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Trimese.—Mantia or ipte nn sa 
retrimet,

INSERATE se primesc la Adml- 
nlatrațlune In Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri de an un oluri: 

în Viena: Jf. Lukes, Heinrich 
Schatek, Rudolf Aiosse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppeitk, J. 
Bantubcr, în Budapesta: 1. V. 
Goldbergerff, Eckstein Bcmaî: în 
Bucurescî: Havas, Sua-
cnraale de Eoumanie; în Ham
burg; Karoiyi & Liebmann.

Prețul Inaerțlunllor: o aeriă 
garmond pe o colină 8 or. și 

i BOcr. timbru pentru o publi
care. Publican mai dese după 
tarifă și învoială.

Reolame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. seu 80 bani.

„Gazeta" iese în îâ-care di.
Abonamente țenun Austro-Unearia: 
Pe un an 12 fi., pe șese xunl 

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

Pentm România st străinătate:
Pe un an 40 franci, pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Be prenumără la tâto oficieie 
poștale din întru și din atară 

și la dd. Qoieotori- 

ligamentul neutru Brasor 
administrați unea, piața mare, 
Tfirgul Inului Nr. 30 etagin 
I.: pe un an 10 fi., pe săse 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 11., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 5 cr. v. a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte-_____
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Necazuri dualistice.

încă nici nu s’au inițiat tra
tările pentru reînoirea pactului finan
ciar și economic între Austria, și 
Ungaria și etă că partidele austri
aco au și început se ia posițiă față 
cu aceste tratări prin enunciațiunî 
în parlament.

Este ceva nepomenit, ca în Aus
tria se se ridice atât de hotărît 
vocea partidelor pentru schimbarea 
condițiunilor pactului. De treiori a 
fost încheiat pănă acum acest pact 
dualist și tot-deuna tratările au mers 
forte neted, fără să fi întimpinat 
vre-o dificultate mai însemnată. Cel 
mult cei ce nu erau învoițî cu tote 
se resignau cjicend, că este un malum 
necessarium, că interesul de mare pu
tere al monarchiei pretinde se se 
sususțină stipulațiunile cu Ungaria 
pe basa. dela 1867.

Acum de odată, în nisce mo
mente, când preponderanța politică 
a Ungariei în monarchiă pare a fi 
atins zenitul ei, se severșesce o sur- 
prinejetbre schimbare a sceneriei și 
un vent tare începe se sufle în con
tra politicei urmate pănă acuma în 
cestiunea raporturilor cu Ungaria.

Deși în fruntea acestei nouă 
mișcări pare a se afla partida anti
semită, ai căreia, corifei declară pe 
față resboiu Ungariei, ea are în fond 
rădăcini mult mai întinse și mai 
afunde în nemulțumirea, ce esistă în 
tote țările și la tote popărele Aus
triei, afară păte numai de Poloni, 
cu rolul preponderant, ce-1 jăcă he
gemonii maghiari în viăța dualistică 
a monarchiei. Interesele politice, nu 
mai puțin ca interesele financiare și 
economice ale Austriei, văcjendu-se 
mereu amenințate din partea ungară, 
au dat nascere aversiunei generale, 
ce domnesce acolo în contra pac
tului. De ce se le suportăm noi tăte, 
câte voesc se ni-le impună vecinii 
noștri, de ce se nu aducem și noi 
odată la valore interesele nostre?

Acesta, este refrenul, ce predomină 
discusiunea în tote cercurile politice 
austriaco și nu numai în sînul anti- 
semiților.

Dovadă este și împrejurarea, că 
un corifeu al partidei liberale ger
mane și altul din sînul marilor pro
prietari boemi s’au aflat îndemnați a 
declara, că partisanii lor doresc ca Un
garia sefiăținută a contribui o sumă 
mai mare, decât 3O°/0 pentru cheltue- 
lile comune ale monarchiei

Decă Dr. Lueger a atribuit me
ritul acestei pretensiuni agitației sale, 
este o cestiune de aprețiare a lui; 
în adevăr însă, postulatul de-a se 
încheia pactul în condițiuni mai fa
vorabile pentru Austria este gene
ral și temerea esprimată de foile 
guvernului unguresc, că prin discu- 
siunile parlamentare de felul celei 
amintite se pot numai aprinde pasiu
nile în sînul poporațiunei, sunt forte 
fundate. Lueger cu soții săi țintesc 
tocmai aici și astfel agitațiunea lor, 
având un teren fărte priincios, e în 
adevăr periculăsă pactului.

Tactica reservată, ce o observă 
de-ocamdată Ungurii în fața amin
titei aparițiuni, e dictată de consi- 
derațiuni de precauțiune, căci cu 
cât cei de dincolo de Laita vor pre
tinde mai mult urcarea cvotei pen
tru Ungaria, cu atât acâsta trebue 
să persiste la susținerea statului 
quo, care eschide o schimbare a 
cvotei.

Insă acestă tactică, deși fărte 
sănătăsă, nu va ajuta nimic, decă 
Austria ar face încercarea seriăsă, 
de-a pretinde și ea la rândul său 
concesiuni. Totul atârnă der dela 
acțiunea parlamentului și a guver
nului austriac.

Decă contelui Badeni nu-i va 
succede a paralisa oposițiunea din 
cameră prin concesiuni politice, ce-ar 
iace diferitelor partide, se pote ușor 
ca viitorea reînoire a pactului să fiă 
cu totul compromisă.

CRONICA POLITICĂ.
— 8 (20) Decemvre.

piarelor din Budapesta li-se depeșâză. 
oă în ședința representanților comunității 
bisericesc! din Fiume vice-primarul Dr. 
Nicolo Gelletich a făcut propunerea, ca 
comunitatea bisericâscă s& se rupă din die- 
cesa Zengg și să se incorporeze la o die- 
oesă maghiară. Propunerea a fost primită, 
și petițiunea s’a și trimis la minister.

*
piarul „Braniku din Neoplanta aduce 

soirea, că în sinodul episcopal sârbesc ți
nută la 15 o., în urma unui compromis în
tre guvernul ungar și prelații serbesol, a 
fost ales ca episcop în Buda protopresbi- 
terul aotual din Buda, Eremia Maghiarevicl. 
Scaunul episcopal din Verșet a rămas și 
de astă-dată încă ne-ocupat.

*
Privitor la evenimentele din Turcia 

soirile mai nouă sosite din Oonstantinopol 
spun următo"ele : In Hanrau s’au întâm
plat în timpul din urmă mai multe cioc
niri între Beduini și DrușI, cu cari ooa- 
siunl din ambele părți au fost mulțl omo- 
rîțl și mulți răniți. In Creta încă au înce
put turburărl provocate de un comitet re
voluționar. Cu tâte acestea însă Porții îi 
succede a liniști tot mai mult spriritele, și 
mai ales se cji°e> că operațiunile armatei 
regulate sunt împreunate cu suoces.

*
Intre Anglia și Statele unite nord-a- 

mericane e pe cale de a-se isca un con
flict acut. Președintele republioei nord-a- 
mericane Cleveland a adresat adecă con
gresului un mesagiu, în care el protesteză 
contra manoperei angliei de-a ocupa un 
teritor aparținător republicai Venezuela, 
prin ceea-ce s’ar ataca interesele Statelor 
unite. După-ce Anglia a respins un arbi
tral internațional, președintele Cleveland 
propune acum oongresului să esmită pe 
spesele proprii o comisiune, care să cerce
teze lucrul și să raporteze apoi asupra ce
lor ce va constata. Mesagiul lui Cleveland 
a fost primit în ambele camere ale oon
gresului nord-american ou vii aprobări, și 
s’a predat comisiunei pentru afaoerl es- 

terne. Aprope întrâga pressă amerioană 
deolară, că mesagiul lui Clevelaud este 
și va fi sprijinit de întrâgă națiunea. Ali
anța națională irlandâză a publicat din 
aoest incident un manifest, în oare ea o- 
feră Statelor Unite 100.000 de soldați în 
cașul unui resbel cu Anglia. Depeșele sosite 
în urmă din Waschington anunță, oă s’a 
primit unanim în camera representanților 
proiectul de lege, prin care Cleveland este 
împuternicit a numi o oomisiune, care se 
constate granița teritorială a Venezuelei, 
și se acorde suma de 100.000 dolari pen
tru purtarea speselor comisiunei.

0 nouă superare a Maghiarilor.

Se soie, că studenții croațl dela uni
versitatea din Viena au trimis fraților lor 
dela Universitatea din Zagrabia, când aceș
tia arserâ stegul maghiar înaintea statuei 
lui lellacicl, o declarațiune, în care aoeia 
aprdbă faptul patriotic, cum cjic ei, al stu
denților ain Agram și enunciă, că între 
orl-ce împrejurări sunt și vor fi solidari 
cu ei.

In urma acesta guvernul provincial 
croat s’a îndreptat cătră consiliul universi
tății dia Viena cu provocarea, ca aoesta să 
intenteze cercetare disciplinară strictă con
tra studenților, oarl au publicat declara- 
țiunea amintita mai sus, și să-i osândâscă 
tot-odată la pedepse grele.

Consiliul universității din Viena a 
răspuns însă la acestă provocare cu totul 
alftfel, decât cum așteptaseră Croații gu
vernamentali, și frații lor Maghiari. Profe
sorii vienesl au aflat provocarea ohiar și 
ofensătore, despre care fapt guvernul croat 
a fost incunosciințat printr’o epistolă forte 
vehementă, scrisă de un membru al cole
giului profesoral universitar din Viena.

In urmă a sosit în Agram și răspun
sul ofioios al consiliului universitar din 
Viena, în care răspuns se spune hotărît, 
că consiliul universitar nu pote satisface 
ordinului primit' chiar și din acel motiv, 
că pretinsa agitare contra națiunei ma
ghiare, după legile austriaoe nici nu este 
faptă punibilă, deci nu se pote intenta nici
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Delia.
(Din amintirile unui marinar.)

(Urmare).

Ajuns de pe corabie pe uscat, cea 
dintâi grije ml-a fost, natural, să-mi schimb 
hainele, ca deși bolnav să gust din nou 
plăcerea de a asista la teatru, plăcere, de 
care de mult am fost lipsit. In văioărărl 
și sorîșnirl de dinți îmi terminai toaleta 
afară de roc, pe care nu mi-1 mai puteam 
singur îmbrăca. Astfel eșii în cămașe din 
odaia mea pe coridor, spre a căuta ajutor 
la domna casei său la vr’una din amabi
lele sale fiice; atunci mă întâmpina o tî
nără oopilă de șepte-spre-<jeoe — opt-spre- 
cjece ani, necunoscută mie.

Mi-se pare că văd încă și acum 
plăcuta-i figură stând înaintea mea! Ea avea 
o fală fragedă și tînără cu acei ochi căprii 
minunați și nesfîrșit de profunzi, cum 
poți vede în Irlanda des, în alte părți 
însă atât de rar, o gură de o formă fru- 
mosă, espresivă, cu nisce dinți admirabili, 
obraji înfloritori, încadrați de șuvițe de 

păr castaniu, cari erau prinse c’o pantlică 
simplă. Statura sveltă dâr puternică era 
învăluită într’o haină de lână, de o simpli
tate sărăcăoiâsă.

— „CăutațI pe domna Williams? 
Densa momentan nu e aid, pot însă face 
eu ceva peutru D-vostră ? Sunt nepota 
dâmnei Williams, Delia Moore“.

Cât de binefăcător răsuna la ureche 
vocea ei tînără și argintie, cât de compă
timitor îmi pnviau oohii ei în față — în- 
trega mea sfială, devenită între prietenii 
mei proverbială, dispăru, și surîcjend, ca și 
câud ași sta înaintea unei vechi prietine, 
răspunsei:

— „Ei, d-șoră Delia, dâcă d-vostră 
voiți să fiți atât de amabilă, vă rog a 
ajuta unui sărman schilav spre a-șl lua 
rocul; am anume un umăr forte bolnav și 
înțepenit, și pe lângă cea mai mare bună
voință nu pot să-l îmbrac singur.

— „Cuplăoere domnule !“ Șicu o des- 
teritate atât de gingașă, ca și când ar fi 
fost ani dearândul soră de caritate, îmi 
ajuta Delia să-mi iau rocul, apoi amândoi 
devenirăm forte perplexl, cu atât mai mult 

cu cât tocmai când îmi căutam, țipând de 
durere, mâneca și făcu-i o comică față 
amărîtă — apăru dâmna Williams, care nu 
să putu reținea de a nu rîde din inimă 
asupra situației.

Pote să vă pară demn de credut sâu 
nu, — eu vă spun, că în acea sâră m’am 
lăsat îndupleoat a nu merge la teatru, deși 
’ml propusesem acâsta deja în Caloutta. 
Delia era anume de părere, oă aerul rece 
de nâpte n’ar fi nicl-decum suportabil pen
tru brațul meu, er eu aflai imediat în
țelept aoest sfat și rămăsei acasă. E inte
resant, că sera îmi trecu forte plăcut, bând 
ceiu și conversând liniștit lângă melanco
licul cămin ; fui silit, să povestesc mult din 
India și dărui apoi copilei câteva mici lu
cruri indice, pe cari le adusesem cu mine. 
Delia primi — îmi aduc bine aminte — 
un mic evantaliu și câteva’chipuri chineze 
pe hărtiă fină.

Ce bucuriă mare simți iubita oopilă 
din causa micelor obiecte fără de preț; 
cum mă ruga să-i istorisesc, de unde pro
vin tote aceste, ce represântă ohipurile; și 
cât de liniștit șî serios mă asculta ea cu o 
atențiune înoordată, ca și când n’ar vorbi 

un biet tinăr neespert, oi un om erudit, 
care a călătorit mult!

Când sosi timpul somnului, Delia îm
pacheta cu grije micile daruri, îmi întinse 
apoi mâna și se retrase ou verișorele ei. 
Domna Williams și eu mai râmaserăm con
versând lângă cămin — era tocmai așa o 
nâpte de ârnă viforâsă, oa astăcjl — și sci- 
ricil dela densa, cum credeam eu, îu mod 
fc te dibaciu și fin, despre Delia. Atunol 
aucjii tâte câte vi le-am spus mai ’nainte.

Sărmană mititică! Acuma sciam, de 
ce erau mânile ei atât de roșii și de cre- 
pate de frig!

De unde să-și fi și luat mănuși oăl- 
durose ? Aoele costau mulțl bani, patru 
pănă ’n cinci șilinge, și cu aceștia ea tre
buia să-i oâsă frățiorului ei celui mai mic, 
sălbaticului cap buclat Patrick, ciorapi căl- 
duroșl, cari ii prindeau bine.

Eu îmi propusei imediat a-i cumpăra 
Deliei o mulțime de lucruri folositâre — 
în cjiua următore însă îmi lipsi ouragiul 
de-aml îndeplini propunerea, de-orece mă 
temeam de un refus, și așa ceva n’am su
ferit niol-odată.
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o cercetare contra studenților croațl dela 
universitatea din Viena.

Ou atâta încă n’a fost destul. Consi
liul universitar din Viena din contră a 
hotărît încă, să-i primescă pe studenții 
croațl eliminați dela universitatea din 
Agram la universitatea din Viena, chiar și 
fără absolutorii. Afară de acâsta un profe
sor dela facultatea juridică din Viena, cu 
numele: Dr. Bernatzik cu ooasiunea unei 
prelegeri mai recente s’a esprimat în pu
blic, că Croații cu ocasiunea incidentului din 
Octomvre au avut tot dreptul...

Faptul acesta a produs un vifor fdrte 
mare între Maghiari, țiiarele maghiare spu
megă de mâniă în urma aoestui răspuns 
al profesorilor vienesl, și acum «Șio și afirmă, 
că atât profesorii, cât și ascultătorii dela 
universitatea din Viena înotă în aceleași 
ape cu ultraiștii croațl și iau posițiă fă
țișă contra Ungariei. Se plâng mai departe 
jurnalele dudapestane asupra faptului, că 
Maghiarii din cp în di pierd tot mai mult 
terenul în Croația; mai departe, că Viena 
este cuibul agitărilor contra Maghiarilor, din 
care cuib, după cum cpoe „Magyar oi-szăg*, 
„Banul suge puteri pentru politica sa duș
mană (??) Maghiarilor !“ Iată care este 
supărarea cea mai nouă a compatrioților 
Maghiari.

Preludiu la tratările pentru pact.
(Dm camera austriacă).

Cu privire la ședința sgomotdsă 
a Camerei austriace din 17 1. c. des
pre care am făcut amintire, aducem 
ac|î următorele amănunte:

S’a disoutat capitlul budgetar „asu
pra contribuirilor pentru afacerile co
mune".

Lueger dice, că pactul cu Ungaria este 
ca contractul dintre leu și măgar, la care 
Austria nu jocă nici decum roiul leului, ci 
al măgarului.

Președintele Chlumeclty: Rog, să nu 
înfățișați rolul Austriei într’un mod atât de 
Injurios. Asta trece peste măsura cu- 
viințn.

Lueger se provocă la modul oum se 
vorbesoe în Ungaria despre Austria.

Președintele observă, că aici e vorba 
de cuvinte injuriose față cu Austria, nu 
față cu Ungaria. Ii este indiferent cum se 
procede în Ungaria, densul însă, nu va 
admite injurii nici în contra Ungariei.

Lueger oontinuând dice, oă paotul s’a 
încheiat numai îu interesul Ungariei. Aus
tria a plătit Ungariei mai multă despăgu
bire de răsboiu, decât Franeia Germaniei. 
Miniștrii nu voesc să se strice cu Ungaria, 
căci este soiut, că ei n’au altă problemă, 
deoât de-a încheia pactul în orl-ce condi- 
țiunl. Contele Badeni a cps> că partidele 
estreme sgudue dinoone și dinoolo la te
meliile statului. Ast fel pune pe AntisemițI 

îu aoeea-șl liniă cu partida lui Kossuth. 
Acesta este o suspițiorare a Antisemiților 
față ou Tronul, căol sunt înfățișați ca o 
partidă revoluționară și trădătore.

Președ. Trebue să ohiăm la ordine pe 
vorbitor. Nu pot să admit, ca cine-va să 
ofenseze pe ministrul-președinte. (Reprobări 
la AntisemițI. Sohlesinger: Suntem patrioțl, 
și aceia sunt trădători).

Lueger amintesce o vorbire a lui 
Kossuth, în care a înfățișat Austria ca pe 
o babă bătrână și a vorbit de „mâni obo
site de sugrumător", sub oare a înțeles pe 
Austria, seu mai bine d>s pe altă personă. 
0 gazetă ilustrată ungurescă a adus o ilu- 
strațiuue, pe care Majestatea Sa era înfă
țișat ca Christ răstignit, căruia Fejervâry 
îi înfige lancea în cdstă, pe când în fond 
miniștrii uugurescl să jocă în jurul manta
lei regale, a coronei și a sceptrului, pre
cum odinidră soldații romani aruncau sorți 
pentru hainele Mântuitorului. (Audiții Au
riți 1 La AntisemițI). Vorbitorul înoheiă pi
când, că nimic nu-1 va spăria de-aș oon- 
tinua agitația, pănă când va fi în oorpul 
său o sehînteiă de putere fisioă și spirituală. 
Arată, că nici o partidă din parlamentul 
austriao, afară de Poloni, cari sunt uniți eu 
Ungurii în ura contra Rusiei, nu este pen
tru pactul cu Ungaria.. Cehii tineri nu pot 
vota pentru el, pentru-oă connaționalii lor 
Croații, Slovacii, și Românii sunt asu
priți în Ungaria, și pentru-că interesele ma
teriale ale Cehilor sunt mult păgubite de 
Ungaria. Marii proprietari și conservativii nu 
pot vota pentru pact, de ore-ce în Ungaria 
religia catolică este în mod neauzit apă
sată și aservită.

Der nici Germanii nu pot vota pen
tru el, fiind că Ungurii le-au luat națio
nalitatea. Tote șcblele germane sunt în
chise, și deja copii de trei ani se trimit în 
KișdedOvurI ungurescl. Sașii germani în 
Transilvania sunt desnaționalisațl într’un 
mod oum nu s’ar pute în alt stat. Der 
nici deputății vienesl nu pot vota pentru 
pact, deore-ce Viena a fost, cel mai rău 
păgubită prin el, ba chiar deoapitalisată. 
Pănă oând der va mai curge sânge în vi
nele mele, voiu lucra și voiu agita contra 
Ungariei. (Aplause sgomotâse la Anti
semițI).

Dep. Suess cjice, că deoă nu s’ar înoi 
pactul, aoesta ar fi periculos pentru Aus
tria. Ungaria ar fi lovită mortal perden- 
du-șl piața pentru vinderea productelor 
sale agrare; numai străinătatea ar profita 
de aici. Dâr este și el de părere, că cvota 
de pănă acuma 70: 30 trebue schimbată, 
căci nu mai are basă.

Ministrul-președinte Badeni, apărân- 
du-se în contra învinuirilor, dice, că sco
pul, ce-1 urmăresc Antisemiții este altul 
decât se afirmă. Dăcă se atacă dualismul, 
nu se servesce interesului statu'ui, oi se 
servesc soopurl de partid și agitațiuni se

cundare. Asemeni mijloce sunt păgubitâre 
pentru viitorele tratări ou Ungaria. (Aplause) 

Dep. contele Pălffy aprobă tonul li
niștit și obiectiv al lui Suess. Declară în 
numele clubului său, că va stărui în orl-ce 
cas pentru schimbarea cvotei și pentru o 
schimbare a raporturilor comerciale cu Un
garia. Austria a fost întrecută în privința 
economică de Ungaria și de aceea noi oa 
mai slabi economicesce, trebue să stăruim 
pentru o drâptă și echitabilă solnțiune a 
paotului. Der eu cred, că nu e coreot, oa 
să considerăm națiunea maghiară ca ini
mică, pentru-că nu este pe deplin con
vinsă, că raporturile nostre cer o îmbună
tățire. Eu sciu, că națiunea maghiară este 
prea cavelerăscă, prea dreptă și prea în- 
țeleptă deoât oa să nu recunoscă acesta. 
(Voci din partea Cehilor tineri: Dreptă 
față cu Slavii? Dep, Sokol-. Cum pbte fi 
vorba la Unguri de dreptate? Dr. Vasaty: 
Acolo nu domnesce dreptatea ! Dep. Purg- 
hart: Stări asiatice!)

Dr. Lueger salută ou bucuriă decla
rarea contelui Palffy, oă partisanii săi do
resc sohimbarea cuotei și a rapârtelor eco
nomice. Acâsta, dice, este un succes al agi- 
tațiunei mele.

Aplause la antisemițl. Reprobări în 
stânga. Voci: îngâmfare. Dep. Gessmann 
strigând tare: D-Vostră suuteți......  Mare
sgotnot. Președintele cere să nu strige de
putății și îi ohiamă la ordine. Gessmann 
strigă, că președintele se pârtă ca un po- 
lițaiu. Lueger: Eu sunt cel dintâiu, care am 
cutezat să vorbesc aici despre guvernul 
unguresc și despre rapbrtele ou Ungaria. 
Dr. Menger-. Noi am făcut’o deja înainte cu 
30 de ani. Dr. Lueger-. Dâoă ar merge după 
D-vdstră ați primi și o cuotă de 75:25 și 
peste aoâsta ați lăsa se vă mai tragă pe 
deasupra încă 25! — Strigări sgomotâse de 
indignare, Președintele chiamă la ordine 
pe Lueger. In învălmășală se aud strigări 
contra presidentului, de polițaiu, sergent 
provocator!

Dr. Lueger (după o pausă mai luugă) 
dice: fiți mai liniștiți. Cred, că suntem 
toți prea iritați. N’am voit să vatăm pe 
nimeni. (Reprobări și rîsete în stânga). 
Contele Palffy a afirmat, că Maghiarii au 
fost tot-dăuna cavalerescl, eu n’am nimic 
în contra națiunei maghiare, dâr Maghia
rul liber a dispărut, el este tot așa supri
mat, cum sunt suprimate naționalitățile sub 
șovinismul maghiar. Puțin a mai rămas din 
nobilimea oreștină. maghiară; așa numită 
„Gentry a dispărut, și națiunea cavalerescă 
maghiară o representâză acuma la putere 
numai Maghiarii cei cu timbru de 50 cr. 
Procederea Maghiarilor și a guvernului un
guresc nu este de loo cavalerâscă. Cetiți 
numai oe s’a petrecut la alegerea din 
Stomfa, cetiți ce se întâmplă cu copiii Slo
vaci (Aplause pe băncile Cehilor tineri.) 
Și cum sufer Românii! Cetiți oe se întâm
plă în Croația, cum se tractâză Serbii și 
ce se face cu Sașii în Transilvania. De-o 
tractare oavaleresoă de sigur nu se pâte 

vorbi. In Ungaria domnesce terorismul, 
forța, brutalitatea, oum n’ar mai trebui să 
fiă tolerate în Europa.

Dep. Scheicher: Stăpânire de Mongoli’.
Dr. Lueger polemisâză apoi cu minis- 

tru-președinte și cu prof. Suess, din stângă, 
căruia îi fiice, că el Lueger îl va dovedi 
prin agitația sa, că valoreză mai mult de 
oât întrega stângă; va dovedi, că are te
ren în popor și va lupta Ynai departe.

Noi nu suntem în contra paotului, — 
înoheiă vorbitorul, — oi numai în contra 
unui pact nedrept, și un ast-fel de pact se 
plănuesoe aetăfil aici. Noi suntem pentr’un 
pact drept, și dâoă nu se pote dobândi un 
ast-fel de paot, suntem pentru uniunea per
sonală și pentru lupta economică. Tot-dâuna 
Austria a cedat, tot-deuna ea a fost cea 
păoălită, cea înșelată; acâsta nu mai pote 
fi așa. Austria trebue să devină eră-șl li
beră spre a-șl putea ou ondre susținea po- 
siția în concertul statelor. (Aplause lungi 
la antisemițl).

Raportorul Dr. Russ fiice, că nu este 
permis amestecul în afacerile interiore ale 
Ungariei, și îșl esprimă speranța, că în mo
mentul paotului se va lua în considerare 
interesul comun al tuturor popârelor și se 
vor delătura interesele de partid.

Cu acesta s’a încheiat discuția 
capitlului sus amintit.

SsCBiASăLE DiLEi.
— 8 (20) Decemvre.

Congregația comitatului Brașov. Atra
gem din nou atențiunea membrilor români, 
că congregația oomitatului Brașov se va 
întruni mâne, Sâmbătă, în 21 1. c. la 9 
6re în ședință estra-ordinară, căreia îi va 
premerge alegerea de funcționari adminis
trativi.

— o—
Post de medic. Ni-se serie: In comuna 

Chitighaz (Kâtegyhâza), oom. Bichiș, pos
tul de medio comunal a devenit vacant. 
Comuna are 4000 de loouitorl, dintre cari 
aprâpe 3000 sunt Români, și restul Ma
ghiari. Salar anual dela comună 500 fl. er 
pracsa îi pâte aduce un venit sigur de 
600—800 fl. Afară de asta, ca și foștii me
dici, așa și viitorul medic pote conta dela 
cout. Almâesy din loc pe fiă-care an la o 
plată fixă de 300 fl., dela un domeniu de 
al arohiducelui Iosif în depărtare de 1 6ră, 
200 fl., — er dela căile ferate de stat 
300 fl., pentru-ce în schimb medicul e în
datorat a cerceta bolnavii de pe teritoriul 
domenielor și dela oăile ferate de stat. 
Ast-fel venitul anual se evaluâză cam la 
2000 fl. Dorința nâstră ar fi ca să ne ale
gem un medio român. Doritorii au a-șl 
înainta, pănă la 3 Ianuarie n. 1896, cere
rile provăfiute ou tâte dooumentele de lipsă 
la fisolgăbirăul cercului Kovâr Lâszlo în 
Giula (oom. Bâkâs). Alegerea se va face

Din prioina umărului meu înțepenit, 
trebuii să rămâiu în Liverpool mai mult, 
decât cugetasem, de-oreoe eram ou desă
vârșire incapabil de orl-oe muncă pe nae. 
Astfel petreoui în cercul familiei Williams 
câte-va săptămâni, în deoursul oărorac mă 
simții atât de bine, ca și oând ași fi fost 
aoasă. Cele mai plăcute erau serile. Ședeam 
în jurul căminului și oonversam ; noi tinerii 
glumiam și ne deleotam, oum face omul, 
oând e aprope de 20 ani, pe lângă aceea 
vioiu și nevinovat și neinfectat de biasarea 
modernă. Omenii oasei începură să taohi- 
neze pe Delia ou mine, ceea ce de fapt 
nu-mi prea plăcea, de-oreoe și în aoâstă 
privință urmam datorințele unui bărbat fârte 
serios, și nu mi-ar fi convenit absolut de 
loo, decă iubita copilă și-ar fi plăsmuit — 
oum obiclnueso a face atât de adeseori și 
atât de ușor ființele tinere și sărmane — 
gânduri și speranțe, oarl sigur, că nu s’ar 
fi putut împlini niol-odată. Cum s’ar fi și 
putut acâsta? Eu abia ajunsesem să fiu 
oficer, mă nisuiam după demnitatea de că
pitan, și înainte de a-o ajunge acâsta, îmi 
era imposibil a mă cugeta la întemeierea 
unei familii proprii; pănă atunci însă mai erau 
ațâți ani, înoât în deoursul lor Delia putea 

fi de mult soția fericită a altuia și mamă a 
mai multor copii. De aceea eu niol nu lă
sam să prindă rădăcini în mintea mea ast
fel de gânduri, ori oât de mult simpatisam 
cu drăgălașa copilă. Respingeam tote ta- 
chinările în mod binevoitor, dâr resolut, 
folosindu-mă de siuoeritatea cam dură, pro
pria marinarilor. Delia însă nu făcea așa; 
ci inima ei caldă irlandeză — puteți ride 
de acâsta oât veți voî oopilelor — înoe- 
puse să bată pentru unchiul vostru Gheor- 
ghe, care atunol era firesce înoă tinăr și 
fercheș.

Kata Williams, o fetiță cuminte și se- 
riosă, mă înțelegea forte bine și să msuia 
într’un mod leal să suprime în verișora sa 
gândurile de dragoste oe înoolțiau, — fără 
sucoes însă, cum văfiui mai târfiiu. Dâmna 
Williams din oontră se părea, oă ne con
sideră, pe Delia și pe mine, oa pe-o vii- 
tore părechiă și făcea adesea alusiunl de 
felul acesta. Așa odată, câteva fiile înaintea 
plecării mele, dise densa oătră Delia;

— „Ei, mitițioo, înoă câțl-va ani și 
apoi te vom vedea, dâoă va voi D-fiău, ca 
domna SteuermaDn!

— „Mamă", fiise Kata, în vreme ce 
mie într’adevăr îmi era grea inima, „ce te 

intereseză, să inspiri așa ceva copilei ? Ea 
e încă mult prea tiDără, n’ar trebui înoă 
timp îndelungat să se cugete ia astfel de 
luorurl!“

— „Dâr de ce nu?" întreba atunol 
Delia cu voce dulce și duiâsă, fixându-mă 
lung și liniștit ou o privire profundă.

Era cea din urmă seră, pe oare aveam 
s’o petrecem în societatea Deliei, care — 
fără a-i fi răspuns și eu iubirei sale — îmi 
devenise atât de dragă ; și când ne dori
răm nopte bună și eu îi strînseiu mâna, 
într’adevăr n’aș fi cugetat, că văd pentru 
ultima oră în acâstă viâță înaintea mea 
drăgălașa și iubita ei față. Și totuși așa 
s’a întâmplat.

In fiiua următore primii porunca, oa 
să mă îmbarohez ca al doilea cârmaoiu pe 
oorabia americană „Tuscarora", oare avea 
să mârgă cu un balast de nisip la New- 
York. Deși înoă departe de a fi restabilit 
pe deplin, nu voii să scap ocasiunea bine
venită și mă îmbaroai imediat, cu inten- 
țiunea de-a face desâră visita de adio la 
familia Williams; de fapt însă nu ajunseiu 
să-mi îndeplinesc acestă intenținne, de-oreoe 
avuiă — de sine se înțelege — forte mult 
de lucru pe nae spre a tace pregătirile de 

lipsă, și în diminâța următdre naea pleca 
pe mare. Eu putui deci numai prin fratele 
domnei Williams trimite salutările mele da
melor casei și Deliei și părăsii Liverpool-ul, 
spre a merge spre New-York.

Der vai! oe mai oălătoriă a fost acâsta, 
dragile mele. „Tuscarora" era o corabiă 
mică și frumușică, dâr niol-deoum nouă; 
mulțămită mărfurilor rele, pe cari le pur
tase în ultimii ani, și mișeliei oăpitanulni ei, 
— un blăstămat atât de perfeot, ca și care 
nu se mai pomenise pe vr’o naiă — totul era 
neglijat po bord; nu să afla nici măcar o 
vântrelă bună, ba niol funii de reservă, âr 
oatargurile și scândurile oorăbiei erau pu
trede.

Și cu aoâstă naie oa vai de lume ne 
pregătiam să străbatem în miefi. de ernă 
oceanul atlantic, patria celor mai teribile 
furtuni! Der deocamdată nici n’am ajuns 
departe. Abia ora oătră amâfil, oând începu 
a bate vântul, și înainte de a se fi înoptat 
pe deplin, isbuoni o furtună înfiorătâre. 
Valurile mării furibundau și să ridicau la 
înălțimi de munți, âr pe lângă aoeea mai 
cădea din greu și zăpadă, așa înoât de pe 
aooperiș abia mai puteai distinge vârful ca
targului. Când trosnia aid, când scârțâia 
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în 4 Ianuarie n. 1896 la 10 ore a. m. Spre 
orientarea alegătorilor români ar fi de do
rit, ca de-odată cu insinuarea petițiilor me
dicii români să aviseze pe unul dintre preo- 1 
ții locali: yasiliu Beleș său Iosif loan 
Ardelean. — Sentinela.

— o—
Jertfa testimoniului de maturitate 

fals. Am fost făcut amintire cHl®!® trecute 
■despre afacerea falsificărei atestatelor de 
maturitate din Vaț, cari atestate s’au vân
dut apoi prin Budapesta. Unul dintre ti
nerii provăcjuțl cu ast-fel de atestate a fost 
și fiiul unui direotor de mâră din Buda
pesta, care chiar în anul acesta a intrat la 
milițiă pentru de ași face anul de voluntar. 
In urma desooperirei falsificărilor, tînărul 
voluntar a fost chiămat înaintea judecăto
riei militare, care l’a osândit la pierderea 
dreptului de voluntar și la serviciu activ 
de trei ani.

—o—
Prelegere publică. Din Budapesta ni

se scrie: Obicinuitele prelegeri, ce se țin 
în cercul tinerimei universitare române de 
aici și cari din motive seriăse au fost în
trerupte de câtva timp, aoum și-au reluat 
cursul. Sâmbătă în 2 (14) a ținut o inte
resantă disertațiune d-1 Ioan Dolean, stud, 
în drept, despre „Lupta națională. Parti
dul național. Tinerimea“. Suceesa prele
gere a fost urmată de-o discuțiă viuă și 
instructivă, lăsând pe toți tinerii partici
pant mulțămițî.

—o—•
Corăbiile lui Trajan. Din Roma se 

depeșeză, că în lacul Nemi s’au descoperit 
în timpul din urmă rămășițele acelor co
răbii, pe cari le-a construit împăratul Trajan 
înainte cu 1800 de ani și pe cari le folo- 
sia la escursiunl. Năile aoestea au fost 
forte pompose. Guvernul italian a dispus 
să se faoă sorutări amănunțite, și până 
acum deja o naiă întregă a putut fi scâsă 
din lao.

— o—
Patru noi născuți într’un an. In Alba 

regală s’a întâmplat lucrul ne mai pomenit, 
că o părechiă tînără a fost dăruită într’un 
an cu 4 copiii. La începutul anului c. adecă 
soția unui meseriaș a născut două fetițe 
gemene ; aoum în Deoemvre însă a născut 
doi băețl gemeni. Deol toți patru copiii 
sunt născuțl în unul și același an.

—o—
Călindarul Plugarului pe an. 1896, 

redaotat de d-1 I. Georgescu, se pote căpăta 
dela Tipografia „A. Mureșianuu din Brașov 
■cu prețul de 25 cr., (trimis cu posta 30 cr.) 
Dela 10 esemplare comandate de-odată, 
unul se dă rabat. E unul dintre cele mai 
'bogate și mai eftine oălindare românesc!, 
oouținând material bogat atât economic, 
■cât și literar, forte variat și ins
tructiv și de petrecere. E întocmit anume 
pentru trebuințele plugarilor, cari în acest 

■colo, de-ârece scândurile putrede pârăiau, 
Ar vântrelele vechi și ruinate erau isbite 
puternio de vânt; apoi mai năvăleau în co
rabia unul după altul valuri mari de apă, 
■cari luau cu sine tot, ce nu era țintuit și 
pironit pe copertă, și ne uda până ’n piele 
■cu tote hainele nostre muiate în oleu și 
.cișmele nâstre mari.

Dâr și cea mai fiorâsă nopte îșl are 
•dimineță sa, și astfel ea să ivi și pentru 
noi — ou mult mai frumosă decât ne-am 
așteptat s’o vedem. Deși mai vremuia și 
vântul mai urla încă, totuși sârele strălucia, 
.și noi puturăm vedea, oă eram nnmai câte
va milurl departe de portul dela Holyhead. 
Tuscarora devenise în oursul nopții o ruină 
ne folosirăm deci de o naiă de povară, 
care ni se oferi spre a ne duce pănă în 
portul dela Holyhead, unde apoi puturăm 

.sta liniștit spre ane drege pagubele suferite.
O havarie e de obiceiti o istoriă lungă, 

și havaria amerioană din motive comerci
ale nu se obiolnuesoe a fi mai scurtă de
cât celelalte; astfel parte pentru-că at'a- 

-oerile comeroiale nu erau înoă terminate, 
dâr parte și pentru-că furibundau furtuni 
înfricoșate, râmaserăm în sooietatea multor 
altor soți de suferințe uns-pre-cjece săptă

călindar găsesc o călăuză credinoiosă pen
tru tote trebuințele lor.

—o—
Esamen de dans. ErI s’a ținut în 

institutul d-rei Vautier un esamen de dans 
al elevelor interne, la oare au luat parte, 
pe lângă părinții elevelor și alțl Invitați 
din societate. Elevele instruite de dibaoiul 
măestru de dans d-1 Krestels, au surprins 
publicul prin diferitele jocuri frumose, ce 
le-au învățat în timp scurt numai de câ- 
te-va săptămâni. Jocurile atât de rotunde 
cât și de colonă le-au eseoutat cu mult 
tact și forte prompt. Cu deosebire am re
marcat joourile de colână Romana și Qua- 
drilul, cari au fost numai de eleve jucate 
și comandate. Cu aoest prilegiu s’a putut 
observa tot-odată ce ordine frumosă, ce 
disciplină strânsă și ce spirit bun de edu- 
oațiune domnesoe între elevele acestui in
stitut, din care sub conducerea probată a 
d-rei Vautier, au eșit în ti np de 40 de 
ani atâtea eleve ce fac numai onore so
cietății în care trăesc.

—o—
0 specialitate austriacă. Pațienților de sto

mac se recomandă prafurile veritabile ale lui Moli 
ca un me dicament deja aprobat și forte bun, 
pentru digestiune. 1 Cutie 1 fl. Se pote căpăta 
dilnic prin postă dela farmacistul A. Moli, li- 
ferant al curții imp. și r. din Viena, Tuchlauben 
9. In farmaciile din provinciă să se ceră es- 
pres preparatele lui Moli provădute cu subscrierea 
și marcă de contravenție.

Din comitate
in comitatul Clușului s’a făcut alege

rea de funcționari administrativi în 18 De- 
cemvre. înainte de a-se trece însă la ac
tul alegerei, vice-șpanul Gyarmathy Miklos 
declara, că fiiind el numit din partea gu
vernului oa intendant al „teatrului națio- 
nal“ din Clușiu, renunță de-a mai fi pus 
în oandidațiă la postul de vice-șpan. La 
asta a răspuns întâia un membru maghiar, 
er după aceea membrul român Eugen Cri- 
șianu, despre care cjice „Kolozsvâr, că „m 
numele naționalității române (??) a esprimat 
mulțumită lui Gyarmathy pentru serviciile, 
ce in tot d&una le-a făcut în mod neasemuit 
și dreptu (sio!) In considerare, că Gyarma
thy a servit 28 de ani comitatului, la pro
punerea unui membru maghiar s’a hotărît 
a ’i-se vota pensiunea întregă.

S’a trecut apoi la alegerea funcțio
narilor, cari toți au fost aleși cu unanimi
tate de voturi. Vice-șpan a fost ales con
tele Lâzâr Istvan, protonotar Bonis Istvan, 
fiscal: Ioan Petran, « președinte la sedriă: 
Horn, Bela și așa mai departe între 34 de 
funcționari administrativi, singur în pos
tul de cassar la sedriă mai aflăm un Român 
pe d-1 Andreiu Truța. Intre vre-o 8 fisol- 
găbirăi nici un Româu; între 11 solgăbi- 
răi nici un Român. Der nu face nimic, — 
„naționalitatea română“ din comitatul Clu- 
șiului soie cu tote astea să datorâscă re- 

mâni în Holyhead. Deși n’așl putea cjice, 
că acestea ar fi fost cele mai frumose cjile 
ale vieții mele, totuși ele trecură în sfîrșit, 
și sosi 4iua> îQ oare bătrâna Tuscarora fu 
din nou împinsă în mare. Veseli oa în ve
chiul cântec american de marinari „Dread- 
noghtu de Packetschiff, pe care atât de 
adesea trebuiam să vi-1 cânt când erați 
înoă oopilițe de tot mici, străbăturăm noi, 
favorisați de un aspru vânt nord-ostic, săl
batica mare irlandeză și trecurăm apoi în 
oceanul atlantic.

Tuscarora devenise o corătloră sprin
tenă și ajunserăm atât de iute la insulele 
Azore, înoât puteam spera, să întreprindem 
o călătoria fenomenal de scurtă la New- 
York, — dâoă va mai domni încă vântul 
ostio, care ne însoțise pănă acum.

Acesta însă, durere, nu să întâmpla.
Abia ajunseserăm în vestul insulelor 

Azore, când într’o frumâsă sără se porni 
din nou vijelia, și vântul de Vest, care su
fla aprope necontenit în partea nordică a 
oceanului atlantic, începu a bate din nou 
cu furiă. vântrelele corăbiei nostre.

(Va urma,) 

cunoscință celor din fruntea comitatu
lui pentru serviciile lor „neasămănat de 
drepte /“

*
In comitatul Albei de jos s’a ținut o 

adunare estra-ordinară, la care membrii 
oomitatensl au luat parte în număr neo
bicinuit de mare, din causă, cum i-se sorie 
lui „Kolozsvâr**, că de-o parte aveau să se 
sfătuescă în oausa alegerei funcționarilor, 
er de altă parte să facă „o anumită de- 
monstrațiă in contra puținilor membri valahi 
din comitat^. S’a hotărît a-se pune în can- 
didațiă pentru viitârele alegeri, ce se vor 
face în 28 Dec. n. o. aceeași funcționari, 
cari au fost și pănă acum și între cari 
găsim un singur Român, pe d-1 Stefan 
Chirila, candidat la postul de fisolgăbirău 
(pănă aoi a fost solgăbirău). — In aceeași 
aduDare s’a constituit un comitet de 30 
membri, sub presidiul fișpanului, având să 
facă pregătiri pentru banderiul milenar.

*
In comitatul Caraș-Severinului s’au 

făcut alegerile funcționarilor în 17 De
oemvre, fiind Românii bine representațl la 
adunare. Membrul Brediceanu constată, că 
alegerile de membri oomitatensl au fost 
protestate numai acolo, unde cei aleși au 
fost membri ai partidului național român. 
Despre funcționarii de pănă aoum ai co
mitatului (jise, că ei n’au fost aleși cu con
simțământul membrilor acestui partid și 
critică activitatea desfășurată de ei. Mem
brul Munteanu, adv. în Oravița, face de- 
olarațiunea, oă de6re-ce partidul național ro
mân a fost eschis din comisiunea de candidare, 
acest partid nu va lua parte la alegeri. Fiș- 
panul Jakabfîy cjise, că comisiunea de can
didare fiind o comisiune de încredere, n’a 
putut face loc în ea și vre-unuia dintre Ro
mâni. Cuvintele acestea au provocat disou- 
țiunl înflăcărate din partea d-lor Bredi
ceanu, Dobrin și P. Căloiunariu. Alegerile 
s’au făcut după sprâncena fișpanului.

Școlele comerciale din România.

D-1 Romulus Ionașcu, profesor 
la șcbla comercială de gradul I diu 
Iași, publică de curând în fiiarul 
„Evenimentul*1 un interesant studiu 
asupra școlelor comerciale din Ro
mânia în comparațiă cu cele din 
străinătate. Reproducem din acest 
studiu următdrele date:

Prin legea instrucțiunei dela 1864 s’a 
prevăzut și înființarea de șoole comerciale, 
cu scop de-a da o cultură specială viito
rilor comercianți ai României. In 1864 s’au 
înființat două școle oomerciale, una la Bu- 
ouresci și una la Iași; pe la 1877 s’a în 
ființat șcâla comercială din Craiova, apoi 
cea din Ploescl și, la 1880, șoola comer
cială din Iași.

La început cursurile acestor școle 
țineau 4 ani, pe urmă s’a mai adaus al
5- lea. După noua lege însă, care a fost 
pusă în aplicare în tomna anului școlastic 
1894 — 95, cursurile școlelor comerciale s’au 
redus dela 5 la 3 ani, declarându-se școlele 
comerciale din Bucuresol, Iași, Galați, Cra
iova și Ploescl ca școle comerciale de gra
dul I Afară de acestea, s’au mai înființat 
două școle comeroiale de gradul II în Bu- 
ourescl și Iași. Elevii șcâlelor comerciale 
de gradul I sunt recrutați dintre absol
venții școlelor primare, er elevii școlelor 
comeroiale de gradul II sunt recrutați din
tre absolvenții școlelor oomeroiale de gra
dul I și dintre absolvenții gimnasiilor in- 
feriâre olasioe său reale (absolvenții oursu- 
lui inferior dela liceu).

Școlele de gradul I corespund cu 
șoâlele oomeroiale de gradul inferior din 
Ungaria. In aceste școle învață băeții din 
prăvălii sera dela 8—10, său diminăța dela
6— 8. Numărul orelor de lecții pe săptă
mână variază între 7 și 12. In Austria și 
Germania aceste școle se numesc școle de 
ucenici (Lehrlingsschulen), în Italia școle 
tehnice său serale, 6r în Francia școle prac
tice de oomerciu (âcoles pratiques de com
merce). Școlele comerciale de gradul II 
corăspund ou șoolele secundare comeroiale 
din Ungaria (Handels Mittelschulen), cu 

Academiile comerciale din Austria (Han- 
dels-Akademien) și ou școlele superiore de 
oomeroiu din Francia. Șcâlele oomeroiale 
de gradul I sunt destinate pentru prepa
rarea personalului trebuincios în comer- 
ciul mic, er cele de gradul II pentru pre
pararea personalului necesar comerciului 
mare.

Intre greșelele principale ale actualei 
organisațiuni a șcâlelor comerciale, d-1 
Ionașou numără, cu drept cuvânt, și lăsa
rea la o parte a limbei române în șcâlele de 
gradul 11. Etă ce c)ioe d-sa:

In anul acesta am visitat tote șcâlele oo
merciale mai însemnate din Austro-Ungaria, 
Germania, Franța, Anglia, Belgia, Elveția 
și Italia. Mărturisesc că n’am găsit nici o 
școlă comercială superioră, în oare să lip— 
sâscă studiul limbei materne. In adevăr îți 
vine fârte curios să vecji, că elevilor dela 
șoola de gradul al II li-se predau pe lângă 
corespondența comercială francesă și ger
mană și noțiuni din istoria literaturei aces
tor două limbi, er de istoria literaturei ro
mâne nu li-se amintesoe nimica, ca și oum 
n’ar esista! Ast-fel de anomalii numai la 
noi poți vedă !! DesohidețI programele ori
cărei șcâle comerciale din străinătate și 
veți vedea, că se învață istoria literaturei 
limbei naționale. Pe lângă literatură, pro
fesorul cetesce cu elevii descrieri de stabi
limente industriale, de porturi, de centre 
comerciale și industriale, de căi de oomu- 
nicațiune etc. face diferite scrisori comer
oiale, dă composițiunl elevilor referitore de 
comeroiu și industrie. In privința predărei 
limbei naționale în șoâlele comerciale de 
gradul II, școlele din Viena, Lipsoa și mai 
ales școla superioră din Geneva și Acade
mia de comeroiu din Hamburg pot fi luate 
ca exemplu.

In fine mai amintim, că corpul didac
tic dela șoâlele comeroiale din România 
este recrutat "dintre licențiații seu dootorii 
universităților și diplomații șcâlelor oo
merciale.

ScirI telegrafice.
Sofia, 19 Dec. Mini3tru-preșe- 

dinte Stoilov a comunicat, că prin
țul Boris va fi botezat la 3 Ianua
rie an. v.

Budapesta, 20 Decemvre. In pro
cesul de presă intentat de fostul 
ministru-președinte Wekerle contra 
redactorilor și deputaților Hollo și 
Bartha, amândoi au fost declarați 
vinovați de juriu și condamnați la 
închisbre de câte 6 luni și 1000 fl. 
amendă.

DIVERSE.
Cel mai mare om din lume. Redac- 

țiunea farului „Figaro“, a avut în talele 
trecute un ospe interesant. Mr. Wilkins, 
omul cel mai mare din lume a visitat re
dacția numitului diar. Wilkins s’a născut în 
statul Minesotta (Amerioa) el e de 21 ani 
și are 2 m. și 45 cm. în înălțime.

Glume. Dama : Eu îmi aduo aminte de 
tâte evenimentele mai însemnate din tine- 
rețele mele. — Domnul: O, atunci te rog 
cooână, povestesoe-mi oeva din resbelul ou 
Turoii.

Literatură.
A apărut în Tipografia A. Mureșianu 

din Brașov: Gramatica Limbei româ
nesc! {Fonetică și Ortografia. Etimologie. 
Sintacsă. Stil.) întoomită în două cursuri 
concentrioe pentru șoâlele poporale de 
Ion Dariu ; Cursul 11 pentru anul al 5-lea 
și al 6-lea de școlă, pentru (șcâla de repe- 
tițiune, de adulțl, școle civile etc. Editura 
autorului. Recomandăm acestă carte aten- 
țiunei deosebite a d-lor învățători. Se 
pâte prooura dela autor cu prețul de 
30 cr.

Proprietar: Dr, Aurel Murețianu.

Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 19 Decemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.50
Renta de cordne ung. 4°/0 • • • 97.65
Impr. o&il. fer. ung. în aur 41/2% • 123.40
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/o 180.80 
Oblig. căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 95.75
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. cu premii .... 151.— 
LoeurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.— 
Renta de hârtie austr................... 99 50
Renta de argint austr. .... 99.70
Renta de aur austr...............................121.30
LosurI din 860 ......................... 145.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 978.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 388.— 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 353.— 
NapoleondorI.................................. 9.60 l/2
Mărci imperiale germane . . < 59.32 */2

London vista....................................121.10
Paris vista................................... 48.20y2
Rente de corone austr. 4%. . . 99.75
Note italiene.................................. 44.20

Cursul pieței Brașov.
Din 20 Decemvre 1895.

Boris, fono. Albina 5% —.— Vend.

Banonote rom. Cump, 9.54 Vend. 9.56
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.53 Vend. 9.56
Galbeni Cump. 5.66 Vend. —.—
Ruble rusescl Cump. 129.— Vend. • “““
Mărci germane Cump. 59.- Vând. ““ «
Lire turcescl Cump, 10.80 Vând.

IW Numere singuratice 
â 5 cr. se potti cumpera în 
din „ Gazeta Transilvaniei * 
librăria Nicolae Ciurcu.

Giro-Conto 
la banca

Austro -Ungară.
Cassa de banca, comisione și 

de schimb
Te lefon
\r. 90.

G i ro-C onto 
la banca 

Austro-Ungară.

Telefon 
Bir. 18.

Cec-Conto la
postă nr. 969Casa de bancă G iro-Conto 

la banca 
imp. germană.

NUSSBACHER & BEER
E B A Ș O T7'.

Avem onâre a recomanda serviciile ndstre în tdte afacerile și 
transacțiile de bancă și anume:

CI vîl1fllQTH mone^e de aur și argint, losurî, MUUl Ol dill Șl VlIlUclll hârtii de valore indigene și stre
ine, acții, scrisuri fonciare, obligații, după cursul cțH®1-

ÂPnTrlnm UinillQllTi Pănă la 80% din valârea cursului pe hârtii de 
Aulllllalll (1V dllulll I valbre ale statului, scrisuri fonciare și priorități;

7O°/0 din valdrea cursului pe hârtii de bancă și efecte ce sunt 
cotate la bursele din Viena și Budapesta cu dobândă moderată. 
Rescumperăm fără nici o detragere totfeliul de cupone.

EsgoidB polițe comBrcilii îngrijim iiwOn^ț^
piețele Europei, cum și transociene.

cu provisidne mici pe tdte piețele comerciale 
europene și transociane.

în socotelă, corent și bonificăm no nnttn 
interese după învoire pănă Iau 0 HullU,

JACOB L. ADLER,
Brașov. Maia nare Nr. 1. Slbiiu. 

cumperi! și vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cursul 4’lei cel mai mare — respective cel mai mic;

rescnmperă fără 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 iote 
piețele Europei, cum și transoceane;

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

predă asig'nații pentru ori și care piață comercială internă 
și externă f’drte ieftin , asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

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

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

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

649,29-50,
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G11OT1
Pl1 ÎHÎ ÎHÎ linminoni *n socote^, corent și bonificăm no npttn 
£111111111 llup uliul 1 interese după învoire pănă la 3 0 llUlLU. 
Aqjn'iipnm forte ieftin In nu pi la tragere cu câștigul cel mai mic, pen- 
fj '111(1111 ori și ce luiJllll tru diferința cursului.

_ Atribuim o deosebită, atenție afacerilor cu efecte ti suntem în 
posiție ori și ce hârtii de valbre a-le vinde, după cursul 4’iei. — 

Suntem la disposiție de a da informațiunl și deslușiri specia
liste. — Convertim capitale plasate în efecte, cari aduc interese 
mici, în efecte cu interese mai mari.

Efectuăm ori și ce operație la bursele din lăuntru și streină- 
tate în mod fdrte culant, dând ori și ce informații. — Aflându-ne 
în relații strinse cu Filiala Transilvană a BăUCeî Ungare de eSCOinpt 
Și schimb, suntem în plăcuta posiție de a finalisa forte avantagios 
iote traDsacțiunile de bancă.

ulu.

Promese la 
fote tragerile 

de loterie.
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ABONAMENTE
T.A„GAZETA TAKSILVANIEIU

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-

luni
luni
anu

Ungaria:

f

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și
trei luni...........................
șese luni ..... 
ună anu...........................

■
, . . . 3
. . . . 6
. ... 12
străinătate:

fi.
fi.
fi.

10
20
40

fr.
tr.
fr.

g
X

Comunicăm cu plăcere ori și ce infor
mații și consilii consciențiose în afacere de 
bancă și prin corespondență.

UI

Revisie de 

losuri gratis.

Pfafurile-Seidlitz ale lui Moli ' |
Veritabile numai, tiecă iiăeare eutiă este proveilută cu marea «le v 

aperare u lui A. Moli și eu subscrierea sa. A
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- Sj 
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și f, 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce A 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a. Si

Falsrficațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranntwein și sare a lui Moli. X 
niimoî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu (Li 

VtHlldUlIU imilldl, plumbul lui A. Moli. Ă
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.

de gamă-Salicyl a Hui ^oii.
(Pe basa de natron Acid-salioilicii)

La .întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă, pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză, > cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provețjute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

fi

de

Trimiterea principală prin
Farmacistul A. iWfiiA,

c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, Tiichlaiilien 9 x 
Comande din provincia se efectueză țlilnic prin rambursă poștală. Sc

La depășite se se ceră anumit preparatele prov&cțute cu iscălitura și marca O 
aperare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și OLopvui.U 11, WICLJUV . ...XL,, IOIU. JUIVUIIUO, ȚIULUI HULII, IKIIIZ. <\U 11 U III Cil ți

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz /K 
V Geisberger. 45-52

Pe
Pe
Pe

9

Duminecă.
2
1

fi. -
11. —

50 cr.

g

L
Abonamente la numerelo oi data de

Pentru Austro-Ungaria:
anu. .
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate:
ană............................................................. 8 franci,
șese luni............................................... 4 franci.
trei luni.....................................  .2 franci.

prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede 
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 
a scrie adresa lămuritU și a arăta și poșta ultimă.

Administrațima „Gazetei Transilvaniei.“
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Sosirea si Blocarea
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la B,.așov:

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. Oela Bucuresci la Brâșov:
Trenul accel: 2 ore 18 min. ’după am.
Trenul mixt: 5 6re 20 in. după amecjl. 
Trenul de persone: 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel,: — ore — minute sâra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min, după am, 
Trenul mixt: 0 dre — min. sera.

Plecarea trenurilor din Braș-
I. Dela Brașov la Pesta

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

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin-, 
Tr. accelerat; — 6re — m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecfl. 
Trenul acoel.: 2 bre 19 min. după am, 
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 8 ore 35 min. dimineța.

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


