ai alegăto
rilor români, cari folosindu-se de 
dreptul lor legal au ținut o confe- 
rență și au stabilit o listă de can
didați pentru alegerile din 4 Nov.

Ni-se scrie dela Făgăraș, că fisol- 
găbirăul de-acolo a făcut perchisițiă 
în cancelaria institutului „Furnica“ 
și că în 19 1. c. au fost citați și 
ascultați la oficiul solgăbirăesc toți 
cei ce au luat parte la întrunirea 
amintită.

Va să fiică prigonire formală în 
contra acelora, cari au vrut să-și 
eserciteze un drept constituțional pe 
terenul luptelor municipale.

Nu ne-am așteptat nici-odată 
dela un Bausznern, care a fost adus 

la Făgăraș pentru meritele, ce și-le-a 
câștigat ca archi-mameluc al guver
nului, ca se se distingă prin drep
tate și nepărtinire. Der întrebăm, 
cum se unesce fapta acesta mai 
nouă a lui cu pretinsa procedere con
ciliantă a guvernului ?

De respectul legei și al consti
tuției nici că mai vorbim, căci l’au 
păpat încă de atunci, de când s’a 
proclamat, că este în interesul ideei 
de stat maghiar, ca să .se falsifice 
cu t6te mijlăcele voința poporului, 
întrebăm însă, cum se face, că atunci, 
când dieta răsună de învinuirile „pa- 
trioților“, că Românii nu usăză de 
mijlocul legal, de a-și aduce plân
gerile lor înaintea parlamentului, în 
comitatul cel mai înpopulat de Ro
mâni se pornesce o persecuțiune re- 
voltătore în contra alegătorilor ro
mâni tocmai pentru-că voesc să se 
folosăscă de dreptul, de a-și validita 
interesele lor în municipii pe cale 
legală?

Decă într’un municipiu, unde 
poporul nostru trebue să constitue 
representanța, el este prin violență, 
corupțiune și persecuțiunl sistema
tice redus aprope la neputința, de 
a-șl apăra interesele sale, la ce s’ar 
pută 6re aștepta mergend cu plân
gerile sale în dietă, unde chiar de-ar 
esista o altă lege electorală, în ade
văr liberală, și chiar de-ar fi scutită 
libertatea alegerilor, el va forma în- 
totdeunanumai o infimă minoritate?

Una din dăuă: orl-că Banffy 
vre în adevăr, ca naționalitățile să 
credă în politica conciliantă, de care 
vorbesc- foile oficiăse, — atunci crea
turi ca Bausznern îi fac forte rele 
servicii; ori că totul este numai o 
meschinăriă spre a scăte ochii lu- 
mei dinafară, — atunci Banffy cu 
creaturile sale jocă un joc fărte pe-, 
riculos și riscat.

In orl-ce cas e neapărat de 
lipsă, ca bărbații noștri fruntași să 

fia cu inima la loc și să-și îrnpli- 
născă datoria de cetățeni și Români 
în fața unor lovituri și atentate, ca 
cele săvîrșite de cătră archi-mame- 
lucul dela Făgăraș.

încurcătură în Orient.
In Orient au luat lucrurile de-odată 

o întorsătură neașteptată. Soim adecă, că 
ministrul de esterne austriac, Agenor Go- 
luchowski a luat în mâna conduoerea ces- 
tiunei orientale, și a pășit înaintea puteri
lor europene ou unele propuneri privitore 
la o procedere solidară. Totul a mers bine 
pănă aoum, când pe neașteptate Rusia vine 
și declară, că nu primesce propunerile Aus
tro- Ungariei.

Soirea aoâsta a adus’o mai întâiu 
alaltăeri 4’arul „Neue Freie Presse* din 
Viena, și ea a produs mare agitațiă în cer
curile politioe. Monarohul nostru numai de
cât a ținut consultări mai lungi cu miniștri 
comuni. Nu se scie, din oe causă Rusia s’a 
hotărit la acest pas. E probabil, oă și Fron
da va tepăși din acțiunea oomună, cu tote 
acestea însă „N. Fr. Presse“ afirmă, oă 
dâoă Austro-Ungaria, Anglia și Italia vor 
ținâ împreună, soopul și așa se va ajunge.

Organul oficios al ministerului estern 
austriac „Fremdenblatt“ s’a grăbit să des- 
mintă soirea sensațională a cparului »-V. 
Fr. Pr.a, pănă acum însă întrâga oestiune 
e încă învălită într’o oâță, și nu se pote 
prevedâ, oe va urma.

O altă scire sensațională mai sosesoe 
și din Londra, în care se spune, că alal
tăeri a ținut cancelarul engles lordul Sa
lisbury în Brighton o vorbire de mare in- 
sămnătate. Intre altele Salisbury dise ur- 
mătorele: „Majestatea Sa Sultanul, îndată 
după vorbirea oe o ținusăm săptămâna 
trecută la banchetul lord-majorului, îmi 
trimise o scrisâre, în care îmi comunică, 
că L’au atins dureros aserțiunile mele de 
atunci, oă eu nu m’așl încrede în realisarea 
reformelor promise de Majestatea Sa. Din 
contră acum îmi scrie, oă voiesce serios să 
realiseze reformele, și faptul acesta L’a și 

comunicat miniștrilor săi. Mă rogă mai de 
parte, să aduc luorul acesta la ounosoință 
publică, de-drece prin acesta mă asigură 
solemnei cu cuvântul Seu de onore despre 
seriositatea și sinceritatea intențiunilor 
Sale“.

Din acestea se pote vedâ ce pond 
însămnat pune Sultanul pe părerile politi- 
cianilor europeni asupra imperiului său.

Asupra oelor mai nouă incidente din 
Turcia sosesc următorele soiri: Agitațiu
nile oontra creștinilor din Siria de Nord 
se lățesc tot mai mult, și în împrejurimea 
orașului Aleppo s’au întâmplat nouă ata
curi. In ținutul Pajas, la Nord dela orașul 
Alexandretta, s’au întâmplat ciocniri singe- 
rose între revoltanțl și trupe turoescl. Din 
Creta se anunță, oă Mohamedanii din Rethy- 
muv să fi oomis mai multe masacre. „ Ofi
ciul Reuter11 anunță, că orașul Karput a fost 
atacat de Gurcjl, cari jăfuiră și aprinseră 
misiunea amerioană, și uciseră 40 Armeni. 
Tot „Oficiul Reuteru anunță, că asociațiunea 
anglo-armână din Londra primi în 18 o. 
o depeșă din Constantinopol, în oare se 
tjice: „Armenii suut uciși în tâte părțile. 
Mii de Armeni pier de fomeu. Tot-odată 
guvernul engles e rugat să pășâscă într’a- 
jutor, căci Porta nu e în stare să faoă 
nimica.

Aoestea suut soirile mai nouă, sosite 
din Orientul revoltat. In fine e de însăm
nat, că prin Londra s’a lățit faima, că pu
terile europene ar fi încheiat un așa nu
mit ^Protocol de desinteressementa, precum 
încheiaseră la 1880 cu ocasiunea demons- 
trațiunei flotelor în oestiunea albanesă.

Dieta ungară.
— D^sbaterea budgetului pe 1896 — 

Șed nța dela 16 Noemvre.
Contele Albert Apponyi după ce în

tr’un lung discurs se ooupâ ou diferite ces- 
tiunl economioe și financiare, vorbi despre 
stările bolnăviciâse din Ungaria, cari nu 
se estind numai asupra vieții finanoiare și 
economice, ci și asupra guvernărei și a par
lamentului. Imoralitatea administrației a do-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

La curtea serbescă.
(Fin e.)

Principele de corână de-atunol, Alex
andru al Serbiei era de 12 ani, regina Na
talia de 28 ani. înzestrată dela natură cu 
tote farmecele, cugrațiă, spirit și amabilitate, 
stîrni în Wiesbaden compătimirea și sim
patia tuturor.

Cine a trăit pe vremea aceea în 
Wiesbaden, îșl va aduoe cu plăcere aminte 
de aceea figură elegantă de femeă, oare se 
preumbla cu grațiă și majestate pe pro
menadă. Fața ei bine trăită, ochiul negru 
și luoitor, perul abundant și negru, care-i 
cădea în buole pe spate, făcu ca regina 
Serbiei în curând să fiă idolul întregului 
high life. Pentru fiă-care ea avea câte-un 
zimbet grațios și câte-un cuvânt afabil. 
„Contesa de Taoovau era hotărît punotul 
central al sesonului din vâra anului 1888 
în Wiesbaden.

Sub aoâstă mască esterioră se ascun
dea însă o mâniă asounsă. Ea se adresă 
pentru ocrotire împăratul Germaniei, de- 
ore-ce șoțul ei cerea estradarea fiiului seu, 

oare petreoea cu ea în Wiesbaden. împă
ratul Wilhelm II îi promise scut, el 
scrie:

Potsdam, 29 Iun. 1888.

M. Sale Reginei Serbiei
Wiesbaden.

In urma telegramei M. V., sosită toc
mai acum, mă grăbesc să iau informațiunile 
necesare, pentru ca să pot lua disposițiunl 
în contra măsurilor, de oarl M. V. orede a 
fi amenințată. Rog pe M. V. a se țină asi
gurată, că vă veți bucura în țările mele da 
orl-ce ocrotire, care e compatibilă ou înda
toririle mele de dreptul ginților față de 
ilustrul D.-Vostră soț și a guvernului său.

Wilhelm.
Intr’aceea ministrul de răsboiu sâr

besc, generalul Kosta Protiol, a fost în
sărcinat de regele Milan ou misiunea, dea 
aduce ârășl sub puterea părintescă pe 
prințul de ooronă, la oas de nevoe chiar 
și cu ajutorul autorităților din Wiesbaden, 
decă regina ar refusa estradarea prin
țului.

împăratul Wilhelm într’o a dâua te
legramă din Potsdan, cu data de 5 Iulie 
1888, îi dase un sfat bun, dâr regina nu 
voia să scie nimic despre acesta. împăra
tul scrie :

M. Sale Reginei Serbiei 
Wiesbaden.

In urma resultatelor informațiunilor, 
pe oarl mi-le-am reservat în telegrama mea 
din 29 Iunie, spre părerea mea de rău nu 
pot sprijini resistența, pe oare o arătațl 
față de pretensiunea regelui, soțul Vostru, 
de-a se întorce în patriă prințul de ooronă. 
Majestatea Sa face us de dreptul său oa 
domnitor și tată, oând ia disposițiunl asu
pra petrecerei prințului, și dreptul ginților 
nu-mi permite să mă opun la acâsta, sâu să 
împedec îndeplinirea ,unei cereri legale, a 
suveranului și a guvernului Serbiei. Prin 
urmare pot numai atât recomanda M. V., 
de a pune pe prințul de ooronă la dispo- 
siția regelui, a tatălui său.

Wilhelm.
In același timp, cu generalul ProticI 

venise la Wiesbaden și espiscopul din Niș, 
Dimitrie, pentru a conferi cu regina. Na
talia refusâ cu energiă a semna un act, în 
oare se dispunea, că regina, păsțrându-șl 
tâte drepturile, are să se întorcă în țâră 
numai la porunca regelui, și oă prințul de 
coronă să-și continue studiile 4*/2 ani în 
Germania sub supra-veghlârea ei și numai 
vacanțele să le petrâcă la tatăl său.

Milan, care' nu mai vedea în soția sa 
o tovărășă crediuciosă, ci o pretendentă 
periculosă pentru tronul său, era pus într’o 

situațiă coercitivă. Natalia trată ou trimișii 
regelui, generalul ProticI și episcopul Dimi
trie, în mod forte ofensător și respinse 
tâtă sfaturile raționale. Ea asculta numai 
de consulul general în Francfurt, M. Oze- 
roff, și de proourorul suprem al sinodului 
ruseso, Pobedonoseff, venit anume în 
Wiesbaden.

Astfel in fine ajunseră luorurile la o 
depărtare cu forța a prințului de ooronă. 
Fiă-cărui martor ooular îi va rămânâ ne
uitat momentul acela înfriooșat, în care 
copilul de 12 ani se acăță de regâsoa sa 
mamă, și acâsta ținți revolverul înoărcat 
asupra șefului poliției din Wiesbaden, cu 
cuvintele: „Voiu împușca U Acesta răs
punse zimbind cu liniște: „Majestate! De 
sigur, că nu o iai în serios. Am ordin! 
Sunteți însă-Vă regină, nu scițl, oe va să 
Zică: ordin ? !“...

In sâra următore Milan îmbrățișa pe 
fiiul său în gara dela Budapesta. In Sârbia 
aceste evenimente provocară o mare ne- 
mulțămire. Milan era și afară de aceea des
tul de urgisit. Viâța sa privată nu era fă
cută tocmai de așa natură, oa să stârgă 
impresia înfrângerilor de pe câmpul de 
luptă și de pe terenul politic.

Publicul cel mare nu scia nimio des- 
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vedit’o Apponyi prin oașul dela Neugrad, 
unda cel mai onest funcționar al comita
tului a/fost ridicat din post pe motive de 
nimio; 6r imoralitatea parlamentară a ară- 
tat’o prin ilustrarea alegerilor false. După 
acdsta s’a întors oratorul la raporturile din
tre partide, dela a căror străformare mulțl 
aștdptă cu drept cuvânt o îndreptare. Din 
motivul aoesta contele Szapâry a propus 
anul trecut fusiunea, âr anul acesta coali- 
țiunea cu partidele, oarî stau pe basa drep
tului public. Deși nu află satisfăoătore cele 
ce le-a cjis Szapâry, totuși asupra programului 
său s’ar pute discuta, însă numai atunci, 
ddcă ar fi primit propunerile partidei li
berale. Deorece însă Perczel, WlassicI și 
toți ceilalți au respins apelul lui Szapâry 
la unire, numai rămâne îndărăt, decât ca 
și Szapâry să se alăture la acea aoțiune 
tare a oposiției, pe oare el (Apponyi) a 
înaugurat’o în Cașovia, pentru-oa ou toții 
împreună să înoerce a răsturna actualul gu
vern. Acdstă alianță de arme însă, trebue 
înțeldsă pe lângă susținerea neataoată a 
principiilor, din care causă nu p6te primi 
apelul lui Ugron, oa să se undsoă ou el la 
răsturnarea paotului dualistic. Apponyi ră
mâne pe basa paotului dela 67 după cum 
a vorbit și a dovedit. Insă va lupta pănă 
la nemurire contra pactului scâloiat și pre- 
sentat de Tisza și urmașii săi, pentru că 
voesoe a susțină intaotă constituțiunea și 
prin alegeri libere a reoâștiga națiunei li
bertatea de a dispune ea propriă asupra 
sorții sale. Apponyi sfirși Zicând, că actua
lul sistem a corupt pe dmenl, ca frigurile 
galbene, și a slăbit energia indivizilor de 
bune sentimente.

Au urmat interpelările. Helfi a inter
pelat în cestiunea demonstrațiunei flotei în 
Levant. Ministrul Bânfîy însă n’a răspuns 
pănă în altă ședință, dr Tibad în cestiunea 
vătămării dreptului public maghiar în 
Croația, drept, care a fost vătămat prin 
§§ 9 și 16 ai articulului de lege 21 a die
tei provinciale din Agram, unde se face 
amintire de „oetățenl maghiaro-croațl“, pe 
când articulii de lege 30 din 1868 și 50 
din 1879 nu reounosc în Croația, deoât es- 
olusiv numai „cetățeni maghiari1*. Ministrul 
Bânffy răspunse, oă a avut și el ocasiă a 
observa, că în legile autonome croate se 
află unele espresiunl necorecte. Guvernul 
se va îngriji însă, să fiă delăturate.

Cu acesta ședința s’a sfîrșit.

O convorbire c’un Sofia.
Piarul „Epoca" din BucurescI, ce 

a reapărut de câteva (jile, publică în 
nr. 6 dela 8 (20) 1. c. o interesantă con
vorbire c’un Softa. Ea ne arată cum 
gândesc softele și ulemalele tur-

pre intrigele Nataliei în contra soțului ei, 
cari intrigi au început pe timpul răsboiu- 
lui bulgar. Toți credeau, că Natalia e asu
prită, și o adorau ca pe femeă și mamă, 
pe oând, din oontră, se vorbea în gura 
mare despre Milan, oă jocă totă noptea 
oărți și petrece cu femeile galante. O damă 
după alta era eroina scandalurilor la cur
tea din Belgrad.

Aceste lucruri îngreunară situația re
gelui, care, în oontra legilor esistente, cerii 
divorțul dela metropolitul Serbiei. Prin 
aoesta Milan îșl puse totul în joc, îșl jertfi 
oorona. . . .............................................

Pănă aici autorul diplomat. Se scie, 
ce sa întâmplat după aoeea. Milan decătju 
tot mai tare, ducând o vieță soandaldsă în 
Paris, îșl vândii și titlul de rege pentru 
bani, era, încât aprope tote Ziarele din Eu
ropa îl stigmatisară după merit.

Regina Natalia, acea femeă mândră și 
neferioită, numai la rugarea Țarului Alexan
dru III s’a înduplecat să se împace, cel 
puțin pe față, ou soțul ei Milan, față de care 
nu avea alt sentiment, decât cel mai pro
fund dispreț. Regina Natalia s’a bucurat și 
se bucură înoă de cele mai vii simpatii 
atât la noi în țâră, cât și în tote țerile 
unde vieța soandaldsă a lui Milan este cu
noscută.

Ucu. 

cesoi, și cât de mare este și adl fa
natismul mohamedan, în contra că
ruia trebue se lupto Sultanul, spre 
a face destul reclamațiunilor pute
rilor europene.

Eată ce a spus unul din cei 
mai culți preoți musulmani, între
bat asupra situațiunei, în urma eve
nimentelor armenescl:

„Luorurile merg rău, forte rău,- — 
Zise Softa. — N’avem șef, n’avem Sultan. 
Sultanul Hamit său oă a înebunit, seu că 
s’a făcut gheaur. Nu mai e Sultan, s’a fă
cut 'undita Europei. Nu ounosce puterea 
națiunei sale și puterea religiei musulmane 
create de Coranul profetului nostru. îndată 
ce s’a urcat pe tron a declarat răsboiu Ru
șilor, și în loc să-i birudsoă, a ținut arma
tele musulmane în Constantinopole, nici 
n’a usat de dreptul unui Calif pentru a 
concentra sub stegul său pe toți Turoii, 
care se găseau în Asia și în Africa. Stdgul 
sacru (Sadgiao sherif) n’a fost scos la lu
mină. Alții erau Sultanii, cari întrebuințau 
acest mijloc. Odată dispăruți ei, au răsărit 
din pământ țări ca Bulgaria, Serbia, Ro
mânia, Egipet și Grecia. Și afară de asta 
am pierdut tot teritoriul nostru pănă la 
Viena, pe oare aoum îl are Austria; tdtă 
Caucasia, pe oare o posede Rusia, întregul 
Tunis și totă Algeria, pe oare le stăpâ- 
ne8ce Franoia. Am uitat insula Cypru, luată 
de Englitera, insula Creta și muntele Li
ban, oare sunt guvernate de oreștinî, dr 
acum riscăm să pierdem totă Asia-mică, 
transformându-se acesta în Armenia auto
nomă.

Tote aceste rele provin din causa 
Sultanului Hamit, oare transformat în or
gan al inimicilor credințelor ndstre, vrea 
să pue pe același picior pe ghiaurl cu mu
sulmanii, pe stăpâni cu raialele lor.

— Ddr, întrebă interlocutorul fanati
cului Softa, ore acdstă atitudine este ea a 
Sultanului însuși, seu e împins la aoestea 
de alții?

— Ddcă nu ar vrea el, nu s’ar face ni
mic. Ore Turcia nu e țdra nostră? Noi fa
cem ce vrem. Suntem stăpâni în oasa nds- 
tră. Pentru ce-i e frioă și ascultă pe Eu
ropeni? Ce-i mai ține la Pera? De ce nu-i 
gonesce de aici ? Pentru ce nu declară răs
boiu întregei Europe si Rusiei ? Pentru ce 
nu declară sfîntul răsboiu sacru al panmu- 
sulmanismului contra pancreștinismului ?

— Ddr ddcă ați fi învinși?
— Să fim învinși? Cum e cu putință 

să fim învinși? Este învinsă vre-odată pu
terea de neputință? Adevărul de minciună ? 
Profetul Mahomet de Christ, a oărui în
vățătură neoomplectă a venit să o oom- 
plecteze ?

— Care însă sunt pretențiele d-vdstră 
a softelor?

— Noi am răsturnat pe Sultanul 
Azis, noi vom răsturna și pe actualul Sul
tan ; înainte însă de a face acdsta vom răs
turna pe Șeioul-Islam, căci ddcă era un alt 
cap al bisericei nostre, Sultanul Hamit nu 
ar fi procedat cum proceddză astăZl. Noi 
vrem să nu se aoorde niol o concesiune 
nici Armenilor, nici Bulgarilor niol Gre
cilor.

— Cum s’au întâmplat măcelurile din 
Armenia ?

— Ei s’au revoltat și noi i-am ucisy 
— Ați luat și d-vdstră parte la aceâte 

măoelurl?
— Am făcut și eu datoria mea cum 

se cere în Coran, și Zicând acestea fana
ticul Softa, pronunță oâteva frase din evan
ghelia turcdscă.

— Ați aflat, că Sultanul, obligat de 
Europeni, a isoălit o Iradă prin care se 
acordă autonomia Armenilor?

— Am aflat acdsta; ddi’ în diua când 
ea se va aplioa, va fi ultima Zi a dom
niei Sultanului, pote și a vieței sale.

— Și oe veți face?
— Ceva forte simplu. Vom obliga pe 

Șeioul Islam, cu detronarea lui; vom 
chiăma poporul, ca să se resodle; vom 
omorî orl-ce ghiaur, oare urmăresce mioșo- 
rarea drepturilor musulmane.

— Neoturoii vor fi ou d-vostră ?
— Aceștia, ddcă ar fi sdu ddcă n’ăr 

fi, e tot una. Noi, să-ți spun drept, nu-i 
prea iubim. Nu ne plao reformele europe- 
nesol; ceea ce știu este, că și dânșii nu 
sunt mulțumiți de Sultan, și ei strigă în 
contra lui, ddr ei vor libertăți, oer consti
tuția, lucruri cu totul în contra ooranului. 
Sultanul, ca representant al profetului, e 
dator să facă binele din propria lui voință, 
dr nu să împartă puterea ou sclavii săi.

Desmințîre.
Cu privire la un comunioat al „Co

respondenței politice1* din Viena, despre 
care făcurăm și noi la timpul său amintire, 
d-1 Dr. V. Lucaciu publioă în „Tribuna1* de 
Marți o desmințire în care Zice:

a) Nu este adevărat, că în vorbirile 
mele cu omeni politici seu publiciști, aș fi 
făout deosebire între Români „catolici* sdu 
„orientali*, fiind vorbă de alipirea Româ
nilor cătră dinastia habsburgică, sdu că ași 
fi făcut vre-o deolarațiune, din care ar re- 
sulta aoea distincțiune, malițidsă și perfidă.

b) Nu este esact, că vorbind despre 
înlăturarea divergențelor, ce esistă între 
Români și Maghiari, rn’aș fi esprimat în 
termini atât de neprecisațl, și quasi ară
tând o anumită frică și deferență nemeri
tată față de politica guvernului maghiar.

Ni-ar fi părut bine ddcă cu acdstă 
ocasiune d-1 Lucaoiu ar fi răspuns și la 
oomunicările foilor oficiose maghiare în 
afacerea oontaotului său cu Pâzmândy, a 
audienței la miniștrii ungurescl și a pretin
selor conferențe, oe le-ar fi avut cu faimo
sul Jeszenszky în Budapesta.

SCIRILE OiLEI.i
— 9 (21) Noemvre.

La cestiunea studenților croați osân
diți. Mamele studenților croați osândiți, 
după cum se anunță din Zagrabia, s’au 
hotărît să mdrgă la monarchul, și se cdră 
grațiarea fiilor lor. In urma sentinței pro
nunțate asupra universitarilor, mulțl cetă
țeni croați âmblă pe strade cu fior negru 
la braț, și unii au voit să arboreze chiar 
și stindarde de doliu, ceea-ce însă li-s’a 
interZis. In Viena, Praga, Paris și Peters
burg s’au pornit colecte pentru ajutorarea 
studenților și li-s’a asigurat acestor, că îșl 
vor putd oontinua studiile fără nici o greu
tate la universitățile din Viena și Praga, 
sdu la alte universități din străinătate.

— O’
Un purtător de matricule fără lo

cuință. In comuna, Mușna după cum anunță 
Ziarele maghiare, comitetul bisericesc re
format din acea comună a interZis purtă
torului de matricule învățătorului de stat 
de acolo să conducă matrioulele de stat în 
loouința sa; președintele comitetului i-a 
demândat, ca tote scrisorile privitdre la ma
tricule, să fiă depărtate din casa lui. Apoi 
i-au dat jos tabla de afișe și purtătorul 
de matricule a fost silit să plece și să-și 
oaute altă locuință.

—o—
Susținerea lui MileticI. Diarele din 

Budapesta anunță, că Dr. Slavko MileticI, 
fiiul lui Svetozar MileticI declară atât în 
numele său, cât și al tatălui său, că nu 
primesoe nici o coptribuire sdu rentă anu
ală pentru asigurarea esistinței tatălui său. 
îșl ține de datorință fiidscă a susțină pe tatăl 
său din puterile sale proprii. Ce se ține 
îusă de datoriile bătrânului MileticI, pe 
oarî acesta le-a făcut nu în interesul fami
liei, oi în decursul iuptei purtate pentru 
poporul sârbeso depurarea acelor datorii e 
necesitat a-o înoredința pietății poporului 
sârbesc.

—o —
Convenire colegială. Reuniunea ro

mână de gimnastică și oântărl din loo va 
arăngia Marți săra, 14 (26) .Noemvre o. 
o convenire colegială în sala otelului 
„Nr. 1“. Programul'. 1) Virandiera de 
Flechtenmacher, cor mixt; 2) „Hei leliță 
din cel sat**, de G. Dima cor mixt; 3) 
Cânteo scoțian de Diirrner, cor mixt; 4) 
Declamațiune; 5) Trei cântece poporale de 
Mendelssohn B., coruri mixte; 6) „Vin în 
condru la isvor** de Huber, cor mixt; 7) 
„Cucuie ou pena sură** de G. Dima, cor 
mixt.

Dela universitatea din Budapesta. 
Vineri, în 15 o. au fost stersl din lista stu
denților dela universitatea din Budapesta, 
100 de studenții universitari, dedre-ce nu 
și-au plătit didactrul pe semestrul prim.

—o —
Idrna a sosit din nou în părțile nos

tre. De erl ninge mereu.
—o—

Călindarul Plugarului pe 1896 este 
unul dintre cele, mai lăudate și tot
odată și cele mai eftine oălindare româ- 
nescl dela noi, având un cuprins forte bo
gat, bine ales și întocmit întru tote după 
trebuințele poporului nostru. D-1 I. Geor
gescu, colaboratorul nostru eoonomio, și-a 
dat deosebită silință la partea economică 
a acestui călindar, aducând articull, povețe 
și instrucțiuni fdrte folositore pentru plu
gari. Nu mai puțin alâsă este și partea li
terară, higienică etc. așa că plugarul gă- 
sesce în acest călindar o călăuză bună și 
credincios* mai pentru tdte trebuințele 
vieței sale. Prețul este și de astă-dată nu
mai 25 cr. Cine comandă 10 esemplare de
odată, primesoe al 11-lea esemplar gratuit. 
Calendarul a apărut deja. Comandele sunt 
a-se adresa Tipografiei „A. Mureșianu* 
sâu la librăria N. Ciu r cu în Brașov, adău
gând câte 5 cr. pentru porto postai de 
fiă-care esemplar.

— o—
Petrecere de dans. Damele române 

din Timișora arangiâză petrecere de dans 
la 14/26 Noemvre 1895, în sala dela 
„Fabrikshof** în favorul copiilor săraci dela 
scolele române din Timișora. Pentru comi
tetul arangiator : Maria Puți ci, presidentă. 
Valeria Gherdan, seoretară. Inoeputul la 8 
dre sera. Biletul de persdnă 2 corone, de 
familie (3 membri) 3 oorone. Oferte și 
suprasolvirl marinimdse se primesc cu mul- 
țămită la adresa d-nei cassiere Maria 
Gherdan (Fabrio, Tigergasse Nr. 5) și se 
vor ouita pe cale jurnaliștioă. Damele sunt 
rugate a se presenta în toalete cât mai 
simple.

— o—
Cununia. D-1 loan Olteanu din Fene- 

șul săsesc și d-ra Maria Coltofeanu din 
Brețcu se vor cununa în 12/23 Noemvre 
o. în biserica română gr. or. din Brețcu. 
Fiă în ces cu noroc !

Din Budapesta.
— Noemvre 1895.

Antisemitismul în sînul tinerimai maghiare — Pre
legeri publice. — Societatea „Petru Maior."

In anul acesta Budapesta e bogată 
în surprinderi. Curentul antisemit a înce
put a prinde rădăcini afunde în sînul tine- 
rimei universitare maghiare, așa că, pe 
când anul trecut universitarii maghiari an- 
tisemițl erau în minoritate disparentă față 
de toiul oovîrșitor al Jidanilor universitari, 
anul acesta sunt în majoritate impunătdre.

In urma acdsta frecările dintre uni
versitarii maghiari semițl și antisemițl, cari 
devin tot mai agresivi, au luat proporții 
uriașe, înoât Jidanii au recurs chiar și la 
rector spre a-i ocroti (!) contra antisemiților.

Foile jidano-maghiare, firesoe, sunt 
forte îngrijate de acest simptom „antili- 
beral** și acusă pe universitarii maghiari 
antisemițl cu „nepatriotism*...

In timpul din urmă, mai ales, anti- 
semiții, după cum ați anunțat și D-vdstră, 
au mers atât de departe, încât au trimis 
chiar și o telegramă de felicitare D-rului 
Lueger, din incidentul învingerii partidului 
antisemit în Viena, dr la universitate și 
prin alte looalurl de întrunire ale lor răs
pândesc ou drdia afișurl antisemite, în cari 
ridiculiseză pe JiadnI.

Aceștia, scandalisațl, au și tras la 
dare de sâmă într’o ședință a societății 
lor „Egyetemi kor“ pe președintele aces
teia, Komlossy, oare e antisemit.

Acestor frecări au urmat apoi diferite 
oerte, păruell și dueluri sângerose.

Antisemitul Komlossy și un vestit 
duelgiu evreu Schulhof sunt greu răniți...

Pe semne au cam început a se sătura 
și Maghiarii de amabilii lor „frați*.

*
Frumosele și neprețuitele prelegeri 
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publice arangiate de tinerimea română uni
versitară continuă a fi tot mai interesante. 
In Sâmbăta din 4 (16) Novembre a disertat 
harnioul student în filosofiă, d-1 Badu Cu- 
pariu, despre „Liberalismul falsificat'1.

Tema, lucrată cu pătrundere și ilus
trată cu esemple vii din viâța de tdte fi
lele, a produs o impresiune negrăit de bună, 
— mai ales că autorul ei, care a trăit din 
nenorocire tot între Unguri, abia la 16 ani 
începu a cundsce dulcea limbă maternă. 
Mulțumită stăruinței sale neîntrerupte și 
seridse, a progresat atât de departe, încât 
acum e în stare a prelege într’o bună limbă 
românăscă înaintea unei tineriml întregi!

După prelegere urmă o mădudsă dis
cuția, care lămuri și mai mult obiectul te
mei, de alt-fel și prea vast pentru cadrele 
unei prelegeri de oel mult o oră.

Ast-fel și dela acâstă întrunire cole
gială ne-am depărtat cu toții mulțămițl și 
mai înavuțiți în cunoscințe.

*
Pe terenul literar, forte negligiat de 

mai mulțl ani, de-asemenea desfășură tine
rimea universitară română o activitate ași 
pută 4io® neobicinuită.

In curând membrii societății „Petru 
Maior“ vor arangia, după cât am aflat, și 
o serată literară-musicală, ceea ce de mult 
nu s’a mai făcut, deși e de un neprețuit 
folos atât pentru societate, cât și pentru 
etrîngerea relațiunilor dintre alăsa coloniă 
română de aici si universitarii români.

Pentru ridioarea sooietății în privința 
materială s’a lansat în 4^e^e acestea și 
apelul, publicat deja și îu prețuitul D-vos- 
tră 4iar, apel, de oare întrega tinerime legă 
mari speranțe, fiind pe deplin înoredințată 
că iubitorul nostru popor nu va hesita a 
ne ajuta cu drag, dându-ne astfel mijlooele 
materiale neoesare, cu ajutorul cărora vom 
pută inaugura o nouă și mai luminosă 
■epocă în vidța sooietății „Petru Maior“, 
sooietate de-o neînchipuită însemnătate și 
de-o profundă influință regenerators pentru 
întreg poporul român !

Ritmic.

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

(Urmare).

O muncă mai rațională și suc- 
câsă ceva mai bine, fiă la arendașul, 
flă la preotul, primarul, seu prin sa
tele vecine, care l’ar încuragia și 
îndemna și pe țeran la o muncă mai 
sistematică și mai productivă, el n’a 
avut unde vede. Căci și aceia se ra- 
cjimă dbr tot în munca lui, și în ca
pacitatea lui de lucru. Venite ac
cesorii ale agriculturei: din ven4area 
de legumi, pometurl, lapte, oue, unt 
etc., la el nu esistă, din contră, el 
cumpără vara întregă pânea dela bru
tarul șerb, legumele dela zarzavagiul 
bulgar, fructele din altă parte, er 
grădina și curtea lui stau în pără- 
ginire.

El n’a fost ținut la îngrădirea 
și cultivarea acestora, pentru a nu-1 
sustrage dela munca câmpului pro
priu cțisă, și proprietarii și arendașii 
au făcut un fel de monopol din cul
tura și ven4area legumelor prin bul
garul adus pe moșiă, care trebue se 
câștige și el și să plătâscă o arendă 
enormă pentru păment.

Unde proprietarii și arendașii 
nu s’au uitat la acel mic și neîn
semnat câștig propriu, și au insistat 
•și îndemnat pe țărani la închiderea 
și cultivarea grădinilor lor acolo le-au 
închis cu toții, și satul întreg are cu 
totul altă înfățișare, dovadă cașul 
citat mai sus dela SocaricI, dovadă 
sunt satele moșnenilor și țăranilor 
ohabnici din vechime de pe malu
rile Dunărei și Borcei, dovadă sunt 
satele vechi și nouă, unde au avut 
ceva esemplu bun de imitat.

Satele întemeiate de transilvă
neni pe la începutul secuiului, se 
disting pănă astăc].! între celealte, 
și au avut bună influință asupra lor, 
cum se pote vede pretutindeni în așa 

numitele cătune-Ungurenî, d. es. la 
comuna Bogza (Rîmnicu-Sărat), că- 
tuna - Ungureni din comuna Cotu- 
funclu-Perului, din jud. Dâmbovița, 
unde nu numai că am văcțut case 
mai frumose, cu câte o odaia mare 
de locuit, cu cămara d’alăturea, der 
și mai multe instalații economice 
sistematice: grajduri închise pentru 
vite, șoprone acoperite pentru nutreț, 
grădinile închise și cultivate.

In comuna din urmă am văcțut 
și o grădină închisă cm zid de că
rămidă arsă, singurul cas, ce l’am 
vecjut în țeră de vre-o 10 ani în- 
coce, de când cutrier țera în sus și 
’n jos.

Aceste cașuri, deși isolate, sunt 
însă dovadă, că și țăranul d’aci pote 
fi condus la o muncă rațională și 
productivă, când are cine se-1 con
ducă. Der ocasiunea i-a lipsit. Sunt 
sate vechi și nouă frumușele, d. es. 
comuna Tudor Vladimirescu, comună 
nouă lângă Șiret, forte frumbsă etc., 
der cele mai multe au un aspect 
respingător. Cultura a lipsit pănă 
acum — cu totă spoiala de cultură 
mare a arendășiei.

Țăranul nostru a lucrat vara în
tregă cu omenii familiei sale și cu 
vitele sale, parte la arendaș și parte 
la sine, s’a hrănit numai cu buruieni, 
și tbmna el nu are atâta recoltă, 
cât îi trebuesce pentru sine și pen
tru vite, ca să esă din iernă, și nici 
datoriile nu le-a stîns, datoria a ră
mas aprope aceeași și perpetueză la 
arendaș și proprietar, vitele îi sunt 
depuse amanet la Creditul Agricol.

Intrăga lui recoltă constă din 
un cărucen două de mohor, 2—3 
cărucene de paie de grâu, și nisce 
coceni de porumb. Cereale abia are 
să-i ajungă pănă la Crăciun, nutreț 
pănă pe la Boboteză; porumb, rari 
sunt țărani, cari se mai aibă pănă 
pe la PascI și după Pascî.

Și puținelele cereale, ce le adună 
n’are unde să le păstreze; cerealele 
cele rămase după sămănat său le 
bagă într’o gropă în păment, ori că 
trebue să le vendă mai pe nimica 
la cârciumarul din sat, ca să se plă- 
tescă de biruri cu ele; nutrețurile 
le ține afară sub cerul liber și tot 
acolo le dă la vite, el neavend nici 
un fel de adăpost pentru vite, decât 
un saivan, un gard de trestiă despre 
nord-est, pentru a-le apăra de vân
turile reci. Decă mai are și vii, vi
nul nu l’a tescuit bine și trebue să-l 
vendă ca must, căci nu are beciu, 
nu are pivniță, unde să-l țină. Al
bine, fructe, industriă de casă, nu are.

Dela proprietar și arendaș el 
peste iâmă n’are să câștige un sin
gur gologan, debrece aceștia nu șed 
să consume între țărani, ci se retrag 
la orașe. In sat rămâne numai comp- 
tabilul, ori vechilul, ca să-i răfuiescă, 
și cârciumarul grec, ori jidan, ca să-i 
storcă.

(Va urma.)

Alegerile în municipii.
Selagi, Noemvre 1895.

In comitatul Sălagiului au fost aleși 
membri în congregațiunea oomitatensă pe 
timp de 6 ani dintre Români urmă
torii:

In cercul Pirului: Franoiso Cosma, 
proprietar, și un Ungur; în cercul Cehăluț: 
Georgia Mâriasy, notar cerc, (pănă n’a 
fost notar, era Măriaș) și un Ungur; în 
cercul Tășnadului: doi Unguri; în Santău: 
Demetriu Coroisn, protopop, și George 
Filip proprietar; în Sâncraiu: 3 UugurI; 
în Socacî: Mihai Bobiș, învățător, și Anto- 
niu Băliban, preot; în Bobola: Ioan Bu- 
teanu notar, și Ootavian Felecan, pretor; 
în Șărntășag, Șamșon, Mocira, Hodod, Leliu: 
pretutindenea câte 2 unguri; în Bicad: 
Ales. Coste protopop, Ioan Lengyel, preot 
(cest din urmă pe 3 ani) și 2 Unguri și 1 
Jidan; în Băsescl: Mihai Pop, preot, Teo
dor Lengyel preot, Teodcr Simoc, preot 

și Ioan Chira învsț.; în Bîrsău: loan Vaș- 
vari preot și loan Oșan preot; în Asuagl: 
Ioan Szabo notar, și George Șimonca, pro
prietar; în Sălsîg: Vasile Mirișan și Iuliu 
Lobvuț preot și 1 Ungur.

In Biușa: 1 Ungur, 1 Jidan; în Ceh: 
4 Unguri; în Subcetate: 4 Unguri; în Dio- 
șod: 2 Unguri; în Cristur: 2 Unguri; în 
Jibău: 2 Unguri; în Năpradea: Gavril Che- 
rebet, Teofil Dragomir, Simeon Meoiu și 
loan Ternovan, preoți; în Tresnea: Simeon 
Mărincaș și Vasile Pop; în Nușfalău: 2 
Unguri; în Șimleu: 3 Unguri; în Ip: 3 
Unguri: în Camăr: 2 Unguri; în Giumel- 
ciș: loan Ungur învățător, Augustin Carșai 
preot și Stef. Szabd preot; în Hurez: 2 
Unguri; în Periceiă: 3 Unguri și Ștefan 
Mica, notar; în Mileacul Someșului: Vasile 
Vaida preot și 1 Ungur; în Bănișor: Ioan 
Moldovan protopop și Laurenț Șima preot; 
în Cizer: Ioan Pop notar și 1 Ungur; în 
Crasna: 3 Unguri; în Zălau : 5 Unguri.

In cercurile Acaș și Boba alegerile se 
vor face în 28 Noemvre n.

Din lista acesta se vede, că unde 
Românii s’au nisuit, au reușit; aude au 
fost indiferenți, nu. Cu mult mai mulțl 
Români ar fi putut reuși conform număru
lui sufletelor, căci din aprope 200,000 su
flete, 120,000 sunt Români.

Baportorul.

Flotila europenâ.
Amiralitatea englesă a făcut în una 

din lunile trecute o interesantă lucrare 
asupra situațiuDei flotelor de răsboiu ale 
Angliei, Franciei, Rusiei, Germaniei, Ita
liei și Austriei.

Acăstă operă nu conține nici o apro
bare, niol o discuțiune asupra valdrei bas
timentelor, ea arată numai numărul orare
lor vase, repartisate în cuirasate de pri
mul, al doilea și al treilea rang, în basti
mente de apărare a țărmurilor, în încruci- 
șătorl de I-a, a Il-a și a IlI-a clasă, și în 
bastimente speciale pentru torpilori. In nu
mărul acestor mari unități nu întră nici 
avisele torpilori seu contra-torpilorii, nici 
torpilorii. Incrucișătorii-torpilorI sunt ola- 
sațl în numărul încrucișătorilor de-a IlI-a 
clasă.

Anglia, după acăstă statistică, posede 
165 bastimente în serviciu, din care 38 
cuirasate, 15 apărătore de țărmuri, 115 în- 
oruoișătorl și 3 porte-torpilorl, ceea-ce for- 
meză o deplasare totală de 894,835 tone. 
Francia, care ocupă al doilea loc în acăstă 
uumerare, are 83 bastimente, 24 cuirasate, 
14 apărătdre de țărmuri și 45 încrucișă- 
torl, formând o deplasare de 393.193 tone. 
Germania, din punctul de vedere al basti
mentelor, ooupă al treilea loc; ea are 14 
cuirasate, 13 apărătore de țărmuri și 28 
încruoișătorî, a căror deplasare atinge suma 
de 175.375 tone. Busia vine în al patrelea 
rend. Ea are 7 cuirasate, 13 apărătore de 
țărmuri și 13 încruoișătorî, formând o de
plasare de 184,468 tone. Italia posedă 32 
bastimente, astfel împărțite: 14 cuirasate, 
4 apărătdre de țărmuri, 14 încruoișătorî, 
ceea-ce fac la un loo 184.468 tone. Aus
tria, cea mai slabă dintre puterile mari
time, are numai 8 cuirasate, și 10 încru- 
cișătorl, oeea-oe face 68.356 tone.

Statistica publicată de amiralitatea 
englesă examinăză de asemenea și basti
mentele aflate în chantiere. Anglia are 21 
bastimente în construcție, Franoia are 28 
și Rusia are 13. Activitatea în con- 
struoțiunl de bastimente nouă este mai 
mică în Statele triplei alianțe, decât în cele 
trei marine precedente. In adevăr, Germa
nia, Austria și Italia au numai 26 basti
mente în lucrare, formând o deplasare to
tală de 144.588 tone, inferioră cu 15.000 
tone deplasărei unităților ce sunt în con- 
srucție în Franoia.

Statistica menționăză în același timp 
și bastimentele a căror construcție este 
proectată. Anglia are în proeot construirea 
a 32 bastimente, Francia, 11, Rusia și Ita
lia, câte 4, și Germania 3.

Iu definitiv se pote cu drept cuvânt 
spune, în urma acestor statistici, făcând 
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o comparațiă între Anglia și Fraucia, că 
cea dintâi ooupă primul loo în marină, 6r 
Franoia al doilea loc.

Sciri telegrafice.
Viena, 21 Noemvre. Din Con- 

stantinopol se anunță, că procederea 
unanimă a puterilor în Orient a fă
cut o adencă impresiune asupra Sul
tanului, care e decis a lua rnesurl 
stricte pentru restabilirea ordinei.

Convocare.
Din causa strămutărei grabnice a do

miciliului meu la Abrud, convoo o adunare 
generală estraordinară a „Reuniunei fe
meilor române din Mediaș și giur!“ pe 
16/28 Noemvre c. la 2 ore d. a. în șoola 
gr. cat. din Mediaș, cu următorul

Program: 1) Ab4icerea presidentei; 
2) Alegerea unei presidente ad hoc-, 3) Ra
portul comisiunei de 3 despre predarea 
actelor și efectelor Reuniunei din partea 
d-lui Dionisiu Roman; 4) Alegerea unei
presidente pe 3 ani. 5) Propuneri eventuale.

Mediaș, 2/14 Noemvre 1895.
Sofia Pușcariu n. Cliendi, 

presidentă.

NECROLOG. Subsorișii cu inima sdro- 
bită de adencă durere aduc la ounosoința 
tuturor consângenilor, amicilor și cunos- 
cuților, că pre iubita și neuitata soțiă, 
mamă, soră, noră, mătușe și nepdtă Aurelia 
Oltean născ. Stoia, după un morb greu și 
îndelungat în al 31-lea an al etății și al 
14-lea al fericitei sale căsătorii, în 19 No
vembre n. o. la 4 ore p. m., împărtășită 
cu s. saoramente ale muribun4ilor, șl-a dat 
nobilul său suflet în manile Creatorului. 
Rămășițele pământescl ale scumpei dece
date s’au așe4at spre repaos veoînio Joi în 
21 Novembre n. în cimitirul gr. cat. din 
loc. — In veci amintirea ei!

Bl a și u, Novembre 1895.
Vasiliu Oltean, advooat archidiecesan, ca 
soț; Elena și Vasiliu oa fiii; Cornelia măr. 
Conrad și Traian ca frați; Sava Oltdn ca 
socră; Otilia văd. Cosmuța și Maria Dan- 
cheșiu ca mătușl; Rudof Conrad ca cumnat; 

Elena și Ana ca nepote.

DIVERSE.
Grațiarea osendiților în vdcurile tre

cute. Domnitorii români aveau următorul 
obiceiu de a grația pe osândiți. La lăsatul 
săcului de postul Paștilor — mai târfliu în 
Dumineca cea din urmă a carnavalului — 
Vodă primea o visită solemnă, apoi oprea 
la masă pe boerl, pe episcopl și pe rudele 
sale. Punându-se la masă, înainte de a în
cepe să mănânoe, Mitropolitul 4icea „Tatal 
nostru“ și boerii stăteau în picidre. Când 
ajungea Mitropolitul la „Iartă nouă greșe- 
șelile ndstre, cum ertăm și noi greșiților 
noștriu, se făcea tăcere și logofătul drep
tății (ministrul justiției) începea să cetescă 
de pe o listă numele osândiților, și ruga 
pe Vodă să le erte osânda ori să-i ușureze. 
Atunci Vodă se întorcea spre logofăt: 
„ErtațI să fiă din partea mea, ca să mă 
ierte Dumne4eu“ și întorcându-se spre Mi
tropolit și spre boerl: „Pră sfinte și voi 
boerl, rog pe Dumne4eu, să vă ție, oa să 
am totdâuna ajutor la asemenea faoerl de 
bine!“ Apoi se puneau la masă. A doua 
4i logofătul însciința pe osendiții, cari erau 
ertațl.

Câți microbi se află în lapte? După 
socotela unui Portuges, într’o litră de lapte 
se află: în cea dintâiu 6ră după ce se 
mulge laptele 9 milione de microbi; 3 dre 
mai târ4iu 30 milidne, după 4 dre 130 mi
lidne, dr după 24 dre 63.500 milidne.

Literatură.
Iu editura librăriei „ Carol Muller"- din 

Bucuresol a apărut o frumosă coleoțiune 
de poesii, întitulată: Iubire, de A. Vlăhuță 
— o broșură elegantă, tipărită pe hârtiă 
de lux. Un esemplar 3 lei.

Proiirietar: Dr. Aurel EWurețăanu.

Redactor responsabil: Sâregeriu s^aior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 20 Noemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 119.95
Renta de corone ung. 4% • • • 97.90
Itnpr. oăil. fer. ung. în aur 4%% . 123.20
Impr. oăil. fer. ung. în argint 100.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 119.50 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.10
Bonuri rurale oroate-slavoue. . . —.— 
Ixnprum. ung. cu premii .... 155. -
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 141.50

Renta de hârtie austr.................... 99 50
Renta de argint austr. .... 99 60
Renta de aur austr...............................120.55
LosurI din 1860 ......................... 149.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1017.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 437.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 370.50
NapoleondorI.................................. 9.57’/2
Mărol imperiale germane . . . 59.C21/j
London vista................................ 120.90
Paris vista ................................... 47.92 %
Rente de corone austr. 4%. • • 100.45
Sote italiene.................................. 44.65

Mărci germane Oump. 58.70 Vend. —.—
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Cursul pieței Brașov.
Din 20 Noemvre 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.52 Vând. 9.54
Argint român. Cump. 9.46 Vând. 9.50
Napoleon-d’ori Gump. 9.58 Vând. 9.61
Galbeni Camp. 5.65 Vând. 5.70
Ruble rusescl Cump. 128.% Vend. —
Lire turoescl Cump. 10 78 Vând. —.—

Unicul Specialist în producte de Petroleum.

Comptoarul: 
Văczikorut 16 

lângă

Iustinian M. Grama 
BUDAPESTA.

Casa
fondată în anul

Basilica Comerciante engrossîst. 1872.

Am onore a avisa onoratul public român, cumcă dela 5 Octomvre 
a. c. am priimât, din Penșyivania (America) singurul deposi- 
toriu în specialitatea de Petroieu : t

BCaBsepoei«PetroBeum.
Marca „lmperato ru, prima Type blanc neesplodabil, fără miros.
Cântar specific 0.805. Punctul de aprins 40° Abeltest. Garantat cu 20—22°/0 

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

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

CU

Cereți»
un catalog de prețuri, care trimite 

gratis și franco

Briider Placht

Q

jl

3

S

Louise Kurtz.
Are onorea a aduce la cu- 

noscința on. Public, că
am deschis 

un Magazin de Tapiserie 
și Tipar

în Brașov, Strada Porții (ca
sele Dr. Fabriciua, lângă dom
nul croitor Mihael Roth).

Mare asortiment de
Broderie. începute după cele_ . _ O _ __ £ . -țmai noue mostre, se vinde 
prețuri eftine.

Me recomand și rog de vi- 
sitare cât mai numărosă.

Cu totă stima
834, -3 Louise Kurtz.

pen'tx'u. O'CLX'SLțîresu !
mai nainte numit „PILULELE UNIVERSALE" ale lui

I

prima fabrică de corde și 
instrumente musicale

Schombaeh Nr. 37», 
lângă Eger (Boemia).

corde și instrumente recu-Recomandă 
noscute ca cele mai bune, sub garanție. 
Violine, Arcuri, Concert-Cellos, (lite
re, Guitarre, Coucert-Flaute, Concert-

Clarinet, Etuis de Violină.
Rugăm a se adresa cătră

Briider Placht, 
na Agenți Ideali se caută, dm

Corespondeză: nemțesce, boemesce, ru
sește, franțuzește. |_go

merită cu tot dreptul numirea din urmă, debre-ce în faptă sunt ffirte multe bble, la cari aceste pilule au probat efectul lor escelent.
De mai multe decenii sunt aceste pilule lățite și puține familii se vor afla la 

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

oament de casă, ou deosebire în contra tuturor suferiuțelor, ce provin în urma re
lei mistuiri și constipiții, preoum: perturbarea în circulațiunea feriei, suferința de 
ficat, slăbirea mațelor, colica cu venturî, congestiunea la creerl hămorhoide (vina de 
aur) și o. 1.

Prin proprietatea lor purifioătore de sânge au ou deosebire bun efect asupra 
anemiei și asupra bolelor oe isvoresc din acesta, precum : gălbinare, dureri de cap 
nervose ș. a, m. Aceste pilule purifioătore de sâuge lncreză așa de ușor, încât nu 
pricinuise nici oele mai miol dureri și pentru aceea le pâte folosi și cele mai slă
bite persone, chiar și copii fără nici o temere.

Aceste pilule purificatore de sânge se prepafă veritabile singur numai în far
macia iun iț eld. Reic Ii s a pfe 144 a lui I. S*serii o fer 
S i n g e r st r a s s e Nr. 15 la Viena și oosta o cutiă ou 15 pilule 21 cr. v. a. 
Un sul ou 6 outii oostă 1 fl. a cr. trimițându-se netranoat cu rambursă 1 fi. 10 cr. 
Decă ee trimite suma banilor înainte, ooetă un sul ou pilule 1 fl. 25 cr. inoiusive 
franoare, 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 
5 fl. 40 cr., 10 suluri 9 fl. 20 cr. Mai puțin de un sul nu se pote espeda.

N. B. In urma lățirei lor celei mail, se imiteză aceste pilule sub diferite 
forme și numiri, de aoeea se face rugarea a oere anume ..EPilule purifică- 
torc ule sânge ale lui 5. ÎPserliofer și numai acelea sunt veritabile, a 
oăror instrucțiune pentru folosire este provăclută ou iscălitura I. serhofer, și cari 
portă pe capacul outiei tot aceeași iscălitură în oolore roșiă.

Dintre nenumăratele scrisori, prin cari consumeuții acestor pilule mulță
meso pentru redobândirea sănătății după oele măi varii și grele bole, lăsăm să 
urmeze aoi puține numai, ou observarea, 
pilule, le recomandă mai departe.

Koln, 30 Aprilie 1893.
Știm. D le Pserhofer! Binevoesoe de 

a ml trimite erășl 15 suluri din excelen
tele D-Tale pituri pentru ourățirea sân
gelui cu rambursă poștală. Cu acestă 
ocasie Vă aduc mulțămirile mele pentru 
efeotulă de minune ală piluriioril D-tale.

Cudistinsă stimă,
Franz avlistik, Koln, Lindenthal.

că orl-cine a întrebuințat odată aof-ste

entiă eu escelentele Dv. Pilule purifioa- 
tdre de sânge, și după o întrebuințare 
mai îndelungată s’a vindecat.

Ou distinsă stimă, losefa Weinzettel.

Hrasche lângă Flodnio 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fost voința lui D-cjeu 

că pilulile D-v. au ajuns îu manile meie, 
și resultatul dela acestea îl atribui Dv. 
Mă reoisem în patul de leusiă ast-fel 
încât nu mai puteam lucra și ași fi si
gur deja mortă, decă nu m’ar fi soă- 
pat minunatele Dv. pilule. D cjeu să vă 
bineouvinte3e de mii de ori. Am cou- 
fiența, că pilulele Dv. mă vor face de 
tot sănătbsă, așa precum a folosit și 
altora. Theresia Knific.

a

Eiohengraberamt bei Gfiihl, 
27 Martie 1889.

Știm, D-le! Subsemnatul se râgă 
mai trimite 4 suluri cu pilulele D-v. 

în adevăr folositore și escelente. Nu
pot întrelăsa fără ca sg Vă esprim re- 
ounosciuța mea în privința valorei aces
tora pilule, și le voi reoomanda unde 
numai ee va pute tuturor 
Vă autorisez, ca acestă a 
mită să o folosiți după plac 
publică. Ou distinsă stimă

suferimfilor. 
mea mulță- 

și pe cale 
Ignaz Hahn.

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

Știm. D-ie! Vă rog a-ml trimite un 
sul cu 6 cutii din pilulele Dv. univer
sale purifioătâre de sânge. Numai minu 
natelor D-v. pilule am să mulțămeso, 
că am scăpat de o suferință de sto
mach, oare m’a chinuit 5 ani. Aoeate 
pilule n’are să-mi lipsesoă nicl-odată ș> 
esprim prin aoesta mulțămirea mea cea 
mai căldurosă.

Cu cea mai mare stimă, Ana Zwickî.

Berete i Dlaito.Ho AM
O sticlă 2 fl. 60 cr., o jumătate sticlă 1 fl. 40 cr., % de sticlă 70 or. 

ntjiQpipQnn oel mai bun mijloc în oontra tuturor suferințelor rheumatice : 
Ullillllutllldj durerilor la șira spinării, junghiuri, ischias, migrenă, dureri 

nervoșe de dinți, dureri de cap, junghiuri la urechi etc. 1 fl. 20 or. 
de Dr. Romershausen pentru întărirea și oonservarea ve- 
derei, în flacone originale â 2 fl. 50 cr. și 1 fl. 50 cr.

Ijl o sticlă 50 cr.
tJUj

»r în contra oatarului, rfigușelei
. cu trimiterea francată 60 cr.

iseiița pentru osii, 
tain o laisainu ei 
’rafiri in contra

°u s®u sare ° st’c’ă cr> 
intllTinj d0 serhofer, de mulțl ani recunoscută 
dllllUl mai sigură remediu oontra suferințelor^ 

gerătură de totă felulă, preoum și spre vindecarea 
învechite,1 borcană 40 cr., ou trimiterea fraucată 65 cr. 
esce’ent mijloc, pentru întărirea nervilor, la dureri de 
stomac și la bole de mațe. Ur> litru de Kola Elixir 
Un jumătate litru 1 fl. 60 cr. Un pătrar de

în butelii â 5 fl. 50 or., 3 fl., 1 fl. 60 cr.
mijloc probat in contra umâ&turei 
flioon 40 or ou trimiterea francată

i.

A eto. 1

cu oelă 
de de-

raneloră fârte

litru 85 cr.

Kaiser Kola-Elixir
Balsam în contra pșiloro

(Picăturile din Praga) în contra stomaoului stricat 
llU riUlil. rele, greutăți de tot felul, un medicament de cais

1

I

la gât. Un
65 cr,
;, mistuirei 

casă esoeleut,
1 flacon 22 cr. 12 flacoDe

FraM în mira asoiaral piciorelaro, .
veză încălțămintea și este p-obat oa nestricăcios.
Prețul uuei cutii 50 cr., cu trimitere franoată 75 or. 

QllPIlln-Qnit71IIPn PTIPTi uuil niecb'jament de casă forte cunoscut și esoeleut în 
Ijllullli WUtjUllull) contra oatarului, răgușelei, tusei spagmodice eto. 1 sticlă

50 or. 2 sticluțe dimpreună ou trimiterea franco 1 fl. 50 or. 
Pnill'llld Td 1111 nrlllllill f’serh°Ter, de uu lung șiră de ani reounosoută de
1 UilnUld 1 dllllUullllllll medici ca oel mai bun mijloo pentru oresoerea părului.

. Un borcan elegant adiustat 2 fl.
de prof. Steudel, la rane din lovitură și impună, la tot felul 

Pld^tfll llîlilFPTQnlil t)a'-’e rele Și unflăturl învechite, ce se sparg periodic riduild llllll UI UulUj la piciâre la deget, la rănile și aprinderile de țițe și la multe 
alte suferințe de acest soiu s’a probat de multe ori. Unu bor

cană 50 cr., cu trimiterea franoată 75 cr. 
SQPP UTlil/PEQ/lld lUlPmtniQ Bullrich. Un medicament de oasă escelent,

ulu ill ulbdld plllfedUfd, contra tuturor urmărilor digestiunei stricate, pre
cum : durere de oap, amețelă, cârcei la stomaoh, acrelă în 

gât, suferințe haemoridalo, constipațiune etc. Un pachet 1 fl. 
MÎO DfiPO medicament exceie .t contra dureret de cap , de măsele , reuma- 
lllld'l Uud, tism etc.

Afară de preparatele aoi amintite se mai află to te specialitățile far- 
anunțate prin tâte diarele austro-ungare și la oas, 
nu s’ar afla

maceutice indigene și streine, 
când unele dw aceste sp6oii 
prompt și ieftin.

Trimiterile prin poștă

2 fl.
Acest praf delâtură asudatul pioid- 
relor și mirosul neplăcut, couser-

în deposit se vor procura la cerere

se efeetnăză 
comaude mai mari și cu rambursă a prețului.

iute, decă se trimite prețul înainte,

(

B. PSERJ&OFSR, 
farniaeia „zum goSdeuen lEeicIasapfel" WIEW, I., Singerstrasse \'r. 15-

830,2-12.

W i ă n e r-N e u s t a d t. 9 Dec. 1887.
St'.m. D-le! In numele mătușei mele 

de 60 ani îți esprim oea mai căldurosă 
mulțăraire. Densa a suferit 5 ani de ca
tar la stomac cronic și de apă. Vieța 
i era un chin și să credea deja de 
perdută. Prin întâmplare a căpătat o

Franco se efectuâză acele oomande numai decă se trimite mai nainte și resp. porto poștal, în oașul acesta spesele sunt ou mult mai ieftine, deoât la trimiteri ou rambursă.
Ca veritabile sunt a se pi*ivi numai acele pilule a căror instrucțiune este prove<țută cu iscălitura I. PSERMOIFEK, și eari portă pe ca

pacul fiă-cărei cutii tot aceeași iscălitură în colore roșiă.
Sus aminSitele specialități se află si în Budapesta Ba farmacistul I. von Torok, Kdnigsțjasse 12.

A

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
o


