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Apelul nostru.
Brașov, 29 Decemvre v.

Am afirmat eri, ceea ce am 
afirmat totdeuna, că luptele nos- 
tre în contra despotismului național 
unguresc numai atunci vor pute ave 
succes, decă vom fi tari prin unirea 
și organisarea tuturor forțelor nhs- 
tre naționale.

Când vedem, că contrarii noș
tri îșl dau tote silințele pentru ca 
în ajunul serbărei mileniului, — ser
bare, care are se fîă cea mai înaltă 
espresiune a dominațiunei lor de 
rassă în acest stat, — se se pre- 
sente înaintea țerii și a lumei ca 
un popor unit și consolidat, caută 
să ne punem întrebarea: dâcă noi 
Românii nu trebue, la rendul nos
tru, se dăm aceeași dovadă, înfăți- 
șându-ne ca un popor strîns unit, 
în apărarea intereselor sale de 
viăță?

Răspunsul nu păte fi îndoios. 
Dorința de-a ne vedă consolidați în- 
năuntru este mare și puternică în 
sinul poporului român. Rămâne nu
mai, ca ea să fiă cât mai curend 
realisată.

Cele ce s’au petrecut și se pe
trec încă în sînul nostru, în detri
mentul dorinței și a nisuințelor de 
închegare a forțelor nostre națio
nale, au produs și produc mare 
mâhnire în tote părțile.

Este, prin urmare, cea mai 
sfântă datoiiă a bărbaților națiune! 
nostre, ca să pună capăt acestor 
rele și neajunsuri, ce ne fac să fim 
slabi în tabăra propriă.

încă în vara trecută, organul 
nostru a apelat la simțul de datoriă 
al bărbaților conducători, cerend să 
se reculegă în fața situațiunei cri
tice, ce s’a creat poporului nostru.

Acestă situațiă înăsprindu-se 
încă de-atunci, este ac|I și mai ur
gent reclamată lucrarea, la care i-am 
chiămat, scriind:

Adversarii noștri vor se ne des

ființeze nu numai ca națiune, dâr și 
ca partid politic, vor să ne spargă 
rândurile și să nimicescă organisa- 
ția nâstră, atacându-o chiar în ca
drele ei.

Aceia dintre noi, cari într’un 
mod seu altul, cu voia ori seduși și 
neorientați fiind, ațîță și nutresc acfi 
focul desbinării între noi, lucră prin 
urmare în interesul dușmanilor cau- 
sei năstre.

Contra acestor inimici ai con
solidării nostre interiăre trebue să 
ne apărăm, lucrarea subversivă a 
acestora trebue se-o zădărnicim mai 
întâiu, ca să putem face front cu 
tăriă dușmanilor esterni.

Nemerniciile, ce se petrec în 
mijlocul nostru și cari au ajuns a 
submina orl-ce autoritate și a face 
cu neputință ori-ce lucrare seriosă 
și sistematică în sînul partidului nos
tru, trebue să le demascăm și să le 
înfierăm fără șovăire și cruțare, căci 
prea mari interese sunt în joc, prea 
mare este răspunderea ce-o avem cu 
toții față cu națiunea, decât ca să 
mai tolerăm, ca poporul nostru atât 
de năcăjit și maltratat să fiă ținut 
și mai departe într’o buimăcela, care 
cu timpul îl păte înstrăina de băr
bații săi cei mai demni, cei mai apțl 
și cei mai devotați.

Din norocire sunt încă puțini 
la număr cei ce, orbiți de patimă, 
se pun cruciș și curmeziș în calea 
consolidării nostre. Poporul este 
brav ca tot-deuna, curat și constant 
în sentimentele sale, gata de orî-ce 
jertfă pentru binele său și setos și 
doritor de-a se vede condus cu tăriă 
și cu succes.

Ce împiedecă dâr pe bărbații 
noștri serioși și conscii de misiunea 
lor înaltă în serviciul causei acestui 
brav popor, de a-și da mâna, de a 
striga un Quos ego tuturor celor ce 
turbură lucrarea de consolidare și 
de a face renduelă în partid?

La lucru der!

Trebue să restabilim autoritatea, 
ordinea și disciplina între n,oi.

Frământările personale trebue 
să înceteze odată pentru tot-deuna 
și în discusiunile nostre, în sfătuirile 
și lucrarea nostră să ne conducem 
numai și numai de principiile luptei, 
ce-o purtăm; aceste principii să-le 
lămurim și să-le stabilim bine în 
consonanță cu programul nostru, ca 
să seim cine merge cu noi și cine 
contra nostră.

încrederea atât de mult sdrun- 
cinată îșl va relua atunci imperiul 
său binefăcător, și dela Olt pănă la 
Meseș dela Tisa și Mureș pănă la 
Someș numai un gând și un plan 
să ne conducă în lucrarea năstră de 
apărare, numai un spirit • și o însu
flețire să ne pătrundă în lupta nâs- 
tră de emancipare națională.

Concentrate ast-fel tbte elemen
tele sănătăse, harnice și cinstite în 
sînul partidului nostru, ne va fi ușor 
de a procede la o mai tare și mai 
trainică organisare a forțelor lui, 
dându-i conducerea, de care are lipsă 
în aceste momente critice și hotă- 
rîtore pentru sărtea năstră.

CRONICA POLITICĂ.
— 23 Decemvre.

Resultatul consultărilor privitore la 
încheiarea pactului austro-ungar, — cari 
consultări s’au ținut (fiLle trecuta în 
Viena între miniștri austriaol și ungari — 
conform soirilor sosite în urmă este următorul: 
In cestiunea cvotei guvernele s’au înțeles 
să numescă, imediat după redeschiderea 
parlamentelor, comisiunile respective. Privi
tor la dările de consum, din parte austriacă 
s’a recunoscut, că acel stat are să fiă îm
părtășit de dare, în care se întâmplă consu
marea. In cestiunea băncei s’a statorit in
troducerea reformelor administrative îm
preunate cu noul privilegiu de bancă, 
der nu s’a resolvat cestiunea depurărei 
datoriei de 80 milione, și nu s’a putut 
ajunge la o înțelegere cu privire la regu- 
larea valutei. Multe alte cestiunl nici nu au 

venit încă în discuțiă, ci au rămas reser- 
vate pentru consultările viitore.

*

„Gazeta Bucovinei11 anunțase retra
gerea așa numitului grup tînăr din socie
tatea politică „Concordia1*. Ecă decJara- 
țiunea dată presidentului „Concordiei1* de 
cătră membrii dlmisionațl: „Domnule pre- 
dent! In răstimpul participărilor nostre ia 
lucrările comitetului societății politice „Con- 
cordia“ am câștigat convingerea, că pe 
basa referințelor actuale realisarea tendin
țelor ndstre politice e imposibilă. Suntem 
siliți a renunța la o aotivitate comună, 
pentru a oărei efecte nu ^putern răspunde. 
Vă anunțăm deci eșirea nostră din societatea 
politică „Gonoordia1*, siguri fiind, că pnu 
aoăsta corăspundem și dorinței amicilor 
noștri politici. Primiți, d-le president, es- 
presiunea deosebitei nostre considerațiuul. 
Cernăuți, în 15 Decemvre 1895. Dr. lancu 
cav. de Flondor, Dr. Alexandru baron 
Hormuzachi, Dr. George Fopoviclu.

*
Piarul „Magyarorszag** primesce din 

Filipopol o depeșă, din care ar apără, că 
Austro-Ungaria este contra comitetului 
macedonean. Atașatul autro-ungar din 
Constantinopol, majorul Giesel, trecând.îu 
călătoria sa prin Solia a venit în atingere 
cu membri guvernului bulgar și, se dice, 
că în numele ministerului de esterne austro- 
ungar, a recomandat guvernului bulgar să 
oontra-graviteze orl-ce tendințe ale comite
tului macedonen și se încerce a zădărnii 
acțiunea acestuia.

Apponyi și partida guvernului.
într’o conferență a partidei sale ți

nută alaltăerl, contele Albert Apponyi a dat 
prin graiu viu unele esplicări privităre la 
cunoscutul său articol de Crăciun.

Nisuința sa — dise AppoDyi — este, 
ca neajunsurile vieții publice să nu tur
bure armonia sărbătârei mileniului. Pentru 
ca să se întâmple acesta, el a cerut asigu
rarea libertății electorale, pe cale legislativă, 
fiind pusă acesta la ordinea cjilei înaintea 
tuturor celorlalte probleme.

Ministrul-președinte a consimțit în

FOILETONUL „GAZ. TRANS.u

Primavera sub zăpadă.
(Din francesă).

(Fin e.)

Deci după ce instalarea, precum cji- 
seiQ, trecu cu mare greu, începui a studia 
pe ambii însurăței cu precauțiune, fără ca 
ei să mă p6tă observa. Oh, arnioe! cât erau 
de înfrânțl! După ce-au așteptat atât de 
mult, după ce s’au iubit probabil de atâta 
vreme, acum, când au dreptul de ași spune 
unul altuia tot ce se pote spune, acum, să 
fiă împedecațl printr’un caprioiu al crudei 
sorți!

Și să mai simțâscă ațintită asupră-le 
privirea atâtor ochi curioși; a acestor ochi, 
cari pot ghici totul, și cari păreau a avea 
chiar o crudă plăcere în a scote pe cineva 
din fire!

Dâr de-ar fi putut sta cel puțin strîns 
unul lângă altul. Atunol tot-dâuna — chiar 
și decă ești înconjurat de sute de omeni 
indiscrețl — poți afla ocasiunea de a fi 
singur, îi poți pe furiș strînge mâne, o poți 

atinge baieml cu cotele, sâu o poți atinge 
pe vârful pioiârelor, — aceste sunt totuși 
în orl-ce cas momente de dulci sensații, cu 
atât mai plăcute, pentru-că sunt tainice. 
Der nu! El, adecă bărbățelul, îșl găsise un 
loc la un capăt al cupeului, și tinăra fe
melă, cu eleganta ei haină de un albastru 
desohis, tocmai în partea contrară, lângă 
mine. Și șeii, iubitul meu nepot, că era 
admirabilă acestă tinără femeiă? Eu nu-țl 
doresc decât o mirâsă asemenea ei...

Forte mulțl călători aveau bilet pănă 
la Paris, deci nu era nici o speranță, ca 
situațiunea să se schimbe. Oh, ce priviri 
aruncau dânșii. Intr’adevăr, situația lor mă 
făcu să mă cuget involuntar la Tantalus. 

El se ridica în fie-ce moment și în- 
desuindu-se cu băgare de semă printre că
lători venia la dânsa, sub 6re-care pretest, 
spre a-’i șopti la ureohiă oâte-ceva.

Ș’a luat ore flaconul? Ș’a notat 6re 
adresa esactă a verișorei din Paris? Nu-’i 
e ore prea cald ? Și pe furiș îi strîngea 
mâna și-’i netezia haina....

Său — reîntors la looul său — îi 
atrăgea piintr’o privire atențiunea la vr’un 
ținut frumos, la vr’un pom, în a căruia 

umbră te-ai putea odihni atât de bine, la 
vr’o roșă din grăd’nă, pe dinaintea căreia 
alerga trenul, și pe care prea bucuros ar fi 
cules’o pentru densa, spre a ’i-o presents.

Ei erau intr’adevăr nespus de nefe
riciți, și faptul aoesta stirnea în inima mea 
durere. Și ore, (j^u, de ce mă interesam 
eu atât de mult de dânșii, pentru-ce mer- 
seiă chiar atât de departe, înoât le zimbii ? 
Căci intr’adevăr le zimbisem, oa și instinctiv, 
ca și împinsă de o necesitate imperiosă a 
inimii. Tu mă vei înțelege de sigur....

Eu sunt adecă una dintre ființele, 
cari încă, au trecut prin acesta fașă a vieții, 
eu „o cunosc acâsta** și sub părul meu că
runt ’mi-am păstrat frăgecjimea amintirii. 
Vă(jându-i pe amândoi înainte-mi, așa uniți, 
și totuși despărțițl, începu fără de veste a 
cânta în mine ceva din trecutul meu, trăii 
din nou orele fericirii de mult dispărute, 
întrega bucuriă a însurățeilor, și apoi.... 
și apoi....

Mătușă-mea se opri un moment ca și 
cum ar fi fost din nou covîrșită de emo- 
țiune. Noi tăourăm amândoi, după aceea 
însă dânsa îșl relua din nou firul vorbirii 

și în tonul ei răsuna întrega mulțămire, pe 
care o pricinuesce o faptă bună, frumosă.

— Ei, și eu nu mă mai putui stăpâni, 
ci involuntar făcui pentru amândoi aceea, 
ce dorisem, ce într’o asemenea situațiune 
ar fi făcut și alții pentru mine, — mă în- 
torseia spre sărmanii mei însurăței și:

— „Domnule1*, — disei eu — pof- 
tesce în locul meu, te rog, eu voiu ședea 
cu mult mai bine pe al D-tale“.

Un moment dânsul mă privi hesitând, 
soția sa să întorse puțin spre mine și mă 
privi cu o negrăită uimire, — der ambii 
mă înțeleseseră.

El îșl schimbă looul său nefavorabil 
cu al meu, și de atunci încolo păru, ca și 
când am avea o admirabilă taină comună. 
In internul lor ei îmi mulțămiau mult pen
tru fericirea lor redobândită și nesfirșirea 
acestei fericiri îmi oferi bogată răsplată 
pentru mica mea jertfă.... Și nici când nu
voitt uita acest neînsemnat intermezzo, și 
binecuvântez perii mai albi, cari ’mi-au 
procurat și acestă dulce bucuriă.

** *
„Plecă trenul la Marseille, Nizza, 

Vintimille !** — răsună vocea conductorului
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principiu cu acestă dorință, acest sens i s’a 
dat cel puțin discursului său de anul nou. 
Dâcă se va stabili astfel o înțelegere, se 
va fi făcut primul pas; rămâne însă pasul 
al doilea, care este cel mai greu, adecă 
înțelegerea asupra cuprinsului acelor dis- 
posițiunî, cari să asigure libertatea alege
rilor. Dela acestă înțelegere asupra cu
prinsului face el — Apponyi — aternător 
consimțământul său.

pice apoi, că pentru delăturarea greu
tăților obiective este de lipsă multă bună
voință. Aceste greutăți însă se măresc 
de-o parte prin pasiunile de partid, cari 
încă tot nu au amuțit, și resping chiar și 
idea unei împăcări; de altă parte ele se 
măresc prin aoeea, că unii dau prea mare 
estindere propunerei sale de pace. Trebue 
deci să repeteze, că densul (Apponyi) nici 
pe departe nu s’a gândit la o sohimbare 
în situația politioă a partidelor, la așa nu
mita fusiune. Nu i-a venit în minte să su
prime măcar un punct din propriul său 
program. Totodată însă nu pote fi vorbă 
nici de negligarea datoriei, ce o are opo- 
sițiunea față cu paotul economio, care 
atinge cele mai însemnate interese mate
riale ale națiunei.

Și dâcă ar întreba cineva pe vorbi
tor: „ce dai majorității în schimb pentru 
ceea ce ceri dela densa el ar răspunde : 
„ceea oe oer, nu oer pentru mine, nu pen
tru partida mea, ci pentru țâră; de aceea 
promit în schimb un preț, nu maiorității 
ca atare, ci țerii. Prin propunerea mea s’ar 
vindeca acele rele, cari pot promova din 
cas în cas interesele nelegitime de partid, 
cari însă corup basele morale ale activi
tății nostre a tuturor și prin urmare și 
ale țării.“

Conferința a luat unanim la cunos- 
oință acestă declarația a contelui Apponyi 
și a salutat cu însuflețire motivele sale 
patriotice. *

Vorbind despre declararea de mai 
sus a lui Apponyi, „Pester Lloyd'1 dice, că 
printr’ensa s’a risipit ceța romantică, ce 
încunjura „mesagiul său de Crăciun14. In 
realitate — fiice foia guvernamentală — 
Apponyi nu oere alta deoât ca partida li
berală și guvernul prin intrarea grabnică 
în desbaterea proiectului de lege asupra 
jurisdicțiunei Curiei în afaoerl electorale 
să reeunoscă indireot „atrocitățile electo
rale44, asupra cărora se plânge oposiția; 
și în schimb el promite „lupta leală44 par
lamentară, care în fond ar trebui să se în- 
țelâgă de sine.

Privitor la alegerile întregitâre din 
urmă „Pester Lloyd44 admite, că și pe par
tea partidei guvernului să va fi petrecut 
oâte ceva ce să pote scusa numai prin patima 
luptei înfocate (sic 1); dâr agitațiunile opo- 
siției și ou deosebire ale partide poporale 
au trecut — fiice — peste tote margmele, 
ba modul de agitația al partidei poporale, 
chiar a provocat acțiunea fără cruțare a gu
vernamentalilor (! ! !) Cum vine der Apponyi 
să deduoă din pretinsele abusurl ale majo

rității neoesitatea unei revisiunl a proce- 
derei eleotorale ?

Cu tote acestea ministrul-președinte a 
promis la anul nou punerea în discuțiune 
a proiectului de lege asupra jurisdioției 
curiale, și așa în curând pote să-i fiă făcut 
pe plac partidei naționale.

Dâr „P. Lloyd44 crede, că Apponyi ou 
greu să va uni cu cuprinsul numitului pro
iect, pentru care îșl face de pe acum re- 
servele sale. Astfel armistițiul propus păte 
să fiă dela început amenintaț. Acest armis
tițiu „Pester Lloyd44 îl declară de-o încer
care forte problematică față cu deolarațiile 
lui Apponyi, că el în privința principială 
nu vrea să faoă nici o concesiune, și că va 
persista în vederile sale opuse.

Cu tote acestea — încheiă „Pester 
Lloyd44 — partida guvernului nu trebue să 
respingă a limine, ceea ce ’i se presentă 
ca paoe. Ar fi însă o amăgire a crede, că 
de aici pote să iesă ceva serios. Seriosă ar 
fi numai și numai idea fusiunii. Fusiune 
însă nu vrea contele Apponyi, pentru-că 
nu ’i-o conced „principiile44, și dâcă el în
suși n’are puterea de-a se libera de acestă 
petră de m<5ră, partida guvernului are și 
mai puțină putere de-al libera. De aceea 
ea pote privi în liniște, ce va mai fi d'n 
acestă pace în răsboiu.

Mitropolii: și Patriarch.
Sub acest titlu „Test. Lloycl* * * 11, din 

9. c. publică următorul comunicat, 
pe care îl reproducem din cuvânt 
în cuvânt:

și prin acesta povestirea mătușe-mi se în
trerupse. 0 însoții până la elegantul vagon
de dormit, ale căruia soărl le uroâ repede.
Ii dori călătoriă bună și adăogai:

— „Cine scie, prea iubită mătușică, 
pote că și de astă-dată vei avea noroo! 
Eu ți-’l doresc din inimă 1 Rămâi cu bine !

Densa mă săruta fierbinte de adio pe 
frunte, și abia avu timp, să-mi șoptâscă 
grabnic:

— «Ah, da, e frumos și înălțător, decă 
poți contribui la ferioirea acelora, cari sunt 
încă la început, în vreme ce însu-ți ai sfîr- 
șit’o deja; dâr o astfel de ocasiă ’ți-se oleră 
numai odată, și dâcă o soi folosi, ai con
tribuit la cântecul de lebedă al inimii.

Și șefiend de astă-dată comod în col
țul spațiosului ei oupeu, ținându-șl bom- 
bonele într’o mână, lorgnon-ul în cealaltă, 
și având o carte pe mesoidră, mătușă-mea 
îșl începu călătoria spre Sud.

Trad, de Mi-’s.

Senatul V civil al Curiei reg. a per- 
traotat astăfil un adevărat proces monstru. 
Este vorbă adecă despre pâra înaintată de 
cătră Mitropolitul din Sibiiu Miron Roma
nul contra patriarchului sârbesc diu Oar- 
loveț, pentru împărțirea averei bisericesci 
comune din Sân-Miclăușul mare. Judele 
ourial Ruby raportă cestiunea în modul 
următor:

In comunitatea bisericâscă comună 
greco-orientală din Sân-Miclăușul mare, 
care constă parte din Sârbi, parte din Ro
mâni, s’au iscat de mai mult timp certe, 
așa încât Serbii rupseră legăturile cu Ro
mânii. Cești din urma pretinseră însă 7/10 
din avere, și după-ce Sârbii nu se învoiră 
la acesta, se hotărî încă în a. 1871 con
stituirea unei comisiunl mixte, care să 
aplaneze diferitele interese divergente.

Un timp ore care toți au fost mul
țumiți, când de-odată într’o fii Românii 
aduseră di a nou în vorbă cestiunea des- 
părțirei. Sârbii promiseră Românilor 18 000 
fl., decă aoestia vor renunța la alte pre- 
tensmnl, Românii însă nu voiră se aocep- 
teze acest ofert, ci împuterniciră pe Mi
tropolitul Miron Romanul să pășescă pe 
cale prooesuală.

Românii pretind în pâra lor să li-se 
dea biserioa și 7/10 din avere. Față cu 
acestea Serbii încercară a dovedi pe basă 
de date istorice, că averea bisericâscă din 
Sân-Miclăușul mare a fost tot-dâuna pose
siunea lor, și că Românii numai din gra- 
țiă au avut loc în biserică.

Raportul nu s’a finit astăfil, ci cu 
totă probabilitatea va țină încă câte-va 
fiile.

Suntem curioși cum se va fini 
și acest proces, după-ce bine e sciut 
că aprope tote procesele mai mari, 
și mai ales confesionale, pe carî 
Românii le-au purtat cu streini, au 
fost câștigate de cești din urmă.

Din Senatul român-
(La cestiunea națională).

In ședința dela 21 Decemvre 
a. c., cu ocasiunea discuțiunei adre
sei de îespuns la discursul tronului, 
d-1 Titu Maiorescu, a rostit un dis
curs, în care a atins și cestiunea 
națională.

Eată din cuvânt în cuvânt, par
tea privitore la cestiunea națională 
din vorbirea d-lui Maiorescu:

In cestiunea națională, d. ministru- 
președiute, în discursul d-sale program de 

la Iași, ținut într’o fii nefastă din întâm
plare, în fiiua de 13 Octomvre, se esprimă 
ast-fel:

„In cestiunea națională, situațiunea 
„nostră este clară și netedă...

„Monarchia austro-ungară, așa cum e 
„oonstituită, este o necesitate de prima or- 
„dine pentru echilibrul europân oa și pen- 
„tru siguranța Regatului nostru. In aoâstă 
„privință nu pot exista cugetări deose- 
„bite și nici nu au existat... S’a mai 
„răspândit încă o vorbă, că ne ameste
căm în afacerile interiore ale Regatului 
„ungar. Niol acâsta nu este esaot44 (va să 
fiioă nici ca samsar oinstit). „O dorință 
„însă ne cuprinde pe toți: ca neînțelege
rile și vrajba dintre Români și Maghiari 
„să înceteze, și ca o armonie frățâscă să 
„domnâscă între ei, căol interese reci
proce cer ca Regatul României să întrețiă 
„cu Regatul vecin relațiunile cele mai 
„amicale44.

Remarcați espresia d-lui Sturdza, mi- 
nistru-președinte, la Iași, oă pentru sigu
ranța nâstră este necesară Monarchia aus
tro-ungară ast-fel cum este constituită, 
adeoă cu dualismul de la 1867, care co
prinde în Ungaria și Transilvania și în 
oare Ungarie la 1868 s’a adăogat și Croa
ția, dualism, în contra căruia o parte din 
mișcarea națională politică de dincolo de 
CarpațI, tocmai aoea parte care părea, că 
este mai simpatică onor. d. Sturdza când 
era în oposițiă, s’a ridicat, va să fiioă su
perlativul prieteșugului relațiunilor celor 
mai amicale avem să-l întreținem noi Re
gatul Român cu Statul vecin, cu Monar
chia austro-maghiară, cu Imperiul austro- 
maghiar, așa cum e constituit fără nici un 
amestec în afacerile interiore ale regatului 
ungar.!

N’am de oât să esprim ^felicitările 
mele d-lui ministru-președinte pentru lim- 
bagiul d-sale oa ministru de esterne, felici
tări ce le exprim cu atât mai sincer în pri
vința acestui hmbagiu, cu cât el este iden
tic ou limbagiul ținut de d. Lahovari și de 
d. Carp. Decă vrea să releve d. ministru 
de esterne și ministru president vre-o deo
sebire intre aceste cuvinte ale d-sale de la 
Iași și cuvintele fostului. ministru de ex
terne Lahovari, sunt îndată gata a retrage 
cuvântul identio.

Fiind că d. ministru Sturdza nu re
levă nici o deosebire și nu va releva niol 
una, rămâne absolut neesplioat, pentru-oe 
d-sa, când era în oposițiă, aici în Senat a 
numit guvernul din care făcea parte d. La
hovari, nemernic, și nemernic anume din 
oausa acestei atitudini identice.

Decă vorbesc de identitate între ac
tualul ministru Sturdza cu fostul ministru 
Lahovari, înțeleg identitate ca idee funda
mentală.

Ca redacțiune a cuvintelor a-șl în- 
drăsni să fac o mică observare ce o supun 
ou desăvârșire aprecierei d-lui ministru de 
esterne. După umila mea părere relațiu- 
mle internaționale dintre State se între
țin de regulă de la ministru de esterne 
la ministru de esterne, seu de la minis
tru de esterne la ministru plenipotențiar 
seu rezident. Acesta este relațiunea ofi
cială.

Imperiul Austro-Ungar, politicesoe, 
față cu țerile străine, are un singur minis
tru de esterne la Viena, preoum are și un 
ministru plenipotențiar la BuourescI; rega
tul ungar nu are ministru de esterne spe
cial nici un ministru special la BuourescI. 
Noi avem un representant comercial )a 
Pesta, uu consul general, der ministru re
sident său plenipotențiar ou atribuțiumle 
lui politice nu esistă în Pesta din partea 
niol unei țări. Al nostiu e la Viena. Va să 
fiică Regatul ungar, ca relațiunl politice 
internaționale, nu este direct in raporturi ou 
noi, ci imperiul austro-ungar. Cred, că este 
important pentru Români, ca să soiă, că 
este imperiul austro-ungar cu care avem 
relațiunl de întreținut coreot diplomaticesce. 
Cred, oă așa s’ar fi esprimat d. Lahovari.

Actualul d. ministru de esterne însă, 
nu se esprimă așa, ci d-sa declară, că in
teresele reciproce cer ca să întreținem re
lațiunile cele mai amicale — ou superla
tivul — între cine? Intre regatul Român 

și regatul veoin, relațiunl cu regatul, cu 
guvernul din Buda-Pesta, peste capul mi
nistrului de esterne din Viena!

Eu cred, că acestă mică inadvertență 
diplomatică — nu ar fi făcut-o d. Lahovari; 
de alt-fel d. Lahovari subsorie pe deplin 
declarațiele d-lui ministru de esterne 
Sturdza.

Intr’unul din -numerii următori 
vom publica și răspunsul d-lui mi
nistru-președinte D. Sturdza, la acâstă 
parte a discursului d lui Maiorescu.

Răspunsul Regelui Carol
Ia adresa Senatului.

La adresa ce i-a presentat 
Sâmbătă deputațiunea Senatului. M. 
S. Regele Carol a respuns urmă- 
tbrele:

Glasul Senatului îl asoultîn tot-dâuna 
cu o deosebită plăcere ca o tălmăoire fi
delă a simțimintelor de iubire, pe care 
Națiunea Ni-le arată în tote împrejurările.

Primesc cu o adevărată satisfaoțiune 
asigurarea ce ’ml dațl de a îndrepta totă 
aotivitatea D-v. pentru a săvârși lucrări 
roditore pentru Țâră.

Spiritul înțelept și patriotic, oare vă 
însufletesce. ’Ml este o ohezășie, că guver
nul meu va găsi în D-niile-Vâstre acel 
sprijin trebuincios pentru resolvarea atâ
tor cestiunl, cari sunt în interesul viito
rului și propășirei României.

Astfel însemnata sarcină, ce vă este 
înoredințată se va pute îndeplini iără greu
tăți, âr răsplata muncei D-v. va fi fericirea 
și mărirea scumpei nostre Patrii.

Vă mulțumesc din suflet pentru căl- 
durosele urări ce ne esprimați Nouă și 
Familiei Nostre în numele Senatului,

Nou abonament
la.

SĂ2EU transilvaniei
Cu fl Ianuarie fl8®G st. v. 

se deschide nou abonament Ia 
care invităm pe toți amieii șil spri
jinitorii fotei nostre.

Prețul abonamentului i 
Pentru Austro-Ungaria:

pe -cm an. ................................. 12 fl.
pe șese lu-ziă ................................. 6 fl.
pe trei lixzi.1 ................................. 3 £L.

Pentru România și străinătate:
pe la-xx a,XL 
pe șese Iixxlî

pe trei lia.n.1

40 frarxci
20 „
IO

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei**.

SOIRILE OILEL
— 29 Decemvre.

Țarul Nicolae II a destinat un milion 
de ruble pentru arangiarea sărbărilor po
porale cu ocasiunea încoronărei sale în 
Mosova.

—o—
Contra armatei austriace. Din Wiener- 

Neustadt se depeșâză, că Dr. Emanuel 
Berstl, conduoătorul muncitorilor de acolo, 
și editorul fiiarului „Neunkirchner-Volks- 
zeitung44 a fost deținut și pus sub aousă 
pentru un articol defăimător scris contra 
armatei austriace.

—o —
Tarifa pe zone, după soirea mai nouă 

a fiiarului „Pol. Corr.44 nu se va urca în 
modul, cum s’a soris pănă acum prin fiiare, 
ci urcarea tarifei se va face numai la tre
nurile accelerate și de plăcere, âr la tre
nurile de persone și la oele-l’alte trenuri va 
rămânea neschimbată. Pentru marfă se 
proiectâză, ce-i drept, o urcare a tarifei; 
der lucrul încă nu e hotărît, ba e posibil 
să rămână și acâstă tarifă nesohimbată.

— o—
Felicitările dela prieteni din România, 

sosite aici prin poștă, costă de obioeifi 
amende mari pe Românii de aiol. Pentru 
câte-o carte de visită, pe care trimițătorul 
din întâmplare nu a francat’o îndeajuns, ori
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oă, afară de textul tipărit, a soris pe ea 
Hă și numai o singură literă, noi suntem 
amendat! aici ou câte 2—4—6, ori chiar și 
8 cr. pentru fiă-oare carte de visită. Amen- 
dele, ce le plătesc pe calea acesta unele 
familii dela noi la anumite ooasiuni, trec 
la câte 8—JO, ori și mai multi floreni, er 
posta ungurâscă încasseză dela Români 
amende, ce une-ori, cum e de esemplu și 
la anul nou, numai la poșta din Brașov 
sue la sute de floreni. Pentru îucungiurarea 
acestora, este lipsă a sș fraDca o cartă de 
visită cu 5 bani, 6r înlăuntru să nu se sorie 
absolut nici o literă, decât text tipărit.

— o —
Rețâua căilor ferate ungare s’a mă

rit în decursul anului 1895 cu 18 căi nouă 
în lungime de peste 866 ohilometri.

—o—
In atențiunea publicului. Statutul 

creat de municipalitatea locală, și aprobat 
de cătră ministeriul unguresc de interne, 
conform căruia se iutercjioe copiilor sub 
15 ani freouentarea restaurațiunilor și bir
turilor, întră deja în putere. Părinții, tu
torii, restaurateurii, birtașii precum și aran- 
.gerii de petreoeri publice, se fac atențî, oă 
din punctul de vedere al ordinei publice, 
al moralităței și salubrităței nu li-se per
mite de a lua cu sine copii sub 15 ani în 
restaurațiunl, birturi, petreceri publice, abs- 
trăgend dela astfel de petreceri cari se aran- 
giâză de cătră tinerime cu permisiunea au
torităților competente și a direcțiunei lor 
școlare. Părinții, tutorii, restaurateurii, bir
tașii și arangierii petrecerilor publice, cari 
calcă disposițiunile acestui statut, se pedep
sesc conform § 1 al art. de lege XL., din 
1879 cu o pedâpsă pănă la 50 fi., seu cu 
arest eorăspundător. Tot sub acestă pedepsă 
cad și acei restaurateurl și birtași, cari nu 
espun în localul lor la un loc ușor de vădut, 
acest statut.

— o—
Petrecere îu Logoj. Tinerii români 

din Logoj arangâză o petrecere împreunată 
cu representațiune teatrală și concert, Du
minecă în 12 Ianuarie 1896 în localitățile 
otelului „Concordia14. începutul la lfl8 ore 
sera. Prețul de intrare: pentru persână 
80 or., pentru familiă 2 fl. Venitul curat e 
destinat pentru fondul reuniunei rom. de 
cântări și musică din Logoj.

—o—
Călindnrul Plugarului pe au. 1896, 

-.redactat de d-1 1. Georgescu, se pot? căpăta 
dela Tipografia „d. Mureșianu* 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 călindare românesc!, 
■conținând material bogat atât eoonomio, 
oât și ii te rar, forte variat și ins
tructiv și de petrecere. E întocmit anume 

tpentru trebuințele plugarilor, cari în aoest 
călindar găsesc o călăuză credinoiosă pen
tru tote trebuințele lor.

— 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 digesHune. 1 Cutie 1 fl. Se pote căpeta 
•dilnic prin postă del* farmacistul A. Moli, li- 
ferant al curții imp. și r. din Vîena, Tuchlauben 
'9. In farmaciile din provinciă se se ceră es- 
pres preparatele lui Moli provedute cu subscrierea 
;și marcă de contravenție.

Anglia și Transvaal.
In Loadra s’au înscenat mpi multe 

•demonstrațiunl la adresa Germaniei. Dună 
cum anunță „Kblnische Zeitung* poporațiu- 
nea englesă este forte agitată și se în
dreptă acum pe față contra comercianților 
.germani aflători în Londra.

Chiar în aceste momente este bătător 
la ochi, că guvernul engles a dat porunca, 
ca imediat se se formeze o flotă volantă, con- 
stătătore din 3 vapore tie răsboiu și din 
3 încrucișătorl. Flota aoăsta are chiema- 
rea să plece imediat acolo unde va fi lip
să de ea. Afară de acesta guvernul en
gles a hotărît se trimită fără amânare des- 
părțăminte de cavaleriă și de infanteria la 
■Capul de bună speranță.

piarul „Extrablatt* și „ Oficiul Reuter* 
«anunță, că judecătoria supremă din Trans- 
waal, a osândit <pe lamesson la morte, însă 

președintele Erilger Ta grațiat. lamesson a 
fost predat guvernorului Robinson și a fost 
esoortat de trupe englese pe teritor en
gles.

Sir H. Robinson depeșa cu data de 
7 o. secretarului de stat Chamberlain, că 
Iohannesburg s'a predat necondiționat și re
voluționarii fiind despoiațl de arme, acum 
e delăturată crisa. Chamberlain a și decla
rat acest fapt în 8 c. funcționarilor colo
niali din Londra, și din incidentul acesta 
a dat un mare prâncj festiv.

„ Pol.-Coor* primesce din Berlin o 
depeșă, în oare se afirmă, că amestecul 
împăratului Wilhelm în cestiunea Transva- 
alului s’a făout r.umai în interesul susține- 
rei păcei, și în interesul independenței Trans- 
vaalului. Tot în aceeași depeșă se susține, 
că nu esistă nici o diferență între guver
nul engles și cel german privitor la inci
dentele dela Capul de bună speranță.

Invitare.
Reuniunea femeilor române pentru 

ajutorarea văduvelor sărace din Brașov și 
Săcele arangiază în presăra anului nou1 
Duminecă, în 31 Deoemvre st. v. (12 Ian. 
st. n.) a. c., o petrecere de dans în sala cea 
mare a teatrului.

Invităm pe acâstă cale pe P. T. pu
blic românesc, care doresce să petrăcă pre
sera anului nou în o mare familiă româ- 
nescă aici în Brașov.

Invitări speciale nu se mai trimit, 
începutul la 8 ore sera.
Prețul de intrare: 1 fl. de persână.

Pentru Comitetul Reuniunei:
Brașov, 22 Decemvre, 1895.

Maria Popea, Dr. losif Blaga
Presidenta Reun. Secretariu.

SCIR1 ULTIME.
Budapesta, 9 Ianuarie. ț)iarul 

„ Magyar orszăg* anunță, că în camera 
deputaților s’a lățit astăcji soirea, 
că Banffy s’a învoit cu guvernul aus
triac cu privire la ridicarea cuotei 
pentru Ungaria, ca cuota Ungariei se 
se urce dela 31.4 la 35°/$; adecă se 
crescă cu 6 milidne floreni. Amin
titul cjiar c|ice, că scirea acesta a 
produs o sensațiă enormă în cercu
rile guvernamentale, apoi afirmă, că 
Tisza și Wekerle nu vor primi nici 
odată o astfel de resolvare a cuotei, 
prin urmare Banffy nu va putea ave 
nici odată majoritate pe partea sa.

Mulțămită publică.
Primăscă mulțămirile nâstre cele 

mai căldurâse toți acei numeroși 
amici și cunoscuți, cari cu ocasiunea 
înmormântării mult iubitei nâstre 
mame au binevoit a ne mângâia cu 
condolența lor.

Emanuel și Stelian 
I. Mihalovits.

Bogăția nu face totdeuna fericirea 
Pilele acestea a murit la Amâlie-les-Bains, 
Max Lâbaudy, fiul milionarului franoes 
Lebaudy, celebrul fabricant de zahăr, care 
murind a lăsat 215 milione urmașilor sei. 
Aceștia erau în număr de patru, afară de 
nevastă. Aveau, prin urmare, să împartă o 
avere de 110 milione între dânșii. Fiă- 
oăruia se venea câte 27 mbone. Tinereța 
lui Lebaudy tatăl a fost cunoscută prin- 
tr’o serie de procese urîciose, povestite pu
blicului nedumerit. După mârcea tatălui, 
oând fiă-care copil îșl luase partea, începu 
să se facă sciut și Max Lebaudy. Un con
siliu judiciar ținendu-1 în frîne pănă la 
majoritate, Max tîrit, sfătuit rău. amăgit, 
subsorise bilete tuturor samsarilor cunos- 
ouți din Paris, seu din provinciă, ca și 
demi-mondelor celor mai renumite. I-se 
vindeau lui Max hoteluri, uzine, mine, pă

duri, și obțineau dela densul comande pen
tru întreprinderile cele mai nebune; un 
cortegiu de împrumutătorl de parale, de 
bărbați și femei, âmenl suspeoți, oarl tră
iesc numai din sugrumarea minorilor mi
lionari, îl urmăriau ca pe o pradă, se aoă- 
țau de el, trăiau pe spetele lui, așteptând 
oesul sfânt al majorității lu1. In scurt, 
Max Lebaudy se făcu îndată cunoscut la 
Paris, era cântat în cafenele și citat la re
vistele teatrelor.

D-na Lâbaudy, ca să desbare pe 
fiul său de tote aceste apuoături, cumpără 
uh yacht ca să îmbarce pe fiul său și să 
’1 trimetă să călătoresoă. Dâr el nu voi 
să plece. De altmintrelea samsarii și our- 
tierii, cari puseseră mâna pe Max, nu ’1 
lăsară. Pe urmă s’a pledat prooesul între 
fiu și mamă, oare aduse ridicarea consiliu
lui judiciar, grațiă elocinței lui Waldeck 
Rousseau. Gu prilegiul aoesta, d-l Waldeck 
Roussnau.a emis următorea teoriă asupra 
folosului risipei: „Tinerețea și pasiunea îșl 
au rolul lor sooial; semnând polițe plăti- 
bile la majorat acelor, cari l’au silit, 
tinărul risipitor, n’a făout, la urma urmei, 
decât să înapoese ciroulațiunei milionele 
strînse de tată-sâu“. Când fu declarat ma- 
jorân, tinărul Lebaudy se hotar! să nu 
oheltuesoă decât veniturile, să nu se ating ă 
de oapital, să trimâtă o donațiune de 60 
de mii de franci lucrătorilor și micilor 
funcționari dela uzina tatălui său, și mai 
dădu și alte sume însămnate pentru alte 
opere de binefaoere. Uu tote aceste tinărul 
milionar nu s’a lăsat de vieța sa destrăbă
lată, der escesele din vârsta cea fragedă 
l’au ajuns în curând. Dela intrarea sa in 
8rmată și pănă dilele trecute, viața lui a 
fost o durerosă agoniă. Plimbat din spital 
în spital, a fost doborît la AmAlie-les-Bains, 
unde și-a dat sufletul pe brațele unei fru- 
mose actrițe pansiane, care a veghiat o 
bună buoată de timp la oăpătîiul desfrâ
natului milionar. Astfel s’a stins, la 22 ani, 
un tânăr de trei-deci de ori milionar, care 
ar fi putut, cu banii lui, se determine o 
adevărată revoluție intelecuală, și să facă 
mult bine patriei sale.

țliarele francese mai aduo acum ur
mătorea soire mai nouă asupra nenoroci
tului milionar tînăr: Lâbaudy îșl depusese 
cea mai mare parte din avere, când întră 
la milițiă, la bancherul Balensi. Acesta a 
jucat cu banii lui Lâbaudy la bursă și a 
perdut din ei suma enormă de 13 mili- 
6ne franci, cu alte 4 milione însă, ce mai 
râmaseră din averea tînărului milionar, 
Balenei dispăru din Paris. Astfel deci ră
masul lui Lebaudy în loc de 28 milione, 
este numai de 10 milione franci, și aoeștia 
încă în cea mai mare parte în inmobile.

0 statistică a nenorocirilor întâm
plate pe tren. După informațiunile pe 
cari le dă camera oomercială din Londra 
cu finea anului 1895 privitor la nenoro
cirile întâmplate în anul treout pe căile 
ferate englese: numărul personelor neno
rocite din anul 1895 este de 748 (față cu 
810 din a. tr.) Au fost răniți 2902 de inși 
(față cu 2959 din a. tr.) Dintre oei morți, 
pasageri au fost 61, și 315 oficianți dela 
trenuri, er restul jertfelor sunt personele, 
oarl din întâmplare erau pe calea ferată, 
și astfel au fost dintre ele parte omorîte, 
parte rănite. In 17 cașuri, oausa nenoro
cirilor au fost ciocnirile între trenuri de 
persons și trenuri de povere, și în 12 ca
șuri, a fost causa cioonirei dintre trenurile 
de povară. Derailărl de trenuri de persâne 
au fost 40, și de trenuri de povară au 
fost 9.

Câte nu se fac din hârtia.. Technici- 
lor moderni le-a succes să pregătescă ori 
și ce lucru din hârtiă. Astfel au edificat 
case din hârtiă, au pregătit 61e tot din 
hârtiă și alte multe de acestea. Acum de 
un timp încoce ei pregătesc chiar și coș- 
tiuguri de hârtiă. In New-York s’a înfiin
țat o fabrică, în care se pregătesc coștiu- 
guri de hârtiă după diferite stiluri, și sunt 
astfel pregătite încât nu se pot deosebi 
de oelea de lemn.

Uh serut (kcisiv. Următorea întâm
plare interesantă se vorbesce despre Frere 

Orban — ministrul-președinte belgian, de
cedat cailele trecute — de pe timpul când 
el luase de soțiă pe nepota sa, d-șora Or
ban. Frere pe timpul acela era încă fârte 
tînăr și el prin darul său oratoric fermeca 
pe toți compatrioții săi Frere se amoresâ 
de d-șora Orban și tînăra păreche s’a fi- 
danțat în secret, dâr când Fiere a cerut 
ofieios mâna d-șorei Orban dela tatăl ei, 
acesta îl respinse. D-șora Orban însă, re
curse atunci la un fapt eroic. Intr’o sără 
să întâlniră fata și părinții ei cu tînărul 
Frere în teatru, și în fața publicului d-șâra 
Orban îmbrățoșâ pe Frere și îl săruta. Pă- 
linții fetei după acesta, ca să încunjura 
scandalurile ce s’ar fi isoat din acel lucru, 
i-au dat tînărului Frere pe d-șora Orban 
și astfel tînăra păreohie peste câte-va dile 
după acel incident se și cununa. D-șora 
Orban într’adevăr n’a ales rău. Pe Frere 
întru atâta îl ferici acest fapt, îucât după 
cununiă îșl adause la numele său și nu
mele soției sale „Orban“, și de atunci pănă 
la morte a purtat numele de Frere-Orban.

0 reclamă. Cea mai originală reolamă 
a făcut’o nu de mult Mr. Thomas Barrat, 
„regele inserenților41 din Londra. El a în
chiriat mai multe ferestri din stradele 
principale ale Londrei și în fiă-oare ferestră 
a pus câte doi porci vii. Dintre acei doi 
porci, cari se aflau în fiă-ce farâstră, unul 
era un porc mare și celalalt un purcel cu
rat roșu. Sub ferestră, în care era espus 
porcul cel mare sta scris: Acest porc nu 
e spălat ou Pears Soap14 (un săpun nou 
inventat), și sub ferestră purcelului: „Acest 
porc e spălat cu Pears Soap“. Toți locui
torii din Londra nu vorbeau alta deoât 
de porcii lui Mr. Barrat.

Candidat de advocat bine 
calificat, cu pracsa omnilaterală în 
cele iuridice și administrative, cu 
ounoscință perfecta a Jimbei ma
ghiare și germane se primesce în 
cancelaria advocatului din 
Budapesta

Ui'. Kmiliu SiaUeș 
(IV Magyar utcza 30).

Salarul lunar se urcă conform 
calificațiunei respectivului candidat 
la 50—80 v. a. Oferte cu tbte da
tele cele de lipsă sunt a se adresa 
la cancelaria susnumitului advocat.

Literatură.
fn editura librăriei Carol Muller din 

Bucuresci (Calea Victoriei 53) a apărut: 
Psichologia stilului, studiu de estetioă, de 
Petra P. Negulescu. Un volum de 119 pag. 
Prețul 2 lei. — In aceeași editură a apă
rut : Steaua, dramă într’un aot de Andre 
Gill și Ioan Richepin, tradusă în versuri 
de Radu D. Rosetti. Prețul 50 bani.

*
A apărut în Tipografia A. Mureșianu 

din Brașov: Gramatica Limbei româ- 
nescî (Fonetică și Ortografia. Etimologie. 
Smtacsă. Stil.) întoomită în două cursuri 
concentrice pentru șoolele poporale de 
Ion Bariu ; Cursul II pentru anul al 5-lea 
și al 6-lea de școlă, pentru șoola de repe- 
tițiune, de adulți, șoole civila eto. Editura 
autorului. Recomandăm aoâstă carte aten- 
țiunei deosebite a d-lor învățători. Se 
pote procura dela autor ou prețul de 
30 cr.

Rectificare. In numărul nostru de 
ieri, în poesia „Desperare* la începutul 
colonei a doua s’a streourat o erore, oare 
strică sensul versului. In loc de: „En aiufi?* 
este a se ceti adecă: „Er a<ți?* De-ase- 
meni este a-se ceti în colâna primă, șirul 
al 7-lea: „gura-’țl*, în loc de „gură-’ți*, 
er în al 10-lea „durerea* în loc de „du
rere*.

Proprietar: Os*. Aurel Mureșianu»

Redactor responsabil: Qregsrâu
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Cursul Ha bursa din Vâema.
Din 9 Ianuarie 1896.

Renta ung. de aur 4% . . .
Renta de corone ung. 4% • •
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4'/2°/0 
Impr. o&il. fer. ung. în argint 4V20/ 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale croate-slavoue. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . .
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr...................
Losurî din 860 ....................
Acții de ale Băncei austro-ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit

121.90
98.90

124.50
.102.15
120.75
96.90
98.-

153.—
141.—
99.90

100.55
122.05
147.—

1005.—
395 —

Acții de-ale Băncei austr. de oredit. 359.25
MapoleoadorI.................................. 9.61%
Mărci imperiale germane . . . 59.30
London vista............................. 121.40
Paris vista.................................. 48.10
Rente de cordne austr. 4%. . . 99.95
Note italiene.................................. 44.10

Cursul pieței Brașov.
Din 10 Ianuarie 1896.

Bancnote rom. Câmp. 9.51 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.48
Napoleon-d’ori Cump, 9.57 Vend. 9.60
Q-albenI Cump. 5.66 Vend.
Ruble rnsescl Cutnp. 128.— Vend.
Mărci germane Cump. 59.— Vend.
Lire turcesoi Cump. 10.74 Vend. —.—
Boris, fono. Albina 5n/0 100.75 Vend. 101.75

Hi

I

i
i

Giro-Couto 
la banca 

Austr o -Ungară.
Cassa, de bancă, comisibne și Telef'^ 

ie schimb 90.

OTSSBACHEB. & BEER ~ .ii. O C T7".
Avem ondre a recomanda serviciile ndstre în tdte afacerile și 

transacțiile de bancă și anume:

Cumpărăm' și vindem hârtii de vaiore indigene și stre
ine, acțîi, scrisuri' fondare, obligații, după cursul 4ilei.

Ăpnpdnni QVQPQllPi pană la 8O°/0 din valdrea cursului pe hârtii de 
AuUlildlil d V d 11 Ulii J valdre 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. 
Rescumpărăm fără nici o Retragere totfeliul de cupone.

Hscomjtam polițe comercile țjX,’1 îiriiini “Z
piețele Europei, cum și transooiene.

HlihPWnil P11PP1W1 cu Provl9i6ne mici pe tdte piețele comerciale 
JjllUululii ulluliull europene și transociane.
Primim dpnnnppl ÎQ socotâlă> corent bonificăm mi np+tn 1111111111 Huli Uliul 1 interese după învoire pănă la 3 0 UullU, 

forte ieftin lnQiriil ]a tragere cu câștigul cel mai mic, pen- 
oi*i și ce luullll tru diferința cursului.

Atribuim o deosebită atenție afacerilor cu efecte și suntem în
pcsiție ori și ce hârtii de valâre a-le vinde, după cursul cțilei. —

Suntem la disposiție de a da informativul 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 §i streină- 
tate în mod forte culant, dând ori și ce informații. — Aflându-ne 
în relații strinse cu Filiala Transilvană, a BăllCeî Ungare de eSCOIUpt 
Si schimb, .suntem în plăcuta posiție dea fmalisa forte avantagiosȘl schimb, .suntem în plăcuta posiție dea fioalisa forte 
t6te transacțiunile de bancă.

Promese la 
fote tragerile 

de loterie.
L—

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

Revisie de

losurî gratis.

8

Veritabile minsoi, «Becii fiăeare eutiă este provisȘută cu inaren «Se 
ajteE'iii'e n îui A. Moli și cu subscrierea sa.

AX Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu-
W tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
Cț mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
la a celor mai diferite bole femeescl a luat acest medicament de casă o răspândire, ca 

cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.
O Falsijtcațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

A FFSMsb^airmtwem și sare a lui Soli.
W Veritabilu numai
I

o

ale lui

m
6

II

* * 
o

X

decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu 
5 plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

sie gură-Safiscyfl a im
(Pe basa de natron Acid-salicilic'i)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de ori-ce etate și 
adulți, asigureză ucestă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provețjute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea principală prin
Faawacfistail A. MO ILL,

c. și r. furinsor al curții imperiale Viena, Tnchlaulien 9
Comande din provincia se efectueză gilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provide cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. 47-52.

c

c
X

WF De anul noo, bioub

Ne mai pomenite șanse de câștig 
oferă a

n-a LOTERIE IE OL. OTÎARA
concesionată de stat.

Prima tragere a loteriei deja “W 

la 5—8 Februarie 
Din 120,000 losurî la sorțirea a trei ciase, sunt 

45,007 Câștiguri 
în sumă totală de

None milione done sute de mii corone 
Urinezi. deci fia tragerea loteriei 

pe 2: 2 losuii vlxx câ.otig'- 
Câstigul cel mai mare în cas favorabil este de 

UN MILION".
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10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
1.000

400
200
120
80

corone pe
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34
16

120
226
200

4370
9000
9000 

de 150

originale clasa 8. < Losurî oripale conipl. pentru tote 3 ci.
............................. - ■ ■ - V 1/ 1_ !/ !/ !/ 1/

Losun
7ilos 7alos 7Jos 7wlos 7solos 7i los 7a los 7* los 7wlos 7aolos
39 fl. fi® fl. 5 fl. 3 fl. fi fl. 9® fl. &®fl. â5fl. 9 fl. ® fl.
recomandă și trimite plătând imahite gjrețtaî, seu 
eu raniftui’să

Casa de bancă

JACOB L. ADLER,
în Brașov.

La tragerea trecută a loteriei I de clasă ung. din leșurile vendute 
de noi au câștigat Una sută cinci mii de corone.

IPeiitru porio și Sista câștiguariSor peaatrai o ciasă, 
sunt 35 ci*, a se trimite.

Sosirea și alocarea Ușorilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:
Tr. accelerat: — ore — m. d'm'neța. 
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 in. după amâdl.
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.: — ore — minute sera.
3. Dela Zerneecî la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 6re — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul de pers.: 8 6re 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

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

Plecarea trenurilor din Braș.
I Dela Brașov la Pesta

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

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

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

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

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

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

Anunciun 

(mserținni și reclame) 
Simții a se adresa subscrise, 

admmistratiunii. En cașul pu-

hiicării unui anunciu mai muit 
de odată se face scădement. 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de masEte-m0?.,

Admiuistr.. „Gazeta Trans."
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


