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La demonstrația navală.
Deși a trecut timp destul de în

delungat dela anunțarea inițiativei 
luate de ministrul de esterne aus- 
tro-ungar pentru o demonstrațiune 
comună navală a marilor puteri cu 
scop de a face presiune asupra Sul
tanului, totuși pănă acuma încă nu 
s’a făcut deplină lumină asupra de
mersului puterilor în ac6sta cestiune. 
Fapt este numai, că în urma iniția
tivei lui Goluchowski Austro-Ungaria 
și Italia și-au trimis la rendul lor 
corăbiile de resboiu în apele Levan
tului.

Sâmbătă noptea a sosit escadra 
austro-ungară compusă din coră
biile: „Elisabeth.11, „Tegetthof“ și 
„Blitz" la Pireu, eră corabia „Do
nau" este în drum spre Pireu.

Pe când dei’ Austro-Ungaria a 
pus astfel în mișcare escadra sa, 
face o impresiune curibsă, că Ger
mania refusă de a lua parte la de
monstrația navală. După o scire mai 
nouă, ministrul de resboiu german 
împreună cu alțl doi miniștri să-și 
fi dat chiar demisiunea din causă, 
că împăratul Wilhelm este în con
tra trimiterei de corăbii de resboiu 
în apele Levantului.

In tot cașul trebue se surprindă 
atitudinea Germaniei, căci era firesc 
a admite, că pasul întreprins de Aus
tro-Ungaria s’a făcut în înțelegere 
cu puterile triplei alianțe.

Cum stă cu acăsta înțelegere, 
când Austro-Ungaria are de scop a 
constrÎDge pe Sultan se introducă 
reformele și se iacă ordine în impe
riul său, eră Germania cu refusul 
seu de a lua parte activă la espedi- 
țiunea navală încuragiâză pe Sultan, 
făcendu-1 se crâdă, că Germania nu- 
tresce deosebite simpatii pentru el ?

E greu cu tute aceste de a se 
esplica tactica Germaniei în sens 
favorabil Turciei, ci mult mai firescă 
pare interpretarea, ce i-o dau în 
Roma, unde se crede firm, că îm
părăția germană rămâne neutrală 
numai în aparență, cu scop de a-șl 

conserva tbte forțele, ca eventual se 
impiedece Rusia și Francia de-a in- 
treveni în favorul Turciei.

Astfel judecat lucrul atitudinea 
Germaniei apare ca o sprijinire a 
acțiunei întreprinse de cătră Anglia, 
Austria și Italia cu scop de a forța 
Turcia se aplice reformele promise 
și se dea garanțiile de lipsă.

Caracteristic este, că înalta Pbrtă 
abia numai înainte cu o săptămână 
s’a aflat îndemnată de a face cu
noscut în mod oficial și puterilor 
triplei alianțe primirea reformelor 
armene, ce le-a fost anunțat de mult 
cabinetelor Angliei, Rusiei și Fran- 
ciei. Se vede și de aici, că Turcia 
speculeză cu curentele din cele două 
tabere, în cari se divisăză puterile 
europene, și că voesce a profita din 
neînțelegerile, ce s’ar ivi eventual 
între puteri.

Cu Anglia o duce mai rău Sul
tanul, căci acăsta odată este într’o 
tabără, odată în cealaltă, odată în 
amândouă, pretutindeni însă în con
tra lui.

Cât de mare este a<jl iritația 
Turciloi’ contra Englesilor se vede 
și din aserțiunea fostului guvernor 
din Van, Bachri pașa, care a c|is 
cătră un cțiarist din Constantinopol: 
„Nu învinuesc nici pe Turci, nici pe 
Armeni. Singurii, cari portă vina 
sunt Englesii, ei au ațîțat pe Ar
meni. Dăcă ar merge după voința 
mea, n’aș mai lăsa se între în Tur
cia nici un Engles'1.

Pe când Anglia ațîță pe Ar
meni și aruncă tbtă vina măcelurilor 
asupra Mohamedanilor. Rusia îi ia 
pe aceștia în apărare și acusă pe 
Armeni și pe Patriarchul lor din Con
stantinopol că încuragiază spiritul răs- 
vretitor și că prin revoluțiune vor se 
dobendăscă o Armeniă independentă 
cu Tiflis ca capitală, — tote se în
țelege cu sprijinul direct al An
gliei, care este ac|i „ capul răutăților" 
în Orient.

CRONICA POLITICĂ.
— 15 (27) Noemvre.

Relativ la pactul cu Austria, se 
anunță din Viena: Ministrul de finance 
cav. de Bilinski și ministrul de comercid 
br. Glanz vor merge la începutul Iun ei lui 
Deoemvre pentru trei (file L Budapesta 
spre a începe acolo tractările în cestiunea 
pactului. După-ce camera UDgară va fi 
votat budgetul, vor merge miniștrii ungu- 
rescl la Viena spre a inaugura aici per
tractările definitive în afaoerea paetului.

*

Din Pesta sosesc două soiri mai în
semnate, una privitore la hotărîrea ce a 
luat ministrul pentru Croația Emerio Io- 
sipovich de a-șl da dimisunea. T6te stăruin
țele lui Banffy de a îndemna pe ministrul 
croat să renunțe la demisiune au fost pănă 
acum zădarnice.

Cea alaltă soire, se referă la minis- 
trul-președinte Banffy finsu-șl. Să vorbesoe 
adecă în cercurile guvernului, că Banffy 
voesce să declare solemnei în parlament, 
oă factorii oompetențl nu se gândesc, la 
disolvarea camerei, nici în anul acesta, 
mol în anul 1896. Guvernamentalii sperâză, 
că acăsta deolarație va mulțumi oposiția, 
și că în urma acesta vor pută începe va
canțele parlamentare deja la 8 Deoem
vre a. o.

Alegeri în municipii.
Cercul Aiudului, Nov. 1895.

Pentru cercul Aiudului din oomit. 
Albei interiore s’a săvârșit în Aiud, la casa 
comitatului, alegerea de membri ai congre- 
gațiunei și nu în Teuș, după cum din erore 
s’a (fis într’o telegramă eșită în prețuita 
„Gazetă".

Causa căderii năstre în acest oerc a 
fost lipsa unei consultări înaintea alegeri
lor, în care cei chiămațl să fi stabilit 
lista, planul de procedere și altele, ce cred, 
că în înțelesul legei ni-ar fi fost și nouă 
conces, ca la orl-care altă partidă din pa- 
triă. Alegătorii români presențl erau în 
mare maioritate, dăr lipsa de conducători 
a fost îu primul loc causa căderei năstre.

Au mai fost și unii oărturarl români 
din acest oerc, cari au aflat cu oale în ăra 

cea din urmă să dificulteze listele năstre 
susținând, că ar fi fost făcute ou preocu
pare confesională și că nu s’ar fi ținut 
sâmă de interesele fiă-oărei confesiuni (sio!); 
în fruntea acestora s’a aflat tînărul preot 
al Stremțului, Iliescu. Cine-i crede însă pe 
aceștia este un bădăran. Au căutat nod în 
papură pentru de-a provoca scisiune, — 
atâta a fost tot.

In fine au contribuit la căderea năs- 
tră și svârcolirile slujbașilor din nemul nos
tru, cari la ast-fel de ocasiunl uitându-șl 
cu totul de interesele nâmului, sunt mai 
periculoși pentru noi chiar decât streinii, 
căol prin tot feliul de momeli ei oaută să 
abată pe conaționalii lor de pe calea oea 
drâptă, pregătind astfel gropa, în care ros- 
togoliDdu-se nâmul, se vor rostogoli și ei. In 
fruntea acestora a fost notariul Iosiv Angel 
cu scriitorașul său. Merite și-au făcut, să le 
fiă pe consciința sufletului. Pe lângă așa 
esemple, nu sciu fiău, dăoă merită să mai 
luptăm pentru a alege slujbași din neamul 
nostru 1

Decursul alegerei a fost următorul: 
Numai ca prin sită și pe căi private s’a 
putut descoperi, câți membri sunt a se 
alege în acest oero, căci oficios nimic nu 
s’a făcut cunoscut. Alegători români, pe căi 
private luând cunoscință despre alegerile 
în acest cerc, s’au presentat oa la 150. 
Mulțl dintre ei însă, vddând ce se întâmplă 
în curtea și împrejurul curții comitatului, 
slabi de ânger. cum sunt, și mai având și 
daraverl cu slușbașii unguresc!, au luat 
frundă ’n buze și s’au depărtat fără a vota.

Bine era, dâcă toți ai noștri, cari nu 
pot sta pe pioiorele lor, ar fi făcut măcar 
asemenea, căci atunci n’am fi fost bătuți 
cu 48 voturi de ale ndstre. Der, durere, 
îu loo de un Iuda, ni-a fost dat să avem 
de astă-dată 48. Mustrarea consciinței să-i 
ajungă în tot pasul vieții lor!

VotanțI au fost 189; listele române 
au întrunit 69 voturi. De mai votau ou noi 
numai 26—27, am fi fost în majoritate.

D-l advocat Dr. Emil Gerasim din 
Aiud ni-a stat într’ajutor cu totă puterea 
cuvântului, dâr âmenii cu doi bani în trei 
pungi nu l’au ascultat. Mulțime de inteli- 
gențl români nici nu au luat parte la ale
gere. Unde au fost?...

Un alegător.

FOILETONUL .GAZ. TRANS.“

Jurământul Elisei.
(Noveletă din New-Yorc, de Rosentlial-Bonin) 

(Fin e.)
Dobson părăsi Parisul și merse oătră 

sud; curând după aceea nici Castor nu 
mai află metropola Franciei destul de in
teresantă spre a-1 încatena și mai departe 
și pleca și el spre Elveția.

In Luzzern 6r se întâlni Dobson cu 
Castor, ba — ve^I bine din întâmplare — 
se încuartirară la unul și același hotel. 
Lizzi și Dobson secjură la prânfl lângă o- 
lâltă, ea era forte încântată de siguritatea 
iubitului bărbat. D-l Dobson deolarâ, că el 
înoă mâne călătoresce spre Milan cu tre
nul de nou deschis pe sub St.-Gothardt.

Domnul Castor se bucura mult, căci 
și el proiectase pe aceeași cfi 0 călătoria 
ou trenul pe sub St.-Gothardt și astfel 
flise: „E posibil, că vom oălători îm
preună." Domnul Dobson făcu un com
pliment și-și descoperi părerea de bine. 

Lizzi sta atentă și privea spre talerul ei; 
nimic nu-i putea scăpa neaucfit, neob
servat.

In diminâța următdre se întâlniră la 
vapor și la Fluenten se urcară în tren. 
Locurile erau tare ocupate. Cei trei com
panioni de călătoriă nu putură ședâ lângă 
olaltă. Dobson fu nevoit a-șl căuta un loo 
în oapătul vaporului. El se așefiă acolo li
niștit și se ocupa cu bastonul și ou cartea 
sa de călătoriă.

Trenul sui la deal peste livecfi, prin 
păduri și peste stânci, prin alvia rîului, 
peste poduri și viaducte ; grozavul colos — 
Gothardt cu ghețarul seu se apropia, și 
âtă că ajunse la gura tunelului.

Aci stătu trenul, mașina fu schim
bată ; lampele în vagone se aprinseră, o 
fluerătură lungă, sunetul deosebitelor clo
poțel» electrice mai mari și mai mici, și 
trenul înainta înlăuntru în giganticul troian 
de pământ, care ridicându-și fruntea cj0ce 
mii ui me de înaltă cătră nori și pururea 
încoronată cu ghieță, desparte Italia de 
țările germanice. Agitațiunea pasagerilor | 

fu mare ; temperatura în oupee sui, și lam
pele, cari la înoeput ardeau curat, primiră 
acum o flacără roșietică: acâsta dedea in
teriorului vagonelor un caraoter sărbăto
resc, aprope posomorit.

Călătoria dură aprope 40 de minute. 
Trecură oa două-cjecl de minute de când 
erau în dâl și calul de vapor fugea mai de
parte trăgând după sine vagdnele cu călă
torii cei plini de așteptare.

Aci se întâmplă ceva deosebit: un 
domn, care pănă aci stătu neolintit pe 
locul său, se scula și păși prin cupeu, pănă 
colo unde ședea d-l Castor ou dama voa
lată, cu fiica lui : Lizzi.

Domnul Dobson fu oare părăsi locul.
— „Domnișoră — (fise el — suntem (}eoe 

mii urme sub pământ. Iți aduci aminte de 
vorba d-tale? Iți îmbiu mâna, inima și 
averea — vrâi să-mi fi nevastă ?

Urmă o pausă curiosă, vagânele urlau; 
lumina roșiă de torțe cădea vibrând din
afară în cupee și lumină pe bărbatul înalt, 
care sta acolo. El a vorbit englezasce; în 
cupee erau EnglesI oeialalțl pasagierl, deci 

trebue, că l’au înțeles, căol toți se ridioară 
aoum dela locurile lor și priveau curioși ia 
originalul strein și la tînăra damă, oăreia 
fuseseră adresate cuvintele lui. Toți aștep
tau cu neastâmpăr finea acestei soene fru- 
mose și interesante, dâr și curiose tot
odată.

Nu trebuiră însă se audă multe, și 
scena luă un sbor tot așa repede spre finit, 
pe cât de repede și pe neașteptate fu în
cepută.

Tînăra damă se soulă repede dela lo
cul său, cuprinse pe bărbatul ce-i sta îna
inte și-i șopti în ureche cu-o voce tre- 
murătore :

— „Da, te iubesc și voeso de o miiă... 
de (Jece mii de ori!"

Acum se aucfi o fluerătură lungă; 
lumina (jilei începu a luoi, scena neobiol- 
nuită tu uitată, toți pasagerii se grămădeau 
la ferestrii, spre a vedâ cum dispare gi- 
gantioui tunel.

Trenul stătu și înainte de ce-șl adu
seră aminte călătorii mai curiofi de aven
tura, a cărei martori au fost înși-șl, și pănă
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Alegerile municipale în Miercurea, 
țliarului „Sieb. D. Tageblatt44 i-se scrie 
din Miercurea, că la alegerea de membri 
în congregația comitatensă, ce s’a făout 
aoolo, a bătut la ochi, oă din mai multe co
mune au venit alegătorii mai toți la urnă 
bine disciplinați, pe când din alte comune 
au lipsit ou totul. Ceroetându-se mai de 
aprope straniul fapt, s’a constatat, că în 
comunele din urmă n’a fost de loc publicată 
cfiua alegerei. NumăroșI alegători din cercul 
Miercurei au fost dâr printr’asta despoiațl 
de dreptul electoral. Firesce, ei neputendu-se 
învoi cu confiscarea acestui drept, au îna
intat protest contra alegerei și reours la mi
nister.

SOIRILE pii-EI.
— 15 (27) Noemvre.

Convenirea colegială, ce s’a arangiat 
erl sără în sala otelului „Nr. 1“ din partea 
Beuniunei române de gimnastică și cântări 
din loc, ni-a dat o prea frumâsă dovadă, 
oă acâstă vecbiă reuniune a nâstră, care 
în timpul din urmă părea a fi amorțit cu 
totul, a luat ârășl un avânt îmbucurător. 
Mulțămită stăruințelor d-lui Panteleimon 
Dima, profesor gimnas., actualul dirigent 
al cântărilor, corul mixt al reuniunei a 
sciut să esecute frumâsele și variatele puncte 
din program spre cea mai deplină mulță- 
mire a publicului. După fiă-care punot din 
program, corul și dirigentul său au fost 
furtunos aplaudați. Culmea a atins’o însă 
punctul din urmă al programului, „Cucuie 
cu până surău, de G. Dima, care la cererea 
stăruitore a publicului a trebuit să fiă repetat. 
Punctul al 4-lea al programului a fost 
o deolamațiune. D-l Ilie Savu, al căruia ta
lent declamatorie e bine ounoscut publi
cului nostru, de astă-dată a escelat mai 
mult, dâră, ca orl-când prin reușita decla- 
mare a hazliei poesii „Din isprăvile lui 
Păoală44, cântul al 17-lea, de P. Dulfu. 
D-sa a fost sgomotos și repețit aplaudat. 
După producțiune urma dansu1, care s’a 
înoeput cu o Horă veselă și frumosă. Pu
blic n’a fost tocmai așa număros, cum s’ar 
fi așteptat; petrecerea însă a fost forte 
animată.

— o —
Nou ambasador austriac la curtea ro

mână. Cetim în „Monitorul Oficial14 urmă- 
torele: Sâmbătă, 11 (23) Noemvre, la ora 
12 jum., Exc. Sa d. baron d’Aehrenthal, 
trimis estraordinar și ministru plenipoten
țiar al M. S. împăratului Austriei, Rege 
Apostolic al Ungariei, a fost primit, îm
preună cu personalul Legațiunei imperiale, 
la castelul Peleș, în audiență oficială, cu 
ceremonialul prescris. Exc. Sa d. baron 
d’Aehrenthal a avut onore a remite M. S. 
Regelui, în presența d-lui ministru secretar 
de Stat la departamentul afacerilor străine, 
scrisorile care-’l acredită, în calitate de tri
mis estraordinar și ministru plenipotențiar 
la M. S. I. și R. împăratul Franciso Iosif 
pe lângă M. S. Regele. După trimiterea 

audienței ofioiale, d. ministru plenipoten
țiar a presentat M. S. Regelui personal Le
gațiunei. Exc. Sa d. baron d’Aehrenthal 
a fost primit apoi, ou personalul Le
gațiunei, d. M. S. Regina și de AA. LL. 
RR. principele și principesa României, după 
care a fost recondus cu ceremonialul, ce a 
presidat la sosire-’i. Tot Sâmbătă la ora 1 
după amâdl, după primirea Exc. Sale d-l 
baron d’Aehrenthal, noul ministru pleni
potențiar al Austro-Ungariei, în audiență 
oficială la Castelul Peleș, Excelența Sa și 
personalul Legațiunei au fost reținuți la 
dej un.

—o—
Greva culegetorîlor de litere din Bu

dapesta, care amenință deja de timp mai 
îndelungat, a isbucnit în fine alaltăerl. Re- 
daotorii și proprietarii diarelor mai însem
nate în înțelegere cu posesorii tipografiilor, 
într’o conferență ținută încă la 9 o. hotă- 
rîră să prooâdă solidar la cas dâcă s’ar ivi 
greva și să scotă Ziarele lor cu cuprins mi
nimal, în cașul cel mai bun cu cuprinsul 
de jumătate pe timpul cât va dura greva. 
Președintele proprietarilor de tipografii din 
Budapesta, Dr. Ludovic Gero, publică în 
„Pest. Lld“-ul de ieri în fruntea foii un 
comunicat, în care constată eruperea gre
vei și spune, că pe basa hotărîrei dela 9 
o. tote foile de cji din capitala Ungariei 
vor apără cu conținut minimal, eventual pe 
jumătate. Mai departe spune, că toți cei 
interesați vor fi încunosciințațl de orl-ce 
sohimbare, ca se va face în timpul duratei 
grevei.

— o —
La îmormentarea răposatului A. Odo- 

bescu, d. C. Stănoescu a rostit în numele 
comitetului teatral următorele cuviute : „De
punem acesta coronă din partea Teatrului 
Național, spre amintirea serviciilor aduse 
de Alex. Odobesou, ca director general și 
ca membru în comitetul Teatrului. Fiă ca 
sufletul său ridicat la ceruri să rămână 
vecinie într’aoele regiuni ale frumosului 
ideal, pe care l’a descris aici pe pământ 
măiastra’i pană de cel mai. mare prosa- 
tor printre scriitorii români. Fiă-i țărîna 
ușoră!“

— o—
Femei la universitate. Majestatea Sa 

a aprobat proiectul ministrului de culte 
Wlassics, că pe viitor să potă oerceta uni
versitatea și femei ca ascultătâre regulate 
la facultatea filosofică și medicinală, și să-și 
potă câștiga diplome. Femeile respective 
trebue însă să producă necondiționat tes
timonii de maturitate, și pentru fiă-care cas 
special să ceră permisiunea ministrului de 
culte. Vor trebui deci să se înființeze gim- 
nasii anume pentru femei, ca aoeste să de
pună bacalaureatul în totă regula.

—o—
0 faptă îngrozitore. Din Varșovia 

districtul Wiatca, se anunță o faptă îngro
zitore, ce s’a întâmplat în satul Multani. 
S’a aflat adecă într'un lac un cadavru fără 
cap. Făcându-se cercetare s’a constatat, că 
locuitorii din comuna aoeea sunt făptuitorii 

omorului, din incidentul colerei. Un bătrân, 
âdeoă, ou numele Dimitrieff dădu sătenilor 
sfatul, că ei pentru ca să potă scăpa de 
fomete și coleră, se omâre un cerșitor din 
sat, și acesta să fiă jertfă lui Dumnezeu. 
Locuitorii din sat au designat pe oerșito- 
rul Matunin ca jertfă, și după-oe l’au 
omorît și i-au tăiat capul, i-au băut sân
gele, i-au fiert inima și plămânile și apoi 
le-au mâncat. Geroetarea a constatat, că 
făptuitorii sunt cu toții creștini și între ei 
mai mulțl, cari au âmblat în scdla din sat. 
Canibalii au fost dațl pe mâna judecă
toriei.

—o—
Colera în Rusia. După raportul ofi

cial rusesc asupra colerei și bolelor cole- 
riforme, au fost dela 20 Octomvre păuă la 
23 Noemvre la Petersburg 14 cașuri, din
tre cari 7 decese în ținutul Volynie; dela 
27 Ootomvre pănă la 2 Noemvre 439 ca
șuri, dintre oarl 176 decese ; dela 3 pănă la 9 
Noemvre 380 de cașuri, dintre oarl 160 
decese; în districtul Beratohew, dela 27 
Ootomvre pănă la 2 Noemvre 41 cașuri și 
16 deoese.

Fond pentru ajutorarea elevilor me
seriași seraci. In comuna Șoimuș din co
mitatul Bistrița-Năsăud s’a constituit un co
mitet sub presidiul d-lui preot loan Baoiu, 
ou scop de-a stărui pentru orearea unui 
fond, din oare să se potă da stipendii tine
rilor din Șoimuș, lipsiți de mijloce, cari se 
vor aplica la meserii. Președintele comite
tului, d-l preot I. Baoiu, a lansat un apel 
oătră publicul român și o listă pentru co
lectarea de bani, lucruri de mână, cărți ti
părite și alte obiecte de preț, din cari se 
va arangia o tombolă în favorul creărei 
fondului amintit. Ofertele sunt a-se trimite 
cassarului Samoilă Luca în Șoimuș (Sajo- 
Solymos u. p. Nagy-Sajo). — Scopul e fru
mos și ne-am bucura mult să-l vedem rea- 
lisat. Credem însă, oă pentru o comună 
mică ca Șoimușul ar fi fost mult mai oon- 
sult, ca să înoepă o asemenea aoțiune în 
înțelegere și sub ocrotirea, d. es., a des
părțământului Asociațiunei din acel ținut, 
ori a vre-uneia dintre Asooiațiunile nostre 
pentru sprijinirea învățăceilor și sodalilor 
români meseriași, cari au base solide și la 
totă întâmplarea ofer mai multă garanția, 
deoât o mică comună isolată.

— o—
Bora furibundâză de câteva dile în 

împrejurimea orașului Fiume, cum anunță 
Ziarele. Alaltăerl nopte a fost atât de tur
bată, încât a răsturnat două trenuri de po
vară pe liniile Fiume-Sânpetru și Fiume- 
Bucoari. Doi omeni au fost omorîți și mai 
mulțl" sunt greu răniți.

— o—
La cestiunea orientală. Conform soi

rilor mai nâuă sosite din imperiul turcesc, 
guvernului otoman în fine totuși îi va suc
ceda a suprima turburările. „Kleiner Jour
nal44 din Berlin afirmă, că representanții 
puterilor au declarat Porții, oă-i dau o 
amânare de șese luni pentru introducerea 

reformelor. Cele mai nouă scirl sosite din 
Constantinopol anunță, că între locuitorii 
suburbielor Scutari și Stambul domnesce 
încă și acum mare neliniște.

—o —
Oficerii români și alegerile. D-l general 

Budișteanu, ministru de resbel român, a adre
sat tuturor corpurilor de armată o circulară 
în care îuvită pe oficerii de orl-ce grade 
să nu-șl esercite drepturile de alegători.

— o—
Intre Constanța și Hamburg se plă- 

nuesce a-se înființa o navigațiă maritimă, 
care să întemeâscă esportul de mărfuri și 
de cereale din România. Pentru scopul 
aoesta Regia monopolurilor e în tratări 
cu compania de navigațiă englesă Johnston 
Sine.

Jules Barthelemy Saint-Hilaire, re
numitul învățat franoes, a murit în 24 c. 
în Paris. Francia a pierdut prin mârtea lui 
pe unui din cei mai însămnațl bărbați ai 
săi, care timp de mai multe decenii a des- 
voltat o mare activitate pe tote terenele 
vieții publice, ca învățat, (jurist și politi
cian. A fost membru al academiei francese, 
senator pe vieță și la 1880 a avut porto
foliul de ministru de esterne în cabinetul- 
Ferry.

— o—
Șeful marelui stat major român, d-l 

general Barozzi, actualul comandant al cor
pului al 3-lea, este numit pe cjiua de 1 
Decemvre n., șef al marelui stat major.

—o —
Botezul marei ducese Olga, nou năs

cuta fiică a Țarului, s’a sevârșit erl. Cere
monialul enumără ca nași și nașe pe re
gele Danimarcei, marele duce de Hessa, 
marele duce Vladimir, împărătâsa-văduvă 
Maria Teodorovna, regina Victoria, împă- 
rătesa Frederio și regina Greciei.

—o—
Societatea de lectură „Petru Maior4 

a tinerimei române din Budapesta învită 
la serata literară-musicală, ce o va arangia 
cu grațiosul conours al D-rei Alma de Dunca- 
Schiau Duminecă la 1 Decemvre n. în „Re
dută44 (Vigadâ) sala Nr. V. Intrarea: de 
personă 1 fi. Venitul curat e destinat pen
tru îmbunătățirea stării materiăle a socie
tății. începutul precis la orele 7I/2 sera. 
Bilete de intrare săra la casă. Ofertele în 
favorul societății se vor chita pe oale Zia
ristică.

Program: 1) Cuvânt de deschidere 
rostit de președintele societății Dr. Florian 
Munteanu; 2) a) C. Porumbescu: „Earna44, 
b) J. Vidu: „Vino lele44, esecutate de co
rul societății; 3) „Carol al IX-lea44, poesiă 
de G. Coșbuc, deolamată de loan Scurtu, 
student în filosofiă; 4) F. Liszt: „Balada 
H. moli44 esecutată pe pian de D-ra Alma 
de Dunca Schiau-, 5) „Insămnătatea societă
ților de lectură14, disertația de Ilarie Qhendi, 
student în filosofiă; 6) P. Mascagni: „Ca
valeria Rusticana44, duet esecutat pe pian 
și violină de D-ra Alma de Dunca Schiau 
și loan Bușita, student la academia de be-

a nu pute nici oerceta după personele, oarl 
jucară atât de interesant acâstă dramă ori
ginală, aoeste părăsiră repede cupeul și lo
curile lor rămaseră gole. Dâr vălul cel 
vânăt al d-șorei Lizzi se vedâ înoă fâlfăind 
din dărăptul grilajului dela „Alberga di 
San-Gothrdo în Airolo.

Trenul se coborî mai departe în țâra 
italică la ciparoșl și măslini.

D-l Castor ou fiioa sa și cu d-l Dob
son făcură o mică preâmblare. Lizzi mer
gea de braț ou Dobson ceva mai înainte, 
pe oând d-l Castor se părea a scruta ou 
diligință soiurile petrilor.

_  nȘi tu tot la aoâsta te-ai gândit în 
acești 2 ani?44 întreba Lizzi fârte voiosă.

_  Din momentul când ai aooentuat tu n
vorbele: „10-000 urme sub pământ44, îmi 
puseiu gândul la acest moment și am aș
teptat cu dor desohiderea liniei prin tu
nelul St. Gotthard.

— „Atât de tare te-ai răzimat pe vor
bele mele?44 întreba Lizzi ârășl.

_  nEu îți ounosc oaracterul și mă ră- 
zimaiu sigur pe vorbele tale, căol eu bine 

vedeam, că tu numai din capriciu și su
perbia m’ai refusat, fiind-că și eu o dădui 
cam prea cu bâta în baltă. Acesta te-a pu
tut vătăma — așa-mi presupuneam eu — 
dâr deorece observai, că tu mă iubescl, 
soiam pe sigur că-i peste putință să ții 
mânia pe veci, âr acești 2 ani, în cari 
tu ai împărțit atâtea corfe pețitorilor tăi, 
mă întăriră în credința, sperarea și hotă- 
rîrea avută44.

— „Și astfel mă lăsașl tu pe mine în 
chinuri și doi ani de cjile ai pândit tu mo
mentul acesta?44 cjise Lizzi măniâsă ca ori 
și care fată certărâță.

— „Nu l’am pândit, ci l’am așteptat44, 
răspunse Dobson. „Credeam cu siguranță, 
oă, dâcă m’aș fi apropiat erășl, tu mă res
pingeai pentru a doua-oră și apoi eu ră
mâneam un om abandonat, un pustnic, un 
sihastru. Ast-fel însă aveam cuvântul tău 
pe care puteam !conta; soiam eu, că su
perbia nu te-ar fi lăsat să-ți calci cuvântul. 
In secunda, când scoseșl vorba batjocori- 
târe de „10-000 urme14, mi-se ivi’idea, că 

aoesta ar fi mijlocul, spre a te năcăji mai 
tare44.

— „Ești un teribil44 Zise Elisa, aruncând 
o privire mustrătore în oohii bărbatului de 
lângă ea.

— „Numai teribil decât tine, fată. Fără 
cea mai mică genă tu te-ai retras doi ani 
de Zde — aoeștl doi anișori i-am așteptat 
liniștit și te lăsaiu în mânia ta. Tu ai în
vățat în acest timp a-țl oundsce inima și 
eu am câștigat un milion de dolari, astfel 
încât aZl putem trăi și fără profesiune, 
unde vom voi, dâcă-țl place chiar și aci 
în Airolo, spre mulțămire cătră tata Gott- 
hardt, al doilea socru al nostru44. Așa în- 
oheiâ Dobson cu umor ironic lin și propriu.

— „Totuși, mai întâiG facem o călătoria 
pănă la Milan44, se amesteca acum d-l Cas
tor în vorbă oare auZise câte-va cuvinte 
din întrevorbirea tinerilor. „Dealtmintrelea 
ași voi a mă preumbla cu voi în astă vâră, 
ca al treilea în confederațiuue — soru- 
tând după pietri44, închiâ d-l Castor tare 
hotărît.

— „Natural-tată44, răspunseră ambii 
fericiți rîZând.

— „Dâr ceva?44 întrebă Elisa cu o 
privire seriosă, „scii că 3000 urme lipsesc 
din cele 10-000? Tunelul zace cam 3000 
urme peste suprafața mărei, preoum îmi 
spune harta, deci eu am 3000 urme bune 
și, dâcă nu te porțl bine, ne pot servi ca 
basă la diverț44.

— „O, socotâla ta nu e esactă44 îi răs
punse Dobson rîZând ; „eu sciam prea bine, 
că lipsesc acele 3000 de urme, dâr ca negus
tor vechio, probat, voiam a te câștiga — 
târgul e încheiat și suntem achitați44.

Colonia americană din Roma, unde 
merse peste câte-va săptămâni familia Cas
tor și Dobson ca mire al domnișorei Elisa, 
nu puțin a fost surprinsă prin descoperirea 
în „Herald44 Ja cununiei ambilor norociți 
despre a căror reaflare se istoriseau nenu
mărate legende.

Cele atunci auZite le împărtășim ce
titorilor noștri aid.

(Gartenlaube). I. 
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learte; 7) „Jidanul călare", anecdotă po
porală de T. D, Speranță, declamată de 
Iordan PopovicI, student în filosofiă; 8) a) 
Alexandru de Mocsony: „Pensee fugitive" ; 
b) Sohubert-Liszt: „Auf dem Wasser zu 
singen" ; c) Alma de Dunoa Schiau: „Fan
tasie Românesoă", piese eseoutate pe pian 
de D-ra Alma de Dunca Schiau; 9) a) O. 
Porumbesou: „Cântec Sicilian", b) George 
Dima: „Hora", eseoutate de corul so
cietății.

—o—
Serată de dans arangieză societatea 

luorătorilor de fer și metal, Sâmbătă în 30 
c. în sala „otelului Nr. 5". începutul la 8 
•6re sera. Intrarea: de personă 50 cr.

—o —
La d-l notar public reg. din Abrud, 

JHihaiu Cirlea, e vacant și sub favorabile 
■oondițiunl se pâte ocupa un post de can
didat său substitut de notar public. Se 
•aviseză despre acesta juriștii români cel 
puțin cu un rigoros, advocații români și 
jucjii români pensionați.

A 25-a aniversare a „României June.“
Vîena, 25 Noemvre n. 1895.

Societatea aoademică literară „România 
Jună'1 a tinerimei române de aid șl-a ser
bat, preoum se scie, a 25-a aniversare a 
sa printr’o ședință festivă, ce sa ținut la 
23 Noemvre n. o. în saiaHotelului „Union", 
sub presidenția d-lui D-rd. A. Vaida, care 
printr'un discurs bine simțit desohise șe
dința la orele 9 sera.

S’a cetit raportul comitetului despre 
activitatea sa de peste an și raportul comi- 
siunei revă4ătore. Cu acestea s’a încheiat 
partea oficială a ședinței.

Urma partea sooială, al oărei preșe
dinte a fost ales d-l Dr. A. Popa. D-sa ținu 
un discurs hazliu și bineventâ pe âspeții 
.•streini, după care, sub conducerea d-lui 
Traian Mureșianu, s’a cântat din partea 
tuturor șt ou rară preoisiune un „Deștep- 
tă-te Române,"

Urmară discursurile: D-l D-rd. N- 
Comșa salută pe ospeții români, cari au 
participat în număr mare la acestă ședință 
festivă. D-l D-r. St. CPrcu vorbi despre 
progresul făcut și sprijinul dat Societății 
în anii din urmă. D-l D-rd. Perța (în limba 
germană) a salutat pe representanții socie
tăților academioe.

După acestea vorbi d-l Gogurevicl, 
unul din representanții societății academice 
^■Zvonimir* (Croat) în limba italiană. Re- 
presentantul societății „Slovenia^ a vorbit, 
în limba germană, despre relatiunile nos- 
■tre amicabile ou Slavii.

La dorința publicului, d-l Tr. Mure- 
.șianu a cântat o romanță românâsoă, fiind 
acompaniat de orchestra militară a regi
mentului de infanteriă Nr, 61, ou un suo- 
•ces strălucit.

Intre discursuri, musioa militară a 
.eseoutat, între altele, mai multe cânteoe 
.naționale.

In decursul petreoerei, quintetul 
Ulrichs Kirohner a cântat numai melodii 
românescl.

Petrecerea, la care drăgălașul și 
pitorescul costum național româneso încă a 
fost representat, s’a oontinuat până în dori 
•de cji, înoheiându-se ou jocurile naționale 
„Serba" și „Hora."

România agricolă.
XI. Bărăganul.

Imensa stepa a Bărăganului 
ocupă o bună parte din 3 județe: 
Ialomița, Brăila și Buzeu, cu pă
mântul ei plan și monoton, fără dâl 
.și fără vale, fără sate, fără pădure, 
fără un copac, ori tufă măcar. Sa
tele sunt înșirate și forte dese pe 
marginea apelor Ialomiței, Borcei 
și Dunărei. Păduri sunt din vechime 
mimai în valea Ialomiței din să
mânța adusă de ape la inundațiuni 
din munte, âr pe platou nu sunt 
păduri de loc.

O singură pădure, Cornățelele, 
•am găsit într’o cufundătură de-asu- 

pra Ialomiței, nu departe de ea, 
unde se vede, că semența s’a oprit 
de vânturi. Pădurile noue, recte plan- 
tațiunile de salcâmi făcute de gu
vern pe moșia Dichisinca, în apro
piere de gara Marculești, sunt încă 
mici, abia se pot bserva între bu
ruieni. Păduri mari reu^te de sal
câmi am găoit numai două: ica 
dela Casotta a Buzeu și cea dela 
Ghimpați, făcu vă de Marghiloman bă
trânul. încolo se d numai salcâmii 
prin puținele sate și pe lângă unele 
târle mai vechi.

Reușita pădurilor de salcâmi 
și a ori-cărei alte esențe atât frun- 
cțbse cât și reșinose, la adăpostul și 
protecția de salcâmi, e necontesta
bilă, după cum ne arată frumăsa 
grădină de pomi roditori din apro
piere de gara Ghimpați, citată mai 
sus.

Trei lucruri are Bărăganul ca
racteristice : lipsa de păduri, lipsa 
de apă și vânturile enorm de vio
lente. Totuși pănă acum sunt mai 
mult idei greșite și confuse asupra 
Bărăganului, ce le aveam și noi 
pănă n’am trecut prin el, și pănă nu 
l’am traversat în tote direcțiunile, 
pe cari le vom rectifica pe basa es- 
periențelor proprii.

Nu este adevărat, că Bărăga
nul este un șes necultivat, cu nisi
puri și fără de apă. Am visitat peste 
o sută de moșii mari și mici, în 
tote părțile lui, și nicăirin’am găsit 
dune, seu nisip sburător propriu «țis- 
Terenul lui peste tot se compune, 
—■ afară de lunca Ialomiței, care 
aduce și depune la fiă-care revăr
sare un nămol forte fin, — din un 
pământ forte bun și ușor de lucrat, 
un lut năsipos seu, cum îl numesc 
agronomii germani „ein milder san- 
diger Lehmboden", — un pământ 
escelent pentru orz, in, cartofi, po
rumb, pentru secară mai bun decât 
pentru grâu.

Nici plugul de Sack și nici grapa 
de mărăcini, cu care îl lucreză as
tăzi, nu sunt potrivite pentru el; 
plugul Universal este prea greu, 
îmulțesce povara fără de nici un 
rost, și grapa de mărăciui îl prea 
merunțesce. Ar trebui introduse 
nisce grape ușore cu colții de lemn 
și pluguri de fabrici mai ușore, ca 
țăranul să are numai cu câte 2 boi 
ori cai.

In urmă fîind-că acest teren a 
fost pajiște și a servit de pășune 
mii de am, el conține și destule 
substanțe organice, cari să-i asigure 
nu numai fertilitatea, ci pănă la un 
punct ore-care și absorbțiunea de 
apă și se-1 ferescă de secetă.

Totuși nicăirl nu suntem ame
nințați din partea culturei rapace 
de astăzi și nu este periculul așa 
iminent, ca tocmai în Bărăgan, căci 
după ce se va consuma acel humus, 
are să se pună năsipul în mișcare 
și să formeze dune, pe cari față de 
Crivățul teribil, cu greu le-ai opri 
seu localisa pănă în Capitală. Ni
mic n’ar fi în stare se-i resiste. Cel 
ce a fost pe timpul unui Crivăț vio
lent pe Bărăgan, va sci ce va se 
cjică mișcarea năsipului.

Nu este adevărat, că Bărăganul 
ar fi pustiu și nelucrat, seu că esistă 
încă pășuni; în părțile cele mai 
pustii ale lui dela Grindu, în spre 
Ialomița, a trebuit să mergem tot 
în zig-zag, din causă, că totul era 
arat; arendașii aduceau ămeni de 
3—4 poște pentru pus de porumb 
în dijmă; er dela Iegalia cătră gara 
Marculești am perdut trenul din 
causa drumurilor de hotar arate, și 
a trebuit se stăm 10 ore pe loc în
tr’o gară isolată de lume. Rămăsese 
necultivate în acel an 20 mii po- 
gone pe moșie, fiind-că arendașul 
nu a avut brațe suficiente.

Pământul în Bărăgan nu este! 

nici plan, dâr nici ondulat, ci din 
distanță în distanță sunt cufunda
turi în formă de cuiburi mai mici 
seu mai mari, așa că mai departe 
de 10 klm. nu poți vede. Tare se
nină și curată să fiă atmosfera, ca 
pe linia ferată să poți vede dela o 
gară la cealaltă, seu o târlă dela 
alta, un arman dela celalalt; de obi- 
ceiti nu le mai observi îndată ce 
s’a ridicat ceva sorele, din causa 
aerului încărcat de vapori, nisip etc. 
Cu atât mai des vecți lacuri întinse, 
bălți, sate și orașe mari, cetăți etc. 
lucruri, ce nu esistă, der îți jăcă 
continuu înaintea ochilor așa nu
mita „Fata morgana." Pe zăpadă și 
ceță ilusiunea optică este și mai 
mare și te amețesce curând.

(Va urma.)

Procesul „Tribune?.
Raport spec, al „Gaz. Trans“.

Clușin, 26 Nov. n.
Sub presidența baronului Szentke- 

reszti, astădl s’a pertractat procesul „Tri
bunei" pentru o poesie publicată în n-rul 
din 27 Iulie 1894 a acestei foi, al cărei 
autor e d-na Smara, profesoră în Ro
mânia.

Au fost citați Dordea, ca responsabil 
pentru redacțiă și d-l T. L. Albini, ca 
editor.

Pertractarea s’a început târziu după 
10 ore, neputându-se constitui curtea cu 
jurați. Dordea nu s’a presentat, căci de 
cu vreme și-a luat oatrafusele, și acum pâte 
„lucră din răsputeri în vre-un colț azuriu" 
al liberei țări românescl, cum o fac acesta 
și alțl „fruntași" șefi „patentați" ai d-sale; 
ci numai D-l T. Liviu Albini a fost de 
față, fără apărător, căci cinstita față a 
d-lui adv. Dr. George Popescu din Turda 
n’am avut fericirea de-a-o pută vedă.

După câte-va palavre a-le procuroru
lui Szdmi, la 11 ore juriul s’a retras, er 
peste 20 minute, în numele juraților, Dr. 
Lindner a enunciat verdictul, în înțelesul 
căruia d-l T. L. Albini a fost declarat, cu 
10 voturi contra 2, vinovat.

In urm" verdictului afirmativ, tribu
nalul a adus următorea sentență:

T. L. Albini ca editor responsabil e 
osândit la 200 fl. pedepsă în bani ori 20 
cțile inchisore ordinară; și la suportarea spe- 
selor de 21 fl. 63 cr. Din cauțiunea „Tri
bunei" se confisoă 200 fl. Sentința, după 
ridicarea ei la valâre de drept, e a-se pu
blica în fruntea foii. Nulitate d-l Albini 
n’a insinuat. Pertractarea se finesce la 
liy2 ore.

In 3 Decemvre se va pertracta pro
cesul „Foii poporului" pentru un articol 
publicat in nr. 38 din 1894 — și în 17 
Decemvre ârășl alt prooes.

Aleco.

„Steaua română“,
țiiarul „Hazânk publică în numărul 

său dela 23 un articol întitulat „Romania 
Csillaga*, al cărui conținut, fiind de inte
res pentru publicul român, îl espunem aci 
în reasumat.

Numitul cjiar spune adeoă, că în Bu- 
curescl s’a înființat o societate pentru es- 
ploatare de petroleu rafinat numită „Steaua 
Romană11 și totodată „Hazânk" reproduce 
în text român și maghiar Certificatul tri
bunalului comercial Ilfov, în care se ates
tă, că numita societate s’a înscris în re
gistrul firmelor sociale și este compusă din 
d-nii B. M. Missir, George I. Bombă, Fe
lix Schwartz, Maxim Neumann, Erhard 
Volf și Jaiyes Kanitz.

Amintiții domni pârtă însă numai fir
ma și banii trebuincioșl pentru întreprin
dere i-au dat compania neguțătorăscă 
Haas et Deutsch și Banca comercială din 
Budapesta, acesta din urmă stând sub pre- 
ședința lui Ștefan Tisza. „Steaua Romană" 
s’a înființat ou un capital de 2,400.000 
franci pe acțiuni și a cumpărat fabricele 
de petroleu rafinat din BucurescI și Moi- 
nescl.

După-ce „Hazânk" espune starea, lu

crului privitor la înființarea societății, dice 
că Haas et Deutsoh nu impârtă, oăcl în 
fine aceștia pot face ce vor voi și pot să 
se amesteoe în întreprinderi comerciale 
chiar și în Africa și Patagonia; îl dore 
însă pe „Hazânk" că esistă o bancă ma
ghiară, oare cu tdte oă are misiunea de-a 
crea industria maghiară pe pământ maghiar, 
îșl bagă sutele de mii și milionele, desti
nate spre scopuri speoiale patriotioe ma
ghiare, în întreprinderi romantice din țări 
străine. Din tute părțile aucjl plângeri, că 
nu esistă industriă maghiară. Cum să esis- 
te și să potă esistă, esclamâ „Hazânk" 
decă băncile maghiare în loc să lucre aci 
acasă, merg la BucurescI, pentru a rafina 
petroleu!

Dup’aoeea numitul diar maghiar ataoă 
pe deputatul Ștefan Tisza, învinuindu-I 
ou zămislirea acestei idei „neferioite" pen
tru comerciul din Ungaria, și dioe, oă în 
fine ar trebui să vadă omenii, oă nu este 
compatibil, ca un deputat dietal să stea 
în legătură cu o bancă, care fîgureză și 
lucră în statul maghiar; și mai mult, ca 
un deputat maghiar să ia parte la între
prinderi încuviințate și sprijinite de state 
străine.

In fine „Hazânk" recomandă „Steua 
Romană", aoesta oreațiune a băncei co
merciale din Budapesta, în atențiunea pu
blicului maghiar, și mai ales în atențiunea 
parlamentului maghiar.

DIVERSE.
țiiarul cel mai de me^ă-nopte (lin 

lume. Este sciut, oă diarul cel mai nordic 
îl redactâză Eschimoșii din Grănlanda. 
Redaotorul, culegătorul, și tipograful ace
lui cjiar este un indigen de acolo cu nu
mele Moller, care vinde și distribue dia
rul. Tipografia lui se află în Godthaab, de 
unde el iasă de două-orl pe lună în încăl
țăminte de iernă printre compatrioții săi 
și călătoresoe prin țeră, ca singurul ante- 
luptător al oivilisației. Mai ’nainte în foia 
acesta cu numele: „Lâsestof" erau numai 
nesoarl desemne primitive pentru a des- 
volta în omeni ouriositatea și fantasia, apoi 
a urmat litere, după litere silabe, cuvinte 
și în urmă proposițiunl, prin cari se es- 
primau nescari soiri scurte. Așa a înhățat 
Mollăr pe compatrioții săi a ceti, și 6me- 
nii îi sunt forte recunoscători piivindu-l 
ca pe un apostol. O societate literară din 
Dania, a trimes lui Moller în Gronlanda o 
tipografia de mână, hârtiă și litere nouă, 
ca el să-și completeze și mărâscă tipo-- 
grafia sa.

0 definiția chinesă a pianului. In o 
oarte ohinesă se c}ie următorele despre 
pian: „In oasele popârelor din Vest, adese- 
dol aflăm un animal de casă. Are 4 pi- 
oiore, ba altul are și numai 3 și omul îl 
pote faoe să cânte cum voesoe. Bărbați, 
femei, ba chiar și băețl se pun lângă el, 
apoi îi lovesce dinții și din când în când 
îl calcă pe codă. Atunol de-odată începe a 
cânta. Cântecul acestui animal face mai 
mare sgomot, ca al paserilor, dâr nu e așa 
armonios. Cu tote că animalul acesta brav 
are dinți mari, totuși nu mușoă. Niol nu 
trebue legat, căci nu e de temut, oă va 
fugi."

Călindarul Plugarului pe a. 1896.
In editura tipografiei „A. Mureșianu" din 

Brașov a eșit de sub tipar „Călindarul 
plugarului pe anul vised 1896u, redactat de 
d-l Ion Georgescu. Dâcă în cei trei ani 
dela început acest oălindar a sjuns să fiă 
cunosout oa unui dintre cele mai alese, 
mai bogate și mai eftine călindare româ
nescl dela noi, cu atât mai bine primit are 
să fiă acum, când întră în anul al patru-lea, 
fiind întocmit și mai ou îngrijire ca pănă 
acum. Cuprinde mulțime de povețe și scrieri 
din cele mai alese și mai necesare pentru 
trebuințele economului român, aducând și 
frumâse glume și scrieri de petrecere. Târ
gurile, competințele de timbre și taxe se 
cuprind în acest călindar oorese și îndrep
tate, mai pe larg și mai acurat ca ori 
unde.
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Pe pagina primă se află portretul bine 
reușit al marelui învățat român Timoteiu 
Cipariu. Urmâză apoi regentul anului 1896, 
începutul anutimpurilor, sărbătorile și alte 
<}ile schimbătâre, caloulul sărbătorilor mai 
mari, posturile, deslegarea postului și alte 
multe. Apoi cronologia anului 1896, în
semnarea calelor de peste an, la cari sunt 
adause evangeliile, ce sunt a-se ceti în 
fiă-care Duminecă, cum și însemnarea ore
lor și a minutelor, oând răsare și apune 
sorele, er pe de margini povețe despre 
ceea ce are să faoă plugarul în fiă-care 
ună, fiind adausă la urmă și câte-o foiă 
albă pentru însemnări etc.

Urmâză biografia lui Timoteiu Ci
pariu, Genealogia domnitorilor din Europa, 
Măsurile de lungimi și greutate, Banii noi 
și vechi, Competințe de timbre și taxe cu 
un lung estras alfabetic din foia oficială, 
în care se arată, ce timbru este a-se pune 
pe fiă-care hârtiă; Taxele poștale și tele
grafice; Cât timp pdrtă animalele de casă; 
Timpul încolțirei și crescerei sămănăturilor; 
Greutatea de mijloc a bucatelor; Târgu
rile din Ardâl, Banat, Țâra ungurâscă și 
Bucovina.

Urmâză partea literară eu o introdu
cere de Ioan Georgescu. Aci aflăm frumosa 
scriere „Pietrile Domnei“, de „Carmen 
Sylvau (Regina României); Plugșorul, co
lindă din colecțiunea Alexandri; La Solferino 
devale, schiță dintr’o esoursiune de I. C. 
Panțu; Tot la cârciumă, poesiă de T. D. 
Speranția.

In partea economică și higienică: So- 
cotâla în economiă; Buruenile veninâse; 
Lucrul câmpului; Gunoitul pomilor; Plante 
vindecătore de bole; Alte leaourl de casă; 
Laptele; Bolele cailor; Gâlcile porcilor. In 
partea din urmă vin mulțime de povețe, 
felurite scrieri instructive și de petreoere, 
mai multe glume bine alese, și apoi vie-o 
40 pagine de anunțuri.

Și numai din cuprinsul arătat aci pe 
sourt se vede, că „Călindarul Plugarului 
pe anul 1896 e întru tote întocmit pentru 
trebuințele poporului nostru. Forma fru- 
mosă, hârtia bună, tiparul curat și mai în
desat ca în anii treouțl. De vendare la 
Tipografia „A. Mureșianu“ în Brașov. Pre
țul numai 25 cr. și alțl 5 cr. pentru trimi- 
ul ou posta. După 10 esemplare comandate 
de-odată: unul g>atis; pentru vencjetorl se 
dă rabatul cuvenit.

Nr. 15074 -1895.

PUBLICAȚÎUNE,
Spre scopul vecturăiei pietrișu

lui din figuri pe șosele și spre sco
pul transportărei rămășițelor de pe 
șosele în decursul anului 1896 va 
avea loc Joi in 5 Decembre a. c. la 
10 ore a. m. la oficiul orășenesc de eco
nomii o pertractare minuendă de 
oferte.

Reflectanții au de ași așterne 
până la terminul indicat la aminti
tul oficiu, ofertele scripturistice, pro- 
vecțute cu timbrul prescris și cu va- 
diu de 5°/0 •

In otert este de a se aminti în 
litere și cifre suma de rebonificare, 
care se pretinde, mai departe de- 
chierațiunea oferentului, că i sunt 
cunoscute condițiunile de oferte și 
că să supune lor.

Condițiunile aceste se pot vede 
în decursul drelor oficibse la oficiul 
orășenesc de economii.

Brașov, 16 Noemvre 1895.
846,1—2 Magistratul orășenesc.

Vinuri unguresc!.
Un neguțător engros de vi

nuri, doresce a cumpera direct de 
laproducenți,Vinuri aspre.

Oferte cu prețurile vinulqi a 
se adresa la Rudolf Mosse, în 
Posen, 1602. — Cumpărătura se 
efectuesce de însuși Principalul 
la locul unde se află vinul.

Picăturii» Ito stomaclit
bcnutzmnrice.

Cursull ta bursa dsn Viena
Din 26 Noemvre 1895

Renta ung. de aur 4% .... 120.60
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97.95

Itnpr. căii. fer. ung. în aur • 123.20
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% 100.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 119.50 
Bojanu rurale ungare 4% • • • 96.20
Bonuri rurale croate-slavone. . . —.—
Imprum. ung. cu premii .... 154.— 
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 140.50 
Renta de hârtie austr................... 99.15
Renta de argint austr................... 99.30
Renta de aur austr.............................. 120.25

•HI

aria
Zeller

Losuri din 860 147.40
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1001.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 437.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 367.75
NapoleoudorI.................................. 9.58y2
Mărci imperiale germane . . . 59.—
London vista....................................120.90
Paris vista.................................. 47.95
Rente de oorone austr. 4%. . . 99.95
Note italiene............................... 44.60

Cursul! pieței Brașov.
Din 27 Noemvre 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.52 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Camp. 9.58 Vend. 9.61
Galbeni Camp. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 128.1/, Vend. —.—
Lire turoesol Cump. 10.78 Vend.
Mărci germane Cump. 58.70 Vend.
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

cari au efectîi escelentîi în contra tu
turora boleloru de stomachO, sunth unii 
ine<IieasHeittiî iseapfiratii de 
Bipsă. pentru »ri-ce casă, la 
lipsă de apetitu, slăbiciunea stoma- 
chului, respirațiă cu mirosu greu, ven
turi, râgăelă, ’colică, catarii de sto- 
machu, flegmă, gălbioare, greță și vo- 
inare, constipațiă, și la durere de capu, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hemoroide ca mijlocii apro
bată și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazeller ca celă mai bunii 
leacii, care confirmă sute de testimonii. 
Prețulă unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare <10 CB'. Sticla îndoiții 
de mare 70 cr. Espediția centrală 
prin farmacistulii CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile suntii numai 
acelea, pe a cărorîi embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- 
zeuge die Echtheit“ cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: B r a ș o v îi : farmaciile Iul. 
Ilomung, F. Jekelius W-zoe, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vict. 
Roth, H. G. Obert. H o s szufal u : 
farmacia: Gustav Jekelius. Csernât- 
falu: farmacia Josef Drodtleff.

Croitor pentru dame din Viena.
Se recomandă On. Dame pentru 

confecționarea de haine pentru dame, 
asigurând o executare modernă și cu gust.—La dorință merg 
de a lucra și în case private, olerând a lnstrua la croit și desen.

Cu totă stima :
Jacob Hazy

croitor de «lame
Brașov, strada Porții Nr. 57. Etagiul
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Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei * 
â 5 cr. se potă cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

Casa 

fondată în anul 

1872.

Iustinian M. Grama
BUDAPESTA.

Comerciante engrossist.
Unicul Specialist în producte de Petroleum.

Am ondre a avisa onoratul public român, cumcă dela 5 Octomvre 
». c. am primit, din Penșylvania (America) singurul deposi
tors în specialitatea de Petroleu :

KCaîsepoeB-Petroleum.
Marca „I ni p e r a t o r“, prima Type blanc neesplodabil, fără miros.
Cântar specific 0.805. Punctul de aprins 40°Abeltest. Garantat cu 20—22% 

consumul mai puțin ca la petroleul indigen. Puterea flacărei cu 15—18% 
mai mare. Prețul fl. 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 este un Barei original circa 160 klgr. Netto.
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ABONAMENTE
M.

„GAZETA T AWSILVANIEI11
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni 
luni 
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei.
șese
unu

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

âlmimte h wamb cu fate fa 
Pentru Anstro-Ungaria: 

anu.
șese luni 
trei luni

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

Pe
Pe
Pe

l

2
1

fi. 

fl.

fl.

io
20
40

fr.fr.
fr.

11. -
11. —

50 cr.

...............................................8 franci.
........................  . . . 4 franci.
.............................. . 2 franci.

se facă mai ușorii și mai repede

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale,

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.**

Sosirea si iilecaroa
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta ia Brașov:

Tr. accelerat: — ore — m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amedl.
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.: — ore — minute sera.
3. Dela Zârnesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 6re — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 6re 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 bre 12 min. sera.

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

prm

s
X 
X 
K

tmiiFllDr în Brasov.
Plecarea trenurilor din Braș.

I. Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel. ; 2 ore 45 min. după am<.
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sâra..
Tr. accelerat: — 6re — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin,. 
Tr. accelerat; — 6re — m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecjl.
Trenul acoel.: 2 dre 19 min. după am,
3. Dela Brașov la Zernesci. t^Gara Bartolomeiu.)?

Trenul mixt: 8 6re 35 min. diminâța. 
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: 0 ore — min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persdne: 3 ore 1 după am..
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 6re 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persone 6 ore 40 min. sera.


