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Prețul Inaerțlunllor: o seria 
garmond pe g coldnâ 6 or. și 
80cr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
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Praxa suprematiștîlor.
Deca vrea cine va se aibă o 

mică ideiă despre modul, cum s’ar 
face în viitor alegerile dietale, în 
cas când Românii s’ar decide a lua 
parte la ele și a lupta pentru re- 
eșirea candidaților lor, se cetâscă 
raportul, ce-1 publicăm mai jos des
pre alegerea de membri în congre- 
gafiune, ce s’a săvârșit a doua-6ră, 
înainte cu câte-va în cercul
Socaciului, comitatul Selagiului.

Lucrul s’a petrecut pe scurt, 
așa: La alegerea cea dintâi din 21 
Octomvre n., în cercul amintit, au 
învins Românii, alegând doi membrii 
din sînul lor.

Ungurii nu s’au așteptat ca Ro
mânii se vină în număr atât de 
mare la urnă, și alegători români 
sunt 200, pe când Unguri numai 
120. Vecjând der, că au rămas în 
minoritate, cu tdte că mulți slabi 
de ânger dintre Români au votat 
cu ei, au căutat un pretext spre a 
protesta alegerea. Și le-a fost ușor 
să isbutâscă, după-ce asupra protes
tului aveau se decidă patronii lor 
din fruntea comitatului.

In urma acestora s’a făcut nouă 
alegere și resultatul a fost, că prin 
violenfă, presiune și întrebuințarea 
forței brutale au reușit contrarii Ro
mânilor, alegendu-se un Jidov un- 
gurit și un Ungur jidovit.

Detailurile acestei procederi 
eminamente „liberale" și „constitu
ționale", se pot ceti în raportul 
amintit. Ceea ce trebne să escite 
însă în deosebi interesul nostru este 
resultatul, ce-1 va avă protestul, pe 
care l’au înaintat Românii la minis
trul de interne, în contra volniciilor 
și a brutalităților comise.

Pentru noi acest resultat nu 
pote fi îndoios. Lucru natural, că 
cei ce-au nimicit prima alegere, ca 
să facă posibilă isbutirea candidați
lor jidano-maghiari, vor sci să in
formeze pe ministru despre decur

gerea alegerii așa, încât acesta, să 
n’aibă nici cel mai mic scrupul „pa
triotic", de a respinge a limine pro
testul Românilor.

Nu este nimic nou în procedeu- 
rile de felul acesta. Așa a fost și așa 
va fi pe câtă vreme asupra protes
telor și recursurilor celor nedrep
tățiți va ave se decidă administrația 
de ac|I, care de sus pănă jos este 
împănată tot numai cu „patrioțî" și 
patentați „apărători ai ideei de stat", 
de cel mai greu calibru.

Tot mereu aucjim pe Ungurii 
din oposițiune strigând și țipând, 
că cei dela putere falsifică tăte, că 
pentru ei nu e nimic sfânt, când 
se iractâză de interesul puterii lor. 
Apoi decă și Ungurii se plâug așa 
de amar în contra încălcărilor de
ținătorilor puterii publice, cum n’ar 
suferi în urma lor aceia, cari n’au 
pentru sine nici măcar avantagiul 
de-a face parte din așa cfisul ele
ment „patriotic, constitutiv de stat?"

N’are cine-va decât se cetescă 
discursurile, întocmite după tota 
arta oratoriei, ale corifeilor oposi- 
țiunii maghiare, în care aceștia bi- 
ciuesc păcatele guvernanților, pen
tru ca să înțelegâ, de ce Românii 
din Bănat și Țera ungurescă în timp 
de 20 de ani ai activității lor par
lamentare, sub regimul unguresc, 
au ajuns să aibă dintre 30 și mai 
bine de representanți în dietă, la 
1887 numai unul.

Și credeți 6re, că’n viitor va fi 
mai bine ca ’n trecut? Ori-ce mo- 
difîoări, s’ar face în legea electorală 
într’o privință sân alta, credeți că 
se va schimba ceva in situația ge
nerală a nostră față cu suprematiș- 
tii unguri?

Nu, pe acestă cale nu se va 
pute ajunge la nici o ameliorare a 
stării dripite și umilite, la care au 
fost reduse națiunile nemaghiare în 
era falsului liberalism și a îngâm
fatului maghiarism!

Cu totul altceva trebue să se 

întâmple, o radicală schimbare a în
tregului sistem de guvenământ tre
bue să se săvârșescă, spre a se crea 
,‘n viitor o basă sănătosă, pe care 
să, se păta clădi un regim de drep
tate și de libertate pentru toți!

O ast-fel de schimbare radicală 
însă nu se va pute întâmpla pe câtă 
vreme nu vor lucra pentru realisa- 
rea ei, cu încordarea tuturor pute
rilor și cu tăte jertfele posibile, aceia, 
în al căror interes este acâsta schim
bare și al căror viitor atârnă chiar 
dela ea!

CRONICA POLITICĂ.
— 24 Noemvre.

Riarul „ Magyarorszâg“ e forte supărat 
și năcăjit din causa pensionărilor în masse 
a generalilor de honvezi, care s’a înce
put imediat după manevre, și după-oum 
afirmă numitul 4iar se vor continua. „Ma- 
gyarorszăg" spune, că ministrul Fejervăry 
lucră din tote puterile să introducă și în 
honvedime spiritul armatei aornune, se fo- 
losesce de mijlocele cele mai radicale și 
in prejma sărbărilor milenare surprinde 
lumea prin aceea, că pensioneză cea mai 
mare parte dintre generalii honvecțimei, pe 
oarl apoi îi va înlocui ou generali „gutge- 
sinnt“ din armata comună., Gu aoesta, afir
mă numitul fiar, voiesc să împaoe sufle
tul archiduoelui Albreoht, oare la mane
vrele din urmă dela Balassa-Gyarmat nici 
decum n’a fost îndestulii ou conducătorii 
honvefimei. Șirul celor pensionați la înoe- 
put loootenentele mareșal Zoltan, inspecto
rul cavaleriei honvecjimei, în locul căruia 
a fost numit generalul Klobucsar, un tăut, 
care „numai rupe limba maghiară". Doi 
generali de honvefi oălărl, Schlippenbach 
și Vojnărovics asemenea sunt soriși pe lista 
pensioniștilor, și vor fi îulocuițl prin ge
neralul boem Gaudernak și generalul Sza- 
konyi. Dintre generalii de honvedl pedestri 
vor fi pensionați oinol: Pokay, Janky, Say, 
Hild și Jelensek. In locul acestora între alții 
vor fi numiți: Lukinatz, oomandantul dis
trictului oroat, și Holla, care într’un toast 
ținut în limba germană a accentuat pe 

„unser Kaiser11. In fine corona pensioniști
lor o formeză generalul de oavaleriă Fori- 
nyak, oăruia îi se dă pașaportul din oausa 
cunoscutei afaceri — Szemnecz. Aceste sunt 
lacrimile lui „Magyarorszăg".

*
Amărioiunei produse între catolici 

prin întroduoerea reformelor bisericesc! 
i-se dă espresiune tot mai viuă.

In comitatul Șopron preoții oatolicl 
au refusat de-a da părechilor tinere actele 
necesare pentru a încheia oăsătoria civilă, 
pănă când nu li-s’au plătit iote taxele sto- 
lare obicinuite a se plăti pentru cununiile bise
ricești. Faptul aoesta ,a îndemnat pe mi
nistrul de interne să adreseze o circulară 
oătră episcopii oatoliol, cerând ca aoeștia 
să împedeoe pe preoți de-a mai oomite în 
viitor astfel de „abusurl". Cu greu se pbte 
crede însă, că o simplă circulară va fi de 
ajuns pentru a pune la „regulă" clerul ca
tolic. — Și mai puternic s’a manifestat dis- 
posiția actuală a oatolicilor prin marile 
manifestațiunl arangiate cu ocasiunea libe- 
rărei din închisdre a preotului catolio L e p- 
osenyi din Budapesta. Acest preot fusese 
oondamnat la 6 luni închisdre de stat pen
tru laesa maj estate, comisă pe calea 
pressei cu ooasia campaniei în contra re
formelor politice bisericescl. Liberându-se 
acum din închisorea dela Seghedin. oa- 
tolicii i-au făout ovațiunî grandiose. Ca la 
qece mu de omeni îi eșiseră la gara din 
Budapesta spre întâmpinare. Poliția soma 
mulțimea să se retragă, acesta întâmpină 
pe polițiști cu strigăte de „abzug." Se isoâ 
un conflict între mulțime și polițiștii călări, 
in urma căruia mulțime de copii și femei 
fură răniți în marea învălmășâlă, ce se iscă. 
Leposânyi a fost obiectul unor ovațiunî 
mari, pe lâugă tdte sforțările poliției, de-a 
împedeca ovațiumle. Aoum cetim, oă in- 
scenatorii manifestatiunilor vor fi dațl în 
judecată pe temeiul §-lui 174, privitor la 
interdicerea preamărirei oelor osîndițl.

După cum anunță „Berlin. Taablatl“, 
ruptura Auslro-Ungariei cu Vaticanul este 
deja fapt împlinit, Irită ce dice numitul diar: 
„Soirea despre ruptura dintre Austro-IIn- 
garia și Vatican se întăresoe în cercurile

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Din notițele unui polițist secret.
După finirea resbelului Orimeio împă

ratul Napoleon III trimise pe contele 
Morny ca representant al Franciei la cur
tea rusescă. Sourt timp dup’aceea (fiarele 
publicară soirea despre fidanțarea lui 
Morny cu o domnișdră de curte, aparțină- 
tdre celor mai înalte cercuri aristocratice 
rusăscl.

Când aucji contesa Lehon, amanta de 
mai ’nainte a contelui Morny, acesta scire, 
se adresă cătră ambasadorul frances din 
Petersburg ou următdrea sorisore:

„Vă rog a desminți numai decât aods- 
ta scire, la din contră voi face us de scri
sorile d-tale, oarl cuprind detailurl intere
sante privitor la lovitura de Btat, oarl scri
sori din norooire se află încă în posesiu
nea mea, și cari sunt în stare a-te com
promită atât pe d-ta, cât și pe alții".

Morny trimise imediat scrisdrea ame- 
nințătore împăratului, ou observarea: „Pen
tru de-a evita un mare scandal, e de lipsă 
o acțiune grabnică".

Numai decât fu ohiemat polițistul se- 
oret Griscelli la oabinetul împărătesc, și 
în decursul consultărilor măsurilor ce ar fi 
de luat, prefectul poliției, Fietri, care înoă 
lua parte la confirență, primi însciințarea, 
că scrisorile respeotive deja s’ău trimis la 
Londra, pentru-oa să fiă estradate prinoi- 
pilor de Orleans. împăratul se mânia foc, 
dâr Griscelli îl domoli, ficându-i că se în- 
doesoe despre adevărătatea aoestei soiri.

— „O conoso prea bine pe dama 
aceea" (fise el, „decât să cred, oă ar fi 
în stare să dea din mână epistolele, îna
inte de căsătoria oontelui Morny". ■

Napoleon îi ordonă deci lui Grisoelii 
să pună cu ori-ce preț mâna pe scrisorile 
compromițătâre.

Griscelli se anunță la contesa. Ea îl 
primi la aparință de tot liniștită, șecjănd 
pe o sofă.

— „Ce te aduce la mine?" îl întrebă 
ea pe Grioelli cu politeță.

— „Contesă, am să vorbesc ou fiiul 
d-tale".

— „Dor voescl să-i îmbii vr’un post 
de ambasador?" îl întrebă contesa în ton 
ironic.

— „Pentru acela e prea tînăr, dâr 
avem pentru el în prospectivă un post 
frumos" răspunse Griscelli.

Atunol contesa erupse în următorele 
cuvinte :

— „Fiiul meu nicl-odată nu va primi 
nimio dela guvernul d-tale, de-ore-ce Mor
ny la timpul său a voit să-l ducă oa se- 
oretar la Petersburg, însă în fine a fost 
preferit prințul Murat, eroul orgiilor din 
maison doree !“

Intr’aoeea întră în odaiă tinărul oonte 
Lehon, pe care Griscelli, sub ouvânt că ar 
avă de a-i comunioa unele lucruri forte 
importante, îl duse la prefectură. Ajunși 
aoolo.

Griscelli, în presența tînărului conte, 
dădu ordin, să se înoungiore palatul con
tesei Lehon cu polițiști, și nimărui să nu-i 
fiă permisă intrarea său ieșirea fără de 
ooncesiunea polițistului seoret.

La întrebările timide ale tînărului 
Lehon asupra însămnătății acestor măsuri 
Grisoelii îi declară, că el ca adevărat amic 
al familiei contelui voesce să-i faoă aceș- 
teia un mare serviciu, și-i spuse lui Lehon, 
că dușmanii mamei lui iau oomunicat îm

păratului, că ea a estradat epistolele lui 
Morny Orleanilor.

— „Acâsta e o defăimare!" strigă 
tinărul conte indignat peste măsură. .Eu 
dor numai astăfi am văfiit acele epistole 
în cutia, pe care mama mea o păstrâză în 
dulapul din odaia ei de durmit. O, dâcă 
ași putâ eu spune împăratului, că el nu 
are un amic mai sincer, decât pe mine".

— „Aceea să pote numai decât iu
bite oonte", îi fise Grisoelii, conducân- 
du-i inmediab în cabinetul împărătesc, unde 
Napoleon II îl primi în modul cel mai 
grațios.

— „Dâoă Majestatea Vâstră doresce, 
eu voi aduce numai decât însu-ml episto
lele lui Norny", se înbiă el; împăratul 
însă fise, că ar fi mai bine de a trimite 
pe Griscelli după ele, numai oât pentru 
legitimația ar fi de lipsă să aibă câte-va 
șire, scrise de mâna oontelui Lehon. Aoesta 
scrise numai decât la adresa mamei sale 
următorul bilet: „Mamă dragă, te rog ai 
înmâna amicului meu Griscelli outia res
pectivă cu epistolele. El îmi va aduce-o 
în cabinetul împăratului, unde am fost nri- 
mit în modul cel mai grațios".
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Vaticanului. Austria pretinse rechiămarea 
nunțiului Agliardi, ceea-ce secretarul de stat, 
cardinalul Rampolla, refusâ sub cuvânt, că 
Agliardi a urmat numai poruncilor Curiei. 
Austria la rândul ei rechiămă pe ambasa
dorul ei, conte Revertera, care deja lx/2 lună 
lipsesce dela postul său. încă nu se pâte 
prevedâ ce va urma“.

*
In cestiunea contopirel partidelor din 

stânga estremă, fracțiunea lui Iusth din 
nou a ținut alaltăerl o adunare, în care, 
după-ce s’au desbătut diferite puncte de di
vergență între ambele partide, președintele 
Iusth a abcjis la postul său, și în locul 
său, la propunerea deputatului Pâgranyi, a 
fost ales ca președinte Francisc Kossuth.

Scandal la alegeri muncîpale.
— Selagiu, 1895.

Domnule Redactor ! Vă este cunosout 
resultatul alegerilor de membri pentru con- 
gregatiunea comitatului Sălagiu. ScițI, că 
la alegerea din 21 Octomvre n. c. în cer
cul Socaciului Românii au învins, alegând 
pentru ambele loourl vacante doi membri 
din sînul lor, pe dnii Mihaifl Bobiș, vred
nicul învățător din Supurul de sus, și pe 
părintele Antoniu Băliban din Acoș. Cu 
deosebire bine se purtaseră alegătorii ro
mâni din Sărăuad sub oonduoerea însufle- 
țitului naționalist, părintele Gr. Stanciu, 
apoi alegătorii români din Supurul de sus 
în frunte cu preotul Augustin Oșan și 
învăț. Mih. Bobiș. Dintre alegătorii ro
mâni din Socaci eâțl-va se lăpădaseră de 
noi Românii; de tot neonalificabil s’au 
purtat Românii întunecați din Chegea, din
tre cari numai puțini au votat cu Ro
mânii, și aceștia la îndemnul treazului lor 
învățător Dim. Pop, pe când cei mai mulțl 
au fost duși în tabăra Ungurilor sub co
manda slabului preot din Chegea cu nu
mele Milianu, care bătându-șl peptul uscat 
striga în gura mare, că el nu ține cu Ro
mânii, că „Românii-s proști*.

Cu tote opintirile Ungurilor și a lin
găilor lor însă, grațiă tacticei preoților 
Stanciu, Oșan ,și dascălului Bobiș, Românii 
reușiseră atunci cu majoritate de 27 vo
turi.

Cu tdte că alegători români în cercul 
Socaci sunt 200, pe când Unguri abia vre-o 
120, numai prin mare luntă li a suoces 
Românilor a majorisa pe Unguri, căci se 
făcuseră mari presiuni asupra lor. Cu tote 
acestea un Olâh Jânos (cândva Român) cu 
„soții" au protestat alegerea pe nisoe mo
tive de nimic, er cei dela oomitat au ami- 
lat’o. Nu li-a convenit lor, cum-că un 
învățător ca Bobiș și un preot ca Băliban 
să hă membri în congregațiune, nisoe 
„Daoo-Valahl" atât de primejdioșl, cari 
ar fi răsturnat din osiă marele și puter
nicul glob maghiar !

Astfel s’a fixat alegere nouă pe cjiua

Provătjut cu aoest talisman, Griscelli 
merse la contesa, care înainte de tote 
sări asupra Jui oa și o leoioă, oăreia i-s’au 
răpit puii.

— „Ce ai făcut cu fiul meu?" îi 
striga ea în față. „Voițî să-l chinuițl pen- 
tru-ca săml astupați mie gura!“

In looul orl-cărui răspuns Grisoelli îi 
predete biletul tinerului conte.

— „Nu, nici deoum nu voiu preda 
cutia din mâna mea", esclamâ ea.

Numai după-ce Grisoelli începu a 
vorbi cu densa într’un ton mai serios se 
deoise a ceda puterii. Câte-va minute ma; 
târdiu cutia se afla în mâna împăratului, 
care ordona să vină imediat inspectorul pa
latului, Gallis, și să o deschidă cu forța.

După ce oeti împăratul scrisorile din 
outiă, fața lui ee însenină, și el concedia 
pe contele Lehon, arătând multă simpatiă 
față cu el. Gâte-va Zile mai târdiu era pu
blicată în „Monitorul ofioial" numirea con
telui Lehon de cavaler al Legiunei de 
onore și de președinte al consiliului. ge
neral din Ain. Grisoelli primi o remune- 
rațiune de 6000 franci, și Morny se căsă
tori, fără ca festivitatea să fiă turburată 
prin ore-oare incident. 

de 28 Nopmvre n. o. când apoi s’au în
tâmplat lucruri ne mai pomenite.

Românii au fost și mai însuflețiți de
cât în primul rând pentru candidații lor 
Mihaiu Bobiș și Mihaifi. Bohățel. Au venit 
toți Românii din Sărăuad, Supurul de sus, 
mai mulțl din Socaci și Ghegea, âr preotul 
din Chegea din nou s’a purtat tot atât de 
scârbos, ca și la alegerea din 21 Octomvre.

Ungurii în frunte cu maghiaronul 
notar din Socaci, Benik Samu, văzând, că 
cei 120 de alegători unguri vor fi majo- 
risațl din partea celor 200 de alegători ro
mâni, au reours la un mod de luptă fârte 
ticălos. înaintea ușei, unde mergeau ale
gătorii la urnă, s’au postat vre-o 6 Unguri 
scăpătat!, cari n’au niol o avere, decât 
hainele de pe ei, și acele înoă slabe, și 
când mergeau alegători români din Sără
uad, Supur, Socaol ori Chegea simplaminte 
nu-i lăsau inlăintru, ci ii respingeau cu pu
terea, âr când venea câte-un Ungur, îi fă
ceau loc.

Audind de aoâsta părintele Stanciu, 
învățătorul Bobiș si ceialalțl, părintele 
Stanciu (un bărbat atletic) se ia și merge 
cătră locul de votare voind să între înlă- 
întru; oei 6—8 Unguri, ori câți vor fi fost 
înaintea ușei, căol eu din întâmplare too- 
mai atunol nu erau de față ca să-i pot 
număra, apucă, care ce-i vine în mână, 
unul par, altul lemn verde etc. și iau 
la gonă pe părintele George Stanciu. 
Acesta, vădendu-se față de 6 -8 — 10 Un
guri astfel înarmați a fost silit să se re
tragă; curând după aceea insă s’a reîntors 
din nou cu vre-o 100 de Români, protes
tând și pretinzând să fiă lăsațl la urnă. 
Astfel când și când a fost lăsat și câte-un 
Român la urnă, der după ce întră înlă- 
mtru trebuia să stea acolo oâte-o jumătate 
de oră, căci „domnii" întorceau incoce și 
încolo listele ca să trecă vremea și să so- 
sâscă 4 ore, când trebuia să se încheie 
alegerea.

Firesce, că îu astfel d^ împrejurări, 
n’au putut fi „aleși" decât 2 „Unguri", — 
cel mai neaoș dintre ei se numesce Bl- 
zenbaum, ăr ai doilea Kis Emil.

Despre acest oas părintele Stanoiu 
a telegrafat încă atunci minisirului de in
terne.

Etă D-le Redactor, etă Românilor, 
cum sciu Ungurii se respecte libertatea și 
drepturile nostre cetățenescl.

Cașuri analoge avem și în alte cer
curi ale tJălagiului, despre cari vă void 
raporta.

Un alegător.

âCSRiLE OSLO.
— 24 Noemvre.

Noul institut românesc de bani, ce 
s’a deschis Z^el0 acestea în Huedin, îi su
pără rău pe „patrioțl". Cu deosebire îi ge-

Der lucru de minune! Cea dintâiu 
personă pe care o întâlni tinăra părechiă 
în vciagiul său de nuntă, la gara din Pa
ris, a fost oontesa Lehon, căreia noii ^oăsă- 
torițl, dintre toți amicii parisianl, îi și fă
cură oea dintâiu visită.

Amenințarea cu denunțiaoiunea, se 
vede, că a fost numai o comediă bine în
scenată, care i-a ajutat tînărului Lehon la 
cariera sa. Când Griscelli se ntâlni în a. 
1861 cu contele Lehon în Baden-Baden, 
fu invitat de aoesta la mâsă și după ple
carea sa la Paris primi următbrea scri- 
săre :

„Serviciul, pe care l’ai făcut familiei 
mele este așa de mare, încât nicl-odată nu 
pote fi răsplătit în de-ajuns. Regret, oă 
nu-mi stau la disposițiă, decât numai acești 
2500 franci, pe care îi alătur aci. Pri- 
mesce-i ca o amintire dela acela, care 
totdâuna se va bucura de a-țl putea fi fo
lositor. Al d-tale sinoer amic conte Lehon, 
deputatul Ainului".

(„R. Ll.“)

neză faptul, că looalul institutului se află 
în strada principală a orașului, purtând 
firma românăscă „Vlădeasa*, scrisă cu li
tere mari. „Erdelyi Hiradâ" „constată", oă 
„publicul este în înțelesul strîns al cuvântului 
revoltat* de o ast-fel de „cutezanță* a d-lor 
„Valahi". — Der când Jidanii, astăcțl stă
pâni peste Huedin, esploateză poporul cu 
cămătăriile lor și-l duc la sapă de lemn și 
pierzare, „publicul" „patriot" al lui „Erd. 
Hir." nu se revolteză?

— o—
Proces de pressă. „Dreptatea" e in

formată, că în contra ZiarQlui „LwnwMa" 
din Giula, care acum este sistat, se pre
pară un proces de pressă pentru un arti- 
cul întitulat: „50 fl. sâu ispita dascălilor 
confesionali*, ce s’a publicat în nr. dela 28 
Maiu n. c. al numitei foi. D-l D. Voniga, 
redactorul responsabil al „Luminei", a de
clarat înaintea judelui de instrucția, că ia 
asupră-șl răspunderea. Procesul ar ave să 
se pertracteze la Oradea-mare.

—o—
Monarchul — instructor de limbă. Din 

timpul când Majestatea Sa petrecu în Clușiu, 
„Bud. Hirl." povestesce următârea istoriă 
nostimă: Cu ocasiunea unui prânZ, minis- 
trul-președinte Banffy ședea imediat lângă 
monarchul și-și da totă nisuința să distragă 
pe domnitor. Majestatea Sa ascultă cât-va 
timp zimbind limba germană strioată pe 
care o vorbia Banffy și apoi îi Zisa: „Sci 
ce, iubite Banffy, vorbesce numai unguresoe, 
și eu îți voifi răspunde nemțesce". La acâsta, 
se Zi00» că -Banffy confus a replicat: „Mul- 
țămesc pentru grația Majestății Tale, der 
rog pe Maj. Ta a-ml permite să vorbeso 
în limba germană, căci și așa am lipsă să 
mă deprind in ea*. Atunci monarchul se în- 
târse cătră adjutantul său, care ședea ase
menea lângă el și-i Z’sa: „Tot-deuna am 
sciut că sunt împăratul Austriei și regele 
Ungariei, der aoeea n’am soiut’o oă sunt 
și instructorul de limbă al ministrului-pre- 
ședinte al meu".

—o —
Exministru și exprofesor. Când fu 

numit Eotvds ministru de culte în mi
nisterul - Wekerle el abZise catedrala, pe 
care o ocupase ca profesor universitar. Se 
scie apoi, că ou ministerul-Wekerle căZu 
împreună și Edtvos. In Ianuarie c. îșl îna
inta acesta rugarea la senatul universitar, 
ca să întrevină pentru noua sa numire de 
profesor la universitatea din Budapesta. Se
natul așternu rugarea lui Eotvds la minis
ter, unde causa acâsta și astăZl Zâoe încâ 
neresolvată, și ast-fel Eotvds încă și acum 
după un an întreg, portă titulele de exmi- 
nistru și exprofesor.

— O'
Un iubileu profesoral. Profesorul dela 

gimnasiul evang. săsesc din Brașov, Eduard 
Lurtz, și-a serbat Marția trecută aniversarea 
de 70 de ani. Gu acesta ooasiune venera
tul și meritosul profesor a fost obiectul oe- 
lor mai onorifice ovațiunl din partea stu
denților, a profesorilor și a sooietății să- 
sescl. Săra s’a dat în onorea lui în sala 
hotelului „BucurescI" un banohet, la care au 
fost invitați toți membrii numărosei sale 
familii.

—o—
Duelul lui Perczel. ț)ilele trecute s’a 

duelat ministrul de interne Perczel ou de
putatul Andreanszky. Procurorul de stat a 
cerut acum pornirea prooedurei penale con
tra ministrului și contra numitului deputat. 
Asemenea a propus să ee începă și ou cer
cetarea secundanților. Este întrebare acum, 
ce se va întâmpla cu Perczel, care în cali
tatea sa de ministru în prima liniă are da- 
torința de-a condamna duelul?

— o—
Dimisionarea unui fișpan. După cum 

anunță „M. Ert." fișpanul comitatului Mu- 
răș-Turda, baronul Goloman Kemâny, și-a 
dat dimisia, în urma divergențelor născute 
din incidentul restaurărilor din comitatul său.

Serata regimentului de infanterie c. 
și r. Nr. 50, care avea să fiă în 7 1. c., se 
va arangia Sâmbăta viitore, adecă în 2 (14) 
Decemvre. Acesta se aduce la cunoscința 
p. t. ospeților.

— o—

1. Un myloe de casă ieftin. Pentru regularea 
și conservarea unei mistuiri bune se recomandă 
cunoscutele prafuri Seidlitz ale lui Moli. Cutii ori
ginale 1 fl. buciita. Se pdte căpăta dilnic prin 
postă de cătră farmacistul A Moli, liferentul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provincia să se ceră preparatul lui Moll provăQut 
cu marca de contravenție.

JBersecuțiunile în comitate. In șe
dința dela 4 Decemvre a dietei, deputatul 
Nicolae Șerban a adresat ministrului-pre- 
ședmte ung. următorea interpelare:

„Are cunosoință d-l ministru-preșe- 
dinte despre persecuțiuDiie înscenate con
tra naționalităților din partea fișpanilor și 
mai ales despre persecuțiunile din comi
tatul Făgărașului?

„Află d-l ministru-președinte legal și 
echitabil faptul, că în urma acestui sistem 
de guvernare fiii poporului român se es- 
clud cu desăvîr.șire dela ocuparea postu
rilor de funcționari comitatensi ?

„Crede 6re d-l ministru-președinte, că 
prin acestă procedură, ce nu se pote con
damna in de-ajuns, va face patria fericita 
și pe popore mulțumite, — și tras’a din 
acestea oonsecențele ?

„Ce pași aro de gând să întreprinZă 
uiinistrul-președinte pentru curmarea aces
tor enormități?" (Aprobări în stânga.)

Serata tinerimii române.
Budapesta, 3 Dec. n. 1895.

(Fine.)

După-ce tote punctele fură eshau- 
riate între aplausele sgomotose și aolama- 
țiunile prelungite ale celor presențl, d-l 
Drd. Fl. Muntean, mulțămiud din nou pu
blicului român, care n’a pregetat a da 
ascultare glasului fiesc al membrilor sooie
tății „Petru Maior*, îl învitâ la o cină 
comună.

Cu toții primirăm buouroșl și astfel 
se improvisâ uu imposant banchet, er apoi 
fiă-care tinăr se recomanda soulându-se și 
spunându-șl numele. In decursul banche
tului se ținură mai multe toaste frumose 
și avântate. înainte de a-se rosti însă 
vr’un toast, d-l Fl. Muntean dete oetire 
la două telegrame însuflețite de felicitare, 
sosite dela câțl-va tineri români din Bra
șov și dela universitarii români din Lipsea. 
Cea din Brașov era subscrisă de d-nii. 
Măglașiu, Laoea O., Jiga, Mitoo, Laoea I.

După aceste d-l V. Branisce, student 
în drept, salută în câte-va cuvinte oăldu- 
rose alesa inteligență română, presentă la 
serată, asigurându-o de neclintita iubire 
și de respectul tinerimii universitare ro
mâne. Ii răspunse într’un înțelept toast 
d-l Iosif Popp, jude la curiă, vorbind ou 
multă dragoste pentru tinerime, — spe
ranța viitorului! D-l Fl. Muntean vorbi 
apoi elocuent și frumos pentru P. S. D-n 
Antoniu de Schiau, care de vre-o patru 
ani conduce ou nespusă îngrijire partea 
materială a societății „Petru Maior", pen
tru venerabila sa soțiă și în deosebi pen
tru gentila D-ră Alma de Dunoa Sohiau, 
care ou atâta drag și-a oferit grațiosul 
conours la reușita seratei. P. S. D-n Anto
niu de Schiau răspunse printr’un toast, 
bogat în învățături folositore, îndem
nând tinerimea la muncă spre progres și 
cultură! Vorbi apoi și gentila d-șoră Sohiau, 
toastând în drăgălașe cuvinte pentru 
comitetul arangiator atât de activ. Cuvintele 
d-sale fură urmate de entusiaste semne de 
aprobare și de plăcere! D-l L. CWo saluta 
apoi într’un toast avântat pe frații universitari 
Slovaci și Șerbi, oarl s’au presentat în nu
măr frumos la serată. Ii răspunseră emo
ționați: d-l Lajos Bazovsky, din partea Slo
vacilor, și d-l Pilici din a Sârbilor.

După-ce se mai potoliră în cât-va 
aplausele, ținu d-l 1. Scurta un entusiast 
toast în onorea grațioselor domnișdre ro
mâne, oarl au participat la serată într’o ou- 
nună atât de drăgălașe. In sfârșit d-l Dr. 
Elia Dăianu vorbi pentru bravii universi
tari români pestanl.

Banchetul dura în cea mai mare ani
mația pănă cătră Z'uă- Dintre numărosele 
persone, cari au luat parte la serată, mi-am 
putut însemna în grabă pe d-nii: V. Babeș, 
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Dr. E. Babeș, fiiul d-lui Zeno de Mocsonyi, 
Br. Pop, Ioeif Pop, Dionisiu Cimponeriu 
ou fam., valorosul prof. A. Roman, Cos- 
muța, Atanasie Cimponeriu cu Lm, C. 
Bredioean, Frâncu, Dr. Dumitresoh, -Dr. 
luliu Pușcariu, Silviu Suciu cu fam., Dr. 
Erdâlyi, Antomu de Schiau cu fam., Dr. 
Adr. Rațiu, lustinian M. Crama cu fam., 
Ab9. Oltean, loan Poruțiu, loc. Borzea, 
Boldea ou fam., lonaș, Bogoevioiu, Cifrea 
etc. Familii și singuratice persone streine 
încă au luat parte, între cari și d-1 gene
ral Horvâth.

Venitul curat, destinat fondului so
cietății, uroă la vre-o 100 fi. v. a. Acest 
venit, față cu deficitul de 20 fi. dela pe
trecerea din urmă a colegilor noștri din 
'Ciușiu, unde inteligența română e mult mai 
numărosă decât în Pesta, — e forte mul- 
•țămitor.

In fine țin a aminti, că deștepta po
liția a capitalei a voit să împedece serata, 
pretextând, oă cuvântul de deschidere, 
poesia „Carol al IX* (al căreia subiect e 
luat din istoria medievală a Francei !) și 
disertațiunea, ar putâ să conțină idei peri- 
oulose fericirii și siguranței statului ! Abia 
după-ce li-s’a documentat din parte-ne 
olar absurditatea acestor pretextărl ni-a 
^permis ținerea seratei, oerând însă 26 fl. 
.pentru permisiune!

Eu mi-’s.

România agricolă.
XII. Pădurile.

'F i n e.)

Evident deci, ca România nu
mai bogată nu este. Lemne de va- 
lore industrială n’a avut nicl-odată- 
Nu este deci mirare, decă aceste 
păduri nu sunt în stare se renteze 
în de-ajuns pământul. Ca ameliora- 
țiuni și schimbări de masiv pănă 
acum numai pe domeniile particu
lare ale M. S. Regelui și pe dome
niile coronei s’au făcut ceva plan- 
tațiuni noue cu specii de valore; 
la stat abia acum au început a face 
pepiniere pentru plantațiuni noue 
în Bărăgan. La particulari nu s’a 
făcut încă nimic, și numai puține 
păduri particulare sunt supuse re
gimului silvic.

Instituțiunea de bani din nou 
■creată pentru înlesnirea agriculturei 
avu se lupte cu mari greutăți, nu 
numai cu , acelea ale organisărei in
ker ente ori-cărei instituțiuni nouS, 
«ci și din causa organisațiunei ndstre 
economice.

Incependu-și operațiunile ei cu 
l-a Septembre, pe timp de o crisă 
■teribilă, cum puține se ivesc, în timp 
de 3 luni de fiile, ea acaparase la 
sine tot ce aveau arendașii. Vr’o doue 
sute de mașini de treerat, câte-va 
mii de mașini de semănat și sece
rat, și vre-o câte-va mii de vite. în
colo, nefiind producte, arendașii nu 
mai aveau ce se depună amanet, și 
banca dela Crăciun înainte numai 
vegeta, căci se cerea împrumut pe 
amanet numai unde și unde pe câte 
-o mașină mai veche, dintr’o moră 
uitată de Dumnefieu, pe vitele unui 
țeran ori terlaș din centrul Bărăga
nului, care aufiise de înființarea Băn- 
cei numai târfiiu.

Er primăvara, când Banca de
cise, că dela 1 Maiu să dea împru
muturi pe rapița încă nerecoltată, 
când ea era încă în flore, atunci se 
vefiu, că ap rope totă rapița arenda
șilor era deja amanetată și vândută 
la bancherii particulari, seu comissio- 
narii de cereale, și numai o 4* putu 
da bani pe rapiță. Tot așa și cu 
grâul încă în piciore.

In Moldova, unde agricultura se 
face într’un mod mai sistematic, vite 
și unelte sunt mai multe, Banca, din 
contră, a continuat a face afaceri și 
în decursul iernii și, cu 6re-carl ame- 
liorațiuni, ea ar pute aduce unele

folose agriculturei. Pentru Muntenia 
înse ea nu se potrivesce de loc, de- 
orece bmenii nu au ce pune, decât 
productele încă în piciore, seu nu
mai pe jumătate desvoltate.

Apoi vom releva câte-va mici 
esperiențe proprii, că adecă unii din 
d-nii arendași căutau să plaseze la 
Bancă și să desfacă încă cu bun 
preț totă fierăria vechiă a lor: ma
șini de treerat, pe cari le foloseau 
deja de 30 anl(!); puneau la vite nu
mărul îndoit, de cum era cel veri
tabil ; afirmau, că ofer 600 stângeni 
de lemne și erau în realitate numai 
234, și alte multe de felul acestora, 
încât tot-deuna trebuiai se fi „cu 
ochii în patru“, ca se vefil, ce fel 
este amanetul, cine este adevăratul 
proprietar, și unde sunt seu nu sunt 
sechestre.

Se înțelege, că omenilor de afa
ceri nu le convenea un ast-fel de 
control și cercetare minuțiosă. Ba- 
sațl pe numărul și influința lor po
litică. reușiră se aducă noua insti- 
tuțiune la brazda, cum le convenea 
lor mai bine — ca se le dea cu deo
sebire împrumuturi pe polițe, 6r când 
constitue amanet, Banca să nu mai 
trimită omeni din centru, cari se le 
cerceteze amanetul, ci se se ajute 
cu cei din localitate, cu cei dela 
Creditul Agricol ai județului, cari 
nici ei, nici controlorii lor nu-i pot 
visita pe la ei acasă și nici verifica 
esistența amanetului.

Și dânșii au învins. Prin acesta 
însă ei au dat lovitura de grațiă nu 
numai Instituțiunei celei nouă, pe 
care o vor îngropa în scurtă vreme, — 
ca pe multe alte instituțiuni publice 
de Bancă și întreprinderi sociale, — 
dâr răul va fi mult mai mare pe te
renul cultural și economic.

Banca prin însămnatul capital 
și credit, de care dispune, în loc de 
a contribui la' susținerea proprieta
rilor și la ameliorarea agriculturei 
țărei, ea a ajuns acum acolo, ca să 
patroniseze și încurageze unic sis
tema de economie din mână în gură. 
Acum este treba acționarilor să-și 
dea avisul în căutarea intereselor 
lor. Evident, că proprietatea trebu- 
esce apărată și munca fiă-căruia res-
pectată.

Intempinare.
A b r u d în 3 Decemvre n. 1895. 

Stimate Domnule Redaotor!
In (filele trecute mi s’a atras aten

țiunea, că în Nr. 250 al prețuitului (fiar al 
D-V. s’a publicat o corespondență din 
Abrud, raportându-Vi-se resultatul alege
rilor municipale întâmplate pentru orașul 
Abrud.

Cetind corespondența, am primit con 
vingerea, că respeotivul corespondent e oă- 
lăuzit în raportul său de o dosă bună de 
maliție.

Mai întâiu trebue să constat un nea
devăr ceea ce fiice d-1 corespondent, oă 
n’așl fi alegător. Pentru convingere îmi iau 
voia, să Vă trimit în alăturare o adeverință 
în original dela magistratul din Abrud, 
din oare se pote vedâ, că sunt alegător. 
Etă-o:

Sz. 4925-895
kig.

Hivatalos bizonyitvAny.
Alâlirott vârosi tanâes hivata^san 

bizonyitja, hogy dr. Fodor Văzul abrud- 
bânyai lakos iigyvâd, ki egyszersmind a 
legtobb adot fizetok nevjegyzekâbe, mint 
pottag felvâve van, s mint orszâggyiilâsi 
kepviselo vâlaszto jogosult az orszâggyiilâsi 
kepviselo vâlaszto jogosultak âllando nâv- 
jegyzâkânek 1896 evi 39. tetele aiatt van 
bejegyezve.

Abrudbânyân 1895 December 3 ân 
A vârosi tanâos

L. S. polgârmester helyett
Misiei Jozseț.

K doua-oră trebue să constat, că pe 
timpul alegerilor municipale din Abrud 
n’am fost acasă. Eram dus la Sibiiu. De

sigur nu mi-se va obiecționa, oă ași fi fost 
în călătorie pentru distraoții personale.

Cu privire la pregătirile pentru ale
gerile comitatense, n’am decât să amintesc 
resultatul alegerilor din cercul Zlagnei, 
unde poporul român ou conducătorii săi 
s’au purtat brav.

De-astădată nu aflu potrivit nici 
timpul nici looul, ca să espui motivele du
rerii d-lui corespondent.

R'igându-Vă pentru publicarea aoes- 
tei scrisori, primiți d-le Redactor încre
dințarea osebitei mele stime.!

Dr. Vasile Fodor, 
advocat.

Observăm la întâmpinarea de 
mai sus, că în corespondența din 
cestiune, căreia nu seim pentruce 
i-se atribue 6re-care „maliție“, n’a 
fost vorba de aceea, că d-1 Fodor 
n’ar fi- înscris ca alegător în lista 
pentru 1896, ci numai, că n’a fost 
indus în lista din 1895, pe basa că
reia s’au făcut alegerile municipale.

Mulțămită.
Nefiind în stare a răspunde a parte, 

aducem pe acâstă cale mulțămirile ndstre 
adânci tuturor număroșilor prietini și prie
tine, cari din inoidentul dureros a] repau- 
sării soumpei și neuitatei ndstre copilițe 
Viorica, au grăbit a împărtăși sincerile oon- 
dolențe și participarea lor la durerea nos- 
tră nemărginită.

Dumnefieu să-i răsplătâscă și să-i 
cruțe de asemenea loviri crude!

Deșiu, 3 Dec. n. 1895.
Cu tâtă stima:

Dr. Teodor Mihali și soția.

DIVERSE.
Alexandru Du mas și ghicitul în pahnă.

Cu câte-va săptămâni înainte de mortea sa, 
Alexandru Dumas, oare credea mult în 
chiromantie (ghicitul în palmă), s’a dus la 
d-na de Thebes spre a pune să ’i citâscă 
în liniile după mâna sa. „Nenorocirea, care 
lovește pe Dumas — fiicea deunăfil d-na 
de Thebes, un ui redactor al fiiarulul „Figaro“, 
era prevăfiută. Nu sunt două, luni de când 
Dumas ’ml fiicea: „Linia mea a capului 
îmi inspiră griji. Ce fiicl? De sigur mi-se 
va întâmpla ceva la capu. Și vedeți că a 
murit de enoephalită. Dâr mai înainte de 
tâte, adaugă d-na de Thebes, șoițl ce va 
să fiică linia capului? Când desohifil mâna, 
observi imediat trei mari lini, fârte visibile, 
două transversale și una care înounjură 
degetul cel mare spre a se pierde, mai mult 
sâu mai puțin departe, după cum e și 
individul, în pumn. Din aceste trei linii, 
cea d’întâiîi este linia inimei, a doua aceea 
a capului și a treia aceia a vieței. La 
Dumas, linia capulu i-se oprea brusc și 
forma o gropiță, tocmai între degetul inelar 
și cel din mijloc, adecă întrejdegetul sbrelui 
și acel al lui MerourL — Intr’adevăr, chiro- 
mantia relevâză acâstă particularitate. Dâr 
de sigur trebue să fii forte încrefiător spre 
a face o lege. E forte ourios de a afla, oă 
cu câte-va săptămâni înaintea morței sale, 
aoest mare spirit care era Dumas se îngrijea 
să pue să i-se citâsoă destinul de pe liniile 
din palmă.

Croitori de câni. nu vă speriațl 
cumva de acest titlu! In timpul, în care 
trăim astăfil, în coda tecului, orl-ce mirozenie 
e posibilă. Soim cu toții cât de caprițiosă 
și nestatornică este acum în deosebi estra- 
vaganta modă, care ține într’o agitațiune 
uimitore ațâți bărbați și mai ales femei și 
în același timp aduce folâBe neprețuite croi
torilor! Ei bine! Lumea de afil nu se mai 
mulțămesoe nici cu atâta, ci în nemărginita 
ei bunătate a început a-se interesa nu numai 
de îmbrăcămintea omenilor, ci și de a ani
malelor. Pănă acum, esistau numai medici 
de animale (veterinari) acum sunt și croitori 
și papucarl pentru animale! Er acâstă 
împrejurare constitue un mare proges în 
— coalițiunea culturală de afil. Căci în 
adevăr croitoria și papucăria pentru câni a 
devenit forte rentabilă. Simpla acoperire 
a cânilor cu postav a eșit deja de mul4 

din modă în Paris. Acum un oâne, nu tocmai 
din cei mai eleganți, are o toaletă de pri
mire, un palton, ornanta de cauciuc, pentru 
plbie, un șal de călătorie, o toaletă sură, 
pentru sărbători.

Și nu numai cățelușii, ci și câni de o 
mărime respectabilă sunt astfel îmbrăcațl. 
Hainele lor au multe buzunare, pentru bi
letele de tren, pentru peria de haine, pen
tru batista, cu care să-și pâtă șterge lacri
mile drăgălașul Azor seu alt elegant oă- 
țăluș. Da! Cânii nobili îșl au deja și du
zina lor de cămăși din batist fin, dâcă sunt 
sănătoși, din mătase său surah, dâcă sufer 
de nervi sâu colioă. Ghetele sunt în deo
sebi din cauciuc. Mai ales la nunțile fa
miliilor mari se face lues grozav cu îmbră
cămintea oânilor. Atunci cânii favorițl ai 
ambelor familii sunt îmbrăoați în aceleași 
oolorl ca lacheii. E interesant, că în Paris 
se află croitori de renume, cari trăieso nu
mai diu ooupațiunea acâsta. Afară de acea, 
că cheltuelile facerii hainelor sunt nespus 
de mici, er prețurile, cu cari se vând ele, 
conform împrejurărilor materiale fericite 
ale cumpărătorilor, forte urcate, chiar și 
numărul cumpărătorilor acestora e peste 
așteptare de mare!

Literatură.
Din Istoria împăratului Traian și a 

contimporanilor sei de Dr. Heinr. Franke, 
traducere autorisată de Petru Broșteanu, a 
apărut fasciculul V, tot atât de elegant 
și scris într’un limbagiu ușor și plăout, ca 
și cele de mai înainte, având următorul 
cuprins:

Partea a doua; Afacerile interne ale 
imperului roman. Administrația de stat a 
lui Traian. B) Merită periodul istoriei ro
mane de la Nerva pănă la M, Aureliu a fi 
numit un period fericit pentru omenime? 
1. împăratul; 2. Patricianii; 3. Dreptul oi vil: 
a) jus Quiritium; b) jus oivitatis ; o) jus 
latii sau latinitas; d) jus italioum; e) jus 
coloniarum; f) prefecturile; g) proviciile ; 
h) străinii; i) solavii. C) Legislațiunea lui 
Traian; despre jurisprundența și legile ro
mane : 1. Priviligea ao beneficia veterea 
superiorum imperatorum confirmata; 2
Edictum de stateris adulteinnis; 3. De condo- 
natis residuis tributorum; 4. de pueris 
puellisque alimentariis. D-nii prenumeranțl, 
cari încă n’au răspuns prețul de prenumera- 
țiune pentru fasoicurile Nr. I—VI, sunt 
rugați să achite aceste sumulițe, spre a pută 
continua cu tipărirea opului. A se adresa 
D-lui P. Broșteanu în Brașov.

In Tipografia „A. Mureșianu" din 
Brașov a apărut: Carte de cetire pentru 
clasa IV gimnasială, reală și pentru scotele 
superiore de fete, de Virgil Onițiu, direc
torul gimnasiului român din Brașov. Edi
tura Librăriei Nicolea I. Ciurcu, Brașov. 
Format mare 8° de 223 pag. Prețul 1 fl. 
30 cr. — Opul acesta este o oontinuare a 
Cărții de oetire pentru cl. III gimnasială 
sorisă de aoelașl autor, — o carte mult 
aprețiată în tâte cercurile pedagogioe. Ou 
atât mai favorabil are să fiă aprețiat, de 
sigur, noul op apărut aoum, care în lite
ratura pedagogică română se presentă ca 
o lucrare forte de valâre. In partea 
primă opul e însoțit de-o prefață lungă, în 
care se cuprind instrucțiuni pr<țiose cu 
privire la modul, oum sunt a se propune 
în scâlă singuratice piese. Urmâză apoi 5 
poeme epice din cele mai ales«, 20 des- 
cnpțiunl și narațiuni de diferiți autori dis
tinși, âr la urmă un adaus cu o bogată 
oolecțiune de modelurl și instruoțiunl re
torice, stilistioe etc.

*

A apărut Liturgia S. loan Chrisos- 
tom, compusă pentru cor bărbătesc de 
loan Vi du. Composițiunea este proprieta
tea autorului și un esemplar oostă 4 fl. 
Tot de același autor a apărut piesa „Nu 
desperați*, pentru cor bărbătesc. Prețul 30 cr.

Proprietar: Dr. Aurel Rflure ianu.

Redactor responsabil: Gregorîu fâaîor.
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Cursul la bursa dân Viena. Nr. 15843-1895.

Din 5 Decemvre 1895.
Renta ung. de aur 4% .... 121.40
Renta de oordne ung. 4°/0 . . . 98.70
Itnpr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 123.60
Impr. căii. fer. ung. în argint 100,90
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 96.60
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.—
Iinprum. ung. cu premii .... 155.—
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 141.50
Renta de hârtie austr.................. 100.30
Renta de argint austr...................100.30
Renta de aur austr....................... 120.10
Losuri din 860   148.60
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1019.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 439 75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 374.25
Napoleondorî.................................. 9.62
Mărci imperiale germane . . . 59.321/2
London vista....................................121.45
Paris vista.................................. 48.15
Jțențe de cordițe fiqștr, 4%. . . 99.95
Note itâlienâ; < < • « > ■ 1 44.80

Concurs.
Se escrie concura pentru un post 

de adjunct forestieral la autoritatea 
orășenescă forestierală din loc.

Se recere qualificațiunea pres
crisă de § 36 al art. de lege XXXI 
din 1879, atestat de moralitate, 
atestat asupra destoiniciei corporale- 
physice pentru serviciul forestieral, 
atestat asupra etăței, cunoscerei ace
lor 3 limbi ale patriei și asupra ser
viciilor prestate pănă acum. Petițiu- 
nile au de a se așterne pănă în 13 
Decemvre 1895 la prântj 12 ore.

Postul acesta se ocupă pe viață.
Leafa anuală: 700 fi., 150 fi. 

bani de locuință, 120 fi. paușal pen
tru cal și diete și 40 metri lemne 
de fag.

Brașov. 25 Novembre 1895.

855,5-2 Magistratul orășenesc.

Giro-Confo 
la banca 

Austro-Ungară.

! Telefon | | Cec-Conto laț
1 Wr. 18. | | postă nr. 969 *i

Casa de bancă
G iro-Conto 

Ia banca 
imp. germană.

Cursul pieței Brașov.
Din 6 Decemvre 1895.

Bancnote rom. 
Argint român. 
Napoleon-d’orl 
Galbeni 
Ruble rusescl 
Lire turcesol

Camp.
Cump.

Cump.
Cump.

Mărci germane Cump.
Soris. fono. Albina 5°/0

9.50
9.46
9.58
5.65

128.%
10.78
58.70

100.75

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

9.52
9.50
9.61
5.70

ABunciwI
(inserțiunl și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiuni. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădemeni, 
care cresce cu cat publicarea 
se face mai de multe-ori.

Admiriistr. „Gazeta Trans.“

Nr. 8361—1895

Publicațiune»
' Debre-ce în fie-care au Se îm

parte între soldat! cu serviciul mi
litar prestat o parte din venitul fun- 
datiunei „principelui Schwarzenberg 
Griined, de aceea se provocă toți acei 
soldați cu serviciul militar prestat dela 
sergenți-majori în jos, cari sunt năs
cut! în comitatul Brașov, seu apar
țin acestui comitat și cari au drep
tul de a fi împărtășiți din acesta 
iundațiune, de a’ș! așterne subscri
sului căpitănat petițiunile de ajuto
rare până în 10 Decemvre a. c. cu 
atât mai mult, debrece petițiunile 
așternute după acest termin se vor 
respinge.

Brașov, 20 Noemvre 1895.

853,3—3 Căpitanul orășenesc.

JACOB L. ADLER, 
Brașov. Piața. mare Ir, 1. Sibiiu. 

ciiBiiperă și vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cursul cțilei cel mai mare — respective cel mai mic; 

răscumpără f ară nici o detragere tot felini de 
cupone;

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

efectueză încassări de polițe, asignațiî, recipise, pe tote 
piețele Europei, cum și transo’ceane;

acordă avnusuri pe hârtii de valore, losuri, monede pănă 
la 90%;

predă asignații pentru ori și care piață comercială internă 
și externă forte 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 ala băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei41, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcp aduc 5% interese; 

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

649,27 50. |
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Giro-Conto 
la banca 

Anstro-Ungari
Cassa de banca, comisiâne și 

de schimb
BS

NUSSBACHER & BEER 
E H A Ș O "V.

Avem onbre a recomanda serviciile ndstre în tote afacerile și 
transacțiile de bancă și anume:

Cumpărăm și vindem hârtii de valore indigeue și stre
ine, acții, scrisuri fonciare, obligații, după curbul diîei.

Âpnpdnm QffQ’BîllPI Pana la 80°/° fHn val6rea curflului Pe hârtii de
Auul udlll U. V dilu 1111] valbre ale statului, scrisuri fonciare și priorități; 

7O°/0 din valdrea cursului pe hârtii de hancă și efecte ce sunt 
cotate la bursele din Viena și Budapesta cu dobândă moderată. 
RescumpSrăm fără nici o detragere tot-feliul de cupone.

. . . . . . îiriii iiicassoEscoinptani joffli! comerciie
piețele Europei cum și traDsociene.

cu provisibne mici pe tbte piețele comerciale 
Europene și transoeiane. rElilwran Ctan

Primim lijuiri ““ 5 % iffi,
Mia tragere cu câștigul cel mai mic, pen

tru diferința, cursului.Asigurau «a™
Atribuim o deosebită atenție afacerilor cu efecte și suntem în

posiție or! și ce hârtii de valbre ale vinde, după cursul cjilei. —
Suntem la disposiție de a da information! și deslușiri specia

liste. — Convertăm capitale plasate în efecte, car! aduc interese 
mici, în efecte, în interese mai meri.

Efectuăm ori și ce operație la bursele din lăuntru $i streină- 
tate în mod fbrte culant, dând ori și ce informații. — Aflându-me 
în relații strinse cu Filiala Transilvană a Băncei Ungare de eSCOmpt 
Și schimb, suntem în plăcută posiție de a fiualisa forte 
tbte transacțiunile de bancă.

avantagios

Promese la 
fote tragerile 

de loterie.

Comunicăm cu plăcere ori și ce infor
mații și coosilii conseiențiose în afacere de 
bancă și prin corespondență.

Revisie de 

losuri gratis.

de

ale lui
Veritabile numai, deeă flatare cultă este proveaȘulă cu murea de 

aperare a Iui A. Moli și cu Buteerierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falși ficațîile se vor urmări pe cale judecătorescă.

și sar*e a lui M08L
Slîlu irt bi inn'll decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu

WCI lldUlm liSJIBSCLB, plumbul lui A. Moli.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

Mpa de gură-Salicyl a Sm
(Pe basa de natron Acid-saliciliee)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză acostă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provejlute cu marca de apărare a iui A. Moli 60 cr.

Trimiterea. principală prin 
Farmacistul A.

c. și r. furiiisor al curții imperiale Viena, Tncblanben 9
Comande din provinciă se efectueză țlilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se cdră anumit preparatele provătfute cu iscălitura și marca 
operare a lui A. MOLL.

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

W Geisberger. 43—52.

Sosirea si plecama imurilor în Brasov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la 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 ore 20 m. după amddl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: — 6re — minute săra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 6re 36 min. dimindța. 
Trenul mixt: 1 dră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 bre — min. sera.

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

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

Plecarea trenurilor din Bras.
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. sera,, 
Tr. accelerat: — dre — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 dre 55 min. dimin. 
Tr. accelerat; — dre — m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecjL 
Trenul aooel.: 2 dre 19 min. după am*. 
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu:); 
Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimineța.

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

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

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

*) Acest tren circuleză numai Joia Dumineca și la sărbători.

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


