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Brașov, vineri, 29 Decemvre v

ReftaciiUBej. AdmisislrațiuiiBa, 
li Tipografia:

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

primesc. — Manuscripte nu se 
retrimet.

INSERATE sg primesc la Adml- 
nlstrațlune în Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri da anunolurî: 

Ln Viena: Jf. Hums, Hsinrtch 
Sehcdek, Rudolf Masse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik , J. 
Dannebcr, în Budapesta: A. V. 
Goldberg era, Eckstein Bernat: în 
Bucuresci: Agente Ravas, Suc- 
cursaăe de Ho umani o; în Ham- 
bttr^: Jtarolyi & Liebmann.

Prețul Inserțlunllor! o seria 
garmond pe o eolâna 6 cr. și 
BOor. timbm pentm o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. seu 30 bani.

Abonamente pentru Anstro-Unona: 
Pe un an 12 fl., pe șese Juni 

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

Panini România si străinătate:
Pe un an 40 franol, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din întru și din afară 

ți la dd. colectori.
Abnnamentnl nentru Brasov 

administrați uno a, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 otagiu 
I.: p© un an 10 fl.. po a6oe 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusul în casă: Po un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un osempiar o cr. v. a. 
seu 15 bani. Atât abonamen
tele o At și inserțiunile sunt 

a a o plăti înainte.

Cifre elocuente.
Ne este peste putință se discu

tăm mai pe larg tote scirile și da
tele interesante și caracteristice pen
tru situația de față, ce le primim de 
prin ținuturile locuite de Români.

Astfel am primit și dela cores
pondentul nostru din Deva, din in
cidentul alegerei de funcționari în 
comitatul Huniădorei unele date 
forte semnificative pentru modul 
cum sunt tractați Românii de-acolo.

Corespondentul nostru rectifică 
acjl unele din aceste date, în ce pri- 
vesce adecă numărul funcționarilor 
administrativi din comitatnl Hune- 
ddrei și suma salatelor anuale, ce 
le primesc, și care e mult mai mare 
decât s’a fost indicat.

In realitate s’au ales în numitul 
comitat cu totul 34 de funcționari 
administrativi, între cari numai cinci 
Români. Plata anuală a acestor 
funcționari face în total suma de 
41,390 fl. Din suma acâsta se vin 
pe cei 5 funcționari români numai 
6040 fl.

De aici resultă clar și limpede 
raporturile de „egală îndreptățire41 
ale celor 250,000 de Români din 
comitatul Hunedorei față cu locui
torii neromâni, cari cu toții laolaltă 
abia sunt 10,000 suflete.

Proporția de 5:29 și de 6040 fl. 
la 35,350 fl. ilustrâză mai elocuent, 
decât ar pute-o face ori-ce articol, 
starea de drept din numitul comitat.

Și cu t6te acestea patentații 
patrioți strigă necontenit în gura 
mare, că aici domnesce egalitate și 
că nu se face deosebire de națio
nalitate la împărțirea de func
țiuni etc.

Intr’o privință au dreptate. Nu 
se face deosebire între interesele de 
viâță ale celor 250,000 Români față 
cu cele 10,000 neromâni din comi
tat, și se găsesce a fi lucru fdrte 
cuviincios, ca 6 din 7 părți, a func

ționarilor administrativi, se fiă luate 
dintre cele 10,000. Cetățeni sunt și 
unii și alții, și naționalitatea lor nu 
pote căde în cumpănă într’un stat, 
pe care cei dela putere au pretenția 
a-1 face „stat național maghiar44.

Deosebire de naționalitate nu 
se face prin urmare, dăr dăcă în 
acel comitat ar trăi de pildă 250,000 
Unguri catolici împreună cu 10,000 
Unguri reformați, de sigur că s’ar 
face deosebire de confesiune, căci 
atunci proporția ar fi inversă și cele 
10,000 de Unguri reformați ar tre
bui se se mulțumescă cu partea, ce 
li-se cuvine.

De aici urmeză, că chiar și din 
punctul de vedere al „statului unitar 
național maghiar44 se face nedrep
tatea cea mai strigătore la cer ce
lor 250,000 locuitori din comitatul 
Huneddrei, când se tolereză se fiă 
esploatați de-o infimă minoritate 
a poporațiunii comitatului.

Nu se „face deci deosebire, când 
e vorba de a-se <?ăpetui Unguri scă- 
pătați pe conta Românilor, dăr se 
face mare deosebire, când se trac- 
teză de-a da Românului cinstit, mun
citor și capabil, ce i-se cuvine și 
ce cu drept pbte pretinde în inte
resul poporului seu.

Etă icăna despotismului națio
nal unguresc, care e unul și același 
la Hunedâra, ca și la Făgăraș, ca 
și la Garaș-Severin etc. etc.

Contra acestui despotism însă 
Românii nu vor pută lupta cu suc
ces, pe câtă vreme nu vor înțelege, 
că numai prin unirea și organisarea 
torțelor lor naționale pot să ajungă 
a-’șl validita pe deplin drepturile lor.

CRONICA POLITICA.
— 28 Decemvre.

Privitor la conflictul între Anglia și 
Transvaal depeșele sosite în urmă, anunță 
următorele: Nemții din Transvaal au tri

mis împăratului ‘Wilhelm în c[iua de anul 
nou o telegramă de felicitare, în care tot
odată îl conjură să presioneze asupra An
gliei, oa acâsta să nu se amestece in ces- 
t.unile interne ale Transvaalului. Mai de
parte i-se anunță lui „Fremdenblattu, că 
1200 soldați englesl, cari se întorceau din 
Bombay spre casă, au fost debarcați la 
Capul de bună speranță. Se <4’cej oă ÎD 
Johannesburg domnesoe mar* * agitare. Ia- 
messon e privit ca martir. — Din inciden
tul acestui conflict, mai multe voci din 
pressa francesă pledeză pentru o cooperare 
a Franciei cu Germania în oas decă lucrul 
ar ajunge la un conflict între Germania și 
Anglia. Tot din incidentul conflictului an- 
glo-german, diarul rusăsc rNovoje Vremja*  
recomandă o alianță între Rusia, Germania, 
Olanda, Francia și Portugalia.

Mătușa-mea surise, ca și oând ’i s’ar 
treeji o frumosă amintire, apoi îmi lua bra
țul și sprijinindu-se de el, ou grația pro
pria numai ei, îmi împărtăși următorele, 
în vreme ce urmarăm a ne preumbla în 
sus și în jos. Ea vorbia în cel mai răpitor 
ton povestitor, în oare e neîntrecută — și 
aoâsta o scie densa prea bine.

*
* *

In momentul când era se părăsesc 
orașul Cannes, — începu densa — eram 
cu totul deprimată. Nu putui adecă afla 
nici un loc potrivit în vagon. O mulțime 
de vagone erau ocupate, și să mă fi văcjut 
numai cum m’am suit într’un despărțământ 
aprope ticsit de lume!

Mă aflam de fapt într’o disposițiune 
cu totul miserabilă, aprope desperasem, 
îmi pare absolut de neînțeles, oum pote 
face cineva o călătoriă lungă cu omeni, pe 
cari nu-i cunâsce nicl-decum. O stațiune 
urma după alta și eu eram încă tot ne- 
mângăiată asupra nenorooirii mele. In sfirșit 
ajunserăm la Avignon! Aici se sui o și 
mai mare droie de călători, deoât mai îna
inte : trenul era formal asediat. Fiă-care 
individ se nisuia să-și câștige un ungher. 

1 
*

înainte cn două săptămâni a ținut 
Liga macedonănă un congres în Sofia. Ho- 
tărîrile cari s’au adus în acel congres, au 
fost ținute în seoret până mai dilele tre
cute, când unele dintre ele s’au străcurat 
și prin public. ț)iarul „Hazank44 primesce 
din Sofia o depeșă, în care se reasumeză 
hotăririie Congresului macedonen în urmă
torele: „[a cestiunea macedonână numai 
atunci se vor nisui a face sobimbar^ și 
numai atunci vor păși „ou fapta44 câud 
Bulgaria va fi mai puternică și mai asi
gurată în politica ei esternă. Intre Mace
donenii, cari Jocueso afară de imperiul tur- 
oesc, se vor porni oolecte pentru ca să se 
adune suma de 300.000 franol. De aci se 
vede că Macedonenii nu încetă de a lacra 
în ascuns, sprijiniți de Bulgari, cari deja 
viseză de o mare Bulgaria, ce se înțelege, 
ar avă să se estinda și peste Macedonia.

Naționalitățile și mileniul.
Pressa naționalităților din mo- 

narchiă se ocupă în timpul din ur
mă fbrte mult cu serbarea mileniu
lui maghiar. Etă ce cj.ic unele voci 
din pressa slavă asupra serbărilor 
din 1896, cu cari compatrioții ma

ghiari voiesc se debuteze înaintea 
Europei:

ț)iarul slovac ^Narodnic Novinyu din > 
Turoț-Săn-Mărtin, dice, că la mileniu Bu
dapesta va fi transformată într’un orfeu, 

•și încă pe banii adunați dela sărmanii plă
titori de dare.

„Slovenski Noviny*,  ce apare în Bu
dapesta scrie favorabil asupra mileniului, 
și afirmă în mod forte cutezat, că Slovaoii 
vor sărba cu bucuria împreună ou frații lor 
maghiari mileniul. Se pote vedâ îndată 
de unde este inspirat acest articol al nu
mitului diar slovao.

Piarul sârbesc „Zaslava11 din Neo- 
planta declară categorie, că lui nu-i irebue 
mileniu. Spune apoi, că declarația acâsta 
n’o face din invidiă — dedre-ce în Unga
ria nu esistă nemică, ce ar fi de invidiat; 
— oi din convingerea, că nici Ungaria 
n’are lipsă de sărbărl și parade. Casa, în 
care zace uu bolnav, la viâță căruia au abtjis 
și cei mai buni doctori, n’are lipsă de ve
selia și sărbătdre. Ungaria represintă o 
astfel de casă, și bolnavul sunt locuitorii 
ei; pote fi mai .curând casa aoâsta destinată 
morților, decât bucuriei și veseliei!

Organul ceh din Praga „Narodni 
Lislyu vorbesce în ton fdrte vehement 
despre Ungaria. începe înoă de pe timpul 
principilor maghiari, și demustră, că aceia, 
împreună cu supușii lor, cari au trăit îna
inte eu 1000 de ani, au fost adevărațl săl
batici, pe cari scriitorii de atunci îi și nu
meau „sbiciul lui Dumne4eu“. In fiue afir
mă, că icstituțiunea jeniciarilor fanatici, 
este în deplină înflorire astădl la finea se- 
oolului X1X în Ungaria, în chip de prin
cipiu de guvernare și ideiă de stat. T6te 
mijlocele și tote legile stau în serviciul 
maghiarisărei.

Presentarea Adresei Camerei române.
Vineri, 22 a!e curentei, la orele 12 

din eJi, M. S. Regele, având în stânga Sa 
pe A. S. R. Principele Ferdinand, Moște
nitorul presumptiv al Coronei, a primit, în 
sala Tronului, cu solemnitatea obicinuită, 
față fiind D-nii miniștri și Casa Regală,

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Desperare.
Cuprins e al meu suflet de-o tainică 

[durere,
De când a ta ființă nepăsător s’a dus... 
De-acuma ’n veol lipsit sunt de ori-ce

[mângăere;
Un negru, trist zăbranic pe sufletu-ml 

[e pus!
* 

înduioșat mă enget la viâț'a mea tre- 
[oută, 

Bogată’n dulci ilusii și șâpte de amor, 
Atât de lin rostite de gură-țl ne’n-

[trecută 
In farmecu-i povestic, etern inspirător.

*
Trăiam parcă ’ntr’o lume splendidă, ca 

[în basme,
Atunol. Ce e durere, eu nici că mă 

[gândiam;
Și ale desperării fiornioe fantasme 
In minte-mi să le ’nchipui atunoia nu 

[puteam!
*

En’au<h? A mele doruri sfărmatu-s’au
[puzderii.

Sinistru stă în față-ml haotioul abis.
Un vecinie lanț de chinuri, amarnice

[miserii
M’așteptă... și trecutul îmi pare numai: 

vis!
Brașov, 1895. — Dornic.

Primavera sub zăpadă.
(Din francesă).

Eu însoții erl pe mătușă-mea din N. 
la gara din Lyon. Densa voia să plece la 
Cannes, unde obiclnuia a-’șl petreoe îârna, 
în admirabila sa vilă. Ea trăia anume deja 
de mulțl ani îu credința, că Parisul, din 
Noemvre începând, e nesuferit, și că nici 
pentru un regat n’ar pute fi densa înduple
cată să ierneze acolo.

Cu mult timp înaintea f lecării tre
nului sta mătușa-roea deja pe peron ; ba
gajul îi fusese transportat deja în maga
zinul de poveri. Ea se considera de bă
trână și pote toomai împrejurarea acesta 
făcea, ca ea să p6tă petrece timpul ce-i 
mai rămăsese, mai bine.

Noi aveam deci încă o bună jumătate 
de oră de așteptat, și printre robele, cari 
purtau enormele bagage de călătoriă, în 
larma asurditâre a lo oo motive] or, și încon
jurați de nori deși de fum, măsurăm eu la 
brațul mătușei, cu pași lungi peronul. 
Buna femee părea a se simți forte bine în 
eleganta ei mantauă de călătoriă, de oare 
atârna o drăgălașă punguliță, și fără de a 
se lăsa impresionată nici decât de aspectul 
posomorit al ceriului, care să putea vedea 
prin gâmurile ferestrilor dela sala de aș
teptare, și oare făcea asupră-mi o impre- 
smne deprimătore, densa pășea încoce și 
încolo, ou o elasticitate tinerâscă.

— „Ahu 4is® mătușa de-odată, „când 
mă cuget la ultima-’ml călătoriă la Parisu !

—„Da, prea iubita mea mătușioă, recu- 
nosce însă numai un singur lucru și anume 
că atunol te-ai bucurat tot atât de mult 
de sosirea ta la noi, ca și cum astăcjl te-ai 
bucurat, că poți să ne părăsescl44.

— „Tu la tot cașul nu escl pe calea 
adevărată. Da, sigur, că eram într’o dispo- 
sițiune forte veselă, der tu nu soii, de ce.

— „Atunci, dragă mătușică, fii atât 
de bună și povestesce-’ml și mie celui mai 
ascultător dintre toți ne'poții14.
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biuroul și comisiunea Adunărei deputaților, 
însărcinată a presanta M. S. Regelui Adresa 
de răspuns la Mesagiul Tronului.

D. P. S. Aurelian, președintele Adu
nărei, dete citire Adresei Camerei, al că
reia text l’am publicat în nr. 279 al Gaz. 
Trans.“ dela 17 (29) Ducemvre.

M. S. Regele a răspuns:
„Domnule președinte, 
„Domnilor deputațl,

„Cu buouriă salut astăc|l pa represen- 
tanții națiunei, strînșl în giurul Meu, spre 
a uni silințele lor ou ale mele întru întări
rea și ridicarea României.

„Urările și expresiunea simțimântelor 
„de credință, ce’mi aduce-țî prin adresa 
„Camerei deputaților au pentru mine un 
„deosebit preț. Vă mulțumesc pentru ele, 
„precum și pentru cuvintele patriotioe pe 
„oarl le rostiți.

„In tot timpul Domniei Mele am fost 
„însuflețit de dorința de-a apăra Țera de 
„sguduiri și am avut neadormita grijă de-a 
„întări așecjâmintele sale, spre a preintem- 
„pina frământări sterpe, oăci numai ast-fel 
„se p6te asigura o desvoltare neîntreruptă 
„și un adevărat progres.

„Primesc cu viuă plăcere înoredința- 
„rea, că Camera este hotărîtă a da spriji- 
„nul său luminat guvernului meu, spre în- 
„deplinirea lucrărilor, ce ’i se vor supune, 
„și că, în nici o împrejurare, nu veți avea 
„'alt dor și altă năzuință de cât binele Pa- 
„tnei, căreia trebue să închinăm tote pu
nerile nostre.

„încă odată vă mulțumesc cu căldură 
„pentru bunele urări ce ne aduceți Nouă 
și Familiei Nostre".

SCIRILE BILEI.
— 28 Decemvre.

Penti>u monumentul lui lancu a co
lectat, înainte de-a se fi dat faimosa ordi- 
nati/ane ministerială, și economul Emanoiiă 
Sava din Vurper, care pentru acest fapt-,, 
cum i-se comunică „Tribunei* 1, a fost con
damnat la 8 (file închisore. Recursul îna
intat la viee-șpan a fost respins; acum re
cursul se află la minsistru.

Un ungher! Erau într’adevăr forte preten
țioși acei domni!

Eu ședeam într’un unghier, de unde 
puteam observa tote forte bine. Pe peron 
aprope, în fața cupeului meu, se afla 
o familiă numărosă, oare-’șl lua adio 
dela o tinără femeiă. Imediat lângă 
dânșii sta un bărbat tinăr. El era fârte 
preocupat, fărte neliniștit. Despărțirea nu 
avea în sine nimic trist, din contră, era o 
despărțire, oare conținea speranță și bu- 
curiă; era ca și o pregătire de sărbâtore. 
Prin prejur .fețe zimbitbre, buohete de 
flori. Numai o femeiă puternică, trecută 
deja din tinerețe, părea a șterge din ochii 
săi o lacrimă.

înțelesei totul....
Nunta trecuse și noii căsătoriți sbu- 

rau acum din cuibul părintesc, spre a se 
stabili, probabil în Paris.

Cel dintâiu sunet de clopot sgudui 
societatea. Un servitor dela gară, care fu
sese de sigur trimis spre a se informa după 
locuri, se apropia și anunță cu față întris
tată, că tote cupeurile sunt ocupate, și că 
trebue să se mulțămâscă cu aceea, ce le 
oferă reua întâmplare, și apoi arătă ou de-

—o—
Scumpirea tarifei pe zone. Noua ta

rifă pentru portul personelor pe căile fe
rate ungare este gata, fiind aprobată și din 
partea ministrului de comerciu. După noua 
tarifă, prețurile de oălătoriă pe olassa a 
treia vor rămână, cum am spus și altă-dată, 
neschimbate ; pe classa primă și a doua 
însă se vor urca oam cu 2o%- Așa de 
esemplu astăzi un bilet de classa prima pe 
zona a 14-a costă 8 fl., ăr le trenul accele
rat 9 fl. 60 cr. După noua tarifă însă va fi 
10 fl. la trenul de persone și 12 fi. la 
trenul accelerat. Mai simțit desavantagiu 
i-se pregătesce însă publicului prin aceea, 
oă se va restrînge și sistema tarifel pentru 

zonele vecinașe. Tarifa portului pentru 
marfă, care asemenea se va uroa în mod 
considerabil, încă nu e gata.

—o—
Memorandul Jidanilor. Representauții 

Jidovimei din Budapesta, între cari suut și 
mai mulți deputațl dietall și rabini, au ți
nut în 6 c. o mare adunare în capitala 
Israiului Nr. II, în care s’a disoutat asu
pra unei viitbre organisărl unitare a Ji
danilor din Ungaria. Raportorul adunărei a 
cetit proiectul unui memorand, care va fi 
de a-se înainta, în acestă cestiune, minis
trului de oulte. In acel proiect se amintesce 
congresul jidovesc dela 1868 și se accen- 
tueză luptele cu ortodocșii, apoi se schi- 
țâză stările de astăfil și modalitățile unei 
organisațiunl uuitare, între marginele că
reia, fiind eschis orl-ce amestec al auto
rităților, să se asigure prin lege autonomia 
Jidanilor. Mai departe se propune în pro
iect convocarea unui congres general pen
tru întrega țeră, în oare congres să se stâ- 
torescă modul, cum se conducă și să re- 
sblve oonfe:iunea jidană receptă afacerile 
sale confesionale și instituțiunile sale prin 
organele sale proprii și independente. Asu
pra înaintărei memorandului s’a desbfttut 
forte vehement; în fine majoritatea hotărî 
așternerea memorandului, oare în 4*1 0!0 
viitore va fi predat prin o deputațiuue mi
nistrului de culte Wlassios.

— o—
Cancelarii! de advocat. D-l advocat 

Dr. Ladislau Gyurko dându-șl demisia din 
postul de pretor, a deschis cancelarii ad- 
vocațială în Șibou.

— o—
Probe de „Romană11. Pentru a se 

pute dansa esact „Romana* 1 la balul Ma
gistratului orășenesc, ce se va da în 6 (18) 
Ian. 1896, se invită publicul dansator la 
probele de „Romană** ’ ce se vor ține Luni 
și Joi, în 1 (13) și 4 (16) Ianuarie între 
orele 5—7 sera, în sala teatrului oră
șenesc.

— o—
Bandiți unguri îu Serbia. După cum 

se scrie din Seghedin, uisce hoți au furat 
în <jil0l0 trecute dela o femeiă avută din 
Marton cu numele Nata Setyer 34,000 fl. 
Gendarmeria a aflat, că făptuitorii s’au re
fugiat în Sârbia, despre care lucru regimul 
sârbesc a fost încunoseiințat. Gendarmeriei 
din Serbia îi succese a pune mâna pe ban
diți, pe cari ia transportat in Ungaria, și 
s’a descoperit, că suut de loc din O.Becse, 
și adecă: un măsar cu numele Jaczo 
Dzsigarszky împreună cu soția sa. Lui 
Dzsigarszky îi succese să scape erășl din 
mâna gendarmilor înainte de a-se fi luat 
bacii dela el. La femeiă nu se aflară decât 
numai 4000 fl.

— o—
Dela loteriele cele mici. In anul 

1896 și anume până inclusive 28 Deoem- 
vre la loteria din Viena au fost trași de 

getul la despărțământul meu, și pe fața 
tuturor se imprimă o deșilusiă, îndeosebi 
pe fața noilor căsătoriți.

Al doilea sunet de clopot răsună. 
Cupeul meu fu brusc deschis și ambii că
lători se îndesuiră cu greu .în vagon. Erau 
aprope să mă calce pe pioiore.

Bărbatul rămase îmr’un colț, în vreme 
ce densa se plecă pe ferâstiă și-șl mai luă 
înoă-odată adio dela ai săi, mișcând din 
mâni: era ca și bătaia din aripi a unei pă
sărele.

Cel din urmă sunet de clopot! O ul
timă privire — ea faoe semn cu batista, — 
era o batistă fină, cu dantele — și trenul 
se puse în mișcare.

In sfîrșit dânșii aflară cu mult năcaz 
loc. Der trebue să mărturisesc, că cei din 
vagon nu li-au prea ajutat la acesta. In- 
tr’un cupeu, în oare ești "deja forte înde- 
suit, noii venițl sunt tot-deuna considerați, 
așa cjicend, ca năvălitori dușmani, și egois
mul călătorilor iese clar la ivelă și atunci, 
când aceștia nu sunt Englezi.

(Va urma). 

mai multe ori următorii numeri: De șepte 
ori a fost tras numărul 75 ; de cinci ori au 
fost trași numerii: 1, 16, 76; de patru ori 
7 și 85; de trei ori n-rii: 9, 10, 20, 27, 
29, 38, 41, 43, 57, 67, 84. In Graz : de 
cinci ori a fost tras numărul 42, de patru 
ori n-rul: 27, de trei ori au fost traș' n-rii: 
2, 7, 8, 18, 20, 21, 25, 28, 33, 34, 58, 73, 
74, 86, 87. In Innsbruk : de șese ori a fost 
tras n-rul 49, de cinci, ori 30 și de patru 

.ori 10, 34, 35, 40, 42, 67, 72, 73, 85. In 
Timișâra: de cinei ori a fost tras n-rul: 
13, de patru ori 33, 34, 46, 55, 58, de trei 
ori 2, 10, 12, 23, 24, 38, 57, 85, 88.

— o—
Disciplina în familia împăratului 

german. Din Berlin s’a lățit soirea despre 
un incident petrecut între împăratul Wil
helm și cumnatul său prințul Frideric 
Leopold, care incident ilustrâză forte mult 
modul, cum îșl scie împăratul Wilhelm 
susține autoritatea chiar și în cel mai 
strîns Cerc familiar. Prințul Frideric Leo
pold locuesee împreună cu soția sa în cas
telul Glienicke. Intr’o 41 patinând princesa, 
se răci, și trebui să rămână mai mult timp 
în pat. Intr’aceea audind impărătâsa des
pre aoesta merse să visiteze pe ruda ei 
bolnavă, dâr princesa nu voi s’o primescă, 
despre ceea-ce împăratesa se plânse împă
ratului Wilhelm. împăratul cfiiămâ imediat 
la sine pe prințul Leopold și îl interpela 
asupra purtărei soției sale, acesta însă răs
punse, oa tot-dâuua, în ton puțin umilit și 
provocător. Atunci împăratul îl dimisioDâ, 
ordona insă generalului Btilovv, oa numai 
decât să mergâ la castelul Glienioke, să-i 
ia prințului sabia și să-i comunice, că îm
păratul îl pedepsesce la 5 dile arest in for- 
târeță și mai departe arest simplu în odăile 
castelului. Ordinele împăratului au fost 
strict e.-ecutate, și și princesei î s’a inter- 
4is eșirea din castel pe timp uădetcrminat.

—o —
Capul unui bandit Mult temutul con

ducător de haiduci din cercul sârbesc 
Rudnic, ou numele Tichomir CuzmauoviD, 
pe fl cărui cap guvernul sârbesc puse uu 
premiu de 6000 franci, a fost omorît dilele 
trecute în somn chiar de cătră un membru 
al bandși sale de hoți. Omorîtorul a dus 
capul haiducului uois judecătoriei mai apro-, 
piate, pentru ca să potâ ridica premiul 
amintit.

-o —
Călindarul Plugarului pe an. 1896, 

redactat de d-l 1. Georgescu, se pote căpăta 
dela Tipografia „A. Mureșianu*  din Brașov 
cu prețui 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 mat eftine călind.-ire românescl, 
conținând material bogat atât economic, 
oât și literar, fârte variat și ins
tructiv și de petrecere. E întocmit anume 
pentru trebuințele plugarilor, cari în acest 
călindar găsesc o călăuză credinciosa pen
tru tote trebuințele lor.

Crisa în redacția „Tribunei".
„Tiibuna" arătând căușele întâr

zierii numărului seu de Crăciun, 
scrie între altele:

In cel din urmă moment, când foia 
nâstră era mai de tot paginată, redactorul 
responsabil de pănă aci ni-a anunțat, că 
numai vrâ să subsorie foia.

Luându-se acesta la cunosoință, d-l 
loan Ciontea a fost imediat dimisionat și 
înlocuit cu domnul Andrei Balteș, care va 
signa de aci înoolo foia ca responsabil pen
tru redacțiune și editură.

La acăsta s’au mai adaus alte greutăți 
provocate în tipografia, cari însă ni-a suc
ces a-le zădărnici. De a4l încolo sperăm, 
că foia va apărea regulat.

Tot în numărul său de Joi „Tri
buna11 publică o telegramă adresată 
D-lui Dr. loan Rațiu din partea D-lui 
George Pop de Băsesci, în care acesta 
îșl esprimă „adenca mâhnire pentru 
scandalutile înscenate la redacția 
„Tribunei", esclamând între altele:

„Mă dâre, că pentru îndeplinirea man
datului de-a asigura acesta avere, (Institu

tul tipografio și foile) ești purtat prin he- 
rostrați, dnpă-ce ani fost toți purtațl și 
jertfiți pe la Pilat, acum și la Caiafa."

*
In același număr, noul redactor al 

„Tribunei* 1, Dr. Blie Dăianu pubiioă sub 
titlul „Credeul meu" un articul, în oare 
arată, că deși n’a fost avisat la 4>ăristieă 
și n’a fost atras de ea, pentru defectele, ce 
crede că le are la uoi, totu șl a primit in
vitarea d-lui Dr. Rațiu, de a colabora la 
„Tribuna" chiar în considerarea greutății 
împrejurărilor actuale, în cari se află acestă 
foiă. In fine declară, că programul parti
dului național și conclusele conferențelor 
naționale sunt basa, pe care va căuta să 
serveseă după debilele sale puteri causei 
mari și sfinte a poporului românesc.

*
Cu imparțialitatea, ce a obser- 

vat’o Ziarul nostru tot-dâuna în tâte 
Gestiunile de interes public român, 
dăm loc și următorei scrisori, ce 
ni se trimite din Sibiiu, fără a ne 
pronunța asupra formei și a cuprin
sului ei, pentru bare lăsăm totă răs
punderea în sarcina celor subscrișl:

Onorabilă Redaoțiune!
Vă rugăm să publicați în 4iarul 

vostre următorea declarațiune:
Sechestiul pus de d-l Dr. I. Rațiu 

asupra „Institutului tipografio" este un 
fapt, asupra căruia noi, cei diutâi loviți 
prin el, încă nu ne-am pronunțat.

Acesta nioi nu o vom fact, decât 
dacă și numai întru cât va fi nevoe să o 
facem pentru lămurirea partidului național, 
care cu drept ouvânc pdte cere se afle cine 
a procedat in acest cas mai conform intereselor 
lui politice alterate în chip desastros de se
chestrarea „Institutului11.

Pănă la aoel moment rămânem ne- 
turburațl de campania, care cu o deose
bită lipsă de tact s’a pornit contra noetrâ 
chiar și în „Tribuna", in fierul, pe care 
noi eu abnegație și sinceritate l’am servit 
de mulțl ani încoce.

Pănă atunci rugăm pe membrii par
tidului național să-și țină în suspans ju
decata finală, pentru a cărei formare ei 
trebue să dispună de un material complet.

Sibiiu, în 8 Ianuarie 1896.
Russu Șirianu, T, Liviu Albini, 

G. Bogdan-Duică.

Scaiul Pazmandy.
„Tribuna" de aeji, 28 Decemvre 

st. v. sub titlul „Lui Pazmandy" 
publică o scrisdre a'D-lui Iuliu Co- 
roianuadresatăredacțiunii „Tribunei" 
împreună cu răspunsul, ce l’a dat 
D l Coroianu lui Pazmandy în „Ma- 
gyarorszăg", și al cărui cuprins l’am 
comunicat în numărul de eri al 
„Gaz. Trans." cetitorilor noștri.

In scrisorea amintită D-l Co
roianu mai polemiseză puțin cu D-l 
Pazmandy, — pe care, Zi°e> „nu l’a 
considerat nicî-odată ca om politic 
serios", — asupra temei, decă, și 
întru cât pdte fi privit densul (Co
roianu) ca cel mai înfocat apărător 
al apropiării între Români și Ma
ghiari, cum, după afirmarea lui 
Pazmandy, s’ar fi dat la Budapesta.

Scrisdrea și răspunsul din „Ma- 
gyarorszăg" al D-lui Coroianu „Tri
buna" le Introduce cu următorele 
rânduri:

Om curios acest domn Pazmandy 
Denes. Se lâgă, ca scaiul de 6ie, de frun
tașii noștri politici, îi urmăresoe la tot pa
sul, îi antișambreză și li-se căoiulesoe în 
tot chipul, ca să potă vorbi cu ei, în fine 
apoi tot el se face mai „dihai1, și se laudă, 
că i-a folosit.

In felul aoesta s’a arătat și mai de
unăzi într’uu număr al lui „Magyarorszăg", 
pretin40nd, că el a vorbit cu Dr. Luoaciu 
și cei-l’alțl întemnițați despre agrațiare, 
și s’a înțeles ou dânșii asupra condițiu- 
nilor.

Seim ce plătesc vorbele lui Pazmandy, 
fiă ele și sorise. Am vă4ut, când era vorbă 
despre congresul din Haaga, cum s’a tot 
lăudat, că a înfrânt pe Români, pănă ce 
Dr. Ștefan Pop, diu Arad, l-a luat de scurt 
în „Hazânk" și atunci — a tăcut.
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De aoeea nici că am mai reflecta la 
«le, dâcă nu ni-s'ar cere aoesta din parte 
-competentă.

♦
Ca încheiere „Tribuna* 1 scria 

următbrele:

In afacerea societății „Petru Maior**.

Prea Știm. D-le Redactor! După ce 
-aprdpe în tote d. '.rele ndstre au apărut la 
-timpul său notițe referitore la suspendarea 
^activității societății „Petru Maior*, și după 
ce acele scirl corespund întru tâte adevă
rului, fiind trimise din partea corespon
denților și publicate pe basa informațiu- 
nilor primite dela mine, ca președintele 
■societății, de-ocamdată nu am aflat de ne
cesar a Vă mai informa și eu asupra celor 
întâmplate, ci am așteptat să văd desvol- 
tarea lucrurilor, în urma perchisițiunei fă- 
oute la ordinul ministrului de interne.

Spre a linisei întru câtva On. public 
■român, care intotdeuna cu atata dragoste 
și atențiune a privit spre acest focar cul- 
-tural, unic în felul său aci în patriă, — mă 
văd îndemnat a Vă aduce la cunoscință, 
că deși nu avem încă resultatul definitiv 
pentru dreptul de-a susține și pe viitor 
sooietatea, totuși pe basa deelarațiunilor 
făoute cu ooasiunea interogatorului, ce ni- 
s’a luat, și în urma intervenirilor la unele 
■psrsone de influință, clarifieându-le ces- 
•tiunea la început rău înțeîâsă—că adecă 
societataa „Petru Maior11 dela înființarea ei 
■și pănă a^I fiind provădută cu statute apro
bate din partea ministerului de interne, 
șl-a ținut de sfântă datoriă a observa cu 

■tâtă stricteța acel statut, urmărind cu zel 
nobilul scop curat cultural-șoiențific, și că 
în sînul său nu a admis și nu admite nici 
cea mai mică discuțiune politică — cred, 
că și dl ministru Perczel va fi convins 

-despre nevinovăția societății, și în curând 
va fi aplicat a-i reda dreptul de asistență 
?în tâte condițiile sale de mai înainte.

încât pentru vieța socială-politioă a 
tinerimii române din Budapesta, societatea 
jjPetru MaiOr“ nu pâte fi responsabilă, 

-după cum cred mai marii Zidi 5 ps lângă 
tâte acestea, ou totă hotărîrea pot să afirm, 
că acestă societate a fost întotdâuna mij
locul favorabil de a calma spiritul în tine
rimea agerită și pe terenul național-politic, 

■ oferindu-le ocasiunea de a se ocupa mai 
.mult de cestiuni literare-sciențifice.

Suntem împuterniciți din partea d-lui 
Dr. Rațiu, referitor la acestă afacere, a 
■declara, că din partea d-sale încă n’a avut 
■cu d-1 Pazmandy nici o înțelegere; — nu 
a pertractat cu el asupra agrațierii, nici a 
concrezut pe cioe-va spre acest scop, nici 
i-a făcut vre-odată lui ori altuia vre-o pro
punere referitor la cele oe va ave de fa- 
nut după eliberare. Și chiar cu ocasiunea 
■când a stat în Budapesta n’a fost în po- 
•sițiă de-a putea vorbi cu d-nii miniștri.

Nou abonament
la,

BOB miSBWIIlI
Cu 1 Ianuarie 1996 st. v.

se deschide nou abonament Ia 
«are invităm pe toți amieii șl spri
jinitorii fotei ndstre.

Prețul abonamentului a 
Pentru Austro-Ungaria:

pe -vun. azi ............................... 12 £1.
pe șese 1-cuxti ............................... 6 fi.
pe trei Ivlzxx -.......................... Q fl.

Pentru România și străinătate:
pe txxx axx 
pe șese lixxix 
pe trei lTuai

-2=0 frarrcî
20 „

Abonamente la numerele cu data 
de Dumineca:

Pentru Austro - Ungaria:
pe un an .......................................... 2 fi.
pe șese luni ......... I fl.

Pentru România și străinătate:
pe un an ................................ 8 franci
pe șese luni............................ 4 „

Abonarea se pote face mai ușor 
§>rin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei88.

Una țin a accentua, că activitatea 
societății nici de present nu este suspen
dată în mod absolut, ci numai în afacerile 
ei interne este împiedecată, adecă este in
terzisă ținerea ședințelor săptămânale în 
timpul cercetării, pănă la piimirea hotă- 
rîrii ministrului; de aceea viu a ruga cu 
tot respectul on. public român, precum și 
tote societățile, Redacțiunile etc., cari stau 
în vre-o legătură cu sooietatea „Petru 
Maior11, ca să binevoiască a continua și pe 
viitor, fără întrerupere, aceste relațiunl, 
fără de cari societatea nostră ou greu ar 
pute esista.

Acestea am aflat de bine a-le spune 
de-ooamdată, eră după resolvarea defini
tivă a causei, comitetul societății îșl va 
ține de datoriă a aduce resultatul. la cu- 
noscința onoratului public, pănă atunci 
rog de a nu da oredământ tuturor soirilor 
referitore la aoestă afacere, oe se publică 
mai ales în Ziarele străine, de oătră unii 
corespondenți neautorisațl și rău informați.

Primiți, Vă rog, Domnule Redactor, 
asigurarea osebitei mele stime și oonsi- 
derațiunl.

Budapesta, 5 Ianuarie 1896.
Drd. Florian Munreanu, 
președintele societății.

Diecesa Lucgoșiuiui.
— Decemvre 1895.

Paragraful 116 și ultim din statutele 
dieoesane sună textual: „Aceste statute, 
promulgate în ședința publică a sinodului 
diecesan, obligă în oonsciință, sub greuta
tea urmărilor în aoelea provăcjute, pe tot 
clerul și poporul.... și pentru esecuțiunea
acurată a disposițiunilor în cele ouprinse 
rămân răspundătorl atât veneratul cler die- 
oesan pesta tot, cât și fiă-care singuratic 
după demnitate și ofioiu.“

In ședința estra-ordinară din 21 De
cemvre n. 1895 s’a desbătut propunerea a 
trei fețe la ministeriul de agricultură., ca 
patron, pentru de a presenta la beneficiul 
vacant al paroohiei JezvinI, din districtul 
protopopeso al Timișorei.

La aoea ședință a participat și pre- 
positul, care de 15 ani încâoe p6te numai 
de 5 ori a mai luat parte în personă la 
consistoriu. Pe lângă înfățișarea neaștep
tată a prepositului, mai e bătătdre la ochi 
aoea ședință și din pricina, că pănă acum 
nu s’au îndătinat a se conferi benefioiile 
în ședințe estra-ordinare.

Mai e bătătdre la ochi purcederea 
oonsistoriului încă și pentru graba neprac
ticată pănă aci cu privire la oonplinirea 
parochielor. Terminul conoursual a espirat 
numai cu o di mai ’nainte, adecă în 20 
Decemvre 1895, și a doua di s’au pertrac
tat deja recursele, în loc să se aștepte 
timpul ordinar și îndătinat, adecă proxima 
ședință din 27 Deo. 1895 (conform § 13 
din statute).

Aoest „instans periculum in mora*  tre- 
bue, că nu a subversat, nici a putut fi pre- 
văduf, când s’a curentat parochia în 31 
Oetomvre 1895, eăcl atunoi de bună semă 
timpul era deschis numai pănă în 18 Dec. 
1895, ca astfel în 19 Dec. 1895 să se pâtă 
hotărî treba în ședința ordinară.

Der mai înainte neoum să se fi grăbit 
oonsistoriul ou ocuparea paroohiei văduvite 
prin transferarea lui Dr. David (în Iunie 
ori Iulie 1895) la milițiă în Brașov, der 
din cause tainice, contrar usului de pănă 
aci, tot mereu a proorastinat esorierea con
cursului. De oum-va nu era beneficiul sub 
patronat, apoi trebuia să crâdă omul, oă 
„aufgeschoben ist aufgehobea“.

Curentării ca antecedența i-a premers 
amânarea, și ca conseoență i-a succedat la 
rândul său graba. Deci tot demersul etare 
misterios.

La ședința din vorbă au fost presențl 
6 asesori și cu presidentul 7. Pentru oel, 
care avea să fiă propus în locul I, s’au îm
părțit voturile asesorilor tocmai în jumă
tate, așa că pentru unul erau câte trei 
voturi. Unul dintre rivali însă are ca soțiă 
pe sora germană a asesorului consistorial, 
D-1 loan Madincea, deci e la mijloc oum- 
națiă legală de olasa I, în gradul al 2-lea, 

liniei oblicve; fbnd D-1 Madincea uxoriui 
candidatului, și candidatul sororiul D-lui 
Madincea.

Nu s’a ținut sâmă de § 14 din sta
tute, care astfel sună: „Asesorii consisto
riali nu pot lua parte, ci sunt datori a se 
depărta din ședința consistorială în t6te 
acele cașuri, cari privesc nemijlocit, ori in 
cutare legătură persona lor proprie.... său 
a cumnaților lor pănă la gradul al patru lea*.  
Uxoriul nu numai că a fost continuu de 
față sub totă durata oestiunei, ci la sfirșitu 
aoeleia pe de-asupra a mai fost atât de 
galant, de a și votat, se înțelege, „non pro 
domo aliena*.  Tot în partea oumnaților s’a 
pronunțat și presidentul. „Petrus looutus, 
casus finitus, utmam et error*,  cam așa a 
Zis S. Augustin....

Conferirea benefioielor e afacere pur 
administrativă internă, prin urmare contra 
unei otărîri consistoriali în astfel de ma
teria dreptul nu supeditâză remedii, „con
tra tale facțum non valet argumentum“, ci 
„omne tale factum recte factum“.

Der niol pentru nesocotirea, respec
tive deliberata transgresiune a statutelor 
încă nu putem apela, decât numai la Dum
nezeii, pentru-că consistoriul e interpretele 
autentic al statutelor diecesane, apoi deși 
sunt statutele fătul sinodului, sinodul se 
adună numai la porunoile, din mila, și sub 
auspioiele consistoriului; der și altcum si
nodul în faptă e privit nu de coordinat, ci 
de subordinat consistoriului. Derogarea și 
abrogarea disposițiunilor sinodali ar alcătui 
cas de prevaricațiune numai atunci, când 
le-ar califica de atari însu-șl consistoriul. 
Deci și atunci am merge cu jalba dela 
Ana .a Caiafa.

Aii mori hori dr.

Regularea congruei.
Profesorul unversitar Timon Akos, 

C8re e raportorul comisiunei însărcinate cu 
regularea congruei, publică în „Politikai 
Hetiszemle" un articul, în care arată, în 
oe stadiu ar trebui, după părerea lui, să 
trecă acum oestiunea regulărei congruei. 
Anume la înscrierea venitelor preoțescl, va 
trebui, Zloe el, s© 80 țină semă de urmă- 
torele trei lucruri principale:

1) Să se soie, pe basa stabilirei ve
nitelor preoțescl, unde și ce sume se re cer 
pentru oompletarea venitului (întregirea 
congruei);

2) Să se câștige cu ocasiunea înscrie- 
rei venitelor, date sigure în ceea oe pri- 
vesce reformele, ce ating patronatul, taxele 
stol are, regularea „parochielor catolice de 
rit grecesc*  etc.

3) Pentru viitor să li-se asigure preo- 
;ilor înoassarea venitelor preoțesoî prin 
mijlocirea organelor puberei publice.

După ce se vor faoe aceste noi lu- 
orurl, raportorul amintitei comisiunl crede, 
că marea operă a regulărei congruei se 
va pută considera ca terminată și defini
tivă.

invitare
la balul Magistratului orășenesc din 6 (18) 
Ianuarie 1896, ce se va da în sala teatrului 
în favorul săracilor.

Invitări speoiale nu se mai trimit.
Se danseză și jooul național „Ro

mana11.
Comitetul arangiator.

Producțium și petreceri.

Tinerimea română din Oradea-Mare 
va srangea un concert împreunat cu dans, la 
16 (28) Ianuarie 1896 în sala cea mare a 
hotelului „Arborele verde“, pentru ajuto
rarea tinerimei studidse de aoolo. Tinerii 
arangerl sunt următorii: Francisc Bardoși, 
Lucian Bolcaș, Teodor Burdan, loan Oan- 
drea, Remus Chicin, Paul Chiriloviol, loan 
Ciordaș, luliu Coste, Georgiu Crețiu, Au- 
reliu Crișan, Eugen Darabanth, Georgiu 
Dogariu, Georgiu Drimba, loan Goja, Au- 
reliu Grozda, Corneliu Iaucu, Andrei Iile, 
Constantin Manea, Vincențiu MaroovicI, 
Mihaiu Marcuș, Salvator Mihali, luliu Ni- 
oolaevicl, Teodor Papp, Aureliu Petruțiu,

Aureliu Pința, Silviu Pop, loan Rațiu, Eu- 
geniu Rubinescu, Eugeniu Șimonoa, Alex. 
Șoncutan.

Intâifi se va da Concertul cu următo- 
rea programă alâsă:

Programa: 1) „Imnul unirei“, de C. 
Porumbescu (oor. mixt.) 2) „Mdrtea lui G. 
Șincai“, poesie de Popfiu, deci, de D-șora 
Marietta lernea; 3) nCisla“, de C. Porum
bescu, eșec, de corul tinerimei; 4) „Doi 
o°hi*,  de Gr. Ventură, cântată de D-ș6ra 
Venturia Ciordașiu, acomp. pe pian de 
D-șora Lucreția Zigre. 5) „Ovid“, dialog de 
V. Alexandri, deol. de I. Coste și A. Pința. 
6) Fragment din „Cavaleria rusticaua“, de 
Mascagni eșec, pe violină de <8. Pop, aoomp. 
pe pian de D-șora Delia Marienescu.

După concert se va presenta „Ruga 
dela Chiseteu“, comediă poporală cu cân
tece într’un act de Iosif Vulcan. Personale 
cari vor juoa în acestă piesă sunt d-ș6rele: 
VeturiaPapp, Măriora Zigre, Catiția Clintoc, 
Ana Sfurlea, Măriora Mitra, Ileana Papp, 
Marietta lernea, Lucreția Zigre, și d-nii Au
reliu Grozda, loan Rațiu, Const. Manea, 
George Crețiu, Aureliu Crișan, Aureliu Pința, 
luliu Coste, Salvator Mihali, Remus Chicin, 
Teodor Papp, Iulian Nico'laevicl, loan Can- 
drea, loan Ciordaș, Silviu Pop.

Intrare de personă 2 fl., de familiă 
5 fl. Suprasolvirile generose a-se trimite la 
adresa cassarului George Drimba (N.-Ma- 
gyar-utoza) și se vor chita pe oalea publi
cității. In pausă se va juca „Călușarul11 și 
„Bătuta11.

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 9 Ianuarie. Astăzi 

s’a început Ia Curiă sub președinția 
judelui Balazsi Antal și pe basa ra
portului făcut de Ruby Antal, per
tractarea în procesul monstru, pe 
care l’a intentat Metropolitul român 
Miron Romanul contra patriarchului 
sârbesc George Brancovici în cestiuuea 
despărțtrei ierarchice de cătră Sârbi, și 
prin urmare și în cestiunea împăr- 
lirei averei bisericei gr. orient. Pertrac
tarea va dura trei cjile și sentința 
se va pronunța probabil Vineri.

Blașiu, 8 Ianuarie. Aici a pro
dus mare amărîciune scirea, că și 
cunoscutul „ajutor imperătesc*  de 18,000 
fl. pentru clerul gr. cat. din archidiecesa 
■Blașului a fost sistat.

DIVERSE.
Uh animal antediluvian. — Săptă

mâna trecută făcându-se săpături de pă
mânt pentru nivelarea portului Constanța, 
s’au găsit acolo m’sce osăminte dela un 
animal fosil, al cărui neam nu s’a putut 
determina pănă acum. Judecând însă după 
giganticul volum al osămintelor, se crede, 
că s’a dat peste unul din colosurile ante
diluvian?. Aceste osăminte se compun din- 
tr’un craniQ enorm de un metru dela osul 
oaiietal la falca de jos, și doi colți gigan
tici măsurând fiă-care câte 3 decimetri și 
50 cm. lungime.

Literatură.
In editura reuniunii române de agri

cultură a comitatului Sibiiu a apărut': 
„însoțirile de credit, împreunate cu înso
țiri de consum, de vendare, de mierii, de 
lăptari etc. și instrucțiunile trebuinciose. 
Iadreptare practică pentru înființarea și 
conducerea de astfel de însoțiri, de F. W. 
Raiffeisen." Edițiunea a V-a. Traduoere au- 
torisată de Dr. A. Brote, director al bănoii 
gen. de asigurare m. „Transilvania11. For
mat mare de vre-o 280 pag., tipar oom- 
3res. Prețul numai 80 cr.

* .
A apărut Liturgia S. loan Chrisos- 

tom, compusă pentru cor bărbătesc de 
loan Vidu. Composițiunea este proprieta
tea autorului și un esemplar costă 4 fl. 
Tot de același autor a apărut piesa „Nu 
desperați*,  pentru oor bărbătesc. Prețul 30. cr

Proprietar: Dr. Hlurel iffîure^iianuo 
Redactor responsabil: Sregoriu ffiflaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 8 Ianuarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.85
Renta de oorrine ung. 4% • • • 98.95
Lnpr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/o • 124.50
Empr. oăil. fer. ung. în argint 4t/2°/0 101.25

’Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.90
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. cu premii .... 152.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 140.75 
Renta de hârtie austr.................. 99.90
Renta de argint austr.........................100.50
Renta de aur auBtr..............................121.90
LosurI din 860   146.50
Aeții de ale Băncei austro-ungară. 1004.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 397.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 359.25
NapoleondorI........................................ 9.61’/2
Mărci imperiale germane . . . 59.35
London vista............................. 121.—
Paris vista.................................. 4810
Rente de cordne austr. 4%. • • 99.90
Note italiene.................................. 44.15

Cursul pieței Brașov.
Din 9 Ianuarie 1896.

Bancnote rom. Dump. 9.51 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.48

Napoleon-d’ori Cump, 9.57 Vend. 9.60 
Galbeni Cump. 5.66 Vend. —.—

Nr. 175 55-1895.
PUBLICAȚIUNE 

referitore la conscrierea pro 1896 a 
cânilor supuși dârei.

Toți posesorii de câni se pro
vocă ca pănă în 10 Ianuarie 1896 
se ia în primire dela oficiul oră
șenesc de dare sedulele pentru in
sinuarea cânilor și după provederea 
lor cu datele recerute, se le ascernă 
cel mult pănă în 18 Ianuarie 1896 
aceluiaș oficiu.

Pentru acei posesori de câni, 
cari nu pot scrie, se estradeză aceste 
sedule de cătră oficiul orășenesc de 
dare pe temeiul datelor date verbal 
minte de cătră partidă.

Acei, cari în decursul anului 
vin în posesiunea unui câne, sunt 
datori, ca prin sedula de insinuare 
se și insinueze cânele în decurs de 
3 cjile.

Intrelăsarea se pedepsesce cu o 
pedepsă de 50 cr. până la 50 fi.

Brașov, 31 Decemvre 1895.
874,2—2 Magistratul orășenesc.

Sosirea și jlucam Imirilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

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

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amâcjl.
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 oră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 bre — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov. .

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

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din Bras.
I Dela Brașov la Pesta

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

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin, 
Tr. accelerat; — bre — m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amec|l. 
Trenul accel.: 2 ,6re 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 8 bre 35 min. dimineța.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

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

Trenul de persbne: 3 ore 1 după am. 
Trenul mixt: 8 ore 50 minute aitnin.
Trenul de pers.: 5 bre 20 min. dimin. .

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persone 6 ore 40 min. sera.

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

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei “
& 5 cr. se potu cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

I

l Oura/tirea, Ss-n.g'el-o.i
mai nainte numit ..PILULEI E UNIVERSALE4* ale lui

merită cu tot dreptul numirea din urmă, de6re-ce în faptă sunt fbrte multe bdle, la cari aceste pilule au probat efectul lor escelent.
De mai multe deoenii sunt aceste pilule lățite și puține familii se vor afla la 

oarl ar lipsi o mică provisiune din acest medicament de casă escelent.
S’au recomandat și se recomand de cătră mulțl 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 circulațiunea ferîei, suferința de 
ficat, slăbirea mațelor, colica cu venturî, congestiunea la creeri hămorhoide (vu.a de 
aur) și o. 1.

Prin proprietatea lor purifioătbre de sânge au ou deosebire bun efect asupra 
anemiei și asupra bolelor ce isvorăso din acesta, precum : gălbinare, dureri de cap 
nervose s a. m. Aoeste pilule purificatore de sânge lucreză așa de ușor, încât nu 
pricinuesc mei cele mai miol dureri si pentru aceea le pbte folosi și cele mai slă
bite persone chiar și copii fără nici o temere.

Aceste pilule purificatore de sânge se prepară veritabile singur numai în far
macia ..zumgohl. JKeichsapfel44 a lui I. Pserhofer 
S i n g e r st r a s s e Nr. 15 la Viena și costă o outiă cu 15 pilule 21 cr. v. a 
Un sul ou 6 cutii costă 1 fl. 5 cr. trimițendu-se netranoat cu rambursă 1 fl. 10 cr. 
Decă se trimite suma banilor înainte, costă un sul ou pilule 1 fl. 25 cr. inclusive 
francare, 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 
5 fl. 40 cr., 10 suluri 9 fl. 20 cr. Alai puțin de uu sul nu se pbte espeda.

N. B. In urma lățirei lor celei mari, se imiteză aceste pilule sub diferite 
forme și numiri, de aoeea se face rugarea a cere anume „IPilule purifică,- 
tore de sânge ale lui I. IPserSiofer și numai acelea sunt veritabile, a 
oăror instrucțiune pentru folosire este provâcjută ou iscălitura I. serhofer, și oarl 
portă pe capacul cutiei tot aceeași iscălitură în oolore roșiă.

Dintre nenumăratele scrisori, prin cari consumeuții acestor pilule mulță
meso pentru redobândirea sănătății după cele mai varii și grele bole, lăsăm să 

că orl-cine a întrebuințjt odată ao<-ste

BharfliiiBr flii jMHe Aim,
O sticlă 2 fl. 60 cr., o jumătate sticlă 1 fl, 40 cr.. ’/j de sticlă 70 or. 
lipniiri cel mai bun mijloc in contra tuturor suferindelor rheumatics : , 
.ludllfl] durerilor la șira spinării, junghiuri, ischias, migrenă, dureri 
nervose de dinți, dureri de oap, junghiuri la urechi etc. 1 fl. 20 cr. 

itril flplll c*e ^r- Romershausen pentru întărirea și oonservarea ve- 
ill 11 uulll. derei, în fiacone originale â 2 fl. 50 cr. și 1 fl. 50 cr.

o sticlă 50 cr.
etc. 1

I upi uupiu LUU) 
sau V i n 3 B.

r ’ nv •

Itiinni Fiakerpulver în contra catarului, răgușelei 
llllJUl, cutia 35 cr. cu trimiterea francată 60 cr.

ou seu fă’ă. sare o sticlă 70 cr.
i de I. Pserhofer, de mulțî ani recunoscutei 
1 mai sigurii remediu contra suferințelorti 
gerătură de totti felulti, precum și spre vinde area 

înveohite,l borcanti 40 cr., cu trimiterea francată 65 cr. 
esce’ent mijloc pentru întărirea nervilor, la dureiI de 
stomac și la bole de mațe. Un litru de Kola Elixir 
Un jumătate litru 1 fi. 60 or. Un pătrar de

în butelii â 5 fi. 50 or., 3 fl., 1 fl. 60 or.

HllQllnPfl mT0C probat în coutra umflăturei 
ftllulllll 11 flacon 40 cr cu trimiterea francată

ca cel ti 
de de-

litru 85 cr.

urmeze aoi puține numai, ou observarea, 
pilule, le recomandă mai departe.

Koln, 30 Aprilie 1893.
Știm. D-le Pserhofer! Binevoesoe de 

a mî trimite erășl 15 suluri din excelen
tele D-Tale pilurl pentru curățirea sân
gelui ou rambursa poștală. Cu aoestă 
oeasie Vâ aduc mulțămirile mele pentru 
efectulti de minune alti pilurilorfl D-tale. 

Gudistinsă stimă,
Franz avlistik, Koln, Lindenthal.

Hrasche lângă Flodnio 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fost voința lui D-deu 

că pilulile D v. au ajuns îu manile mele, 
și resultatul dela acestea îl atribui Dv. 
Mă recisem în patul de letisiă ast-fel 
încât nu mai puteam lucra și ași fi si
gur deja mortă, deoă uu m’ar fi soă- 
pat minunatele Dv. pilule. D cj^u sS ve 
biuecuvmtese de mii de ori. Am coo- 
fiența, că pilulele Dv. mă vor faie de 
tot sănâtbsă, așa precum a folosit și 
altora. Theresia Knific.

W i e n e r-N eustadt, 9 Dec. 1887.
Stim. D-le! In numele mătușei mele 

de 60 ani îți asprim cea mai eăldurosă 
mulțămire. Densa a suferit 5 ani de ca
tar la stomac cronic și de apă. Vieța 
i era un chin și să credea deja de 
perdută. Prin întâmplare a căpatat o

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

Cu distinsă stimă, losefa Weinzettel.

a
rigă 
D-v.

Nu

Eiohengraberamt bei Gffîihl, 
27 Martie 1889.

Știm. Die! Subsemnatul se 
mai trimite 4 suluri cu pilulele 

în adevăr folositore și esoelente.
pot îutrelăsa fără ca să Ve esprim re 
cunosoința mea în privința valbrei aces
tora pilule, și le voi reoomanda unde 
numai se va put) tuturor sufirinclilor. 
Vă autorisez, ca acestă a meu mulță 
mită să o folosiți după plac și pe cale 
publică. Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

Gotsohdorf be’ K-hlbach, Oestr. 
Schlesien, 8 Oct. 1888.

Știm. D le! Ve rog a ml trimite un 
sul ou 6 cutii din pilulele Dv. univer
sale purificătbre de sânge. Numai minu 
natelor D v. pilule am sâ mulțămeso, 
că am scăpat de o suferință de sto 
mach, oare m’a chinuit 5 ani. Aceste 
pilule n’are să ml lipsesoă mei odată și 
esprim prin acesta mulțămirea mea cea 
mai eăldurosă.

Cu cea mai mare stimă, Ana Zwicki.

la gât. Un 
65 cr.

(Picăturile din Praga) îu contra stomacului stricat, mistuirei 
un medicament de casă eseeleLt, 

2 fl.
Acest prafdelătură asudatul picid- 

., relor și mirosul neplăcut, coiiser 
veză încălțămintea și este probat ca nestrioăcios. 
Prețul uuei cutii 50 cr. cu trimitere francată 75 cr. 

ppjpll unu ,nedi°am0nt de casă forte cunosout și escelent în 
OllblllLi Opll/i H UgjUllbll) contra catarului, răgușelei, tusei spagmodice etc. 1 sticlă 

50 cr. 2 sticluțe dimpreună ou trimiterea iranco 1 fl 50 or. 
Dfifflfllti TOTUlflPhillill Pserhofer, de un lung șira de ani recunoscută de

111111 medici ca cel mai bun mijloo pentru eres rerea părului.
Un borcan elegant adiuscat 2 fl. 

de prof. Steudel, la rane din lovitură și impune, la tot felul 
de bube rele și la unflăturl învechite, ce se sparg periodic 
la picibre la deget, la rănile și aprinderile de ț’țe și la multe 
aite suferințe de acest soiu s’a probat de multe ori. Un^ bor- 

canti 50 cr., eu trimiterea franoată 75 or. 
Qnpp nilPOfiim Bullrich. Un medicament de oasă escelent,
Odlu ulLLlUlUuld jJlllgțjULlr d, contra tuturor urmărilor digestiunei strioate, pre

cum : durere de oap, amețelă, oâroei la stomach, acrelă în 
gât suferințe hsemoridale, constipațiune etc. Un pachet 1 fl. 

Ni&'POCS niedicament exce‘e it contra durere; de cap , de măsele , reuma-

Afară d-. preparatele aoi amintite se mai află tote specialitățile far
maceutice indigene și streine, anuuțate prin t6te diarele austro-ungare și la eas, 
când unele din aceste specii nu s’ar afla în deposit se vor procura la cerere 
prompt și ieftin

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

I. P SERMOFJER,
î'armaeia „zum ;;ol<le»en Weâclisaj»fel“ WIEW, I., Siu^erstrasse Nr. 15..

LillUllld UD ilUțd, rele, greutăți de tot felul, 
1 flacon 22 cr. 12 flaooDe 

Dnofimi în nnntnn nciinlnnni niniînnlnnri 
ii amu ui bulina aomidiDi pibiui uiui u.

St
u

Franoo se efectubză acele comande numai decă se trimite mai nainte și resp. porto poștal, în cașul acesta spesele sunt cu mult mai ieftine, decât la trimiteri cu rambursă.
Ca vei'itabile sunt a se privi numai acele pilule a căror instrucțiune este prove«|ută cu iscălitura 1. PSEHHOFEK, și cai-ă portă pe ca

pacul fiă-cărei cutii tot aceeași iscălitură în colore roșiă.
Sus amintitele specialități se află si în Budapesta la farmacistul I. von Tdrok, Konigsgasse 12 830,7-12.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


