
SeiacțUmei, AiministraUunea, 
li Tipografia:

Brașov, piața mare Nr. 30.
Sorisori ne francate nu se 

primesc. — Manus cripto nu se 
re trimet.

INSERATE se primesc la Adml- 
nletrațluneîn Brașov și la ur- 
mâtdrele Birouri deanunolurl: 

In Viena: Jf. Heinrich
SchaUk, Rudolf Afosse, A. Oppeliks 
Naohfolgor; Anton Oppeitk, J. 
Dannebcr, în Budapesta: A. V. 
Goldbergerg, Eckstein Bernai: în 
Bucuresoî: Agence Havas, Suo- 
c UT 8 ale de ~R.nnmfl.nie; în Hum- 

Karolyt & Liebmann,
Prețul Inaerțlunllor: o seria 

garmond pe 0 colină 6 or. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Be clame pe pagina a 8-a o 
senă 10 cr. său 80 bani.

AiTVL ZJTTTTT.

„&azeta“ iese în fiă-care fii, 
Ăiwsameute pentru Austro-Ungarla: 
Pe un an 12 fl., pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
N-rii de DumlneoA 2 fl. pe an.

Pentru Bomâila si străinătate:
Pa un an 40 franol, pa ține 
luni 20 fr., pa trei luni tO fr. 
N-rii da Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tdte ofioiele 
poștala din Intru și din atară 

și la dd. aoleotsri.

Itoamtnl pentru Brașov 
administrați unea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 80 etagiu 
I.: pe un an 10 fl., pe săse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 6 cr. v. a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cât și in sorti uni le sunt 

a so plăti Înainte.
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Cestiunea orientală în dietă.
Cuin stă lucrul cu cestiunea 

intervențiunei puterilor în Orient ? 
Stabilitu-s’a o înțelegere între ele 
asupra modului de procedere, și carî 
puteri sunt acestea? Decă s’a stabi
lit o înțelegere, în ce consistă ea?

Acestea sunt întrebările prin
cipale, ce le-a adresat înainte cu 
câte-va deputatul Helfy din opo- 
sițiă ministrului-președinte în interpe
lația sa.

ErI a răspuns ministrul-preșe- 
dinte Banffy la acesta interpelațiă. 
Fără îndoâlă, că întârcjiarea răspun
sului a fost causată de necesitatea, 
de-a se pune în înțelegere cu mi- 
nisteriul de esterne din Viena. So- 
8indu-i răspunsul dela d-1 Golu- 
chowski, Banffy l’a cetit de pe hăr- 
tiă, o precauțiune acesta fdrte bună, 
debre-ce la din contră ușor se putea 
întâmpla ca ministrul-președinte se 
facă un lapsus diplomatic, ca de 
pildă în afacerea Agliardi, care înse 
în împrejurările de iață ar fi putut 
avâ nisce urmări fatale pentru mo
narchic

Cestiunea e de tot delicată și' 
acâsta o dovedesce mai lămurit în- 
su-șl cuprinsul răspunsului, ce l’a 
dat Banffy, care nu face nici o des
tăinuire, ci spune tot lucruri de 
mult cunoscute, esprimând tot-odată 
speranțe vage, că guvernului tur
cesc îi va succede a restabili or
dinea turburată din imperiu.

înainte de t6te, Țise Banffy, nu 
află oportună desbaterea amănunțită 
a evenimentelor, ce s’au ivit în Tur
cia. Constată, ceea ce am sciut toți, 
că s’au întâmplat turburărl în Asia 
mică, cărora li-au căijut jertfă mulțl 
creștini și în deosebi locuitori ar
meni. Spune mai departe, că aceste 
evenimente au atras atențiunea pu
terilor, între cari și a guvernelor 
austro-ungare, că ambasadorii pute
rilor la Constantinopol au stăruit pe 
lângă Pbrtă, ca să ia măsuri pentru 
restabilirea ordinei. Guvernul turcesc 

a dovedit intențiunea hotărîtă de-a 
face acâsta și și-a mobilisat o parte 
mare a armatei. Acâsta e îmbucu
rător, precum îmbucurătâre este în
țelegerea puterilor în direcțiunea, ca 
să se nisuâscă a susțină pacea și 
status quo în Orient, pentru care 
scop au de cuget a trimite corăbiile 
lor de răsboiu în apele Levantului. 
La acăstă espedițiune vom lua și 
noi parte.

Banffy încheiâ răspunsul său es
primând speranța, că guvernului tur
cesc îi va succede a restabili ordi
nea în care nisuința va fi sprijinit 
și din partea puterilor, —• a spune 
mai mult nu află de-ocamdată nici 
necesar, nici consult.

Era lucru firesc ca oposiția să 
întimpine un astfel de răspuns, care 
nu dă lămurire nici într’o privință, 
cu ilaritate și să nu-1 ia la cunos- 
cință. Și tot așa de firesc a fost, că 
majoritatea l’a aplaudat și l’a luat 
la cunoscință.

Dâr ce era să și spună Banffy 
Ungurilor, când încă nici contele 
Groluchowski nu scie, ce resultat 
va avă inițiativa, ce a luat’o pentru 
o procedere solidară a puterilor. Una 
însă se pare, că deja o simte con
tele Goluchowski, aceea adecă, că 
inițiativa sa a fost pâte cam pripită 
și că în efectul ei va folosi mai 
mult scopurilor politicei rusesc!.

Deja se anunță din Petersburg, 
că în cercurile diplomatice de-acolo 
se plănuesce, ca pentru isolarea 
Angliei să se încheiă o alianță cu 
Germania și cu Francia pentru sus
ținerea păcei. In cașul acesta ar ră
mână afară din combinațiă și Aus- 
tro-Ungaria, care stăruind pentru o 
procedere unanimă a tuturor pute
rilor, aduce în primul rând servicii 
numai politicei englesescl.

E ne ’ndoios, că Anglia a urzit 
tulburările în Orient și că ea portă 
vina, prin urmare, că se amenință 
pacea europână prin vărsarea de 
sânge dintre creștini și musulmani. 
Ea ar vrâ să pescuescă der în tur

bure și să-și ajungă apoi scopurile 
prin „procederea comună" a marelor 
puteri.

CRONICA POLITICA.
— 10 (22) Noemvre.

Apropiându-se terminul de espirare 
a pactului dintre Austria și Ungaria se 
vorbesoe mult și se fao diferite oombina- 
ținnl asupra modalităților sub cari se va 
îuoheia din nou pactul. Maghiarii pregă
tesc de pe acum terenul, ca ei în tot cașul 
să fiă în avantagiu la încheierea pactului, 
și întru cât să pâte, să tragă pe sfâră pe 
Nemți, Jdbtă ce Zice 9Politik't din Praga ou 
privire la acâstă oestiune: „Trebue să le 
lași Maghiarilor, că ei pricep de minune 
de-a face propagandă pentru planurile lor, 
și de-a porni agitațiune în sfera lor de ac
tivitate. De pe acum se bat din tâte pu
terile, ca cu ooasiunea încheiărei noului 
pact să fiă asigurați de un avantagiu ab
solut. In adevăr nu soie omul, să se ui- 
mâsoă ori să rîijă de acâBta. De trei-deci 
de ani durâză aotualul pact, încheiat într’un 
timp, oând tinărul stat maghiar nu-șl luase 
încă niol un avânt în privința eoonomică. 
De atunci și pănă astădl a purtat Austria 
în spinare tdte greutățile, cu tdte că Un
garia nu numai din punot de vedere poli
tic, oi și eoonomic a devenit cu totul in
dependentă, și a făout progrese de neore- 
dut. Și acum vin Maghiarii, și pretind nu- 
numai avantagii nouă și imposibile, ci pentru 
cașul când nu ar fi împărtășiți de acestea, 
ohiar și o reducere a cuotei, la care nici 
decum nu pdte renunța Austria. Chiar și 
diarul „N. Fr. Presse*  de-altmintrelea forte 
adict Maghiarilor, nu pdte să nu se speriă 
de atitudinea acestora și dice, că dâoă n’ar 
sta în cale alte oestiunl, Austria ar fi si
lită să pășâsoă hotărît contra Ungariei. 
Probabil, oa în fine și di&rul german-libe- 
ral s’a convins, că a sosit timpul, când 
poporele din Austria trebue se ținută con
tra Ungariei, dâoă nu voieso sâ fiă nimicite 
atât politicesce cât și economicesoe".

*
Depeșe sosite din Praga anunță, că 

la alegerile (lietale în cele 79 cercuri 
electorale ale Boemiei s’au ales: d3 Cehi 

tineri, 26 Germani liberali, 3 Germani na 
ționall, 2 agrari, 1 Ceh bătrân, 1 clerical, 
1 afară de partide, și au rămas 2 balota- 
giurl.

*
Din Petersburg se anunță, că la cur

tea rusâsoă niol în ârna acâsta nu se vor 
arangi'a festivități, din oausă, că Țarewna- 
văduvă ține doliu înoă un an. Serbarea 
încaronărei părechei imperiale este definitiv 
fixată pe diua de 12 Mai 1896.

întâmplările din Orient.
Ministru-președinte engles, lordul Sa

lisbury continuându-șl în adunarea conser
vatorilor vorbirea, de oare amintiserăm ieri, 
dise, că din partea Turciei nu e destul nu
mai publicarea de decrete și numiri nâuă 
pentru a îmbunătăți starea lucrurilor, oi 
puterile europene aștâptă, oa guvernul tur- 
ceso se lucre serios pentru delăturarea stă
rilor bolnăvicidae, oe s’au înrădăcinat adeno 
în imperiul otoman.

Mai departe canoelarul engles aooen- 
tuâ, că puterile europene numai fiind soli
dare și lucrând în deplină înțelegere, pot 
să ajungă la soopul dorit. In fine îșl aduse 
aminte ou adeno regret de Rustem-Pașa. 
ambasadorul turoeso în Londra, care muri 
alaltăerl, și despre care Salisbury di8®, 
dâoă ar mai fi în viâță și ar pută da sfa
turi Sultanului, n’ar mai fi niol o lipsă de 
o acțiune esternă a puterilor europene.

Din isvor ofioial tnroeso se relatâză, 
că insurgenți armeni din Zeitun, Femes 
și Kaban, peste 800 la număr, atacară 
districtul Enderin, și casele Musulma
nilor. Asemenea aprinseră și localitatea 
Kuther din distriotul Marasch. In co
munele Tsohimisohgezek, Egin, Divriz și 
Urfa, Tokad, Samsun și numărâse oomune 
mai mici se întâmplă dilnio masacrări, des
pre oarl însă nu esistă pănă aoum date si
gure, lipsind ori și oe mijloo de comunioa- 
țiune telegrafică sâu poștală.

Din comitatul Făgărașului.
Prigoniri la estrem pentru alegerile municipale.

Pentru alegerile de membri munioi- 
pall ținute în 4 Noemvre a. o., s’au adu-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Episâde din viața lui Alexandru 
Battenberg.

In 19 Noemvre n. s’au împlinit 10 
ani dela învingerea Bulgarilor la Slivnița, 
învingere, oare a ridioat prestigiul și va- 
lorea armelor bulgare în fața lumei culte.

Sortea însă și-a bătut joc în mod fârte 
nemilos de eroul aoestei victorii. Soiut este, 
că după răsboiul norocos purtat ou Ser
bia, Alexandru Battenberg a fost lipsit în 
mod silnio de tron și, după opt ani de Zile, 
tînăr și în vigâre deplină, fostul principe 
vitâz al Bulgarilor a murit mârte fără 
veste în eremitagiul său depărtat de țâra, 
pe care atât a iubit’o și pentru oare atât 
s’a jertfit.

In Viena a apărut tocmai acum o 
carte de mare interes, în editura Fromme, 
oare se ooupă cu istoria primului prinoipe 
bulgar Alexandru Battenberg. Autorul oărții 
este Golowine, om de încredere al lui Ale

xandru I. Golowine era Ziarisf rus, Și 
calitatea acâsta a mers la Sofia, unde a 
ooupat mai întâiu funcțiunea de șef al poș
tei bulgare, apoi de conducător al biroului 
de pressă bulgar și de secretar privat al 
prinoipelui. In răsboiul bulgaro-sârb a luat 
parte ca adjutant al colonelului Nioolajew. 
Scrierea lui e pătrunsă de adâncă admira- 
țiune față de viața eroului-prinoipe, comu
nicând câte-va amănunte nouă și intere
sante despre Battenberg, amănunte, cari 
varsă o lumină strălucitâre asupra carac
terului curat ca cristalul al prinoipelui.

Este sciut, că Țarul Alexandru II se 
purta cu bunăvoință față de finul său Ale
xandru Battenberg, și pănă când trăia el, 
totdâuna neînțelegerile dintre Rusia și Bul
garia au fost delăturate cu succes. Dâr — 
pe cum se susține — Țarul Alexandru III 
deja din oopilăriă nu iubia pe Battenberg. 
Nu putea suferi iubirea, cu care învred
nicise Alexandru II pe principele bulgar, 
cel cu naturel desohis și vial. Trimișii ru- 
sescl Dondukoff-Korsakoff, Karyander, Kan- 
takuzene, Jonine, Hitruwo, Soobeleff și 

Kaulbars mereu îșl dedeau silințe, ca să în- 
josâscă înaintea Țarului pe principele bul
gar. Cu tdte acestea însă, când Alexandru 
Battenberg s’a dus în Mosova la sărbările 
de încoronare, familia Țarului l’a primit 
forte bine. In presența lui, Țarul a Zis oă- 
tră Țarewna:

— „Alexandru al nostru crede, că 
vrâu să-1 depărtez din Bulgaria".

Țarul a oăutat să liniștâsoă în pri
vința aoâsta pe prinoipe. Apoi l’a înounos- 
ciințat, oă i-a asignat un rnihcn de ruble, 
deâreoe a înțeles, oă se află în încurcătură 
finanoiară, și că niol palatul prinoiar nu și-l 
pâte arangea în mod cuvenit unui principe. 
Batenberg a răspuns, că soirea este ade
vărată, însă banii de lipsă i-a căpătat deja 
dela banoa națională bulgară, din bună
voința poporului său. După câțl-va ani, 
oând contele de Hartenau a întrat în ar
mata austriacă, și când Petkov a scris des
pre el, oă a luat bani dela Rusia, fostul 
prinoipe a scris următorele lui Golowine:

„Nu pot lăsa asupră-ml aoâstă min- 
oiună. Tâtă puterea mea, înaintea lui Dum

nezeu și a omenilor, zaoe în nepângăritul 
meu oaraoter. Credincios jurământului făout 
în Tirnovo, în tâte faptele mele am vă(jut 
singur numai binele patriei. Miseria în 
oare trăesc este oea mai bună dovadă pen
tru aoâsta; numai renta bulgară îmi dă po
sibilitatea de a trăi și încă fârte modest, 
căci averea mea proprie n’o mai am, au 
înghițit’o datoriile. Afirm în fața lui Dum
nezeu și a âmenilor, oă n’am primit niol o 
lăsoae, nici dela Țar, niol dela Țarewnă, 
nici dela statul ruseBo, niol dela nimeni 
altul în lume. Petkov mi-a făcut o mare 
nedreptate, pe care numai ou greu și-o va 
îndrepta, oăol oartea lui o oetesoe lumea 
întrâgă. Dâr cel puțin în „Svoboda“ reoti- 
fioă acâstă nedreptate, oe s’a comis oontra 
memoriei mele, unioa comâră, oe mi-a ră
mas din viâța jertfită poporului bulgar. 
Comâra acâsta o prețueso mai mult deoât 
viâța, oare mă apasă în urma atâtor neno
rociri și isbirl."

Cât de mult și-a dat Alexandru de 
Battenberg silința să devină Bulgar și să 
trăâscă oonform obiceiurilor poporului său 
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nat în un hotel în Făgăraș mai multi frun
tași români, ca să se consulte, că cine și 
unde ar fi să se alegă, cu care ocasiune 
s’a statorit și o listă, ce s’a trimes și s’a 
recomandat alegătorilor spre orientare.

La o săptămână după alegeri și pen
tru acăstă consultare atâta de nevinovată 
și legal iertată ne-am pomenit, ca din 
senin, cu o aprigă cercetare îndreptată con
tra celor adunați. Fisolgăbirăul din Făgă
raș dinpreună cu 3 polițiști, se vede la 
ordinul stăpânului său, s’au presentat pe 
neașteptate în cancelaria cassei ndstre de 
păstrare „Furnica11, a luat la întrebare pe 
comptabilul Dejenariu și a făcut în tote 
odăile perchisițiune domiciliară, oăutâud după 
o anumită pressă, în care dicea, că s’ar fi 
hectografat aici lista trimesă alegatorilor. 
N’a aflat însă nimica, căci n’a avut ce, și 
apoi convenirea s’a ținut în hotel, er nu 
la societatea „Furnica41.

Umblă bieții după potoove de cai 
morțl. Se fac de rîs, âră manevrele de te- 
rorisare nu le vor succede nici decum, ci 
tocmai din contră vor deștepta puternic 
la luptă înfocată și pe aceia, oarl pote că 
au dormitat seu au fost amorțiți.

In 19 1. c. s’a continuat cercetarea la 
pretură, unde au fost ascultați — însă fără 
succesul vînat de oficioși — toți câți au 
luat parte la consultare. Fisolgăbirăul se 
făcea că soie unele amănunte petrecute la 
aceea oonvenire între ai noștri. Nu credem 
însă se fi fost și Juda la acea convenire!

Etă așa stăm. S’a pornit de-odată o 
gonă atâta de turbată contra nostră, ca așa 
să ne înfrice, să ne terorisese, ca să nu ne 
putem face datoria ca bun cetățen așa 
după cum ne conoede legea și pretinde 
dela noi sfânta nostră causă și interesele 
poporului nostru.

Guidd, suntem pe deplin convinși, că 
profesiunea și predilecțiunea lui principală 
este de a-ne .înegri pe noi în sus, că așa să 
se arăte pe sine de cine seie ce patriot, 
de cine scie ce necesitate neindelăturabilă 
pentru apărarea liuiștei și păoii publice, 
care în realitate aici este sguduită și atacată' 
numai de el și de ai lui prin multele vol
nicii comise față de paclnicul și lealul po
por român.

Faptele și nedreptățile lor sunt agi
tațiuni, cari strică buna îuțelegere și au 
nimicit ou totul progresul liniștit în acest 
comitat. De interesul public al poporului 
n’au nici habar, căci s’a dovedit de atâtea 
ori ou câtă urgie și cu ce fel de patimă 
au urmărit pe rnulțl buni fii ai poporului 
nostru și au pus pedecl căușelor nostre 
culturale șoolare și bisericescl. Și ei, acești 
agitatori neînfrânați ne persecută și ne 
prigonesc pe noi ou atâta urgie și cu atâ
ta răutate. Ei se adună, se sfătuesc mai în 
tâtă diua, că ce să mai începă și ce să 
mai diregă, ca să ne mai facă nouă stri
căciuni una după alta, așa după cnm ni-au 
făcut și pănă acuma.

Insă nimeni să nu se descurageze, 
nimeni să nu-se lase a fi terorisat, ci toc- 

o ilustrâză următdrea întâmplare, împărtă
șită de Golowine:

In Aprilie 1886 principile s’a dus 
călare la Filipopol peste Slatina și Pirdop. 
N’a luat ou el nici pat, nici masă. Decă la 
amâcjl se apropia de vre-o comună, trimi
tea înainte oâțl-va călăreți, 
miei, îi tăiau și .aprinclend 
pe grătar. Doi călăreți

cari cumpărau 
foo îi frigeau 
avisau popo- 

rațiunea localității, că sosesce principele 
și atunol întrăgă comuna alerga spre în
tâmpinarea principelui, care s’a stabilit în 
mijlooul satului, unde i-se pregătia ameda. 
Țăranii aduceau de tote, ce aveau demân- 
oare: caș, ouă, vin, raohiu. Astfel se făcea 
o mare veseliă sub cerul liber. Tineretul se 
aduna în jurul principelui și începea jocul 
național „Hora11, âr prinoipele încă juca cu 
ei. Țăranii îl petreceau apoi pănă la capă
tul satului.

Amintirea acestor călătorii princiare 
a rămas încă și acjl în acele comune, prin 
cari odinidră a trecut Alexandru Batten
berg.

mai din oontră aoeste prigoniri condamna
bile să ne deștepte, să ne încuragieze și 
să ne însuflețăscă pe toți la o luptă le
gală și energioă contra prigonitorilor noș
tri. La alegerile de funcționari din 16 De- 
cemvre a. c. toți membrii români ai comisiu- 
nei municipale, eventual și fără să fi primit 
învitațiunl deosebite se se presente în număr 
complet în Făgăraș și cu toți solidari, în 
un cuget și într’o simțire, ca un trup și 
un suflet să ne faoem datoria de buni Ro
mâni, oăcl numai așa putem asigura învin
gere oausei nostre. Pe oei cari nu s’ar pre
sents, sâu dâcă ar fi oum-va și vr’un pră
pădit slab de ânger, care să nu mârgă 
solidar cu frații săi și ou causa nostră ro
mână pe aceștia vii voi arăta cu numele. 
Cred însă că nu va fi nici un rătăcit.

înainte deci neînfricațl cu bărbățiă 
și energiă!

X.

Alegerile în municipii.
In cercul Blașiului alegătorii s’au 

purtat forte brav, ceea ce este a-se mul
țumi stăruinței preoților și învățătorilor. 
Rău s’au purtat numai Românii din Bu- 
cerdea, cari au intrat în tabăra contrarilor. 
Cu tote astea lista candidaților români a 
reușit cu majoritate covîrșitdre de voturi. 
Au fost aleși 7 membri, toți româoi.

In cercul Șiriei Românii au reușit cu 
mare majoritate, în ;al Bărăbanțului ase
menea, câștigând și 3 mandate nduă, în al 
Trăscăului Românii au pactat cu partida 
contrară, aleși din sînul lor au fost trei 
membri.

Despre alegerile din cercul electoral 
al Abrudului ni-se scrie :

Abrud, 18 Noemvre.
Raportându-vă despre resultatul ale

gerilor municipale din ceroul nostru elec
toral, trebue să fac trista constatare, că 
„au cădut Românii fără de luptă, er con
trarii au învins fără de jertfe11.

Luni și săptămâni înainte pressa na
țională fără întrerupere a accentuat impor
tanța alegerilor municipale pentru noi, oei 
atât de oprimați în comună și municipii; 
totuși âmenii noștri chiămațl a iniția, a or- 
ganisa și conduce mișcarea electorală au 
stat liniștiți la o parte vă^ându-șl de afa
cerile lor private. Ba ce e mai dureros, 
mai rnulțl dintre cei ce fac parte din co
mitetul electoral nu s’au îngrijit nici chiar 
de validitatea dreptului lor electoral indi
vidual.

Astfel președintele comitetului Dr. 
Vasile Fodor, secretarul Grigorie Sima, 
membrii I. Băbuțiu, N. Băișanu, A. Dsnciu 
nu obvin oa alegători în listă din simplul 
motiv, că unii nu s’au iusinuat la timp ca 
alegători, alții nu șl au plătit dările, er 
alții nu au reclamat la timp omiterea lor 
din listele eleotorale.

Diua alegerei era hotărîtă pe 14 1. c., 
der alegătorii nu numai oă n’au fost con- 
vocațl la o consultare mai înainte, der 
nici măcar însoiințațl n’au fost despre d’na 
alegerei din partea comitetului electoral... 
Față ou o atare stare de lucruri, este 6re 
mirare, că noi Românii am cădut așa de 
cumplit în aoest cerc ?

La căderea nostră au mai contribuit 
și unii alegători, cari deși materialicesce 
independenți, ca măestrul pielar Nio. Cirlea, 
Petru Fizeșanu cârciumar, care-șl vinde 
băuturile Românilor, totuși de frica dom
nilor dela magistrat nu s’au presentat la 
alegere. Ivâskân Sândor, coda Ungurilor și 
rușinea Românilor, și de astă-dată a fost 
în castrele contrarilor. — vs.

— 10 (22) Noemvre.

In memoria lui Jlihaiu Vitezul s’a 
celebrat alaltăerl un parastas în biserica 
„Mihaiu Vodă“ în BucurescI și studenții 
au depus o coronă la statua eroului. Etă 
apelul publicat în ajunul sărbării: „Cetă
țeni ! In diua de 8 Noemvre, când biserioa 
nostră ortodoxă sărbeză amintirea Sfântului 
Mihail, noi studenții universitari vom săr

bători, oa și în anul treout, pe cel mai 
mare dintre eroii Românilor, pe Mihaiu- 
Vitâzu! Străluoit prin faptele lui, măreț 
prin gândirile lui, el a rămas pentru ur
mași figura cea mai simpatică și mai vred- 
nioă de admirat și de iubit. Ac}I, mai ales 
se cuvine, să prăznuim cu pietate amin
tirea lui scumpă. Căcjut victimă lealității 
și vredniciei lui, datori suntem a nu da ui
tării, cea mai urîtă din crimele omenesc!. 
VenițI a vă îndeplini o datoria piâsă, cătră 
cel ce s’a jertfit pentru nâmul nostru. Asis
tați împreună cu noi la serviciul divin, ce 
se va țiuâ la orele 10 a. m., în biserica, 
ce portă numele lui. însoțiți tinerimea uni
versitară, ce va depune o coronă pe statua 
eroului, care a fost fala românismului! Ve
nițI, ne vom ruga împreună pentru mărirea 
și fericirea nemului nostru!11 Comitetul na
țional studențesc.

— o—
Din Zernești primim următorele: „Pro- 

topretorul Benedek a însărcinat o comisiă 
de trei inși pentru a face statistica lucru
rilor de eoonomiă la noi în sat. In comisia 
aceea alăturea cu notarul Podar și cu das
călul săcuiesc dela șoola de stat Marton 
Gergely se află și învățătorul nostru Necu- 
lae Pană. Statistica să face pentru mileniu, 
der asta nu importă. Membrii comisiei ca
pătă vre-o câțl-va zloțl. întreb aoum, ce 
caută d 1 Pauă în tovărășia lui Marton la 
porunca solgăbirăului ? Cu ce inimă româ- 
nâscă negligă densul școla, dând vacanță 
școlarilor, ca să-și faoă de vre-o doi crei- 
țarl? E rușine, ce te uimește, oă omenii 
noștri să fac tot de mai mare batjocură!11 

P. I).
—o—

La cestiunea studenților croați. ț)ia- 
rele național-croate publicară alaltăerl două 
declarațiunl, subscrisă fiă-oare de câte 6 
studențl croați, carl die, că vorbesc în nu
mele tuturor colegilor. In acele declara
țiunl se spune, oă rectorul universității, 
Spevec, în adunările studenților dela 4 și 
8 Octomvre s’a esprimat, oă „Curtea ni-e 
prietin, Maghiarii ne sunt dușmani11, că 
„Bânffy vine aci ca ospe, și nu ca personă 
oficiosă11, și că „Nu demonstrați contra lui 
Bânffy la universitate, oi alegeți-vă alt loo 
spre acest scop“. Reotorul universității 
Speveo se grăbi a desminți, prin 4i&re afir
mările studenților, despre cari însă se va 
dovedi, că sunt ele adevărate seu nu.

—o—
Societatea academică „România Jună" 

din Viena arangâză a XXV ședință gene
rală, care să va ține mâne 11 (23) No
vembre a. c. în sala dela „Hotel Union11, 
IX., Nussdorferstrasse Nr. 23. Pentru oo- 
mitet: Alexandru Vajda-Voevod, președinte 
Paul Bogdan, secretar I.

— o —
Club politic. In 3 Noemvre st. v. s’a 

inaugurat în Brăila olnbul liberalilor de 
acolo. Președinte al clubului este: d-1 V. 
P. Sassu, er vicepreședinți: D-nii C. Codaș 
și G. Bercianu.

— o —
Starea contelui Taaffe. Fostul mi- 

nistru-președinte austriac, contele Taaffe, 
zace de mai mult timp bolnav în castelul 
său dela Elischau. Depeșe sosite iert anunță, 
oă starea contelui s’a agravat forte tare, 
așa încât nu e eschis, că în fiă-care mo
ment pote întră catastrofa.

— o —
Anul 1896. Acesta va fi un an bisect. 

Carnevalul va fi numai de 38 de 4ile, cea 
din urmă Duminecă din oarneval cade în 
16 Februar. In anul aoesta vor fi două în
tunecimi de sdre și două de lună. Se cjioe, 
că anul va fi mănos și favorabil pentru 
vendătorii de ploare și pentru economi. In 
fine se dice, că în acest an va fi o iârnă 
lungă, și primăvâra va sosi târdiu.

—o—
Dr. Zoltan Takats, al cărui proces 

pentru defraudare decurge acum aprdpe 
de două luni în Budapesta, a fost osândit 
ieri de tribunal la 5 ani temniță grea și 5 
ani pierdere de oficiu. Mama lui Takats a 
fost osândită la un an închisdre ordinară.

— o—
Spitalurile rurale în România. In cele 

25 SpitalurI rurale ale țării, oarl au cu to

tul 880 paturi, au fost tratați în decursul 
lunei lui Septemvre 2181 bolnavi dintre 
oarl 904 femei. S’au dat consultațiunl col
nice la 10,361 bolnavi.

Dieta ungară.
— Desbaterea budgetului pe 1896 —

Ședința dela 18 Noemvre.
Paul Drakulics: Dovedesce, că poli

tica financiară unguresoă se baseză, ce-i 
drept, pe sistemul liberei cugetări, dăr suc
cesele ei se pot reduce la confiscarea drep
tului individual. O astfel de confisoare a 
fost răscumpărarea regalului pe oale sil
nică. Poporul s’a obicinuit să fiă jăfuit și 
să i-se confisce drepturile unul după altul.

Contele Eugen Zichy : E subjugat!
Drakulics : Din nouăle sarcini de bani 

aruncate asupra poporului au ajuns sume 
pentru tot oe pretinde susținerea domniei 
de partid, însă după tote urgențele și pro
misiunile n’au ajuns bani pentru regularea 
sistemului de colonisărl. Nu p6te să iese 
nici un bine din împrejurarea, oă în foto
liile ministeriale șed omeni, cari n’au de-a 
pierde nioî un prestigiu politic.... Nu pri- 
mesce budgetul.

Lâng Lajos: Răspunde lui Drakulics 
și nâgă, că poporul ar fi așa de împovorat 
ou dări. Se ocupă apoi pe lung cu vor
birea lui Apponyi. In oestiunea pactului ou 
Austria, Apponyi oere declarațiunl concrete 
ou privire la granița, afară de care nu pote 
întră în tocmălă. Lang nu ounosce astfel 
de tocmeli, cari ar indica înainte minimul, 
pănă unde pote oonoede. A primit cu bu
curia declarația șefului partidei „naționale11, 
că e aderent al pactului; îl face atent apoi 
oă între el și guvern nu sunt divergențe 
de păreri în multe privințe. In vorbirea sa 
din Cașovia Appooyi a susținut, oă gu
vernul este oausa relelor de naționalitate ; 
statul — dise el — nu pote impune națio
nalităților, fiind-oă mințesoe; promite li 
bertate poporului, și-l torturâză, și guver
nul vacoileză între forță și pactărl...

Apponyi: Așa e!
Lâng: O astfel de daclarațiă nu este 

iertat s’o faoă nici oei mai simplu maghiar, 
ou atât mai puțin unui șef de partidă, 
oare prin acesta a dat o armă puternică 
tuturor inimicilor noștri...

Horânszky: In Bruxella!
Lăng: Nu asa a vorbit Apponyi în 

Bruxella, fiind-că acolo n’avea înaintea sa 
pe Banffy și partida guvernamentală, oi 
numai patria și adevărurile ei. Acum însă 
a spus contrarul. Intrăbă: oine este oei 
mai mare contrar al lui Apponyi; partida 
dela guvern, ori el însuși? Așa se pare, 
că Apponyi nu pote suferi, oa întrâga na
țiune să fiă lângă el. Așa a fost și ou po
litica bisericesoă. El a mers înainte, er 
când a venit rândul la dreptul matrimonial, 
a declarat, că nu este aderentul oăsătoriei 
oivile.

Hoch Jânos: Gând a (Țs. că e ade
rent ?

Lâng: Ori a soiut, că îi este aderent, 
ori n’a sciut. Decă a soiut, și n’a spus’o, 
atunci oratorul lasă lui Hoch a trage con- 
clusiunea. Decă n’a sciut, că astfel se va 
declara, atunci...

Hoch: Atunci a fost măgar.
Lâng: O, nu! Din dicționarul meu 

lipsesc astfel de expresii. Primesce bud
getul.

Asboth Jânos: Adeseori se amintesc 
in cameră tendințele oligarohice și feudale. 
Din oausa acesta trage o paralelă între ve
chiul și noul feudalism. Iu oonseouență se 
ooupă și de vieța actualului parlament ma
ghiar, a oărei caracteristică principală este 
nesfîrșita domniă de partidă, oare eschide 
străformarea partidelor, și care e mai nesu
ferită, decât aristocrația desoulță; acesta 
dă cel puțin teren libertății individuale, 
însă domnia de partidă străbate tote refe
rințele vieții publioe. Vorbesce apoi despre 
contribuții și dice: Un singur teren este, 
unde guvernul se gândesoe la proprietar: 
arunoă în spate-i partea de leu a sarcine- 
lor publice și a dărilor. In Ungaria nu sunt 
biblioteci, căci cărticelele de dare, ce le 
are proprietarul dela noi, fac o adevărată
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bibliotecă. (Ilaritate) Darea oomitatensă, da
rea suplementară comunală, aruncările pen
tru căi ferate vicinale, darea pentru drum, 
ei mai scie Dumnecjeu, câte feliurl de 
dări....

Vajay: Dare pe câni, pe oopiil.
Asboth: Dările încă să încasâză în 

mod nemilos. Dâr ce să facă bietul om? 
Trebue să înghită și să plătâscă. Poporu 
munoitor nu luorâză, decât să câștige bani 
pentru dare. Și din potrivă capitalistului, 
speculantului, cămătarului ’i se dă posibi
litatea de-a scăpa de dare. Esistă cameră 
comercială, dâr cameră de manufacturi, 
industriă mică, cameră economică nu esistă; 
nu esistă nici dare de bursă. Se iscodesc 
sineoure, dâr nu se fac reforme parlamen
tare. In loc de spriginirea rebach-evange- 
liului și a oligarohiei parlamentare, în loc 
de pustiirea tradițiilor istorioe, trebue re- 
solvată oestiunea naționalităților și trebue 
restabilită pacea religionară. Oratorul nu 
votâză bugetul unor sfetnici ai coronei, 
cari lănțueso nimbul ei de interesele lor 
proprii și de domnia urgisită a unei par
tide. Astfel de sfetnici ai corânei nu ser
vesc Cortina, ci revoluțiunea.

Un răspuns*).

*) Suntem rugați a da loo întâmpi
nării de mai sus, la care vom avâ ocasiune 
■de a mai reveni. Red.

la corespondența „unui plugar11 din Ciachi Gârbou 
apărută în Nr. 241 al „Gazetei11.

Deplângi mersul necorect al alegerilor, 
ce s’au făout în 6 a lunei curente la Ciachi 
Gârbou? Ai tot dreptul. Dâr mângăie-te ! 
căci în tot looul e ca la noi!

Dâcă, ai fi scris numai despre alegere, 
tăceam, și ași fi cugetat că da! ai drept, 
— „ticăloși măria ta“ nu am făcut cât am 
fi putut face, suntem păcătoși. Dâr ai atins 
și despărțământul Asociațiunei transilvane, 
aparținător cercului Deeșului, care „de 
câțl-va ani nu șl-a ținut adunarea14. Din 
întâmplare stau în fruntea acestui despăr
țământ, și nu pot trece cu vederea acusa 
aoâsta. Am se, vorbesc dâră în prima liniă 
despre acusa acesta.

Durere! și în cestiunea acâsta ai 
drept, și ca să-Țl dau și mai drept, caută 
.să recunosc o împrejurare și mai tristă, că 
un organ mai competent „Comitetul oen- 
tral al Associațiunei14 la adunarea generală 
din acest an asemenea ne-a dat un testi
moniu nesuticient... Și asemenea are drept! 
Dâră oine portă vina ?

Advooații din localitate? ba; sâu cel 
puțin nu singuri. — Vina o portă indo
lența generală.

Lasă-mă să Te întreb înainte de tote 
pe Domniata, care se vede, că Te însufle- 
țesol pentru oausele naționale? — Ești 
D-Ta membru al Associațiunei Transilvane? 
căci numai în calitatea acâsta ai drept a 
face întrebare despre activitatea despărță
mântului.

Apoi să scii, că despărțământul Gâr- 
boului este deosebit de cel al Deeșului. 
Ajuns’ațI D-V6stră cu despărțământul D- 
Vostre cel puțin pănă la oonstituire? Cum 
'Te amesteci dâră în t.rebile despărțământului 
nostru ?

Totuși ai drept! Oausa este comună. 
Motivul că n’ațl ajuns la constituire, și că 
noi de trei ani nu am ținut adunare este 
comun.... indolența. Dâră nu singur indo
lența celor din centru oi... durere indolența 
generală.

Eu aflu, că instituțiunea acâsta este 
mai de valâre pentru noi ca multe încer
cări politice, și regret că chiar în direc
țiunea acâsta nu facem multă ispravă.

Nu am ținut adunare! In 1893 nu s’a 
putut face adunarea pentru frica de epi- 
demiă; în 1894 erau ferberile politioe. Iu 
anul present era să fiă adunarea la Lă- 
pușul unguresc.

Regretatul Gavril Man a stăru t să 
ținem adunarea. Comitetul nostru a stato- 
rit și (jiua — locul era menit dintr’o adu
nare generală. Am reoercat inteligința din 
."Lăpuș — și răspunsul a fost: că nu sunt 
preparați, nu se pote ținâ adunarea acolo. 
M’am adresat și la particulari, și depun la 
redacțiune o epistolă a unui domn forte 
onorabil de acolo, care-mi pune în vedere 
că nu se pote ținâ adunarea.

Nu ne-am mulțămit cu atâta; — 
domnul protopop Herman, secretarul 
despărțământului, a călătorit în personă la 
Stoioenl și Lăpuș și conferind cu domnii 
de-aoolo ni-a dat informațiune, că inteli- 
gința de-acolo nu este preparată să ne 
potă primi. Am scris peste 40 de epistole 
la particulari, îndemnându-i să se înscrie 
oa membri, și să mai caute membri în 

cercul cunoscinței d-lor (copia epistolei o 
trimit On. RedaețiunI), nu-a răspuns nimeni. 
Intre aceste unul din cei mai zăloșl mem
bri, Gavril Man, a murit... s’a putut ținâ 
adunarea ?

Ne vei răspunde, că dâcă nn s’a putut 
ținâ la Lăpuș să fi mers în alte laturi. 
Bine cjicl! da ou cine ? Când assooiațiunea 
în întreg despărțământul Deeșului are 5, 
adecă oinol membri, se pote ore ținâ adu
nare generală ou 5 membri ? Ori n’au 
altă menire adunările generale, decât să 
arangeze baluri ?

Și te rog ce faceți D-V6stră în des
părțământul Ciachi Gârboului ? Ori oe fac 
Gherlenii, sâu cei din Beolean ? Faoem 
vorbe! dâră unde este de dat... lasă se dea 
alții! Pentru aceea îmi luasem voia a Te 
întreba, dâiăeștl membru?

Aceste eram dator să le espun cu 
privire la despărțământ.

La partea politică a corespondenței 
D-Tale, am puține vorbe.

Mă dore văcjând cum nu se face ni
mic ! Dâr nu așteptați D-Vâstră c.ei dela 
sate tot-dâuna îndemn din centru; mai 
oetițl foile nostre, și faoețl ce e de' făcut 
și oe puteți și din îndemn propriu. Ad- 
vocații! nu pot . sta în tot momentul la 
disposițiă în afaoerl politice, având să-și 
mai vadă de treburi.

Cercul Gârboului este cercul meu na
tal, unde și părinții mei au lucrat multișor 
pentru căușele nâstre, dator sunt să vă lă
muresc pentru-ce sunt silit să tac.

AduțI aminte, că în anul trecut „Tri
buna14 ne dechiarase pe miue și pe răpo
satul Man de trădători. Și întru o altă co
respondență furăm judecați de omeni morțî, 
ou care om de omeniă nu mai stă de 
vorbă.

Fostau în drept domnii corespondenți 
ori ba? — nu importă; bănuiala s’a arun
cat, și omenii dechiarațl de trădători și 
morțî nu mai pot lua parte în conducere, 
fără a blama causa, oăreia voiesc să-i 
servâsoă.

Etă motivul pentru oare am să tac. 
Pâte nu făceam pomenire de incidentul 
acesta, dâcă nu făoeam trista esperiență, 
că și pe alte locuri e cam astfel.

In afaoerile nostre publice s’a încui
bat o apathiă. Am avut Români așa cji*  
oând patentați, „bărbați de încredere" cu 
deoret, aceștia au luat opiniunea publică 
în arânda, pe alții i-au cotit și scos din 
oale, — ei nu au voit să împartă gloria 
cu alții — și acum ei înșii nu fac, pe al
ții i-au făcut imposibili alții și-au perdut 
voia de-a face, și urmarea este cum scrii 
D-Ta „perirea Ta — etc.11!

Dâră să sperăm, în urmă vine min
tea Românului!

Deeșiu, în Noemvre 1895.
Aug. Munteanu.

România agricolă.
X. Țeranti ști tei-lnșii.

Daturile țăranului de aici sunt 
relativ mai multe și mai mari, căci 
el trebue se-și plătescă preot, învă
țător, primar, notar, — tote prin 
aruncuri asupra foncierei. La pres
tațiile pentru șosele, el trebue se 
tacă după câte vite trăgetore are, 
er arendașul și proprietarul mare, 
ori și câte vite și ori-ce moșiă ar 
ave, plătesce numai pentru șese boi.

La orașe târgovețul dela mahala 
are scole primare bune, lucsose, îi 
plătesce statul pe preot, învățător, 
are o mulțime de scole cu internate 
gratuite de tot felul, spitale gratuite 
etc., cum nu se găsesc nicăiri în 
altă țeră. Acum guvernul a început 
se facă și pentru țeranl „spitale 
rurale“ cu căutarea lor gratuită și, 
la inițiativa preaînaltă a M. S. Re
gelui, a format și o fundațiune cari
tabilă pentru țeranl.

Bune sunt și acestea pentru cei 
deveniți infirmi și invalcjî, dâr ore 
cu ele se va ridica bunăstarea mo
rală și materială a țăranului ? Ne 
îndoim. Din contră, prin ridicarea 
nivelului moral, prin cultură și bună
stare, se va ridica și igiena țeranu- 
lui, căci prin o alimentațiune sub- 
stanțiosă și un traiu mai regulat, 
dispare de sine pelagra și alte atâ
tea bole uriciose. O pășune bună 
jentru vite, adăpost pentru pro
ducte, nutrețuri și vite, ar mări forța 
de producțiune și bunăstarea mate
rială și morală a țeranului.

Așa numitele case și sate model, 
făcute de guvern, nu s’au estins, 
decât numai asupra casei de locuit 
a țeranului. La îndemnul medicilor 
noștri, după esemplul chiliorelor 
dela tîrgovețl, pe cari îi cunosceau 
mai bine, s’au făcut și țăranului 
case cu odăi mici, un fel de cabine 
și o tindă și mai îngustă, la mijloc, 
în care în nici una el să nu potă 
încăpâ cu familia lui la olaltă. De-o 
parte ca comfort nimic; pe lângă 
aceea l’au silit să țină ierna două 
focuri, el, care nu are un băț de 
lemn și cea mai mare parte dintre 
ei încălzesc bordeele și colibele cu 
paie, coceni de porumb, buruenî, 
sâu cu gunoiu, — tizic.

De ecarete și instalațiunl sis
tematice, în vederea trebuințelor 
economiei lui, apoi adăpost pentru 
tot-felul de producte, grajd pentru 
vite, pentru animale mari și mă
runte, adăpost pentru unelte și nu
trețuri: de acestea nimeni nu s’a 
interesat. Pe cei eompetenți în ma
terie cine-i întrâbă sâu bagă în 
sâmă? Cu ameliorarea vitelor lor, 
ca obiectele lor de producțiune, cine 
se preocupă?!

(Va urma.)

Schi telegrafice.
Budapesta, 22 Noemvre. In 

cuartalul al 3-lea s’arată un scăcje- 
ment de 5,806,519 fi. față cu venitele 
anului trecut.

BucurescY, 22 Noemvre. Se des- 
mint soirile răspîndite despre pre
gătiri de răsboiu și concentrarea 
trupelor.

Roma, 22 Noemvre. Regele Um
berto șî-a esprimat deplina încredere 
în susținerea păcii.

DP/ERSE,
Cum căletoresce regina Victoria. Tre

nul, ou oare călătoresce regina Victoria 
dela Balmoral la Windsor constă din 13 
cupee. Regina nu permite se circule trenul, 
decât numai cu o anumită celeritate, așa 
că mai mult de 20 mile englese pe oră nu 
este ertat să percurgă. Pe la 8 ore trenul 
se opresce cam 30 minute pentru a-șl face 
regina toaleta. Pentru Regină și pentru 
princesa Beatrice sunt menite două vagone, 
cari sunt împreunate prin o punte. Vago
nul menit ca salon de di e arangiat cu 
mobile îmbrăcate în mătasă albă, pe păreți!, 
cari sunt colorițl, atârnă oglindi mari. 
Nâptea este luminat cu lampe cu ulei. Re
gina nu permite alt mijloo de luminat, cu 
deosebire nu permite să fiă luminat ou lu
mină electrică. Cupeul de durmit are mai 
multe despărțăminte. In despărțământul 
oel mai mare se află două paturi, unul pen
tru Regina și altul pentru princesa Bea
trice. Mai este și un alt despărțământ pen
tru îmbrăcat, în care se află și o baiă de 
vană. Din vagonul domnitărei conduc în 
tote părțile sonerii electrice, prin oarl re
gina; stă în legătură și ou conducătorul lo
comotivei, oa ea să pătă opri trenul oând 
îi convine.

Catacombele din Borna au o întin
dere de 580 mile și se dice, că au primit 
în interiorul lor pănă acuma peste 10 mi- 
ione de cadavre. Cele mai vaste cata

combe sunt așa-dâră acele, ce se întind sub 
cetatea eternă. Ele au fost locul de repaus 
al primilor creștini. Se soie, oă la Romani 
era obiceiul să se ardă oadavrele morților 
și numai cenușa lor se păstra în urne. 
Creștinii fiind persecutați de Romanii pă
gâni, îșl îngropau morții în secret, în ca- 
taoombe, căci autoritățile nu suferiau să-i 
îngrope după ritul creștinesc. Mai târdiu, 
oând perseouțiuni'le încetară și împărații 
romani deolarară religiunea creștină ca re- 
igiune de stat, ceremoniile înmormântare! 

se făceau în public, și morții se îngropau 
tot în catacombe, unde sarcofagele mor
ților erau așezate prin firide. Obiceiul de 

a îmormânta morții este străveohiu, creș
tinii l’au adoptat dela Evrei. Se nasce în
trebarea, oare obiceiu e mai practic, acela 
de a îngropa morții, ori de a-i arde: înhu- 
mațiunea sâu incinerațiunea?

Principi matinali. Mai toți principii 
Europei se numără între oei oe se soolă 
de diminâță. Regina regentă a Spaniei, e 
în fiăcare di gata a eși la preumblare la 
7 ore diminâță. împăratul Germaniei ss 
soâlă la 5 âre diminâță; Regele Italiei 
Umberto la 6 ore; așa și regele Oscar al 
Svediei și regele Carol al României. Insă 
toți acești principi matinali sunt întunecați 
prin umbra lui Don-Petro răposatul împă
rat al Brasiliei, care se scula la 3 ore dim. 
și visita pe amicii săi între 4 și 5. In 
schimb sunt leneși la curtea britanioă. Re
gina Viotoria nu se scălă nicl-odată îna
inte de 8 âre. La principele de Wales 
niciodată nu s’a pomenit ca să se facă 
primul dejun înainte de 10 ore a. m.

Jucăria scumpă. Juoăria cea mai 
scumpă, pe oare a avut’o vre-odată un oo- 
pil, a fost de sigur pe oare o căpătase Lu- 
dovio al XlV-lea ca băiat, spre a învăța 
arta militară. Era o oștire de liliputani, 
compusă din 26 escadrone de oavalerie și 
10 deta amente de infanteriă. Acestea au 
fost primele trupe, pe cari le-a comandat 
marele monaroh în dilele tinerețelor sale. 
In arohivele Parisului se găsesc socotelele 
sculptorului Cissey, care efectuase acești 
soldați din argint; artistul a primit odată 
10,000 de livre, apoi 9000 și în fine 6000, 
o sumă enormă pe timpul acela. Mai târ
ziu aoeștl soldați prețioși au fost topiți în 
moneterie și prefăcuțl în bani, spre a aco
peri o parte a cheltuelilor de întreținere 
pentru soldații adevărațl.

Un marinar îndrăsneț. Petru cel 
mare era forte îndrăsneț pe mare: când 
era furtuna mai puternică, sta liniștit la 
cârmă. Odată plecă la Oronstadt cu un am
basador străin. Abia se depărtară de țărm 
și-i apuca o furtună teribilă. Ca tote acestea 
Petru n’a dat porunca să se reîntâroă nava 
în port. Ambasadorul era galben de spaimă 
și tremura ca frunda. Desperat, el strigă 
împăratului: „Majestate, eu n’am fost tri
mis de stăpânul meu în Rusia, pentru-ca 
se mă îneo în apele Nordului. Regele meu 
o se-țl ceră socotâlă pentru mine, dâcă mă 
voiu îneca!14 Petru rise din totă inima și 
răspunse nepăsător: „Aș, dâcă te vei îneca 
tu, ne vom îneca toți, prin urmare și eu. 
Și dâoă eu voiu fi îneoat, atunci oui va 
cere regele tău socotâlă pentru tine?“

Greutatea muscelor. S’a calculat, că 
141,000 de musoe trag un ohilo ; de [aci 
s’a cercat greutatea la o singură muscă și 
s’a aflat, că e de : 7/1000 gram, de grea.

Literatură.
In tipografia dieoesană gr. cat. din 

Gherla a apărut: Esplicarea fundamen
tală și ușoră de priceput a catechism ui ui 
catolic, însoțită de esemple alese și aco
modate. Ca carte ajutătore la instruirea ca- 
techetică în școlă și biserică, și ca carte 
de cetit pentru familiile creștine, de fosif 
Deharbe. Tomul III, tradus și edat de So
cietatea bis. lit. „ Alexi-Șincai“ a teologilor 
din Gherla. Un esemplar în formă mare, 
de 422 pag. des tipărită, costă 1 fi. 60 cr.

In institutul tipografic T. Liviu Albini 
din Sibiiu a apărut: Monografia comunei 
Orlat, scrisă de Romulus bimu} învăț. în 
Orlat. Monografia acâsta e sorisă ou multă 
consciențiositate și ar putâ servi de model 
și altor învățători ai noștri, cari ar face 
forte bine, dâoă ar descrie și ei monogra
fiile comunelor lor. Prețul 25 cr.

*
Din inimă este titlul unui nou volum 

de poesii apărut în editura librăriei Carol 
Muller din Bucurescl. Autor: Radu D. Ro- 
setti. Tipar frumos, hârriă de lux, Prețul 
2 lei 50 b.

Proprietar: Mure^ianu.

Redactor responsabil: Kregopiu
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Cursul la bursa din Viena.
Din 21 Noemvre 1895.

Renta nng. de aur 4% .... 119.95
Renta de oordne ung. 4% • • • 97.90
Impr. căii..fer. ung. în aur 41/2% • 123.20
Impr. oăil. fer. ung. în argint41/2% 100.50
Oblig, căii. fer. ung. de oat. I. emis. 119.50 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.10 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . —.— 
Xmprum. 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 auBtr............................... 120*55
Losuri din 1860 ......................... 149.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1017.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 437.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 370.50 
Napoleondorî.  ...............................9.57y2
Mărci imperiale germane . . . 59.C2‘/2
London vista....................................120.90
Paris vista.................................. 47.92 ]/2
Rente de cordne austr. 4%. • • 100.45
Note italiene................................... 44.65

Cursul pieței Brașov.
Din 22 Noemvre 1895.

Bancnote rom. Comp. 9.52 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.58 Vend. 9.61
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 128% Vend.
Lire turoescl Cump. 10.78 Vend.
Mărci germane Cump. 58.70 Vend.
Boris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Nr. 15465 

PUBLICAȚIUNE, 

privitore la predarea fasiunilor de chiria 
caselor și la mesurarea dărei 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 să se întemple pănă la 30 Noemvre 
st. nou anul curent la oficiul de dare oră
șenesc, căci la din contră aceste fasionărî 
se vor face pe cheltuiala lor ex oficio.

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

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

Posesorul de casă său chiriașul per
manent al casei este îndreptățit, ca să es- 
tradeze 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, dăcă pentru una și aceeași 
casă esistă mai mulțl posesori, atunci sunt 
toți datori, ca să subscrie cola de fasio- 
nare, eventualminte să se subscrie prin 
plenipotențiatul lor. Pentru datele induse 
în acostă 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 obiectului de 
chiriă; aci se subsumeză darea, aruncurile 
comitatense și comunale, competințele de 
asigurațiune, competințele pentru clădirea 
șoselelor, spesele pentru adaptările și re
paraturile de oasă, mai departe tote acele 
sume, cari le plătesce chiriașul posesorului 
de casă pentru conducerea de apă, pentru 
jluminațiunea 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 său încrezutul său este obligat, ca 
la fiă-care clădire, la fiă-care locuință său 
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.

ț)idirile său locuințele, ce sunt închi
riate cu mobilar, sunt a se fasiona așa ca 
și când ar fi fost închiriate fără mobile ; 
dăr proprietarul casei are să arate cu cifre 
în fasiune, câtă sumă din suma întrăgă a 
chiriei se vine pe mobile; tot așa are să 
se întemple, dăcă s’a închiriat o locuință 
cu grădină, în cașul acesta să se arate 
suma, ce se vine din chiriă pe grădină.

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

Asemenea nu sunt a-se introduce în 
cola de fasionare datoriile, ce sunt scrise 
pe case, deore-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 călă de fasionare deosebită 
și adecă tot-dăuna în 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 său acel îngri
jitor de case, care nu așterne fasiunea dă
rei de casă său 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 oculațiunei locale, spre scopul delătu- 
rărei astorfel de mancitățl, pedepsindu-se 
afară de aceea cu o pedăpsă dela 1—50 
fi. v. a.

Asupra referințelor și datelor faptice, 
din cari se pote dejudeca venitul chiriei 
casei, 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 
adeverăscă adevărul fasionărei. Acel pose
sor de casă, care își subscrie de cătră ohi- 
riașl cola fasionărei chiriei înainte de ce se 
fi indus mai întâiu chiriile, se pedepsesce 
de atâtea-orl cu 100 fi., de câte-orl a co
mis față de singuraticii chiriași acăstă ne
glijare.

Pedespa bănescă se estraddzâ în intriga 
ei sumă acelui, care a făcut arătarea.

La cas, când posesorul casei în înțe
legere cu chiriașul a comis prescurtarea de 
dare și prin acăsta prescurtarea erariului 
(de stat) atunci se pedepsesc ambele părți 
cu suma triplă din prescurtarea comisă; 
de o astfel de pedăpsă 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, dăcă pentru înlesnirea parti
delor supuse dărei de casă diu 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.
838,2-2 Magistratul orășenesc.
Nr. 643—1895.

PUBLICAȚIUNE.
Din mai multe posesiuni de pă

dure și liveZi ale comunei biseri- 
cescl ev. din Brașov, care sunt si
tuate în Predeal lipit de frontiera 
uDgară și română traversând soseua 
printre ele s’au marcat pe temeiul 
unui operat tehnic mai multe parcele 
(ie mărimi deosebite, carii sunt des

tinate pentru clădiri de locuințe de 
vară. Din parcelele marcate se ofe- 
reză public spre vendare de ocam- 
dată 32 parcele, și anume care sunt 
în Plan de parcelare însemnate dela 
Numătul 1 pănă inclusive 4, 16
pănă inclusive 43.

In urmarea acesta se scrie 0 
pertractare de oferte și licitație. La 
licitație se va socoti prețul a fiă- 
cărei parcele după măsura suprafeții 
din plan cu 50 cr pe un metru cua- 
drat, Licitatorul din urmă este obli
gat, după ce va urma încuviințarea 
autorității competente asupra resul- 
tatului licitației, a depune bani, și 
parcela vândută pentru clădire în 
decurs de trei ani dela cpua încu- 
viințărei se o clădâscă.

Condițiile licitației și planul de 
parcelare se pot vedea în cancela
ria oficiului de casă a comunei bi

sericesc! ev. în ârele de oficiu. De 
altfel condițiile licitației se vor aș
terne și ceti în Ziua de licitație.

Terminul pentru predarea ofer
telor în scris, care trebue să fia pro- 
veZute cu un timbru de 50 cr., în 
cancelaria oficiului preotului ov. oră
șenesc, este fixat pănă în 27 Decem- 
vre a. c. 9 ore a. m. îu care di sa 
va ținea și licitația în odaia căpițe- 
tului din curtea preoțescă ev. din 
cetate,

Ofertele ce se vor preda se vor 
deschide numai după ce se va fi ter
minat licitația.

Adjudecarea va fi acoluia care 
vă da mai mult- Doritorii de a cum
păra se invită a lua parte atât pe 
cale de oferte cât și la licitație.

Brașov, 12 Noemvre 1895.
841,1—3 Presbiteriu ev. A. B.

G i ro-C d nto 
la banca 

Austro-Ungară.

Telefon 
Vr. 18. k =>{Cec-Conto la |= 

postă nr.569.ts.

Casa de bancă
G iro-Conto 

la banca 
imp. germană.

IAC0B L. AD LER,
Brașov. Bața mie li. 1 Sibiiu. 

cumperă și vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cursul Z*l ei cel mai mare — respective cel mai mic;

r&scuinp&ră fără nici o detragere tot feliul de 
cupone;

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

efectueză încassări de polițe, asignații, recipise, pe tote 
piețele Europei, cum și transoceane;

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

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

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

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei11, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăZl aduc 5% interese; 

asigură forte ieftin ori și ce losuri la sorțirl cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență.

 649,25 - 50.

SALVADENT •fj

(Pulvis antisepticus comp. Pop ini) 
civil și de cel militar.

Pentru desinfectarea gu- 
rei ca toaletă higie- 
mcă, Saivadentul în- 
Jocuesce cu folos tote apele 
de gură, topind resturile 
dela mâncare, ce putrezesc 
și infectăză.

Saivadentul se mai pote întrebuința cu succes și în contra scur- 
1 „Io dof o r m“ in tote

Medalie de aur.
Aprobat de consiliul medical superior

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

Medalie de aur.

gerilor de urechi și de nas, înlocuind nesuferitul 
ranele și rănirile, ca pansament.

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

Adresa poștală : POPINI, Bucurescl. LvS

DEPOSITE: în Viena la farmacia A. Schmidt, I. Lugeck 3; 
în B.«Pesta la farmacia I. Torok.

Cutia 60 cr. Nr. 831,2-6
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Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potii face și reînoi. 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc- 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abonâză din nou, sâ binevoiască a scrie adresa- 

lămurit și s6 arate și posta ultimă.
Admimstraț. „Qaz. Trans.n

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


