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„Valahii" contra mileniului.
Am adus erî soirea, că în con

gregația comitatului Arad, ținută 
alaltăerî, s’a discutat în cestiunea 
serbării mileniului și că au luat parte 
la discusiune și Românii.

N’avem încă un raport despre 
ședința amintită. Tot ce seim astăcji 
se mărginesee numai la -datele, ce 
le conține un raport telegrafic ofi
cios 16rte scurt, ce s’a trimis din 
Arad foilor unguresc! și care, fi- 
resce, nici nu pâte trece înaintea 
nostră ca un raport nepreocupat. 
Ne spune inse destul pentru ca se 
înțelegem, cam cum a decurs acea 
discuțiune.

Caracteristic este, că după ce 
constată, că au vorbit trei „ Valah!" 
în contra propunerei, ca din inciden
tul mileniului se se țină la 10 Maiu 
a- c. o adunare festivă a represen- 
tanței comitatense, raportul amintit 
comunică ca un eveniment deosebit, 
că discursurile Românilor au fost as
cultate din partea Ungurilor cu li
niște pană la sfîrșit, când apoi in
spectorul de șcdle și un baron un
guresc au respuns la acele dis
cursuri.

Mare lucru, că patrioții paten
tați dela Arad au fost în stare se 
asculte vorbirile românesc! ale pro
topopului Gurban și ale advocaților 
Truța și Veliciu, fără ca se capete 
nici un acces de turbare.

Și bine se notăm: Membrii ro
mâni amintiți au vorbit toți în con
tra mileniului. Cel dintâiu a decla
rat, se 4>ce în telegramă, că nu se 
simte chiămat, din causa cunoscu
telor gravamine, a serba împreună 
cu Ungurii, deși ar voi bucuros se-o 
potă iace; dintre ceilalți doi unul ac
centul, că nu ura în contra Ungu
rilor este motivul retragerei Româ
nilor dela serbare, și ei ar lua parte 
la serbare, decă statul ar serba, 6r 

nu numai rassa maghiară. Despre 
al treilea vorbitor „valah" nu se spune 
ce a c^is, ci numai că a vorbit și 
el contra, 6r toți trei se 4i°e> că 
au declarat, că nu se vor presenta 
la ședința festivă comitatensă ,și că 
vor stărui, ca nici comunele să nu 
ia parte la serbare.

Nu se spune în raportul din ces- 
tiune nici c’un cuvânt, ce au respuns 
vorbitorii maghiari. Dâr nici nu-i 
de lipsă se seim ce au 4ia- Ajunge, 
dâcă ni-se spune, că au „combătut" 
pe vorbitorii români. De aci putem 
înțelege totul.

Ceea ce înse, după tote cele 
petrecute în focarul șovinist al 
jidano - maghiarismului aradan, ne 
întră cam greu în cap, este liniștea 
homerică, ce-au documentat’o pur
tătorii „ideei de stat" față cu nișce 
vorbii! ca acele ținute în contra 
mileniului și încă chiar în limba „va
lahă.11

Decă am fi mai optimiști, ar 
trebui se jubilăm ve4end, cât de 
mult s’a domolit, cel puțin la apa
rență, furia asiatică a celor, cari cu 
doi-trei ani înainte spărgeau feres- 
trile și dărîmau casele compatrio- 
ților lor „valahi".

Pote că în urma acestei meta
morfoze au găsit cu cale și judecă
torii dela Turda de-a achita pe toți 
cei ce au înscenat vandalism ele re
numite dela 1892—3.

Cumpliții patrioț! progreseză dâr, 
cine scie cu ce ne vor mai surprinde 
în anul mileniului.

CRONICA POLITICĂ.
i (16) Ianuarie.

„Pester Corresponded* primesce din 
cercurile diplomatice (cum cfice 01) din 
Berlin o serisdre, în care se vorbesce des
pre succesele diplomatice ale contelui 
Goluchowsky. După-ce în scrisore se amin

tesc : visits prințului Hohenlohe la Viena, 
succesul ministrului de esterne austriac în 
cestiunea orientală, relațiunile amicale dintre 
Goluchowslcy ș» Banffy, resolvarea paclnică 
și înțelâptă în afacerea-Aghardi; în fine se 
^ic următdrele: „Mai departe este uu suc
ces splendid diplomatic al contelui G-olu- 
chowsky, că guvernul regal român deja de 
timp mai lung observă o atitudine mai co
rectă (!!?) in așa numita cestiune română. E 
drept, că contelui Goluchowsky i-a servit 
spre avantagiu împrejurarea, că el, — în 
urma activității sale diplomatice în calitate 
de ambasador austro-ungar la curtea regală 
din BuoureBol, — oundsoe mai bine rapor
turile politice diutre partide și personalită
țile politice din România, decât anteceso
rii săi“.

*
„Pest.-Lloyd* primesce din Sofia o 

depeșă, în care se afirmă, că începe a se 
arăta o maro schimbare în atitudinea Ar
menilor. Causa acestei schimbări ar fi îm
prejurarea, că Anglia nu mai pote con
duce cestiunile armenescl, fiind ocupată 
într’altă parte. Se efioe, că Armenii ar fi 
apleoațl a încheia pace cu Porta, și ar fi 
gata de-a arangia o manifestațiune de lea
litate.

piarul engles „Westminster Gazette* din 
Londra confirmă încheiarea unei convenții 
între Anglia și Francia privitor la our- 
raarea tuturor certelor de granițe din Siam. 
Detailurile oonvenției încă nu sunt cu
noscute.

>C

Alaltăerî s’a redeschis camera fran- 
cesă. îndată le începutul ședinței s’a pro- 
oes la alegerea președintelui. A fost ales 
președinte Brisson ou 594 voturi, și vice
președinte Poincare. Apoi se aleseră secre
tarii și quăstorii.

*
Din Sofia se depeșâză, că prințul 

Ferdinand a plecat alaltăerî cu trenul 
Espres-Orient în streinătate despre ceea-ce 
am făcut amintire și între telegramele nâs- 
tre de erl.Intr’o proclamațiune prințul face 

cunoscut poporațiunei, că motivul călătoriei 
sale sunt oestiunl familiare, și că încredințdză 
întreg-oabinetul cu oonducerea agendelor de 
guvernare. Lui „Berliner Tagb.* i-se anunță 
din Sofia, că prim-ministrul Stoilow nici
decum n’a fost înțeles ou călătoria prin
țului și repășirea lui este aprope sigură, 
deore-ce amenință o grea crisă.

Din camera română.
Ședința dela 20 Decemvre v. 1895.

(Cestiunea națională.)

Eată după „Monitorul oficial" 
în totă estensiunea discursurile ros
tite cu ocasiunea discusiunei asupra 
răspunsului la mesagiul regesc pri
vitor la cestiunea națională:

D. I. Grădișteanu: ...D-lor deputațr, 
acum un an, cu priiegiul aoeleașl discu- 
țiuni asupra răspunsului la Mesagiul Tro
nului, mă plângeam, că proiectul de răs
puns de anul trecut era prea laoonio și 
prea banal în ceea ce privesoe politica es- 
ternă. De altfel, d-lor, redaoțiunea lui era 
aprdpe identioă cu redacțiunea proiectului 
de ăstimp.

Pănă la ore-care punct, d-lor, lucru 
se înțelegea anul trecut; oăol pe acea bancă 
ministerială ședea D. Carp, oare avea ca 
principiu, precum scițî cu toții, că politica 
esternă este a Regelui și numai a Regelui. 
Anul acesta însă lucrurile s’au .schimbat. 
Avem pe acea banoă un guvern național- 
liberal, și, după cât sciu, partidul național- 
Hberal nu împărtășesee acesta teoriă a d-lui 
Carp, ba a protestat chiar în contra ei, 
după cum am protestat și eu atunol. Ț)i- 
oeam atunci d-lor, că ori cari ar fi cuviin
țele diplomatice, rațiunile de/ înaltă înțe
lepciune, oarl trebue să ne facă să fim forte 
băgători de sâroă, când e vorba de politioa 
esternă, totuși (fineam, oă, sub o formă- 
ori cât de acoperită, ori cât de înțelăptă, 
guvernul e dator să lase pe țâră să între
vadă cel puțiii care e direcția politică, 
care se dă Statului în afară; căci și acestă 
politică esternă, oa și tote celelalte ramuri

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Clubul burlacilor.
(Fine.)

Intr’o diminâță mă chiămâ tatăl meu 
la sine.

„Fiiul meu“, îmi (fise el „încă 
odată îți voiu mai plăti datoriile, dâr sub 
oondițiunea, că te vei căsători".

Aoum închipuescețl starea mea! Soii 
bine, oă eu prețueso peste tdte libertatea 
de aur, ddr creditorii voiau să mi-o răpdscă. 
Ast-fel cu oapul plecat mă învoii în fine, 
der tot-odată îmi băteam capul cum să 
fac, oa, rămânând credincios promisiunei date 
ție, de-ocamdată să amân cestiunea, și așa 
apoi să mă scot din încurcătură. Insă tatăl 
meu pusese deja tdte la cale. Opt dile mai 
târefiu fui presentat d-șorei Marianna de 
Sacy. Eu îmi propusesem să încero totul, 
ea ea să mă refuse. Dâr ce ai fi făout și 
tu in locul meu ? Când văcjui înaintea mea 
ființa gingașă, care se uita la mine cu o 
privire, ce trada înoredere și alipire copilă- 
râscă, mă cuprinse mila. Nu puteam să fiu 
nepoliticos față cu ea. Și cu cât o priveam 
mai mult, cu atât îmi plăcea mai bine: 
ochii negri, gura fină, sprâncenele marcate, 

fața tînără și înfloritdre, stătura gin
gașă, ou un ouvent tdte le aflai fărme- 
oătore.

La cuvintele acestea marinarul scose 
un ton, oe nu prea trada aprobare; 
Mellard se făcu însă că nu-1 aude și 
continua:

Ii făcui deci curte. In ușurătatea mea 
înoă tot speram, că va veni un înger, oare 
mă va libera din starea mea desperată. In 
fine îmi fu imposibil de-a mai amâna efiua 
cununiei, de dre-ce tatăl meu îmi declara, 
că ’ml va plăti datoriile numai după cu- 
nuniă, er eu în fiă-care efi purtam în spi
nare frica, că creditorii mei impacienți mă 
vor pune la dubă.

piua nefastă sosi în fine; cu groză 
mă gândiam la jugul căsătoriei. Lângă 
scara primăriei se adunaseră mai mulți 
dintre vechii noștri prietini, ca acum ei, 
cărora la timpul său le-am reproșat, că au 
fost infideli, se-ml gratuleze cu un rîs sar
castic. Oficiantul stărei civile oeti o alocu
țiune scurtă și articolii de lege privitori 
la oăsătoriă. Apoi mă întreba într’un ton 
festiv:

„EscI învoit să iai de soțiă pe Marianna 
de Sacy, presentă aoi?u

Se fă ou o tăoere în sală, încât auifiai 
și musca sburând.

„Nu!“ răspunsei cu voce puternică.
Iți poți închipui ce tumult se isca 

aoum. Mirâsa mea și mai multe dintre da
mele presente leșinară, tatăl meu și tatăl 
miresei se aruncară înfuriațl asupra mea. 
Eu însă mă îndesuii printre publio și o 
apucai la sănătosa.

— „Te-ai purtat brav!“ (fise la acestea 
marinarul.

— „Nu merit lauda ta“ replică Mol- 
lard. „Curagiul de-a cfice „nu“ mi-l’a pro
dus adecă o soire, ce mi-o șoptise un prie
ten pe scara primăriei, că“ —

—
— „ — că tatăl meu îmi plătise da

toriile deja în aceeași efi dimineța. Acum 
eu pribegii prin provinciă, pănă ce se 
molcomi prima furtună a indignărei. In 
fine cutezai să mă apropiu dră-șl de tatăl 
meu, care tot mai era supărat, însă în as
cuns, probabil, oă îi plăcea de firmitatea 
caracterului meu. Inoepui deol a-mi con
tinua viâța mea veche, dâr în mod mai 
moderat, oând într’o (fi nii-se anunța visita 
unui oficer.

„Viu la ordinul verișorei mele Ma
rianna de Sacy", (fise el. „Ai ofensat’o 

adâno. Din purtarea D-tale la primăriă cei 
presențl au trebuit să conchidă, că D-ta ții 
pe verișdra mea nevrednică de a-țl purta 
numele“.

„Nici deoum nu am intenționat așa 
ceva" (fisei eu, și îi narai pe lung motivele, 
cari m’au făout să lucru ast-fel.

„Acum înțeleg" (fise verișorul miresei 
mele de odinidră, „dâr premergerea d-tale 
cu tote acestea nu o pot numi cavalerescă. 
Chiar și în cașul oând verișora mea ți-ar 
ierta, ofensa totu-șl zaoe pe numele fami
liei ei. Și pentru acesta are dreptul de-a 
oere dela D ta satisfaoțiă".

„Iți stau la disposițiă" replicai eu.
„D-ta vei aere mâne din nou mâna 

verișorei mele. Ea este sigură, că părinții 
ei și a doua oră îți voi acorda-o. La ofi- 
ciolatul stărei civile înse va (fioe de astă 
dată verișdrea mea „nu", pănă când D-ta 
vei cfice „da“ la Întrebarea oficiantului. In 
modul acesta se va aplana ofensa.

La început mă temusem, că voi tre
bui să duelez cu verișorul marțial al Ma- 
riannei, sâu ou alt-oineva; un lucru cam 
neplăout pentru mine. Așa însă eram forte 
mulțumit cu resolvarea neașteptată a ces- 
tiunei. îndată a doua 41» repețind diferite 
scuse, cerui din nou mâna Mariannei dela
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ale politicei generale ale unei țâri, sunt 
supuse oontrolului și aprobărei națiunei prin 
representanții ei legali, prin Camera depu
tățiilor și prin Senat. De alt-fel, d-lor, și 
anul acesta s’au întâmplat 6re-carl lu
cruri în afară, cari au putut avea, au avut 
pote chiar, o înrîurire asupra politicei nos- 
tre esterne,

SoițI ou toții întrevederea -care a avut 
loo la Isohl între Suveranul nostru și îm
păratul Austro Ungariei; soițl prea bine 
oâte s’au 4'8 ȘÎ câte s’au scris mai ales 
despre aoâstă întrevedere, țiiarele austro- 
ungare, 4iarele oficiose mai ales, au mers 
până a afirma, oă ar fi tost vorba de con
cretizarea alipirei nostre la tripla-alianță. 
Pe de altă parte, situațiunea în tâmna a- 
câsta s’a cam turburat în partea răsăritenă 
a Europei; B’au ivit îngrijiri in privința se- 
ninătăței situațiunei politice, îngrijiri al că
ror ecou s’a făcut însuși prin primul-ministru 
într’un discurs pe care l’a rostit la Ploescl, 
dâoă nu mă înșel. Pe de altă parte, ces- 
tiunea națională, oestiune care ține înoor- 
date și mințile și inimile tuturor din acestă 
țâră de câțl-va ani înoooe, a urmat de a 
îngriji și pasiona publicul româneso. Ei 
bine, cu tâte acestea, d-lor, atât în Mesa- 
giul pentru redeschiderea Corpurilor legiui- 
tore, oât și în proiectul de răspuns, nu 
găsesc nimio, dâr absolut nimic, privitor 
nici la politica nostră esternă, niol la aoâstă 
oestiune, care e de aprope în legătură cu 
politica nostră din afară. Lucrul se mai 
impunea și din alt punct de vedere, s a 
întâmplat o sohimbare de guvern, și nu 
numai o schimbare de guvern, dâr o schim
bare de regim; un partid cu totul opus 
aoeluia oare avea în mâuile sale frânele 
Statului, a venit la putere, și ar fi fost bine, 
mai ales la început, ca guvernul cel nou sâ ne 
dea a înțelege măcar, înootro vrea sâ îndrep- 
tBze nava României. E adevărat, că pănă la 
ore-care punct politioa esternă a partidului 
național-liberal e ounoscută. Chiar astădl 
d. prim-ministru și ministru de esterne ne 
spunea, că va urma politioa inaugurată da 
Ion Brătianu; e vorba fără îndoială de 
oea din urmă politică inaugurată de Ion 
Brătianu; oăol, precum scițl, fon Brătianu 
a avut o politică la 1877 și mai târ- 
cjiu a inaugurat o nouă politică. Pentru 
toți aoeia oarl mai mult seu mai puțin 
sunt în curent ou aceste lucruri, aoeste 
vorbe cam arată direcțiunea, de alt-f-l 
cunoscută, ia care vrea sâ îadrepteze par
tidul național-liberal politica nostră es
ternă.

Este însă o cestiune, care a rămas 
nelămurită, oare e un isvor de nedomirirl 
pentru noi toți, un isvor de nedumeriil 
pentru întrega opinie publică a țerei. Atât 

părinții ei. Mi-se acordă, și o lună mai 
târdiu stăturăm din nou înaintea oficiantu
lui stărei civile.

La întrebarea acestuia, eu rSspunsei 
cu un „da“ puternic, cu tote că mă cam 
neliniștea gândul la soandalul ce se va re
peți îndată din nou.

Oficiantul se îndreptă aoum oătră pre
tinsa mea mirâsă ou întrebarea lui fatală. 
Der ea, înainte de-a răspunde, îșl aținti 
asupra mea oohii ei blâncjl — ah, era un 
înger în haina ei albă, simții o căință 
amară, că îngerul acesta nu putea să. fiă 
al meu, și o lacrimă mi-se furișă în ochi. 
Dâr de-odată sa audi răspunsul ei.

nDa“ strigă ea ou voce tare.
Mărturisesc,. că avui lipsă de tote pu

terile, ca —
_  — ca să te poți țină pe piciore?44 

îl întrerupse marinarul.
— „Nu, ci pentru ca să nu erup în

tr’un strigăt de bucuria4*.
— „Înțeleg41, cjise La Chaise după o 

scurtă pausă, și un suspin greu ieși din 
pieptul lui. „Aoum văd, oă „Panțerații44 și-au 
trăit traiul!44

Că âre a depus și el panțera seu nu, 
despre aoâsta nu amintesce nimic istoria.

(„Bibi. d. U. u. d. W.44)
S. 

noi câțl-va, d-lor, cât și partidul național- 
iberal în întregimea lui, căol a recunoscut 

acâsta prin însuși organul autorisat al ca
pului său, prin d-1 Sturdza, atât noi, die, 
câțl-va cari ne-am ooupat de cestiunea 
națională, cât și partidul național-liberal 
în întregimea lui, recunâscem, că o pie- 
decă mare s’a ivit în oalea oelor cari. vor 
să îndrumeze politioa română pe calea tri
plei alianțe; acea piedecă e ceea ce se nu- 
mesce „cestiunea națională'1; acea piedecă 
sunt suferințele, sunt țipetele de durere 
ale fraților noștri, cari cam strică, ba 
srică forte mult armonia, care trebue să 
domnâsoă între noi și veoiuii noștri.

Lucrul acesta, d-lor, îl reounoscea d-1 
Sturdza într’un discurs forte însemnat 
pe care l’a rostit la Senat; îl recu- 
noscea aDoi cu un an mai târejiu în alt 
discurs tot în acea Adunare; îl reounoscea 
și într’o întrunire publioă, care s’a ținut 
în sala Orfeu. Și d-1 Sturdza, oare de alt
fel totd’auna șl-a manifestat simpatiile pen
tru tripla alianță, mărturisea oă se înspăi
mântă de prăpastia, din oe în oe mai mare, 
oare se sapă între Români și Unguri, din 
greșela celor din urmă, și spunea oă acestă 
prăpastie nu se va putâ astupa decât când 
Ungurii vor face dreptate cererilor înte
meiate ale Romanilor.

Mergând mai departe, în primul său 
disours dela senat, d-1 Sturdza arăta, cari 
ar fi după părerea d-sale, punctele asupra 
cărora Ungurii trebue să oedeze Românilor, 
pentru ca paoe să potă fi între ei. Și mi-se 
pare, că d-1 Sturdza reounoscea, că Un
gurii, ca să potă ajunge la o înțelegere 
ore-care cu Românii, trebue să cedeze asu
pra tuturor punotelor din programul dela 
Sibiiu, afară de cestiunea autonomiei Tran
silvaniei, despre care 4,cea d-1 Sturdza, 
că credința d-sale este, oă pote capii Ro
mânilor de dincolo ar jertfi-o, vă4ând că. 
celelalte puncte s’au concedat și astfel s’au 
asigurat interesele de esistență și de des- 
voltare etnică ale rassei românescl în Un
garia.

Ei bine, anul aoesta întâmplatu-s’a 
ceva, care să ne îndrituâscă să credem, că 
Ungurii au pășit pe calea înțeleptă a îm
păciuirii și că sunt îndrumați a da satis- 
facțiune dreptelor cereri ale Românilor? 
Este adevărat, că s’a întâmplat un fapt 
de 6re-care însemnătate, despre care a 
vorbit d-1 Sturdza într’un disours rostit la 
Iași,

Este adevărat, că împăratul Austro- 
Ungariei a grațiat pe oondamnații neome- 
nosului proces dela Clușiu. Acest fapt ar 
pute sfi aibă o mare însemnătate în des- 
volțarea cestiunei naționale a Românilor 
de dincolo, decă ar fi ante-mergător altor 
măsuri. Ca măsură singuratică însă, care 
n’ar ave alte urmări, este un fapt, oare nu 
dă nici o satisfaoțiune cererilor Români
lor, este numai o măsură de umanitate, 
care ne bucură personal pentru nenoroci
tele victime ale procesului dela Clușiu, 
der oare nu face să înainteze cu un pas 
măcar cestiunea Românilor de dincolo, 
întru oât s’ar mărgini împăratul la acest 
singur aot. Pănă acum, aoâstă măsură sin
guratică nu numai oă nu a fost urmată de 
nimio, dâr din contră, pare-se oă miniștri 
unguri, peste oapul cărora s’a făcut gra- 
țiarea Românilor, au voit, prin urmările 
lor, să arăte, că nu înțeleg de loo să intr.e, 
pe calea concesiunilor și a împăoăoiunei; 
după grațiarea membrilor comitetului, s’au 
mai făout procese, urmate de condamnări, 
oa și mai inainte. Pe terenul școlar, per- 
secuțiunea limbei românesol s’a întețit și 
mai mult; s’au oonfisoat de guvernul un
guresc școlele române grănițerescl din ți
nutul Făgărașului, două băptămânl de-abia 
după faptul grațiărei.

Ori cum ar fi luorurile, d-lor, ou toții 
am recunoscut, și d-1 Dimitrie Sturdza cel 
dintâiu, că cestiunea fraților noștri din 
Ungaria e o oestiune primejdiosă și pentru 
noi și pentru tripla alianță, și este o pe- 
deoă pentru o anume politioă străină, pe 
care d-1 Dimitrie Sturdza ar vre s’o ur
meze.

Cum pote însă d-sa să înlăture acestă 
pedecă? Ce putem face noi Românii din 

regat, ca să ajungem la resolvarea dorită 
a aoestei cestiunl?

(Va urma).

SCimLE OBLEI.
— 4 (16) Ianuarie.

Ordin de 4'- Ou prilegiul anului nou 
M, S. Regele Carol a adresat armatei ur
mătorul ordin de di:

Ostași 1
„La înoeputul fiă-oărui an simt o 

adânoă bucuriă de a vă arăta viua Mea 
mulțumire pentru silințele oe vă dsțl întru 
îndeplinirea datoriilor.

„Urmând mereu pe aoâstă cale și lu
crând fără preget pentru întărirea institu
țiilor militare, Țara vă va privi cu mân- 
driă ca vrednici urmași ai vitejiei strămo- 
șescl, și ca scutul oel mei puternic al Pa
triei și Tronului.

„Oficerl, sub-oficerl și soldați, vă urez 
ani mulțl și fericiți44.

Dat în Buouresol, la 1 Ianuarie 1896. 
Carol.

—o—
In contra sinuciderilor în armată. 

Ministrul comun de răsboiu austro-ungar a 
dat o ordinațiune, prin oare interdice osta
șilor de-a mai purta la sine oartușe pline, 
afară de timpul, când sunt în serviciu. Sco
pul ordinațiunei, se 4’°e> °â este de-a mai 
împuțina numărul sinuciderilor.

— o—
Ajunul anului nou la prinții Româ

niei. In sera de 31 Decemvre AA. LL. 
Regale Principele Ferdinand și Principesa 
Maria, au bine-voit a întruni la Palat în
treg corpul ofițeresc al regimentului 4 Ro
șiori și ofițerii din batalionul 1 de Vână
tori, cari servise sub ordinele A. S. Regale. 
Pela ârele 9 și jum. toți ofițerii erau pre- 
sențl; AA. LL. s’au întreținut cu fiă-care 
în parte, și la ora 12 trecând cu ospeții 
Lor în unul din salonele apartamentelor 
de sus, unde era un frumos pom de Cră
ciun încărcat ou daruri, s’a servit șampa
nia tradițională. Ofițerii au oferit AA. LL. 
un mare grup, cu fotografiile lor. Princi
pele Ferdinand, a băut în sănătatea ofi- 
oerilor. D. maior Bogdan din reg. 4 Ro
șiori, a răspuns, rugând pe AA. LL. să 
binevoâscă a orede în sentimentele de dra
goste și devotament ale armatei. După a- 
câsta AA. LL. au împărțit darurile și la 
ârele 1 și jum. s’au retras în apartamen
tele lor.

Telegrame de anul nou. Aglomerația 
telegramelor pentru 4iu* de anul nou a 
fost la oficiul din Buouresol mai mare ca 
în toți anii. 218 funoționarl au lucrat în 
permanență, și cu tote astea espedarea te
legramelor nu s’a putut termina, remâind 
un mare număr pentru 2 Ianuarie.

Parastas. Conform testamentului, Du
minecă în 7 (19) Ianuarie o. la 10 ore a. 
m. se va săvârși parastas în Capela Cimi- 
terului din Grover pentru fericitul loan 
Juga, ca mare fondator al școlelor române 
gr. or. oentrale din Brașov. Se aduce acâsta 
la ounosoința celor ce doresc a participa la 
serviciul divin pentru pomenirea marelui 
donator.

Esplorări de mine. Mministrul român 
al domeniilor a pravă4ut în vittorul său 
buget o sumă de 200.000 de lei, pentru esplo- 
rări de mine. Esplorările se vor începe în 
luna lui Maifl.

Musica vocală în armata română. La 
mai tote regimentele din armata română 
s’a întrodus musica vooală. Soldații vor 
oânta din vooe cântecele răsboiuioe alenâ- 
mului nostru.

- o —
Emigrări în masse. O telegramă din 

Genua anunță, ca pe vaporul „Re Umberto'1 
au plecat în 13 1. c. din nou 700 de emi- 
granțl maghiari și galițienl la Brasilia.

Un mare foc s’a iscat alaltaerl în 
minele dela Mârisch-Ostrau. Căușele sunt 
necunoscute. Depeșele sosite pănă acum 

anunță, că dintre luorătorî au oă4ut vic
timă 15, cari au fost scoși morți, âr mulțl 
alții au fost răniți.

— o —
Noul primar al Bucureștilor. După 

o telegramă sosită din BucurescI biroului 
de Corespondență ungureso, consiliul co
munal al oapitalei, după constituirea sa, a 
ales oa primar pe profesorul și inginerul 
M. Robescu (național-liberal) cu 30 voturi 
contra 1 vot.

—o —
Un congres monstru Ia Budapesta. 

Comitetul „«sposiției milenare44 are de gând 
să îuvite la Budapesta pe primarii tuturor 
capitalelor și orașelor mart din Europa, cu 
ocasiuQea serbărei mileniului și încă în 
timpul, când se va face defilare festivă 
înaintea monarohului. O comisiune a și fost 
însăroinată să vină cu un proiect concret 
în privința acâsta.

°
„Bocșana44, noua bancă românâsoă din 

Bocșa montană, îșl va înoepe activitatea 
în 8 (20) Ianuarie c. La noua bancă s’a 
ales ca comptabil d-1 Mateifl C. Jiga, âr 
casar d-1 Simion Jivoinovici.

— O —

Călindarul Plngarului pe an. 1896, 
redactat de d-1 1. Georgescu, se pât? căpăta 
dela Tipografia „A. Mureșianu* din Brașov 
cu prețul de 2b cr., (trimis ou posta 30 cr.) 
Dela 10 esemplare comandate de-odată, 
unul se dă rabat. E unul dintre , cele mai 
bogate și mai eftine oălindare românescl, 
conținând material bogat atât economie, 
oât și literar, fârte variat și ins
tructiv și de petrecere. E întocmit snurne 
pentru trebuințele plugarilor, cari în aoest 
călindar găsesc o călăuză credinciosă pen
tru tote trebuințele lor.

Protest și întimpinare.
Dela Sibiiu ne trimite d-1 G. Bogdan- 

Duică copia unui protest, semnat de d-nii 
Dr. V. Lucaoiu, Dr. V. Fodor, Dr. G. Tri- 
pon, N. Cristea, D. Gomșa și Dr, D. P. 
Bareianu, cu observarea, oă a fost îusăroi- 
nat de aoeștia să-l trimită spre publicare 
4iarului nostru, rugaudu-ne să-i dăm loo.

Deore-ce de-o parte aoest „protest44 
nu e provădut cu nici o subscriere origi
nală, de altă parte fiind oă cele cuprinse, 
în el sa referă la discusiunile urmate într’o 
consfătuire confidențială, ce s’a ținut în 10 
și 11 Ianuarie n. 1896 în Sibiiu, ne este 
peste putință de a satisface rugării de 
mai sus.

Asemenea nu putem satisface nici ape
lului, oe’l face d-1 Russu-Șirianu la impar
țialitatea nostră, rugându-ne, într’o scrisâre 
oe am primit’o a4I, să publioăm o întâm
pinare a d-sale.

Și acâsta întimpinare atinge disousiunl 
urmate în conferențele confidențiale din Si
biiu precum și cestiunl, a căror publioare, 
în modul cum sunt presentate, ar fi păgu- 
bitore intereselor de disciplină și de soli
daritate în sînul partidului nostru.

De aceea credem a ne păstra impar
țialitatea tocmai prin aceea că nu publioăm 
ast-fel de întâmpinări.

Din dieta Bucovinei.
Vinerea trecută s’a deschis dieta Bu- 

oovinei de cătră căpitanul țărei loan Lu
pul, oare saluta călduros pe membrii die
tei, urând, ca lucrarea lor să fiă spre bi
nele țărei. Căpitanul țărei dedică răposatului 
arohiduce Albrecht un călduros necrolog, 
asemenea și tînărului arohiduce Ladislau. 
In fine arăta cu durere, că a doua 4i de 
PascI anul 1895 a încetat din viâță un 
ilustru membru al dietei, prea iubitul ar- 
ohiepiscop și metropolit Dr. Silvestru Mo- 
rariu-Andrievici, care s’a distins printr’o 
neobosită activitate plină de merite pen
tru biserioă și țâră, pentru popor și na
țiune. După aceea și-a continuat discursul 
în limba rutână și a terminat cu urarea 
pentru Majestatea Sa împăratul.

La disoursul de deschidere a răspuns 
președintele țării contele GoUss, care 4ice, 
că guvernul probabil nu va presents dietei
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în decursul acestei sesiuni nici un proieot 
de lege, dăcă, însă, se va pută, guvernul 
va presenta proiectul relativ la regularea 
rîului Moldova.

Urma solemna juruință a rectorului 
universității din Cernăuți Eusebie Popcvici, 
nare o făcu în limba germană (!) Se ceti 
apoi darea de sămă a oomitetului țării pe 
1895 și se aleseră comitetele dietei.

*
In fine face dep. Tyminslii următorea 

propunere : „C. r. guvern se provocă de a 
■face pașii necesari, oa la iote școlele secun
dare de stat să li se ofere școlarilor posibili- 
itea, de-a primi afară de limba de propu

nere a respectivelor școli, încă și instrucțiuni 
în celelalte două limbi ale țării.

Fiă-care școlar este obligat, de a învăța 
una din aceste două limbi (română și ru- 
tenă). Alegerea acestora cade in competența 
părinților, respective a tutorilor.'1. — Cu 
acesta se închee ședința.

Nou abonament
la,

OâZITĂ TMSÎLVOISZ
Cu 1 Ianuarie 1896 st. v.

a’a deschis nou abonament la 
care invităm pe toți amicii șl spri
jinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentuluii
Pentru Austro-Ungaria:

țpe rm azi. ............................... 12 fL.
rpe șese liaziî ............................... 6 fl.

trei lixzii ........................ 3 fl.

Pentru România și străinătate:
țpe ixsi. an ..................... 40 franci
gpe șese lnnî..................... 20 ,,
ipe trei Inni ..................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
țprin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei**.

Reșnov, 1 Ianuarie v. 1896.

Știm. D-le Redactor 1 Să nu credeți 
oă ași ave de cuget să fac politică, deși 
dău e greu a încujura acest vârtej, oe ne 
înverteaoe apuoându-ne de cap si întor- 
oendu-ne așa, că adeae-oil nu mai putem 
sta pe picidre și numai soim unde ne ptă 
capul ! Vreu să vorbesc de petreoerea 
arangiată în sera de Silvestru în oomuna 
înveoinată Râșnov, la care m’am dus și 
<eu, și nu-mi pare rău, că m’am dus, căol 
multe bune am văcjut. Importanța unei 
astfel de petreceri e de netăgăduit. Ea 
adună la olaltăelementele împrăștiate, spre 
un scop bun. Judecând din acest punct de 
privire, fiă-care petreoere, de se arangieză 
e un lucru salutar și îmbucurător.

Fetreoerea dinReșonv a fost o petre 
■cere țărănâscă. Ea a durat pănă ’n dalbe 
«ori cu aceeași veseliă estra-ordinară, cu 
■care s’a și început Iți era mai mare dra
gul să vecjl pe fiii de ț’îran, ba și pe bă
trâni, petrecendu-șl, și vederea îți era ore- 
■oum uimită d9 acea armoniă veselă și 
■dulce ca răooreala dimineților de MaiO. 
iPentru țăranul munoitor o petrecere însâmnă 
mult, — închipuesce-țl oeea-ce este în 
amiacji în mijlocul unei holde, umbra unui 
■oopaoiu cât de ticălos ar fi, pentru acela, 
■care a muncit totă diminâța sub arcjătorele 
racjo ale sârelui. De te afii lângă dânșii 
tocmai când se desfăteză plini de veselie, 
■atunol inimile lor par’că ți-ar spune lămu- 
xit, că pănă la 6ra supremă a morții nu 
se pot sătura de asemenea petreoerl.

Petreoerea, despre care e vorba, s’a 
făcut ou scop, oa din venitul ourat să se 
'înființeze^ o societaie de lectura. Ideă prea 
fbună. si vrednică de oonsiderat, ori dâră 
mu e sublimă idea de a face ceva bun în 
folosul nemului tău? Modul cum se prac- 
tiseză acâsta este de comun lucru secundar, 
soopul și succesul sunt esența unui lucru! 
Și suooesul material în pasul de față a 
treout peste 100 fl., 6r cel moral a fost și 
mai mare., mulțumită zelului părintelui 
Teculescu, care a ostenit mult pentru înfiin
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țarea unei sooietăți de leotură, pentru care 
păn’acum a și câștigat 20 membri.

Petrecerea s’a ținut în salonul oel 
mare al „Hotelului mareM, un salon spațios 
și mândru deoorat. In pausă „BătutaM a fost 
bătută de „Călușer“-I, mustra Românilor 
voinici, încălțațl tot ou opinci: 12 tineri
gătiți în costume naționale, chindis'te ou 
flori de tdte fețele curcubeului. Călușerii, 
toți ohipeșl și frumoși, jucau și cu trupul 
și cu inima, și se repediau asemenea unei 
năluce surprinsă de zorile dimineței, și 
băteau cu opinoa ’n ropot, scoțând tot 
colbul oe s’a mai pripășit printre podele. 
Fruntașii sași, cari înoă au ținut să vie în 
număr măre la petreoere, au rămas frapați, 
asemenea mie, care numai laude poc aduce 
harnicului înv. Cristolovean, care i-a in- 
struat și oondus.

După aceea d-1 loan Teculesou ridi- 
cându-se pe un soaun a ținut un frumos și 
instructiv discurs, îndemnând poporul la 
muncă pe tâte tărâmurile. Vorbirea d-sale 
a fost aooperită cu un potop de aplause 
bine meritate, și la urmă a fost felicitat 
ohiar și din partea Sașilor.

Ca de încheiere doresc spor și isvor 
harnioilor RâșnovenI!

Enianuil.

Schimbarea tarifei pe zone.
In fine este luoru hotărît, oă tarifa pe 

zone se va modifica, și înoă, probabil, 
chiar ou înoeputul lui Martie a aces
tui an.

Ministrul unguresc de oomeroifl, Da
niel, a și presentat în privința acâsta un 
raport oătră oonsiliul ministerial. In acest 
raport ee constată, pe basa esperiențelor 
câștigate dela 1 August 1889 încdoe, când 
s’a introdus tarifa pe zone, — că în urma 
marei reforme a întroduoerei zonelor, nu
mărul călătorilor a crescut și cresoe în 
mod considerabil în fiă-care an. De-altă 
parte s’au oonstatat și unele neajunsnri 
din punct de vedere finanoiar, cari trebueso 
delăturate, căci prin cresoerea contigentu- 
lui călătorilor, s’au mai sporit și cheltu- 
elile.

Din aoeste oonsiderațiunl ministrul a 
proieotat reformarea tarifei pe zone in 
următorul mod:

Tarifa pentru distanțele v(cinașe va ră
mână ca și pănă onm, ou deosebire nu
mai, oă astăcjl avem două distanțe vecinașe, 
oarl sunt socotite dela o stațiune pănă la 
oealaltă, respective pănă la a doua sta
țiune, fără oonsiderare la depărtare. In 
viitor însă dinetanțele acestea nu vor mai 
fi socotite după stațiuni, oi după depărtare. 
Altă deosebire mai e, că în viitor vom 
ave trei distanțe vecinașe, ernu numai două, 
cum e aoum.

Anume vecina I-a dela 1 — 10 chilo- 
metri cu tarifa de 10 or. ol. III, 15 or. cl. 
II și 30 cr. cl. I; Vecina Il-a dela 11—15 
ohilometri cu tarifa de 15, 22 și 40 cr. Va 
să cjică la aceste două veoimi tarifele ră
mân neschimbate. Vecina Ill a însă, dela 
16—20 chilometri, oare este numai de- 
aoum introdusă, va av6 tarifa de 20, 30 
50 or. Distanțele, ce trec peste 20 chilo
metri, nu vor mai fi socotite ca distanțe 
vecinașe, oi vor forma zona primă.

Esența aoestei schimbări stă în îm
prejurarea, oă din cele două distanța ve- 
einașe, oe le avem acjl, vom avă în viitor 
trei, așa că depărtările dela 18—20 ohilo
metri, cari a<jl se pot perourge ou taxele 
veoiniei a doua, în viitor vor fi supuse 
taxelor mai urcate pentru vecinia a treia. 
Prin aoâstă reformă, după soootâla minis
trului, venitele căilor ferate se vor spori cu 
758,000 la an, sân ou 30a/0 față cu veni
tele de pănă aoum ale veoiniilor.

Altă sohimbare stă în urcarea taxei de 
călătoriă pe classa 1 atât la trenul de per- 
sone, cât și la oel mixt, cum și urcarea 
taxei de căletoriă pe classa 11-a, însă numai 
pentru zona a XllI-a și a XIV-a.

Anume la trenul de persone biletul 
de oălătoriă pe olassa Il-a în zona a XH-a 
se va urca dela 5 fl. 30 la 5 fl. 40 or., âr 
în zona a XIV-a dela 5 fl. 80 la 6 fl. Pe 
olassa I însă taxa se va urca cam cu oâte 

10 or. de fiă-care zouă. Așa în zona I în 
loo de 50 va fi 60 or., în zona X în loo 
de 5 va fi 6 fl., în a XII-a zonă îu loo 
de 6 fl. va fi 7 fl. 20 or., în a XIII în loo 
de 7 fl. va fi 8 fl. 10 or., er în a XIV-a 
zonă în loc de 8 fl. v4 fi 9 fl.

La trenul accelerat, olassa III va ră
mână neschimbată, oa și la trenul de per- 
sone, ou deosebire numai, că în zona XIV 
șe va uroa dela 4 fl. 80 la 5 fl. De-ase- 
menea și pentru ol. II rămân neschimbate 
taxele în primele 12 zone, în a XIII-a 
însă se urcă cu 50 or., ăr în a XIV ou 
1 fl. Pentru cl. I în zona primă în loo de 
60 Re vor plăti 75 or., în zona XII în loo 
de 7 fl. 20 se vor plăti 9 fl., în a XIII în 
loo de fl. 8.40 — fl. 10.50; în a XIV-a în 
loc de fl. 9.60 — 12 fl.

Prin acestă reformă, eum se orede, 
venitele se vor spori ou alte 720,256 fl.; 
dintre aceștia 364,676 fl. se vin la călă
torii pe 01. I, ăr 355,680 fl. la călătorii pe 
cl. II. Venitul total, la oare se sperăză 
prin introducerea aoestor reforme este de 
1,478,256 fl.

Dare de semă și mulțămită publică.
Onorată Hedacțiune! Subscrisul birou 

al Reun’unei femeilor române are onorea 
a Vă ruga să binevoiți a da loo în colo
nele prețuitului D-Vostră diar la următorea 
dare de sămă și mulțămită publică.

Comitetul Reuniunei femeilor române 
din loc, ca și în alțl ani, așa și în anul 
acesta a luat inițiativa la colectarea de 
ofrande pentru îmbrăoarea fetițelor sărace 
dela școlele nostre. Colectele făcute, la 
publicul nostru au produs un resultat de 
348 fl. 50 cr. și 42 cozonaci.

Din suma coleotată s’au procurat haine 
pentru 50 de fetițe sărace, cari s’au în- 
părțit în ajunul Crăciunului. Tot din suma 
aoesta s’au împărtășit 5 familii scăpătate 
cu câte 3 fl.

Etă mai jos și numele donatorilor 
marinimoșl, cărora li-se esprimă din partea 
Reuniunei cea mai adâncă mulțămită.

F, A. 25 fl.; Dumitru Stănesou 20 fl.; 
Elena Mocanu 10 fl. și 42 colaol; Elena
A. PopovicI 10 fl.; Diamandi I. Manole 
10 fl.; Elena Săbădănu 6 fl.; Agnes Du- 
șoiu, Zoe Horstman, Irina Birea, Zoe Da
mian, Maria G. Stănesou, Elena E. Safrano, 
Hareti Nemeșiu, Zoe Conțescu, Maioru 
Visoina, Eugenia Arion, Smaranda Poteca, 
Laurențiu Maximilian, Elena Blebea, câte 
5 fl.; Petru Popp jude, Dr. Eugen Me- 
țian, Dr. Dumitru Popp, oâte 4 fl.; Maria 
Steriu, Ecaterina Pușoariu, Eleftera Sa
frano, Surorile Wagner, Maria Dr. Baiu- 
lescu, Maria Zănesou, Frații MihalovicI, 
Eugenia Zănesou, Prof. Ion Socaoiu, Maria 
Burduloiu, Președintele N. Suștai, Maria 
Trandafirides, N. N., G. Șerban, câte 3 fl.; 
Maria N. Dușoiu, Ioan N. Bidu, Ana Pe- 
tresou, Sofia Spuderca, Luoia Bologa, 
Ioan de Lemeny, sen., Maria I. Le
mony, Susana Laszlo, Căpitanu Popa, 
Neoulae Eremias, Nicolae Ciurcu, Lui
sa Popescu, Kleopatra Safrano, Elena 
Mureșianu, Ecaterina Rădulesou, Prof. Ne- 
culae Bogdan, Prof. I. B. Boiu, Prof. 
Pompiliu Danu, Neculița Fluștureanu, Prof. 
Gheorghe Chelaru, Maria I. Munteanu, N. 
N., Sofia Săniuță, Efrosina Acsent’e, Virginia 
Vlaiou, SofiaEnghirliu, Virgil Șotropa, Maria 
Stinghe, Director Virgil Ouițiu, Maria Sterie 
Stinghe, Elena Voina. Reveica Ohicomban, 
Parasohiva Vlaiou, Sorica T. Câmpeanu, 
câte 2 fl.; Parasohiva I. Lupan 1 fl. 50 
or.; Maria Maosim, Maria Săeăreanu, Elena
B. Baiulescu, Mana Bărbuceanu, Elena 
Anken, Maria Ungur, Elena S. Sotir, Emi
lia Sanciali, Maria Oncioiu, Iuliana Le
mony, Gregoriu Maior, Dr. Ioeif Blaga, 
Otilia N. Bidu, Lucreția Lțipan, Ludovica 
Popp, Gisela Popescu, Maria Nastase, Elena 
Moldovan, Amalia Chiffa, Elena Bogdan, 
Viola Goldiș, Policsena IlasevicI, Maria 
Bogdan, Stănica Iaroa, Joe Dima, Maria 
D. Lupan, Marina Câmpean, Maria N. Po
povicI, Elena Russu, Hareti Popp, Ioan 
Petrie protop., Mina Collban, Seostilia Ma- 
roși, Elvira G. Navrea, Maria CriBtu, 
Elena Muntean, Maria Muntean, Marina 
Popoviol, Parasohiva G. ZavicI, Elena D. 
Mareea,M. S. Medfan, Elena F. Preșmerean,
M. Sunghe, Maria Murăroiu, M. Navrea, Pa- 
raschiva I. Puiu, Elena I. Stinghe, Elena
N. Oancea. Parasohiva Grădinar, Maria 
Butnariu, Efrosina G. Stinghe, Maria Cris- 
tan, Emilia Aron, Reveioa Bârsan, Valeria 
Stoicoviol, Teodora Ganea, Catinca Bâr
san, Caterina PopovicI, Elena Orghidan,
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Parasohiva Dariu, Carolina Neoulau, Ioan 
Burbea, Philottea Budiu, N. N., Elena 
Brenci, Maria B. Bănoilă, Marina D. Pul- 
pașl, Iustina G. Stinghe, Dumitru I. Pascu, 
Reveica I. Găitan, Maria Prisou, Paras- 
chiva Gămulea, Parasohiva Pernea, Marina 
Stoica, câte 1 fl.; Elena G. Ioan, Maria 
GheorghiovicI, Susana Popoviol, M. Bratu, 
ludita Watasianu, Parasohiva Olteanu, Ma
rina NeguțI, Reveioa Belindesou, Reveioa 
Bobancu, Hermina A. Moldovan oâte 
50 cr.

Brașov, 4/16 Ianuarie 1896.
Pentru comitetul Reuniunei femeilor 

române:
Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,
vicepresidentă. aotuar.

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 15 Ianuarie. In șe

dința de astăcji a camerei ungare 
contele Albert Apponyi ținu o lungă 
vorbire, în care espuse condițiunile 
sale de pacificare. Punctele principale a 
căror realisare o pretinde Apponyi 
sunt următbrele: La alegeri sâ se 
observe cea mai mare stricteță pen- 
tru-ca ele se fîă curate; se se ni- 
micâscă cu totul prin lege abusu- 
rile, ce se întâmplă la alegeri; se 
se interejică cor teși rea oficiosă; 
se se înăsprâscă responsabili
tatea; și în fine asupra abusurilor 
și recurselor să judece esclusiv nu
mai Curia.

Apponyi pretinse apoi, ca gu
vernul, după aprețiarea propunerilor 
sale să dea respuns.

Ministrul - președinte Banff y 
inmediat îi răspunse lui Apponyi. 
Respinse învinuirea, că partidul seu 
ar abusa la alegeri; de altmintrelea 
declară, că e gata de-a lua în per
tractare propunerile lui Apponyi.

DIVERSE.
0 mare uscată de jumătate. Marea 

Caspioă scade ca și lacul Arai. Marei Cas- 
pice în secolul de față i-s’a micșorat es- 
tensiunea oam cu 10 000 kilometri pătrațl. 
Marele geograf rus Venakoff, cu privire la 
aoăsta dice, că ar trebui ca rîul. Don să 
se conduoă prin canale în Volga, ca ast
fel să se sporâscă apa în marea Caspică.

NECROLOG. Engeuia Dragomir n. 
Colceriu, membră fundătore a Reuniunii 
Femeilor române Sălăgene, 'după un morb 
greu, în 12 1. c. la 8 ore a. m. în florea 
vieții, în al 29-lea an al etății și al 10-lea 
al fericitei sale oăsătorii, deplânsă de ne
consolatul soț și de număroșii oonsângeni, 
și-a dat blândul său suflet în manile Crea
torului.

Lupoia, în 12 Ianuar 1896. — Fiă-i 
țărîna ușoră!

Literatură.
A apărut în Tipografia A. Mureșianu 

din Brașov: Gramatica Linibei româ
nesc! [Fonetică și Ortografia. Etimologie. 
Smtacsă. Stil.) întoomită în două cursuri 
concentrice pentru șoolele poporale de 
Ion Dariu ; Cursul II pentru anul al 5-lea 
și al 6-lea de școlă, pentru șcâla de repe- 
tițiune, de adulțl, șeole civile etc. Editura 
autorului. Recomandăm acestă carte aten- 
țiunei deosebite a d-loi’ învățători. Se 
pote prooura dela autor cu prețul de 
30 cr.

Domnii abonenți, cari încă 
nu și-au reînoit abonamentul, să 
binevoiâscă a-1 reînoi neamânat, 
ca s6 nu li-se întrerupă regulata 
espedare a diarului.

Administrațiunea
^Gazetei Transilvaniei”.

Proprietar: Dr. Aurei Mureșianu»

Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 15 Ianuarie 1896.

Renta ung. de aur 4% . . .
Renta de oorâne ung. 4% • •
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4'/2% 
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . .
Bonuri rurale oroace-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
LosurI din 860 ....................
Acții de ale Băncei austro ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit

121.85
98.95

124.—
101.75
121.50
97. —
98. — 

153.-
141.75 
100 70 
100.95 
122.30
147.50 
997.—
393.50

Acții de-ale Băncei austr. de credit.
NapoleondorI..................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista.............................
Paris vista..................................
Rente de corone austr. 4%. ,
Note italiene..................................

358 50
9.64'/2

59.45
121.70

48.17'/2
100.35
44.15

că 
jos

Cursul pieței Brașov

Din 16 Ianuarie 1896.
Bancnote rom. Camp. 9.51 Vând. 9.54
Argint român. Cump. 9.45 Vând. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.57 Vând. 9.61
Galbeni Cump. 5.58 Vând.
Ruble rusesci Cump. 127.— Vând.
Mărci germane Cump. 59.- Vend.
Lire turcesol Cump. 10.74 Vend. —.—

Nr. 87-1896.

PUBLICAȚIUNE.
Se aduce la cunoscință, 

arendarea vânatului în mai
anumitele reviere orășenesc! va avea 
loc în 15 Februarie a. c. înainte de 
prânz la 10 ore în biroul forestieral 
orășenesc. Arendarea se face pe cale 
de licitațiune și de oferte. Perioda 
de arendă dureză din 1 August 1896 
—13 Iulie 1901. Licitațiunea, respec
tive ofertul se p6te estinde seu asu
pra tuturor levierelor, seu asupra sin
guraticelor reviere, și anume asupra 
revierelor: 
ța, ZernescI, 
Satulung și Zizin.
au 
din OUIUCV 
a fi proveflute cu un timbru de 50

Krizbav, Vlădeni, Apa; 
Bran, Șanțul-vechiu, 

Ofertele, cari 
se conțină un vadiu de 10°/0 
suma oferată, și cari au de

cr., și cu dechierațiunea, că oferen
tului ’i sunt cunoscute condițiunile 
de arendă, și că se supune lor, sunt 
de a-se ascerne pănă în 41ua indi
cată la oficiul orășenesc forestial.

Revierele de venat sunt:
Hotarul Krisbav, cu 1496 jugere 

catastrale; Hotarul Vlădeni, cu 702 
jugere catastrafe; Hotarul Apața, 
cu 1843 jugere catastrale; Hotarul 
ZernescI, cu 11135 jugere catastrale; 
Hotarul Bran, cu 2796 jugere catas 
trale; Hotarul Șanțul-vechiO, cu 2467 
jugere catastrale; Hotarul Satulung, 
cu 7220 jugere catastrale; Hotarul 
Zizin cu 4345 jugere catastrale.

Brașov, 9 Ianuarie 1896.
Magistratul orășenesc.876,1—3

bani seu în hărții de preț, mai de
parte cu numele și domiciliul ofe- 
rentului, și în fine cu dechierațiunea 
că oferentului ’i sunt cunoscute con
dițiunile de oferte și că se supune 
lor, — au de a-se ascerne cel mult 
pănă în 29 Ianuarie a. c. înainte de 
prânz II ore protoforestierului George. 
Sterns, în al cărui birou se va ținea 
la 111/2 6l’e ȘÎ pertractarea de oferte 
și licitațiunea. Prețul de strigare este 
2 fi. 86 cr. pe grămadă ă 4 metri.

Condițiunile de oferte și licita- 
țiune se află la oficiul forestiera! 
orășenesc spre vedere, în decurși'11 
orelor oficibse.

Brașov, 11 Ianuarie 1896.
377,1-2 Magistratul orășenesc.

Nr. 16828—1895.

PUBLICAȚIUNE.
In așa numita parte de pădure 

„Weitengrund “ (câm pul Christianului) 
sunt de a-se vinde pe cale de oferte 
și licitațiune 89872 grămedl de lemne 
de stejar ă 4 metri.

Olertele provecjute cu timbru de 
50 cr., cu vadiu de 50%, seu în

Anmciuri
(mserțiimi și reclame)

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

Administr. „Gazeta Trans.“

p I
merită cu tot dreptul numirea din urmă, deore-ce în faptă sunt fdrte multe bole, la cari aceste pilule au probat efectul lor escelent.
De mai multe deoeuii sunt aceste pilule lățite și puține familii se vor afla la 

cari ar lipsi o mică provisiuue din acest medicament de oasă escelent.
S’au recomandat și se recomand de cătră mulțl medici aceste pilule ca medi

cament de oasă, ou deosebire în contra tuturor suferințelor, ce provin în urma re
lei mistuiri și constipații, precum: perturbarea în circulațiunea feriei, suferința de 
ficat, slăbirea mațelor, colica cu venturi, congestiunea Ia creerT hămorhoide (vina de 
aur) și o. 1.

Prin prop'ietatea lor purifioătdre de sânge au ou deosebire bun efect asupra 
anemiei și asupra bolelor ce isvorăso din acesta, precum : gălbinare, dureri de cap 
nervose ș. a. m, Aceste pilule purificatdre do sânge lccreză așa de ușor, încât nu 
prioinueso nici cele mai mid dureri si pentru aceea le pâte 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 um gold. Keiclis-apl’cl•• a lui E. Pserhofer 
Singerstrasse Nr. 15 la Viena și costă o cuiiă cu 15 pdule 21 cr. v. a 
Un sul cu 6 outii oostă 1 fl. 5 cr. trimițendu-se nefranoat cu rambursă 1 fl. 10 cr. 
Decă se trimite suma banilor înainte, oostă un sul ou pilule 1 fl. 25 cr. inolusive 
franoare, 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. Mai puțin do un sul nu so pote espeda.

N. B. In urma lățirei lor celei muri, se imiteză aceste pilule sub diferite 
forme și numiri, de aoeea se face rugarea a cere anume ț^Piltlle 5>lirîfică- 
torc <Ie sânge ale lui I. UPserilofei* și numai acelea sunt veritabile, a 
căror instrucțiune pentru folosire este provedută ou iscălitura I. serhofer, și cari 
portă pe capacul outiei tot aceeași iscălitură în oolore roșiă.

Dintre nenumăratele sorisori, prin cari consumenții acestor pilule mulță- 
meso pentru redobândirea sănătății după oele mai varii și grele bole, lăsăm sâ 
urmeze aci puțiue numai, cu observarea, 
pilule, le recomandă mai departe.

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

a ml trimite erăși 15 suluri din excelen
tele D-Tale pilurl pentru curățirea sân
gelui ou rambursă poștală. Cu acostă 
ocasie Vâ aduc mulțămirile mele pentru 
etectulă de minune alu piluriloră D-tale.

Cudistiusă s’ima,
Franz avlîstik, Koln, Lindenthal.

i

că orl-cine a întrebuințat odată aocste

ci’tiă cu excelentele Dv. Pilule pur’fica- 
t.6re de sânge, și după o întrebuințare 
mai îndelungată s’a vindecat.

Cu distinsă stimă, losefa Weinzettel.

Hr as oh e lângă Flodnio 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fost voința lut D-deu 

că pilulile D v. au ajuns în mânile mele, 
și result,«tul dela acestea îl atribui Dv. 
Mă recisem în patul de leusiă ast-fel 
încât nu mai puteam lucra și ași fi si
gur deja mortă, decă nu m’ar fi scă
pat minunatele Dv. pilule. D deu sâ vă 
binecuvintese de mii de ori. Am cou- 
fieața, că pilulele Dv. mă vor taie de 
tot sănâtâsă, așa precum a folosit și 
altora. Theresia Knific.

r6gă 
D-v.

Nu

Eiohengraberamt bei Gfîihl, 
27 Martie 1889.

Știm. Die! Subsemnatul se 
a mai trimite 4 suluri ou pilulele 
îu adevăr folositore și escelenfe.
pot întrelăsa. fără oa să Vă esprim re- 
ounosoința mea în privința valorei aces- 
torfi pilule, și le voi reoomanda unde 
numai se va pute tuturor suferinzilor. 
Vă antorisez, oa acestă a mea mulță 
mită să o folosiți după plac și. pe cale 
publică. Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

Gotschdorf be’ K hlb»ch, Oestr. 
S ililesien, 8 Oct. 1888.

Știm. Die! Vâ rog a-ml trimite un 
sul eu 6 cutii din pilu'ele Dv. univer
sale purifioătdre de sânge. Numai minu 
natelor D v. pilule am sS mulțămesc, 
că am scăpat de o suferință de sto
mach, oare m’a chinuit 5 ani. Aoeste 
pilule n’are sâ-ml lipsesoă nici odată și 
esprtm prin acesta mnlțămirea mea cea 
mai căldurosă.

Cu cea mai mare stimă, Ana Zwicki.

'ratai in soitra tisei, etc. 1

Liour Brtiarta ta stale, de M
O sticlă 2 fl. 60 or., o jumătate sticlă 1 fl. 40 cr., '/4 de sticlă 70 or. 

nnmnpipnilf] ma' bun mijloo în contra tuturor suferințelor rheumatice :
ulllUlludllllj durerilor la șira spinării, junghiuri, isohias, migreuă, dureri 

nervose de dinți, dureri de cap, junghiuri la urechi etc. 1 fl. 20 or. 
Mîlfllltflll fiphî d0 Dr- Romershausen pentru întărirea și oonservarea ve- 

jullllll Uulllj derei, în flaoone originale â 2 fl. 50 cr. și 1 fl. 50 or. 

Mill nalta Imlsumn nmrlnzRscfi
în contra catarului, rtSgușelei 

cu trimiterea francată 60 cr.
cu seu fără sare o sticlă 70 or.
lit PPfltlIPPi d® I- Pserhofer, de mulțl ani recunoscută 
HUg,01dilll Dl mai sigurii remediu contra suferințelorrt 

gerătură de toth felulO, precum și spre vinde .area 
forte înveohite,l boroanîl 40 or., cu trimiterea francată 65 cr. 
in+n esoe’ent mijloc, pentru întărirea nervilor, la dureil de 
dlUj stomac și la bole de mațe. U" litru de Kola Elixir 
3 ti. Un jumătate litru 1 fl. 60 cr. Un pătrar de

în butelii â 5 fl. 50 or., 3 fl., 1 fl. 60 cr.
in irilPilflP" mijloc probat în contra umflăturei 
d U,lll)llul u flaoon 40 cr cu trimiterea francată 
(Picăturile din Praga) în contra stomacului stricat, 
rele, greutăți de toc felul, 
1 flacon 22 cr 12 flacone

Pratai în contra asudarel piciorolorii.

ea celO 
de de-

1
litru 85 cr.

la gât. Un 
65 cr.

mistuirei 
un medicament de casă escelent, 

2 fl.
Acest praf delătură asudatul picio- 
relor și mirosul neplăcut, couser- 

veză încălțămintea și este probat ca nestrioăcios. 
Prețul unei cutii 50 cr. eu trimitere francată 75 cr. 

unii medicament de casă forte eunosout și escelent în 
contra catarului, răgușelei, tusei spagmodice eto. 1 sticlă 
50 or. 2 sticluțe dimpreună ou trimiterea franco 1 fl. 50 or. 

de I. Pserhofer, de un luug șira de ani recunoscută de 
medio! ca cel mai bun mijloc centru oresoerea pârului.

Un borcan elegant adiusiat 2 fl. 
de prof. Steudel, la rane din lovitură și împuns, la tot felul 

irjnlji de bube rele și la unflâtuil învechite, ce se sparg periodic 
uulu, la piciâre la deget, la rănile și aprinderile de ț'țe și la multe 

alte suferințe de acest soiu s’a probat de multe ori. Unf) bor- 
canti 50 cr., ou trimiterea francată 75 cr. 

Qnpn llîljVPPQQlQ DllPOtlIfâ Bullrîch. Un medicament de casă escelent,
13(110 LllHî ul Dflin pili Ofilii d, contra tuturor urmărilor digestiunei i trioate, pre

cum: durere de cap, amețelă, cârcei la stomach, acrelă în 
gât suferințe hsemoridale, eonstipațiune etc. Un pachet 1 fl. 

medicament exce'eut contra durerei de cap , de măsele , reuma
tism etc.

Afară de preparatele aoi amintite se mai află to te specialitățile far
maceutice indigene și streine, anunțate prin tote 4,are’e austro ungare și la oas, 
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. PSERHOFER,
farmacia „zum goldenen Keiebsapfel“ WIEST, X., Singerstrasse Nr. 15.

,1

I

a,

W i e n e r-N e u s t a d t. 9 Dec. 1887
St'm. D-le! In numele mătușei mele 

de 60 ani îți esprim cea mai căldurosă 
mulțămire. Densa a suferit 5 ani de ca
tar la stomac cronic și de apă. Vieța 
i era un chin și sâ oredea deja de 
perdută. Prin întâmplare a oăpatat o

Franoo se efectuâză acele oomande numai decă se trimite mai nainte și reap, porto poștai, în cssnl aoesta spesele sunt cu mult mai ieftine, decât la trimiteri cu rambursă.
Ca veritabile sunt a se privi numai acele pilule a căror instrucțiune este provăițută cu iscălitura X. PSEH.H®IFER, ș>i cari portă pe ca

pacul fiă-cărei cutii tot aceeași iscălitură in colore roșiă.
Sus amintitele specialități se află și în Budapesta la farmacistul I. won Torok, IKonîgsgasse 12. 830,8 -12.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


