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„Gaseta“ iese în M-care di.
Ahciameme jentin Anstro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Peatiu România si străinătate;
Pe un an 40 franci, pe ș4se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

8e prenumără la tdte oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. ooleotori.

i^iamenni pentru Brașov 
aaministrațiunea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 etaglu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șese 
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Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 5 cr. v. a. 
său 16 bani. Atât abonamen
tele cftt și inserțiunile aunt 

a se plăti înainte.

Nr. 271. Brașov, Joi-Vineri, 8 (20) Decemvre 1895.

„Krach“ unguresc.
Unul din deputății antisemiți ai 

parlamentului vienes, pledând în cu
noscutul seu discurs, plin de vehe
mență contra Ungariei și a guver
nanților ei, contra înoirei pactului 
dualist pe basele de pănă acuma, 
a cțis între altele, că se va produce 
un „Krach“ în Ungaria cum nu s’a 
mai pomenit dela 1873, și p6te încă 
înainte de esposiția milenară hâr
tiile de valore unguresc! vor căd6 
rapid și va urma o catastrofă, care 
va lovi aspru și pe capitaliștii mici 
austriac!, dâcă nu se vor grăbi a 
vinde cât mai curend efectele un
guresc!, ce le posed.

Abia au trecut cjece cțile de 
când s’au pronunțat aceste cuvinte 
și etă, că la bursa din Budapesta 
s’a și produs o nouă crisă asemenea 
celei dela 9 Novembre a. c., un ade
vărat „Krach“, <_ă4end cu deosebire 
acțiile unguresc! cu câte 20—30 fl. 
S’au pierdut într’o singură cji milione 
și esistența a mii de bmenl a fost 
nimicită.

Panica la bursă e nespus de 
mare și, ceea ce e mai caracteristic, 
nimeni nu ’șl pote da semă în de 
ajuns despre causa acestei aparițium. 
Decă causa ar fi temerea generală 
de-o încurcătură resboinică, se întrâbă 
cei mai mulți, cum vine că numai 
cursul acțiilor unguresc! a căcjnt atât 
de înspăimântător ? îngrijiri și te
meri domnesc ac|i la tote bursele 
europene, dâr bursa din Budapesta 
e cuprinsă chiar de-o grâză nespusă, 
ca și când s’ar aștepta la o mare 
catastrofă.

Situația, în care se află de pre
sent cercurile financiare din capitala 
ungară, e cât se pbte de critică. 
Acâsta o mărturisesc înse-și 1 oile un
guresc! susțiind, că âmenii serioși 
prevăd, că cele ce se petrec ac[! la 
bursă pot se tragă în vîrtejul crisei 
și cercurile cele mai estinse, așa că 

„încă înaintea deschiderei esposiției 
milenare, Budapesta pote se fiă tea
trul unor triste desastre financiare, 
dăcă nu se vor îmbunătăți încurend 
raporturile comerciale pe tbtă linia“.

Bătător la. ochi este, fără în- 
doâlă. că crisa de față se estinde în 
adevăr numai asupra burselor dela 
Budapesta și Viena, er mai ales asu
pra celei dintâiu, în ceea ce se deo- 
sebesce deruta actuală de deruta 
dela 9 Noemvre, care a pornit de 
pe piețele streine.

împrejurarea, mai ales, că toc
mai cursul acțiilor unguresc! a că- 
(țut atât de enorm, pe când hârtiile 
de valbre austriaco arată diferențe 
mult mai neînsămnate, ne face se 
credem, că de astă-dată mai mult 
situațiunea interibră confusă a mo- 
narchiei austro-ungare este, care a 
produs acea panică la numitele 
burse.

O mare nesiguranță despre cele ce 
au să urmeze s’a lățit în timpul din 
urmă în ambele emisfere ale mo- 
narchiei dualiste și, în iond, se ri
dică ca un semn de întrebare ame
nințător cestiunea reînoirei compro
misului financiar dintre Ungaria și 
Austria, care pare a întîmpina de 
astă-dată nisce piedeci estra-ordinare.

Este ceva în atmosferă, ce face 
se se presimță o apropiată furtună, 
care pote să sgudue din fundament 
temeliile, pe car! a fost clădit pănă 
acum pactul dualist. Nu e numai 
ura, seu simțul de răsbunare al 
partidei anti-semite din Viena, care 
se îndreptâză cu atâta furiă în con
tra Ungurilor și a pactului, ci tbtă 
opiniunea publică în Austria, fără 
deosebire de partid, se împotrivesce 
astăcj! ideei, de-a mai face Ungariei 
concesiuni, ca în trecut, pe terenul 
politic, financiar și economic, și cu 
t6tă siguranța, ce-o manifestă cabi
netul Badeni, se pbte prevedâ, că 
de rendul acesta cestiunea înoirei 
pactului nu se va pute resolva nici 

pe departe așa de neted, ca pănă 
acum.

In fond tot anti-semiții din par
lament sunt, car! promoveză agi
tația în contra pactului. Dovadă a 
fost și ședința furtunbsă de alaltă- 
eri a camerei vienese, în care a de
butat erăși Lueger cu câț!-va soț! 
ai lui contra cabinetului Badeni și a 
Ungurilor. In acestă ședință s’a dat 
înse pe față, că și celelalte partide 
voesc se se încheiă pactul în alte 
condițiunî și cu deosebire să se mo
difice în favorul Austriei cvota, ce-o 
plătesc ambele state pentru aco
perirea cheltuelilor comune.

Prospectele acestea, nu prea 
strălucite pentru campania reînoirei 
pactului, pe lângă multele miserii 
interne din Ungaria și din Austria, 
vor fi contribuit în cea mai mare 
parte la simțul de nesiguranță și de 
temere, ce-a cuprins în așa mare 
măsură pe bursianii dela Budapesta 
și care își are rădăcina în stările 
putrede dela noi.

CRONICA POLITICA.
— 7 (19) Decemvre.

Sub preșidinția Majestății Sale a mo- 
narchului s’ă ținut alaltăerl o conferență 
militară în Hofburgul din Viena. La eon- 
ferență au luat parte : ministrul comun de 
resbel Kricghammer, inspectorii generali de 
trupe br. Schonfeld și prințul Windischgratz, 
șeful statului major br. Beck și inspectorul 
general el cavaleriei br. Gagein. Conferență 
a durat iy2 ore.

♦

țliarul oposițional ^Bud. Hir.*  se 
plânge amarnic asupra unei aparințe „triste" 
pentru maghiarism. In partea nordică a 
Ungariei s’a pornit adecă o acțiune inau
gurată, cum dice „B. H.“ de partida po
porala, care lucră într’acolo, ca cât de 
mulți membri să repășâscă din „Kultor- 
egylet“-ul Ungariei de nord. Mai mulți, 
preoți catolici deja și-au dat dimisiunea. 

*) „Ce crecli, copilo ?“

Și numitul cfiar afirmă, că tot lucrul acesta 
se întâmplă în urma agitărilor confesio
nale, cari agitări sunt îndreptate contra 
chemării „sânte", ce o are acel Kulturegylet 
de a lăți „limba maghiară" și „cânteoile 
maghiare".

*
In 16 c. întorcendu-se împăratul ger

man Wilhelm dela Kiel, unde a asistat la 
depunerea jurământului recruților de ma
rină, a visitat pe prințul Bismark în Fried- 
richsruh. Bismark, însoțit de contele Bautsau 
și de profesorul Schweninger, îl primi pe 
împăratul la gară, îi sărută mâna și-l con
duse la castelul său, unde după un scurt 
dejun împăratul Wilhelm pleca mai daparte 
spre Berlin.

♦

Membri deputațiunei rutene, despre 
care amintiserăm în nu merii treouțl ai dia- 
rului nostru, au fost forte nemulțămitl cu 
hotărîrea, ca numai șâse dintre ei să potă 
merge în audiență la monarcul. In 16 o. 
la ametjl acei 6 membri au fost primiți de 
Majestatea Sa, după-ce memorandul și l’au 
așternut mai înainte în căncelaria cabine
tului. La aloouțiunea membrului Ocarlciewitz, 
Majestatea Sa răspunse, că luorurile vor fi 
studiate, se miră însă, de ce au venit la 
Viena atâția Ruteni, când ar ii fost de ajuns 
și mai puțini, și cum de au venit atâția preoți 
chiar când archiepiscopul Sembratovicz este 
numit cardinal? Se 4'oe că monarcul ar fi 
dis în aceeași di unor deputațl austriacl, 
cari erau presențl la prâncjul de curte: 
„Sărmani țărani! Cine ore mai plătesce și 
aceste cheltueleV1 Rutenii cer în Memorandul 
înaintat Majestății Sale, ca monarcul să 
trimită un comisar guvernial estra-ordinar 
la Galiția, care să constate volniciile co
mise de autorități cu ocasiunea alegerilor, 
și după aceea să disâlve dieta.

*
ț)iaru) engles „ World*  din Londra 

publică soirea sensațională, că la curtea 
englesă se vorbesce despre o stare încor
dată ce ar esista între împăratul german 
Wilhelm și între suveranii germani. Causa 
ar fi cestiunl militare și sociale.

FOILETONUL „GAZ TRANS."

Delia.
(Din amintirile unui marinar.)

Era într’una din ultimele seri ale 
anului; vântul nord-ostic urla sălbatic peste 
marea nordică, răscolită de el, și o grozavă 
furtună de nord vuia, ca și în acea ndpte 
înfricoșată, în care buna mea corabie ve
che, care se afla într’o depărtare de pu
ține milurl dela țărmul patriei, mi-se ou- 
fundâ sub pioiore.

Da, eu o pățisem aoesta; soiam, cum 
țl-e inima în acele ore înfricoșate și si
nistre, în cari marinarul stă sus pe pod, și 
cu ochi arcfătorl și îndurerați caută în tote 
părțile, nu observă mei furtună, nici ză
padă, nici valurile tot mai amenințătore, 
captivat fiind cu desăvârșire de un singur 
gând: „se vadă nemai în sfirșit ceva!"

Câți nu cugetau în acestă nopte fur- 
tunosă așa, și câți dintre ei vor mai ajunge 
ore și 4,ua de mâne? E o costă primej- 
diosă între Dover și Firth of Forth și 
erna presărată des cu sfărîmăturl de co
răbii, cari par a striga marinarului, ce plu- 
tesce pe acolo: „Momente mori*.

Astfel ougetam la consoții mei, cari 
erau afară și simțiam cu atât mai mult îm
preună cu dânșii, cu cât eu însu-ml mă 
aflam într’o situație atât de drăgălașă și 
de captivătore, oum numai Scoția pote 
oferi, și într’o societate atât de plăcută, 
decât care mai bună nu mi puteam dori.

Eram anume ou corabia mea în Leith 
și petreceam în acestă seră, ca mai în fiă- 
oare seră din restimpul cât am stat în 
drăgălașul orășel, în casa ospitală a ve
chiului meu prieten Wilson.

Noi formam o societate vioie, deși 
mică : Wilson, soția și două fiice ale sale, 
„unchiul Gheorghe" și neînsemnata mea 
personă.

„Unchiul Gheorghe" era un vechiu 
pretin al casei, ținuse în brațele sale ca 
mici copilițe pe amândeuă domnișorele 
Wilson, și pe acâstă împrejurare își basa 
atât el, cât și amândouă fetițele tot drep
tul de a întrebuința titlul de rudenii. Hol- 
teiu, retras și bătrân, el îșliubia „nepâtele", 
ca și când ar fi propriile sale copile, și 
dâcă se pote da crecjăm^ent proverbelor vechi, 
dânsul sta în forte mare grație la cele două 
dame tinere, căci era hărțuit fără milă — 

dâr totuși ar fi fost greu de constatat, oă 
6re de care mai mult, de Miss Wilson*)  
care isteță și taoticosâ, cum i-se cade unei 
young lady bine crescute, sbiciuea cu glu
mele ei pline de spirit pe vechiul pretin; 
seu de sglobia EHod, o copilă abia de 
șâse-spre-4eoe ani și fârte neastâmpărată, 
oare părăsise școla de un an, er acum își 
vărsa întrâga cutezanță însușită acolo asu
pra jertfei sale nearmate.

Era un tablou divin de a vedâ pe 
bătrânul marinar eu barbă căruntă șe4end 
și suri4end cu atât mai mulțumit, ou cât 
îl tachinau mai mult fetițele.

— „Mă Gheorghe", îi dise Wilson 
ri4end, „eu admir răbdarea ta! Nu mai su
feri cu plăcere tdte din partea copilelor. 
Iepurii domestici și brdsoele folosite de 
medici ca esemplare de probe la secționare 
sunt în asemănare ou tine ființe demne de 
invidiat".

Unchiul Gheorghe își luă cu drepta 
pipa din gură, în timp ce cu stânga dete

*) După obiceiul engles fata cea mai 
mare a casei e numită cu numele familiei; 
tote celelalte cu numele de botez. 

la o parte pe Mis Ellen, care năvăli asu- 
pră-i, și 4'se:

— „Ce cre4l prietine? Deooamdată 
mai sufer tachinarea fără a simți chinul, 
și îmi die spre mângâiere, că cei ce se iu
besc, se tachineză, — căol și așa mi s’a 
întâmplat de multe-orl astfel cu fetele, fi- 
resce atunol din alte cause".

Ambele șirete isbucniră într’un rîs 
răsunător, de-orece le păria într’adevăr prea 
comică ideea, că ar fi fost o vreme, în 
care bătrânul lor unchiu ar fi putut insufla 
în alt mod interes vr’unei tinere fetițe, de
cât oum era in cașul lor. Miss Wilson îi 
și dete imediat espresiune acestui gând.

— lassie" *)  reflectă unchiul
Gheorghe ri4end binevoitor. „Der, despre 
una cel puțin cred; că la tot oașul, pot 
să susțin acesta", adăogâ el, devenind de
odată fdrte serios, „sunt sigur de aceea".

— „Ei, dâr de ce n’ai luat’o atunci 
de soțiă, unchiule?" întrebă Ellen, pentru 
care „certa" era, firesce, la fiă-care chestie 
luorul principal.

— „De ce? Da — de ce! Ei, copila 
mea, mai întâiu, pentru-că eram un tinăr
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Congregațiunea
comitatului Huniădora, ținuta in Deva, la

4 (16) Dec. a. c.
Deva, 5 (17) Dec. 1895.

Stimate D-le Redactor! înainte de a 
Vă raporta despre aoțiunea membrilor ro
mâni ai congregației și despre decursul șe
dinței de erl, țin a Vă spune, că pe (jiua 
de 15 Dec. contele Kun Geza, a convocat 
o conferență, la care a invitat pe toți mem
brii congregației.

In acestă oonferență, — la oare pe cât 
sciu eu, dintre membrii români, afară de 
vre-o câțl-va ofioiall, nu a participat nici 
unul, — s’a deois, ca la alegerile din 28 Dec*  
a. c. să fiă aleși ârășl funcționarii de as- 
tădi. Astfel es verosimil, că restaurarea se 
va face fără mult sgomot. Dintre Români, 
afară de cei cari sunt deja în funcțiuni, 
— nu a ooncurat pănă adl nimeni. — La 
congregația ținută erl, deși timpul a fost 
forte rău, și drumurile s’au stricat în multe 
locuri, dintre membrii români, încă s’a pre- 
sentat un număr considerabil. înainte de 
începerea ședinței dela 8—9 ore, membrii 
români, s’au întrunit la o consultare. Fiind 
timpul scurt, mai înainte de tote s’a decis 
ca conferență convocată să se țină după 
amâcjl, âră pănă atunci, membrii români să 
participe la ședință și acolo să ia parte la 
desbaterile, oe vor urma, hotărîndu-se, că 
la votări membrii români să voteze so
lidari.

Fiind de făță și D-l Dr. Aurel Mun
teanu, D-sa a declarat, că deși propunerea 
D-sale, relativă la felicitarea lui Banffy, 
din incidentul grațiării, o-a făout, cu cea 
mai bună intențiune pentru buna înțelegere e 
gata să o retragă, decă membrii presenți vor 
crede, că va fi bine să o retragă. — După 
ce d-l propunător și-a mai desvoltat vede
rile sale și a aflat, că toți cei de față sunt 
de părere, ca să-și retragă propunerea, D-l 
Dr. Aurel Munteanu a promis, că o va și 
retrage.

După aceste ne-am dus cu toții în 
congregația. Fișpanul, br. Szentkereszti, în 
vorbirea de deschidere, aduce la cunoscință, 
că trebue să-și împlinesoă o tristă datoriă, 
aducând la cunoscință congregației regre
tabila morte a fostului Vicar dela Hațeg 
loan Iama, care și ca cetățân și ca mem
bru al congregațiunei și mai ales ca bun 
patriot, a fost un bărbat distins. — îndată 
după aceea lua cuvântul, viceșpanui și pro
puse, în termini călduroșl, oa oongregația 
să-și esprime condolențele sale și în pro
tocolul ședinței de astădi, pentru perderea 
distinsului membru vicarul Ioan .Tanza. S’a 
primit cu unanimitate.

A urmat publicarea legilor sancțio
nate și a rescriptelor ministeriale. La p. 2 a 
fost resoriptul noului ministru Darânyi Ig- 
nâtz, prin care aduce la cunosoința comi
tatului, că a fost numit ministru de agri
cultură.

La aoest punct comisiunea perma

nentă propune, ca congregațiunea, luând la 
cunosoință numirea noului ministru tot
odată să-i trimită și o adresă de felioitare.

Membrul Fr. Hossu Longinu, în numele 
său și al celorlalți membri români, declară, 
că, neavend Românii încredere nici în nou 
numitul ministru, nu primesce propunerea 
oomisiuneij permanente, încât se refera și 
la felicitare. — Majoritatea însă a primit 
propunerea oomisiunei permanente. —

A urmat apoi desbaterea celor-lalte 
obiecte puse la ordinea cjilei, la care au 
luat parte și membrii români. Venind rân
dul la alegerea comisiunilor au fost aleși 
și vre-o câțl-va membri români. Se ’nțelege, 
că resultatul acestor alegeri s’a hotărit 
deja în conferență convocată de contele 
Kun și ținută în diua preoedentă. — Ce
rând membrul Dr. A. Munteanu, oa în co- 
misiunl, congregațiunea să alegă mai mulțl 
membri români, vice-șpanul ou dulci cu
vinte se escusa, 4iC0Dd, că nu se pot alege 
de membri în comisiuni, de cât numai de 
aceia, cari arată un iuteres mai mare față 
de căușele administrative. Dânsul cu totă 
inima ar dori, ca cât mai mulțl membri 
români să fiă aleși în comisiuni, ca să aibă 
ocasiune a ușura agendele ofioialilor.

Terminându-se alegerile, membrul Be- 
nedikti Lajos face propunerea, ca congre
gația să se abată dela ordinea dilei și să 
ia in desbatere propunerile insinuate și 
puse la finitul ordinei de di. Se pri
mesce.

S’a luat la desbatere propunerea mem
brului Dr. A. Munteanu, relativă la opri
rea oficialilor administrativi de-a putea fi 
purtători de matricule. Comisiunea perma
nentă propune oa propunerea D-lui Mun
teanu fiind contrară legilor esist.ente să se 
i-a dela ordinea dilei.

Propunătorul desfășură pe larg mo
tivele, ce l’a îndemnat a face propunerea 
sa, arătând câte sarcini se pun în spina
rea notarilor comunali, prin numirea lor 
ca purtători de matricule, dovedind, că este 
imposibilitate fisioă, ca oficialii administra
tivi, și ou deosebire notarii comunali, să 
potă purta și acel oficiu greu și de mare 
răspundere.

Vice-șpanul, răspuudând d-lui Mun
teanu, (jice, că de și propunerea acestuia 
în fond p6te fi basată, nu o pâte însă 
primi în forma în oare s’a făcut, de 6re-ce 
stăm în fața unei legi deja sancționate, 
de aceea speră, că propunătorul va afla o 
altă modalitate, ca să-și ajungă scopul la 
care țintesce.

Majoritatea a primit propunerea co- 
misiunei permanente. — înainte de-a se 
lua la desbatere a doua propunere a d-lui 
Dr. A. Munteanu, relativă la „felioitarea“ 
lui Banffy, vice-șpanul aduce la cunoscință 
congregației, că D-l Dr. A. Munteanu și-a 
revocat propunerea și deci decă nu se va afla 
nimeni, ca să și-o însușesoă, se va lua dela 
ordinea cJA®i-

Neaflându-se nimeni, ' propunerea s’a 

luat dela ordinea cjilei, — și s’a pus în 
desbatere a treia propunere tot a d-lui Dr. 
Aurel Munteanu. In acâsta D-l Munteanu 
propune, ca congregația să facă o repre- 
sentațiune la ministrul de comerciu, în care 
să oâră ca să ia în bugetul din anul vii
tor și o sumă dre-care, pentru spesele cu 
regularea Mureșiului din apropiarea comu
nei Gelmariu, amenințată de desele inun
dări. — S’a primit.

O viuă discusiune s’a încins la p. 23. 
Era vorba, că la cari institute de bani să 
se eloceze capitalele oomitatului ? Comisiu
nea permanentă a propus mai malte in
stitute de bani de pe teritorul comitatului, 
între oarl și institutul „Ardeleana11 din 
Orăștiă, ficsând pentru fiă-care institut 
5000 fi.

La acest punct D-l Dr. A. Munteanu 
a făcut contra-propunere, cerând oa elo 
nările să se faoă nu în sume egale, ci în 
proporțiune cu fondul de reservă al flă
cărui institut, arătând câtă garanțiă pote 
da „Ardeleana11, față de cele-l’alte institute 
de bani. — Asupra acestei propuneri s’a 
votat nominal și majoritatea a primit pro
punerea oomisiunei permauente.

E de însemnat, și caracteristic tot
odată, oă la acâsta votare și dintre mem
bri maghiari au votat câțl-va cu Românii, 
eră o parte mare a membrilor maghiari 
îndată la începutul votării s’a retras în 
odăile laterale și a stat acolo pănă s’a 
terminat votarea.

S’au luat apoi la desbatere mai multe 
statute. La aoest punct membrul Vasilie 
Demtanu a făcut propunerea, ca proiectele 
de statute să se tipărescă și să se împartă 
între membri înaiute, ca așa având la mână 
proiectele, cu mai mare esactitate și pre
gătiți să potă pertraota acele statute. — 
După o discusiune ore-care s’a decis, ca 
vice-șpanul să se pună în înțelegere cu pro
prietarii cliarelor de pe teritorul comitatului 
și să afle un mijioc ore-care oa proieotele 
pertractânde să se publice înaiute de a fi 
desbătute.

Fiind timpul înaintat ședința se amână 
pe după amecjl. înainte de redeschidere, 
membri români au ținut conferență. Des
pre decursul și hotărîrile luate în aceea 
conferență vă voiu scrie la timpul său. La 
ședința de după amecjl membrii români se 
presentară de nou și au stat pănă la fine.

Corespondentul.

aCIKSLt O!L£8.
— 7 (19) Decemvre.

Corpurile legiuitore româue se vor 
deschide astădi în 7 (19) Decemvre. Pro
grama solemnității este următorea : 1. La 
orele 11 dim. Te Deum la Mitropolia, în 
presența senatorilor și deputaților, a miniș
trilor, a înaltelor curți de cassațiune și de 
compturl; a curților, tribunalelor, corpului 
profesoral, autorităților administrative, mi

litare, consiliului oomuaal și a camerei de 
comerciu. 2. La ll1/^ înaltele corpuri și 
autorități se vor întruni în sala ședințelor 
adunărei, și vor ocupa tribunele destinate 
lor, 3. D-nii senatori vor ocupa întâiele 
bănci ale adunări din drepta Tronului, 
d-nii deputațl băncile din fața Tronului,
4. Pornirea cortegiului regal dela palat se 
va anunța prin 101 tunuri. 5. La orele 12, 
M. S. Regele, însoțit fiind de A. S. R. 
Principele Ferdinand, Moștenitorii pre- 
sumptivi, este primit la scară de cătră d-nii 
miniștrii. M. S. Regele va intra în sala șe
dințelor adunărei, precedat de Casa Sa ci
vilă și militară, și Se va urca pe Tron, în- 
oungiurat de d-nii miniștrii. Casa civilă și 
militară a M. S. Regelui se a<edă d'jna- 
poia Tronului. Locul liber se ooupă de 
ofioierii superiori. 6. M. S. Regele, după 
cetirea Mesagiului de desohidere, părăsesce 
sala adunărei, și Corpurile legiuitâre pro- 
ced îndată la începerea lucrurilor. D-nii 
senatori trec la localul Senatului.

— o —
Un fost ministru austriac provocat la 

duel. Contele Enric Taaffe, fiiul dece
datului miuistru-președinte austriao. a pro
vocat la duel pe fostul ministru austriac 
Ernest de Plener, pentru un articol, pu
blicat de acesta în „Fremdenblatt11, în care 
articol părea a fi atacat răposatul conte 
Taaffe. Duelul însă nu s’a întâmplat, de- 
ore-ce Plener a declarat înaintea martori
lor contelui Taaffe, că el niol pe departe 
n’a avut intențiunea de-a atinge în sens 
rău memoria lui Taaffe.

— o —
Un sat în doliu. Satul Dridu-Snagov, 

de lângă FerbințI, (România) e adl în do
liu. Opt familii și-au perdut erl oopii în 
nisce circumstanțe din cele mai fiorâse, 
scrie „Timp.“ Ialomița trece în apropiere 
de cătunul Dridu. Copii din acel sat se 
duceau adesea acolo de se dedeau pe 
ghiață. Ieri pe la orele 4, mai mulțl co
pii plecară din sat spre rîul Ialomița, der 
de astă-dată nu s’au mai întors. Victimele 
sunt în număr de opt, tot copii de 9 — 12 
ani. Pe câud acești copii se dădeau pe 
ghiață, o parte din ea se rupse și unul 
după altul nenoroc’ții cad în apă. Curentul 
i-a luat și cadavrele au fost duse departe 
sub ghiața rîului. Se însereză și copii nu 
se mai întorc. Părinții sunt cuprinși de 
bănuială și plecă spre rîul Ialomița. Tot 
satul îi urmeză. Ajung la locul fatal, văd 
ghiața sfărâmată și bănuesc tot tristul ade
văr. Atunci încep să plângă, să țipe, fe
meile îșl smulg părul, e o jale ce cu greu 
s’ar pute desone. Iu zadar au răscolit ei 
apa, în zadar au căutat în latul și în lun
gul rîului, cadavrele micilor copii nu s’au 
mai putut regăsi.

—o—
Falsificator de bani. In Budapesta și 

în provincia din nou sunt în circulață mo- 
nete false de câte 1 coronă. Aceste sunt

sfios din școla vechiă, cătră care omul 
putea vorbi despre oăsătoriă abia ătuncl, 
dâcă avea un post sigur și era în posiția 
de a nutri liber de griji femeii și copii; 
și apoi — pentru-oă ea muri în etate nu 
cu mult mai înaintată decât a ta, șorece- 
lule, și pentru-că abia câtva timp după 
mdrtea ei aflai, oă mă iubise, și încă forte 
mult“.

— „Ah, unchiule, povestesce-ne des
pre dânsa, te rog! Ești într’adevăr uricios 
că nu voesol nicl-odată să ne istorisescl 
nimic, deși ai pățit atât de multe11.

— „Ei, cu cea mai dragă voie“, răs
punse unchiul Gheorghe, „mă tem numai, 
că mica și simpla mea istoriâră de dra
goste vă va pliotisi.

„Ea era numai o mică telegrafistă în 
Liverpool, o fetiță simplă din Irlanda, 
copila unui funcționar sărac într’un oraș 
mic din Vestul îndepărtat al insulei verdl. 
Tatăl ei era mai bogat în copiii, deoât în 
mijlbcele necesare pentru crescerea și nu- 
trirea lor. Ast-fel trebui și Delia să învețe 
telegrafia, deși abia eșise din șcdla popo
rală, și într’o etate, în care cele mai multe 

fete tinere șed încă acasă, cetesc novele 
și să cugetă le haine și la petreceri, fu 
ea trimisă în lumea largă și streină, să-’șl 
câștige pâuea, și pe cât să pote să mai 
trimită ceva și acasă pentru soriorele ei 
mai mici.

Și ea răsbi cu năoasul! Venise la mă
tușa sa, în Liverpool și deore-ce acolo 
plătia puțin pentru loouință și întreținere, 
tot-dâuna prisosiau din mioa lefă a Deliei 
câte-va șilinge, cari la sfîrșitul lunei erau 
regulat încredințate poștei și porniau spre 
Irlanda pentru de-a ajuta pe tatăl ei, să sature 
oinol gurițe flămânde, — firesce in paguba 
toaletei Deliei, pe care ea o neglijia în 
mod adevărat desinteresat, și care de sigur 
stîrnia în unele dame elegante, cari o în- 
tâlniau, gândul: „Shocking, cum să îmbracă 
acestă tînără ființă, și fața ei ț)ău nu e 
neplăcută!“

Da, nu era nici decum neplăoută! 
Peste câte-va cj'L sunt două flec! și unul 
de ani, dragele mele, de când Delia a fost 
aședată sub scumpa glie a patriei sale 
spre veclnică odihnă, der dulcea-’i față, cu 
ochii ei minunați, cari stiăluciau liniștit 
și priviau așa de galeș, cum numai un co

pil din lumea basmelor mai pote privi, 
îmi stă atât de clar înaintea ochilor, ca 
și când ași vedea-o și acum înaintea mea!11

Povestitorul privia uitit în jăratioul 
prietinosului cămin — iubită cetitore, ai 
observat vr’odată, cum poți vedâ tote în 
jăraticul căminului, decă privesol liniștit 
în el, în deosebi când în odaie e tăcere 
și nu prea multă lumină, și dâcă ai în ur- 
mă’ți o vieță lungă, plină de amintiri? 
Cum răsare din nou înaintea ta câte o 
față iubită, oum vedl erășl doi ochi scumpi, 
cari s’au închis de mult, privind la tine 
cu aceeași espresiune de dragoste, ca 
atunci, când eram încă tineri!

Unchiul Gheorghe îșl trecu mâna 
mare și negricibsă prin barba-’i căruntă, 
trase de câte-va ori din pipa sa și conti
nuă apoi:

„Făcui cunosoință cu ea în Liver
pool la mătușă-sa, domna Williams, la 
care obiclnuiam să locuesc, decă me 
reîntorceam dintr’o călătoriă mai lungă 
și debarcam spre a petrece câte-va cjA0 
pe uscat. Soțul domnei Williams era câr- 
maciu pe o corabiă din India ostică; brava 
femeiă însă închiria odăi și muncia cinstit, 

spre a nu rămânea în neactivitate împreună 
cu cele două fiice ale sale, pe când tatăl 
familiei să străduia departe, pe ocean, pen
tru pânea de tote cjilele. Eu venisem în 
diua de Crăciun cu o oorabie mare din 
Calcutta la Liverpool, unde îndată-ce de- 
baroasem, pleoai la domna Williams. Pe 
atunci eram încă un flăcău forte neajuto
rat. Când adecă în diminâța cjilei care 
sosisem, ordinaserăm vîntrelele, pentru de-a 
putea întră în port, aluneoai de pe catargiu 
pe coperișnl năii, neted ca oglinda, și oă- 
dui cât eram de greu, lovindu-ml puter
nic umărul stîng. Strinsesem din dinți, ca 
să nu strig de durere, și încercasem să lu
crez mai departe, dâr nu mergea. O oră 
după aceea umărul meu era tare umflat, și 
întrega parte superioră a corpului era în
țepenită, să rupsese adecă încheetura umă
rului, ceea-ce, firesoe, abia mulțl ani după 
aceaa o aflai din întâmplare dela un medic. 
Eu îmi aduc aminte de acest incident nu
mai pentru-că durerea umărului meu m’a 
făcut cunoscut cu Delia.

(Va urina.) 
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bătute din argint de „Britania", și sunt 
mai ales corone austriece cu data anului 
1893. Ușor se pot ounbsoe, pentru-oă au o 
coldre mai suriă deoât celelalte și insorip- 
ția de pe cale mai multe lipsesc. er pe 
altele emblema e cu totul ștârsă, și sunt cu 
mult mai grose decât corbnele cele veri
tabile. —

— o —
țiarul partidei poporale. Conții Fer

dinand Zichy și Nioolau Maurițiu Eszter- 
hazy au înființat în Budapesta un nou 4'ar 
intitulat „Alkotmâny". (Constituția).

—o—
Pentru nenorociți! din Mercurea, pă

gubiți prin foo, se distribuiseră liste de co
lectare. Comitetul de ajutorare, representat 
priu dnii Dr. Albu ca președinte și Vasi- 
liu Crișan ca seoretar, râgă pe dnii, cari 
au primit asemenea liste, oa să le înapoeze 
oât mai ourând, pentru ca comitetul să-și 
potă face darea de semă.

—o—
Concert militar. Musica regimentului 

50 din loc va da Sâmbătă în 21 o. un con
cert în otelul „Central Nr. I.“ Venitul con
certului este destinat pentru restaurarea 
monumentelor celer căcjuțl în resbelul din 
1866, conform ordinațiunei ministrului co
mun de resbel, care a dispus oa musica 
fiă-cărei regiment austro-ungar se arangieze 
câte 1 — 2 concerte pe an în scopul sus 
amintit. Conoertul de Sâmbătă se va da 
la mese întinse și va avă un program ,ales 
și bogat. Iuceputul la 8 ore sera. Intrarea 
de personă 50 cr.

— o —
Cine ține să aibă un călendar frumos 

.și util, să cără Calendarul revistei „Lumea 
Ilustrată* . Acest Calendar oonține mai 
multe articole beletristice și umoristice 
peste 100 ilustrațiunl și oostă 1 leu în 
-oraș și lei 1.30 in provincie. Se află de 
vendare la tote librăriile, ca și la editorul 
IG. HERTZ (Hotel de France), Bucurescl.

Din analele politicei balcanice.
(Fine.)

Nioî măcar ,'cele mai evidente comu
nități de interese nu au putut reaminti 
popdrelor din Balcani „contractele" esis- 
tente. La conferența din Londra, ținută în 
1870, ajunse la ordinea 4il®i Gestiunea re
gularii Porții de fier, tot atât da impor
tantă pentru Serbia, ca și pentru România. 
Representanții români lăsară pe Sârbi în 
■baltă, și Serbia trebui să-șl apere interesele 
alăturea cu Porta. Chiar și la congresul din 
Berlin părăsiră delegații români Berlinul 
tocmai înaintea pertraotării oestiunii atât 
de însemnate pentru amândouă țările a ca- 
pitalisării tributului, și Ristiol rămase în 
acestă afacere ou totul singur. Intre astfel 
de împrejurări — 4i°e fostul regent al 
Serbiei — alianța balcanică rămâne la tot 
oașul ca și mai înainte idealul fiă-cărui 
patriot din Balcani, poporele de aoolo însă 
vor faoe bine, oa la vremuri anumite să se 
îngrijâseă de alte mijlooe mai practice pen
tru ajungerea dorințelor lor naționale.

Nu mai puțin interesante sunt rela- 
țiunile Rusiei față de Serbia în anii 1866 
și 1870. RisticI a fost, cum se scie, în ul
timul an regent. După întâlnirea împăra
tului Francisc Iosif cu Napoleon, Franoia, 
care dela traotatul din Paris încoce s’a ară
tat ca adevărata sprijinitbre a Serbiei, trecu 
în tabăra contrarilor ei. Nemijlocit după 
acea întâlnire Austria și Francia ridicară 
protest în contra înarmărilor sârbescl. In 
epistola sa din 18 Deoemvre 1867 amba
sadorul rusesc, contele Stakelberg face pe 
prinoipele Michail atent la „situațiunea 

.schimbată" și-l sfătuesoe, să amâne înar
marea „pănă la proximul răsboiu euro
pean.“

La 11 Mai 1868 RisticI e primit în 
audiență de împăratul Alexandru 11. Acesta 
să despărți de bărbatul de stat sârb cu 
următorele cuvinte: „Je vous engage de 
dire au Prinoe que vous avez en moi un 
ami desinteressă, qui vous recommande la 
patience et la moderation. Nous vous con- 
tinuerons la meme bienveillance comme 
jusqu ’ioi.“ („Vă însărcinez a spune Prin
cipelui, că D-v6stră aveți în mine un pre- 
•t n desinteresat, care vă recomandă răb

darea și cumpătul. Noi vom continua a 
avea aceeași bunăvoință față de D-vostră, 
ca și pănă aoi“).

Aceeași țiuută o observă Rusia si în 
anii 1869, 70 și 71. Pentru tdte aceste 
RisticI aduce documente autentice. In 7 
/ulie 1868 pleca din România o bandă ar- 
nată spre Turcia, spre a provoca acolo o 
revoltă, lăsând pe Bratianu să lucre în 
acest timp în Transilvania. Ignatiev numai 
deoât admoniâză într’o scrisore oătră agen
tul rusesc din Belgrad, Sișkin, cu datul de 
27 Septemvre 1868, pe Sârbi la liniște și 
reservă. Aceeași observare o telegrafiâză 
prinoipele Gorciacoff în 5 Octomvre 1868. 
In 15 Iulie 1870 isbucnesce răsboiul franco- 
german. Rusia îșl repetâză admonierile ou 
insistență. Când RisticI atrage atențiunea 
lui Sișkin asupra „momentului oportun" 
acesta îi răspunde la 1 Septemvre într’o 
scrisbre următorele: „Prințul Gorciacoff 
regretă acâstă impaciență. Străduințele Ța
rului sunt îndreptate asupra looalisării 
crisei, și dânsul ar privi cu nespusă dis- 
plăcere, dâoă cine-va ar voi să arunoe tă
ciunele în praful de pușcă".

Când principele Gorciacoff puse în 1 
Noemvre 1870 cestiunea mării negre la or
dinea (Țbîi, RisticI îi ofere șefului secțiunei 
asiatice, Stremukow alianța Serbiei în oașul 
unei nouă înoăerărl ou Turoia. Stremukow 
răspunde în numele lui Gorciacoff: „Prin
cipele e oonvnis, că cestiunea să va resolva 
pe oale paclnică." In sfîrșit RisticI oon- 
testă aserțiunea espusă de Pirocianac, oă 
contele Andrâssy, oare era atunol ministru- 
președinte ungar, i-ar fi oferit principelui 
Michail ou ooasiunea unei întâlniri pe o 
moșie din Ungaria superioră a acestuia, 
Bosnia și Herțegovina în numele împăra
ților Franciso Iosif și Napoleon, la cas 
dâcă prinoipele ar voi se se pună la dis- 
posiția ambilor monarohl. La acea intâlnire 
Andrâssy s’a nisuit să înd aplice pe prin- 
oipe, oa acesta se înfrâneze agitațiunea 
pansârbescă din Sudul Ungariei, și să plânse 
de lățirea panslavismului în cercurile gu- 
vermnamentale rusescl de atunol. Princi
pele însuși o istorisise acâsta lui RiBtioI.

Clușiu, 17 Decemvre 1895.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Astăcjl s’a ținut ârășl o pertactare fi
nală într’un prooes al „Foii poporului", 
sub presidența bar. Szentkereszthy ! Pe banca 
acusaților au stat un loan Ciontea oa res
ponsabil pentru redaoțiă, și T. L. Albini ca 
proprietar și editor. Prooesul a fost inten
tat pentru un artiool publicat în urma ca
șului întâmplat cu D-l Grigore Popescu 
preot gr. cat. în Suoiul-de-jos, despre oare 
se scie, cum a fost batjocorit de gendarmii 
unguri și dus de ei legat în comuna înve- 
oinată pe jos, unde în oasarma lor din nou 
a fost traotat în modul cel mai brutal și 
neuman.

In deoursul pertractării s’au ascultat 
și martorii, anume Ilisie Lazar plugar din 
Suciu de jos și Roth Samuel notariul ji
dan din Suciul de sus, și încă 2 gen- 
darml. Roth c}ise» că a vădut pe Popesou 
duoându-1 legat patru gendarml între ba
ionete pe jos.

După finirea interogatorului, la drele 
ll'/4 îșl înoepe procurorul Szdmi vorbirea 
de aousațiune. In oursul vorbelor sale laudă 
pănă la stele gendarmeria maghiară, și o 
încarcă cu tot feliul de oomplimente.

Ciontea renunță la apărare, er T. L. 
Albini în puține cuvinte se apără forte 
bine, răspun4end la expectorările procu
rorului.

In replica sa procurorul recomandă lui 
Albini, că dâcă nu va fi aoasă cândva, să 
pună alt proprietar la tipografia în locul 
său 1 (ilaritate).

La orele 1% Dr. lancso în numele 
juraților enunță verdictul, în înțelesul că
ruia Albini e achitat, 6r Ciontea cu 9 contra 
3 declarat de vinovat.

La 3l/2 ore tribunalul enunță hotărîrea, 
după care tribunalul, fiind-că nu vede în 
verdictul curții nexul causal (causalis nexus) 
suspinde verdictul Curții cu jurați.

Asta este prima decisiune de acest 

fel din partea tribunalului de pressă din 
Clușiu.

Aleco.

Compas românesc, anuar finanoiar pe 
1895 anul III, de Petra-Petrescu a apărat 
și conține datele interesante asupra tuturor 
așezămintelor nostre de bani, 45 la număr, 
anume: membrii direcțiunilor, ai comite
tului de supraveghiare, și funcționarilor, și 
bilanțurilor.

După acestea urmeză o tabelă statis
tică asupra tuturor băncilor, din care se 
vede situația fiă-cărei bănci în parte. Din 
ea se vede, că: activul bănoilor este de 
— 18,900.000 fir, depunerile = 10.700.000 fi.', 
âr profitul curat la tdte = 117,000 fi.

Pe lângă datele acestea, în anul pre
sent se începe publicarea părții I din Le
gea comercială, care este indispensabilă pen
tru fiă-cine, care se ooupă cu afaceri de 
comeroiu. Partea acâsta traotâză următd- 
rele materii: Comercianți în genere, regis
trele comerciale, firmele, procuriști și ple- 
nipotențiați comerciali, personalul ajutător; 
societatea colectivă, relațiile de drept ale so
cietarilor între sine și față de-a treia per- 
sonă, disolvarea societății și repășirea sin
guraticilor din ea, lichidarea, prescripțiunea 
pârelor față de sooietate; societatea în co
mandită; societatea pe acții, relația de drept 
a acționarilor între sine, adunarea generală, 
direcțiunea, comitetul de supraveghiare, 
disolvarea societății pe acții, societățile pe 
acții esterne, disposițiile penale; asociațiu- 
nile, relațiile de drept ale societarilor între 
sine și față de a treia persdnă, adunarea 
generală, direcțiunea și comitetul de su
praveghiare, disolvarea asociațiunei, pres
cripțiunea pârelor față de sooietarl.

’ Ga adaus să mai publică cjd0!® calen
darului pe 1896, tragerile la sorți ale efec
telor și taxele de timbru.

Să pote procura dela autorul în Bra
șov. Prețul .1.50 corone, pentru România 
2 lei.

SOIRI ULTIME.
Făgăraș, 18 Decemvre. La ale

gerile de funcționari administrativi, 
ce s’au făcut erl aici, a triumfat 
volnicia revoltătdre a fîșpanului 
Bausznern. Românii, deși aveau majo
ritatea voturilor, au perdut patru posturi. 
Protonotarul loan Turcu, unul din 
cei mai harnici și mai consciențioșl 
funcționari ai comitatului, n’a fost 
pus îd candidațiă. De-asemenea n’au 
fost puși în candidațiă: I6n Șenchea 
asesor la sedria orfanală, Popa-Radu 
Aron vice-notar la comitat și Pop- 
Gridanul, fost pretor la Bran.

Dintre numeroșii concurențl la 
postul de vice-șpan, între cari și pro- 
topretorele român dela Săliște Dr. 
Liviu Lemeny, au fost puși în can- 
didatiă: Kapocsânyi Mor, Nagy Sân- 
dor și Benedek Gyula. Cerendu-se 
votare nominală, Românii s’au obști- 
nut dela vot. A reeșit Kapocsanyi cu 
unanimitate de voturi.

La postul de protonotar a fost 
candidat protopretorele dela Șercaia, 
Alexandru Bele. La postul de vice- 
notar 1 n’a fost pus în candidațiă ni
menea-, vice-notar 11: Mihail Bardoși.

La posturile de fisolgăbirei au 
fost puși în candidațiă mimai câte 
unul pentru fiă-care post, anume: 
pentru Făgăraș Herszenyi, pentru 
Șercaia Benedelc Artur, pentru Bran 
Borosnyai, pentru Arpaș Bisztrai.

Pentru patru posturi de solgăbirei 
au fost puși în candidațiă numai ur
mătorii trei: Rednic, Szoboszlay și 
Wones.

La sedria orfanală: președinte 
singurul candidat Nagy Sândor. Ase
sor I: Bocskor; pentru postul de 
asesor II, care după însa-șl decla- 
rațiunea fîșpanului era în us de-a 
fi ocupat în tot-deuna de un Ro
mân, astă-dată na fost pus în can
didațiă nimenea. — Cassar: singurul 
candidat ovreul Grilnfeld. Controlor: 
singurul candidat Scurtu.

Pentru postul de fiscal au fost 
puși în candidațiă: advocatul Dr. 
Andreiu Micu și Dr. Rosenberger. 
A reeșit Micu cu 91 voturi contra 38 
voturi ale lui Rosenberger. Acesta 
a fost singurul post, la care au votat 
și membrii români.

Pentru tdte posturile s’au aflat 
concurențl români, comisia de can- 
didare inse a refusat a-i pune în 
candidațiă. Ast-fel dintre funcțio
narii români de pănă acum și-au 
perdut postul 4, au mai rem’as în 
funcțiune 5 (Al. Bele, Bardoși, Dr. 
Micu, Rednic și Scurtu.

Decursul adunărei furtunos. 
Membrii români indignați la cume.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 19 Decemvre. Mare

șal al curții în Ungaria a fost nu
mit contele Ludovic Apponyi. EI 
va face parte din casa civilă a Ma- 
jestății Sale.

Viena, 19 Dec. Ca în toți anii 
și astadată Monarchul a dat erl în 
4iua de Sf. Nicolae un prâmț în o- 
ndrea Țarului și a beut în sănăta
tea lui.

DIVERSE.
Orecând-va și astiîdî. Celeritatea năi- 

lor din marea atlantică în cei din urmă 
50 de ani s’a triplioat. Mașina năei, mai 
’nainte representa 70 puteri de cai, er 
vapbrele de astădl represintă 10,000 puteri 
de cai. Presiunea aburului s’a urcat dela 
13 pun4l la 200 pe fiă care țol quadrat. 
La tot cașul acum un pnnd de cărbuni 
desvâltă o putere de patru ori mai mare, 
ca pănă acum. Astădl vaporele percurg 
așa de iute ooeanul, precum percurg loccL 
motivele uscatul. Astădl, pornesce o naie 
din Londra spre New-York și se reîntorce 
ârăși la Londra în timp de 14 411®- Ori 
oine pote astă4l călători din Londra la 
Bombay în timp de 13 4il® și din Sout
hampton la Capul de bună speranță în 
13% 4ile.

Cel mai vechiu diar din lume. Iu 
China se află 4iarul cel mai veohiu diu 
lume, el apare din anul 911 d. Christos. 
Mai înainte eșia numai odată pe săptămână, 
astă4l însă, apare de trei ori pe 4i. Și nu con
stă numai din nesce foi, ci ohiar din cole în
tregi, cari tote sunt pline de noutăți. Apa- 
rițiunea 4iarului stă sub imediata suprave
ghiare a împăratului. Colaboratorii sunt 
peste măsură diligențl. Mijlocul oe-i îndâmnă 
la lucru sunt — loviturile de baston. Din
tre colaboratori trei sunt espeditorl, er cei
lalți sunt membrii ai aoademiei de soiințe.

Școlele poporale din Londra. In Lon
dra, capitala Angliei, sunt 433 șoole po
porale, pentru 483,000 de băețl. In cei 25 
de ani din urmă s’au clădit școle pentru 
12 milione florenl. In școlele poporale din 
Londra sunt 12,000 de învățători și învă- 
țătore. Cheltuelile pe an sunt 18 mii. fior. 
In Londra sunt 750,000 băețl obligați la 
șodlă, dintre aceștia 230,000 oeroetâză 
școle oonfesionale, 30,000 șoole private po
porale și 500,000 șoole poporale publice.

Literatură.
A apărut Nr. 4 din al IlI-lea an sl 

jurnalului „Amicul progresului român" cu 
un sumar bogat și variat. „Amicul pro
gresului român" este un jurnal emina
mente instructiv, un fel de enciclopedie, 
dând un resumat al mișcării intelectuale 
a spiritului uman și desvoltând situațiunea 
sciiințelor praotice la noi. Scopul acestui 
prețios jurnal este popularisarea seiințelor 
în general, grație artioulelor originale da
torite condeiului celor mai buni scriitori 
români. Abonamentul 15 lei pe an. Ad
ministrația, 140 Str. Țăranilor în Bucu
rescl (România).

Proprietar: Dr, Aurei SHureșiaiiiiB.

Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Cursul Ia bursa din Viena.

Din 18 Decemvre 1895.
Renta ung. de aur 4% .... 121.35
Renta de oorbne ung. 4% • • • 98.20
jmpr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 123.40
Impr. căii. fer. ung. în argint 472% 100.80
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.50 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 96.20
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. cu premii .... 151.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.50 
Renta de hârtie austr.................. 99.50
Renta de argint austr......................... 100.15
Renta de aur austr..............................121.25
LosurI din 860   144.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 975.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 387.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 352.50
NapoleoudorI........................  9.60
Mărci imperiale germane . . . 59.25
London vista............................... ' 121.—
Paris vista ........ 48.—
Rente de corone austr. 4%. . . 99.85
Note italiene.................................. 44.55

Cereți
un catalog de prețuri, care trimite 

gratis și franco

Briider Placht
prima fabrică de c «i r <1 e și 

instrumente musicale
Scliombacli IVr. 379,

lângă Eger (Boemia).

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

Clarinet, Etuis de Violiuă.
Rugăm a se adresa cătră

Briider Placht, 
m Agentă locali se caută. ™

Corespondeză: nemțesce, boemesce, ru
sește, franțuzește. 04.0 11_

Sosirea si plecarea trenurilor îs Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dala 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 bre 20 m. după ambcjl.
Trenul de persone : 9 bre 8 minute sera. 
Trenul accel.: — ore — minute sbra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 bră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 bre — min. sera.

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

5. Dela Sinaia la Brașov*)

*) Acest tren circulbză numai Joia

Trenul de persone 7 bre 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 bre 8 min. dimineța.
Trenul accel.: 2 bre 45 min. după am,
Trenul de persone: 7 bre 43 min. sera, 
Tr. acoelerat: — bre — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 bre 55 min. dimii 
Tr. accelerat; — bre — m. dimin.
Trenul mixt: 11 bre înainte de ambcj
Trenul aocel.: 2 bre 19 min. după an
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu 
Trenul mixt: 8 bre 35 min. diminbța.

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

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

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persbne 6 bre 40 min. sera.

Dumineca și la sărbători.

% * mai nainte numit
Cnj-reLțiresL J

„PILULELE UNIVERSALE'*  ale lui

I
merită cu tot dreptul numirea din urmă, de6re-ce în faptă sunt forte multe bole, la cari aceste pilule au probat efectul lor escelent.

r-'

De maf multe deoenii sunt aceste pilule lățite și puține familii se vor afla la 
cari ar lipsi o mică provisiune din acest medicament de casă escelent.

S’au recomandat și se recomand de cătră multi medici aceste pilule ca medi- 
oament de casă, cu deosebire în contra tuturor suferințelor, ce provin în urma re
lei mistuiri și constipații, preoum: perturbarea în circuiațiunea feriei, suferința de 
ficat, slăbirea mațelor, colica cu venturi, congestiunea la creerî hămorhoide (vina de 
aur) și c. 1.

Prin proprietatea lor purifioătbre de sânge au cu deosebire buu efect asupra 
anemiei și asupra bble or ce isvorâsc din acesta, precum : gălbioare, dureri de cap 
nervose «. a. m. Aceste pilule purificator» de sânge lucreză așa de ușor, încât nu 
priciDuesc nici oele mai miol dureri si pentru aoeea le pbte folosi și cele mai slă
bite persbne. chiar și copii fără nici o temere.

Aceste pilule purificatore de sânge se prepară veritabile singur numai în far
macia „zum g old. Rele îi s a p fe 144 a lui î. ser li ofer 
S i n g erstr asse Nr. 15 Ia Viena și costă o cutiă cu 15 pilule 21 cr. v. a. 
Un sul ou 6 cutii costă 1 fl. 5 cr. trimițendu-se nefranoat cu rambursă 1 fi. 10 cr. 
Decă se trimite suma banilor înainte, oostă un sul ou pilule 1 fi. 25 cr. incmsive 
francare, 2 suluri 2 fi. 30 cr., 3 suluri 3 fi. 35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 
5 fl. 40 cr., 10 suluri 9 fl. 20 cr. Mai puțin de uu sul .uu se pbte espeda.

N. B. In urma lățirei lor celei mari, se im »ză aceste pilule sub diferite 
forme și numiri, de aoeea se face rugarea a cere anume „Pilule piarîfîcă,- 
tore de sânge ale lui B. SPserliofer și numai acelea sunt veritabile, a 
căror instrucțiune pentru folosire este provedirtă ou iscălitura I. serhofer, și oarl 
portă pe oapaoul cutiei tot aceeași iscălitură în eolore roșiă.

Dintre nenumăratele scrisori, prin cari consumeuțn aoestor pilule mulță- 
mesc pentru redobândirea sănătății după cele mai varii și grele bble, lăsăm sâ 
urmeze aci puține numai, cu observarea, 
pilule, le recomandă mai departe.

Koin, 30 Aprilie 1893.
Știm. D le Pserhofer ! Binevoesce de 

a ml trimite erășl 15 suluri din excelen
tele D-Tale pituri pentru curățirea sân
gelui ou rambursă poștală. Uu acestă 
ooasie Vâ aduc mulțămirile mele peutru 
efeotuli! de minune ala pilurilorQ D-tale.

Cudistinsă stimă,
Franz avlistik, Kolu, Lindenthal.

Liiner Brtarta Jiu ulantefle AM
O sticlă 2 fi. 60 or., o jumătate sticlă 1 fi. 40 cr., y, de sticlă 70 cr. 

npipniiQ oel mai bun mijloc in contra tuturor suferințelor rheumatice : 
jlludlidj durerilor la șira spinării, junghiuri, ischias, migreuă, dureri 

nervose de dinți, dureri de cap, junghiuri la urechi etc. 1 fi. 20 cr. 
iPtril fiPlf rJe Dl*-  Romershausen pentru întărirea și conservarea ve- 
lllllll Uulll) derei, în flacoue originale â 2 li. 50 cr. și 1 fi. 50 cr. 

i tolmi onglezesco,°« - 
IPniltTQ tllQflî Fiakerpulver în contra catarului, rflgușelei 

uulll l U< outiă 35 cr. cu trimiterea francată 60 cr.itw ou seu fără sare o sticlă 70 or.
Pfllltrfl liPITPrOtllTPi F* serh°fer! “uiți ani recunoscuta
uulllld UUg,01 uliii Ui mai sigură remediu contra suferințelor!!

gerătură de tota ielula, precum și spre vindecarea 
raneloru forte înveohite,l borcanO 40 cr., cu trimiterea francată 65 cr. 
aii-nnnnnpntn esce’ent mijloc pentru Întărirea nervilor, la dureri de 
pldupU.1 QlUj stomac și la bble de mațe. Un litru de Kola Elixir 

sau Vin 3 ti. Un jumătate litru 1 fi. 60 or. Un pătrar de

în butelii â 5 fi. 50 cr., 3 fl., 1 fi. 60 cr.
ffliniiflllfl mijloc probat în contra umflăturei 
£,UyllUlli flaoon 40 or cu trimiterea francată

> din Praga) în contra stomacului stricat, 
greutăți de tot felul, 

1 flacon 22 cr. 12 flacone

etc. 1

ca celu 
de de-

că ori-cine a întrebuințat odată acesta

cutiă cu esoelentele Dv. Pilula purifica- 
tore de sânge, și după o întrebuințare 
mai îndelungată s’a vindecat.

Cu distinsă stimă, losefa Weinzettel.

■ Hrasohe lângă Fiodnio 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fost voința lui D-deu 

A că pilulile D-v. au ajuns în manile mele, 
1h și resultatul dela acestea îl atribui Dv. 
■ft Mă recisem în patul de leusiă ast-fel 
g» încât nu mai puteam lucra și aș! fi și
ra gur deja mortă, decă nu m’ar fi scă- 

pat minunatele Dv. pilule. D sb v& 
ra binecuviutese de mii de ori. Am con
fig fiența, că pilulele Dv. mă vor face de 
g tot sănbtbsă, așa precum a folosit și 

altora. Theresia Knific.

Wiene r-N eustadt, 9 Dec. 1887.
Sttm. D-le! In numele mătușei mele 

de 60 ani îți esprim oea mai căldurosă 
mulțărnire. Densa a suferit 5 ani de ca
tar la stomac cronic și de apă. V’eța 
i era un chin și să credea deja de 
perdută. Prin întâmplare a oăpacat o

Eiohengraberamt bei G-fîihl,
27 Martie 1889.

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

folositore și escelente. Nu
a
în adevăr 
pot întrelăsa fără ca sS Ve esprim re 
ounoscința mea în privința valbrei aces- 
toră pilule, și le voi reoomanda unde 
numai se va pute tuturor suferinzilor. 
Vă autorisez, ca acesta a mea mulță- 
inită sâ o folosiți după plac și pe cale 
publică. Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

G-otschdorf hm Kohlbach, Oestr. 
S-hlesien, 8 Oot. 1888.

Știm. D-le! Vb rog a ml trimite un 
sul cu 6 cutii din pilulele Dv. univer
sale purifioitore de sânge. Numai minu
natelor D v. pilule am să mulțămeso, 
că am scăpat de o suferință de sto
mach, oare m’a chinuit 5 ani. Aoeste 
pilule n’are se ml lipsesoă nici odată și 
esprim prin acesta mulțămirea mea cea 
mai căldurosă.

Cu cea mai mare stimă, Ana Zwicki.

.lLLA.11

Baisainu 111 centra
Esența Js vieță,
Prafuri în rnilra wlărai nirmlnriiAlu.lU.ll 111 UUI1L1U uUUULLl Ui jjlLlUl U1U1 Ui

i UI
A

litru 85 cr.

la gât. Un 
65 cr.

mistuirei 
un medicament de casă escelent, 

2 fl.
Acest praf Jelătură asudatul picio- 
relor și miresei neplăouf, couser- 

veză încălțămintea și este probat ca nestrioăcios. 
Prețul unei cutii 50 cr. cu trim.tere francată 75 cr. 

uuft medicament de casă forte cunoscut și esoelent în 
_ ' contra catarului, răgușelei, tusei spagmodioe eto. 1 sticlă

50 cr. 2 sticluțe dimpreună ou trimiterea franco 1 fl. 50 or.
illllinpliniiîl Pser^°^er> de uu lung șiră de ani recunoscută de
(lllllllullllllll medici oa cel mai bun mijloo pentru cresoerea pârului.

Un borcan elegant adiustat 2 fi. 
de prof. Steudel, la rane din lovitură și împuns, la tot felul 
de bube rele și la unflăturl înveohite, ce se sparg periodic 
la picibre la deget, la rănile și aprinderile de țițe și la multe 
alte suferințe de acest soiu s’a probat de multe oii. Unfi bor- 

canO 50 cr., cu trimiterea francată, 75 or.
MirfTotjllQ W. Bullrich. Un medicament de oasă esoelent, 

llilî) contra tuturor urmărilor digestiunei strioate, pre
cum: durere de oap, amețelă, cârcei la stomach, aorelă în 

gât suferințe hsemoridale, constipațiune eto. Un pachet 1 fl.
Mîn Dnitfi medicament exce e .t contra durerei de cap, de măsele, reuma- 
Jjlld 1 Uud tism etc.

Afară de preparatele aci amintite se mai află tote specialitățile far
maceutice indigene și streine, anunțate prin tote diarele austro-ungare și la cas, 
oând unele din aceste specii nu s’ar afla in deposit se vor procura la cerere 
prompt și ieftin

Trimiterile prin poștă se efectuâză iute, decă se trimite prețul înainte, 
comande mai mari și ou rambursă a prețului.

I. Is SMISOFKRj
farmaeia „zum goldenen !Reiciisapfel“ WIEN, I., Singea-strasse Nr. 15.

r

I.

i®

Franco se efectubză aoeleoomande numai decă se trimite mai nainte și resp. porto poștal, în cașul acesta spesele sunt cu mult mai ieftine, decât la trimiteri cu rambursă.
£11 veritabile sunt « se privi numai acele pilule a căror instrucțiune este prov&dută cu iscălitura I. FSIiKlIOI'LB, și cari portă pe ca

pacul fiă-cărei cutii tot aceeași iscălitură in eolore roșia.
Sus amintitele specialități se află și în Budapesta la farmacistul L von Torok, Konigsgasse 12. 830,5-12.

Tipografia, A. Mureșianu, Brașov.


