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Noima „armistițiului".
Brașov, 9 Ianuarie st. v. 1896.

Am accentuat în revista nâstră 
de erî, că „partida poporală" cato
lică este, care le face acți cea mai 
maie grije Ungurilor dela putere. 
Dâr nu numai partida guvernului, 
ci și cele-l’alte partide din dietă se 
tem de viitorul rol și de viitdrele 
șanse, ce i-se deschid partidei po
porale, care cum veȚurăm, îșîrazimă 
speranțele în nemulțumirea masselor 
cu starea lucrurilor și cu putredul 
sistem de guvernare cfis liberal.

Nu numai odată aceste partide 
au dat espresiune în cameră teme
rilor lor față cu nisuințele „reacțio
nare" ale celor din tabera lui Zichy. 
Chiar șl în momentele cele mai agi
tate de luptă parlamentară, când 
oposițiunea întregă a ridicat forte 
grave acusațiunl contra guvernului, 
din causa volniciilor și brutalităților 
comise la alegerile suplementare die- 
tale, și comise tocmai în acele cer
curi, unde în fața candidaților gu
vernului stau candidați ai partidei 
poporale, chiar în aceste momente, 
(țicem, corifeii oposiționali n’au în- 
trelăsat de-a declara sârbătoresce, 
că nu pot consimți cu programul 
și cu nisuințele partidei catolice.

Mult au contribuit și contribuie 
așa-deră considerațiunea față cu ni- 
suiuțele partidei poporale de a es- 
ploata nemulțumirea masselor, ca 
partidele maghiare și în deosebi 
acele, cari stau, cum se Țice, Pe 
basa pactului dualist dela 1867, se 
sirață necesitatea unei apropiări pen
tru a lua în comun o posițiă firmă 
față cu periculul ce le amenință din 
tabera catolică, eră de altă parte și 
din tabera naționalităților, cari sunt 
cuprinse de cea mai adencă mâh
nire pentru tractafea ce-o indura 
dela guvernanți.

De aici isvoresce în mare parte 
și dorința formulată de contele Ap- 

ponyi de a-se încheia între partidele 
maghiare parlamentare un armistițiu 
din incidentul serbării mileniului.

„Curățenia alegerilor", de care 
fantasâză așa de mult d-1 Apponvi, 
și a căreia asigurare o cere el ca 
garanță pentru armistițiul propus, 
are între altele și scopul de a lua 
în viitor din mâna combatanților 
pentru „catolicism și creștinism", 
arma cea mai periculbsă de agitația. 
Căci trebue se se constate, că abu- 
surile cele mari săvârșite de guvern 
față cu partida poporală la alegerile 
din urmă, iau folosit aceșteia mai 
mult decât totă agitația ei de mai 
înainte.

Acâsta o ved corifeii dietei un
guresc!, cei guvernamentali, ca și 
cei oposiționali, și de aici se esplică 
efectul estraordinar ce l-a produs 
contele Apponyi cu propunerea sa 
de pace.

Este un fapt, ce nu se pdte 
nega, că o parte mare a celor din 
partida guvernamentală aderâză la 
propunerea acâsta și o sprijinesc, se 
înțelege cu reservele lor, dâr o spri
jinesc. După ce nici ministru-preșe- 
dinte Banffy nu și-a întors fața dela 
ea, au ajuns lucrurile acolo, încât 
a$î bărbații de încredere ai partidei 
guvernului tracteză cu aceia ai par
tidei apponyiste pentru realisarea 
acelei idei de pace.

Tote ar merge mai neted și mai 
ușor, dâcă o mare parte din guver
namentali n’ar fi așa de mari con
trari ai ideei fusiunei între partidele 
ce stau pe basa dela 1867, susținută 
și propagată mai cu sâmă de con
tele Szapary, și dâcă nu s’ar teme, 
că prin armistițiul propus s’ar ușura 
numai realisarea acestei idei!

Pote de aceea a declarat Ap
ponyi atâta de hotarit, că el nu se 
gândesce la fusiune și că nisuințele 
de feliul acesta n’au loc în compro
misul ce’l are ol în vedere. Suscep
tibilitățile celor dela putere se și 

dau pe față în mod caracteristic în 
comunicate oficiâse, cari au de scop 
a depărta ori-ce bănuieli, că s’ar 
trata de vr’o coaliția sâu fusiune.

In curând se va vede ce pâte 
fi luat de bani bun! și ce nu din 
tâte vorbele și declarațiile reciproce 
ale partidelor dietale maghiare.

Cum se vor pronunța, decă vor 
dovedi ori nu în adevăr înclinări 
paclnice în viitdrele lor raporturi 
reciproce nu seim. Ceea ce însă seim 
este, că falanga contrarilpr neîm- 
păcați ai liberalismului domnitor 
se îndrepteză nu numai în contra 
unora, ci în contra tuturor, cari vo- 
iese să continue într’o formă sâu 
alta tragi-comedia absolutismului 
parlamentar unguresc.

CRONICA POLITICĂ.
10 (21) Ianuarie.

Am fost amintit dilele trecute despre 
congresul ce l’au ținut Jidanii din Buda
pesta în cestiunea așternerei unui memo
rand la guvern, în care ei cer autonomia 
confesională israelită. Deputațiunea esmisă 
de acel congres s’a presentat alaltăerl la 
ministrul-președinte Banffy și la ministrul 
de culte Wlassics, predându-le aoestora 
Memorandul din cestiune. Wlassios răs
punse deputațiunei, că el nu află nimic 
mai natural, decât oa, după ce confesiunea 
israelită e reoipiată, credinoioșii israelițl să 
caute a-șl asigura autonomia oonfesională. 
Mai „frumos" însă a fost răspunsul lui 
Banffy. Acesta (fise, <>ă guvernul șl-a îm
plinit numai datorința atunci, când a reci- 
piat confesiunea acelor locuitori ai patrii, 
„cari tot-dduna s'ati, distins ca buni naționa
liști și buni patrioțî.u Apoi (fise Banffy, că 
el are firmă speranță, că Jidanii și în vii
tor „vor simți împreună cu Maghiarii băș
tinași, șt îșl vor iubi împreună cu aceștia 
patria comună*. In fine Banffy le promise, 
că le va studia memorandul.

*
Ministerul austriac s’a îmulțit cu 

doi miniștri noi; aceștia sunt Emil Guten

berg, ministrul căilor ferate și Eduard 
Rittner, ministru fără portofoliu. Gutten
berg este locotenent-mareșal și oeroul său 
de activitste actual aparținea mai înainte 
resortului de comerciu. Rittner se pâre, că 
represintă pe ministrul Galiției, care por
tofoliu timp mai îndelungat nu l’a avut 
nimeni.

*
In cercurile politioe și acum încă se 

vorbesoe mult despre botezarea moșteni
torului de tron bulgar. Se afirmă, că că
lătoria prințului Ferdinand în străinătate 
stă în strînsă legătură cu resolvarea aces
tei cestiunl. Unioniștii și partida lui Țancow 
precum și unii membri din partidul gu
vernamental au ținut (filele treoute con- 
ferență, în oare se efioe» că ar fi hotărît, 
că dâcă principele Boris nu va fi botezat 
pănă în 10 Februarie n., atunci ei se vor 
constitui într’o partidă oposițională pu
ternică.

*
A produs mare sensațiă în Rusia, că 

Țarul Nioolae II a ordonat să se organi- 
seze glotele în provinciile Poloniei aparți- 
nătoră la Rusia. Este cu atât mai ouriâsă 
acestă scire, ou cât păn’ acuma guvernul 
rusesc din motive politice s’a absținut dela 
organisarea glotelor în ținuturile locuite de 
Poloni. Glotadi vor fi îmbrftcatl cu haine 
verefi și vor fi armați cu pusei sistem-Ber- 
dan. Dișposițiunea acesta de aceea este de 
mare însemnătate pentru monarchia nostră, 
deorece în oas de mobilisare în primele 
cjile va putea sta gata la granițele aus
triaco o considerabilă armată rusâscă.

încercări de rutenisare în Bucovina.
Ișl are și Buoovina inspectorii săi de 

școle, cari tâte silințele și le concentrâză 
în nisuințele lor de desnaționalisare. Așa 
istorisesoe o corespondență a „Gaz. Buoo- 
vinei" de pe malul Șiretului despre unel
tirile unui Omelian Popovicz, (Ruten tî- 
năr), oare agita în districtul său pentru 
rutenisare. Numai învățătorii, cari sunt 
membrii în „Ruska Bezeda" și abonâză 
(fierul ruten „Bukowyna" află grația îna-

FOILETONUL „GAZ TRANS?

Puncte negre din vieța socială.
(Fine.)

Tin era femeiă simți greu ofensa, der 
nu-i rămase alta, decât să tacă, cu tâte 
acestea ea nu era în siare să-și deslipâsoă 
inima dă aceia, pe cari ia iubit în decur
sul vieții sale. Pe ascuns îșl luâ dela gât 
legătârea de diamant, care costa cel puțin 
30.000 maree, și pe care o primise ca dar 
dela soțul ei jntre alte lucruri prețiâse, când 
era ea încă miresa; apoi merse pe furiș 
la fratele ei lipsit și îi dădu petra prețiosă, 
ca s’o pună amanet.

Fratele ei abia căpătă pentru legă- 
târea prețiosă 5000 de maree, pe cari iute 
le cheltui, și ca să mai potă scote diaman
tele, niol vorbă nu era. Esperiența acâsta 
fu forte durerâsă pentru tinera femeiă, der 
ea totuș nu putea să porte mâniă asupra 
fratelui său; îșl deplângea neputința de ai 
mai putea ajuta. Nu perderea diamantelor 
o supăra întru atâta, oi frica, că soțul ei 
va afla despre starea luorului.

Soția banoherului purtase acâsta legă- 
tore la tote petreoerile și festivitățile mari, 

dâr acum nu mai purta la gât decât o sim
plă cruce de diamant. Schimbarea acesta o 
observase bancherul.

— «Inii place forte mult", (fise ban
cherul într’un ton ironic într’o diminâță, 
oând i-se dete femeii iarăși ocasiunea să-și 
pună logătorea la gât, „că tu ești aplicată 
spre simplioitate, ai bun gust, der spuneml 
iubită, cum ai ajuns tu la schimbarea 
acâsta? Pentru-ce nu porțl tu legătârea de 
diamant ?“

Să mintă ? Ea cerca mai întâifl să în- 
cunjure adevărul.

— „Mă bucur, decă ție îți convine 
așa mai bine", îi (fise soția.

— „Der diamantele sunt așa de fru- 
mose", continuă bancherul cu șireteniă. 
„Chiar și miă îmi făcea totdeuna mare plă
cere, când priveam la acei diamanțl. Legă
târea era un cap de operă. Are ceva ca
racteristic, ce nimeni n’a observat pănă 
aoum și pote chiar nici tu. Permite-ml să-ți 
arăt. Unde e ? "

Acum soția nu se mai putu scusa,ea 
fu mișcată de ambițiune, și ori oe neade
văr i-se păru ca o dejosire. Ea spuse ou’n 
ton resolut, oe a făcut cu legătorea. Urma 
apoi o scurtă și neplăcută scenă.

— „Văd, iubita mea, că tu e«tl forte 
slabă de ânger", (fise bancherul. „Ție omul 
nu-țl pote încredința bani și lucruri de va- 
lore. Eu void soote legătorea din zălog și 
o voia păstra-o la mine; oând vei voi s’o 
porțl vre-odată, îndreptă-te numai cătră 
mine".

Din aoel moment soția bancherului nu 
mai purtase la gât nici când legătârea 
de diamant. De acum înoolo ea nu mai 
dispunea de nicltun creițar; putea comanda 
și putea purta cele mai prețiose toalete, 
der bancherul însuși le plătea. Ea putea 
să-și scriă numele pe ori oe liste pentru 
soopurl filantropice, dâr soțul ei plătea suma 
subscrisă. Sărmana femeiă nu mai avea 
lipsă să pârte la sine portofoliu, pentru-că 
și așa nu era nimic în el. Niol un sărac 
nu mai putea primi dela ea vr’un dar, și 
adeseori se întâmpla, că oâte-o femeiă să
racă o înjura, în credința, oă în mijlooul 
bogăției inima ei s’a împetrit.

Sărmana femeiă cu totă viața ei comodă 
era aprope o cerșitâre și o durea forte 
mult, că a fost silită a-șl perde ilusiile, cu 
oarl ore-oând a plecat la altar. Deja de 
mult dispăruse din bancherul avut dragos
tea înfocată, care l’a făcut să-și iâe soția 

aoesta frumesă, dâr el era un om cu mult 
mai astut, decât să lase, ca lumea să vacjă 
ceva din internul familiei sale. In societăți 
și înaintea ssrvitorimii, el totdeuna observa 
față cu soția sa regulele așa numite de bun 
ton; dâr ea simțea cu ?tât mai tare dejo- 
sirea morală manifestată în atitudinea față 
cu ea. Ea înțelegea prea bine că el o sti- 
meză în fața lumii numai pentru aceea, 
pentru-oă o catastrofă familiară nu se unia 
ou oonoeptele așa numitei sooietățl alese. 
El se fălea ou soția sa frumâsă, der pe 
sufletul ei nobil nu punea nici un preț.

Astfel sărmana femeiă era acum si
lită să se prefaoă atât acasă oât și în so
cietate. Zimbetul ei fericit era numai o 
larvă, în dosul căreia se ascundea o mise- 
riă și o durere nespusă. Pentru familia ei 
lipsită nu mai putea face nmiic.

Acâsta era dama mult invidiată, oare, 
străluoiud de frumsețe, aprâpe în fiă-care 
di se plimba în oalesă pe strada „Sub 
tei" spre grădina botanică. Este ea fe
ricită ?

(„Bas Ncuc Blaii*)
Trad, de I.
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intea lui. Nu între aoeștia s’au numărat 
bravul învățător român Teodor Cărstiuo 
din eatul Camenea, districtul Șiretului, sat 
und9 poporația e mai mixtă română și 
rutână.

De ore-ce învățătorul T. Cărstiuo nu 
voia său nu putea să fiă unealta lui Po
powicz, aoesta începu gona în oontra lui, 
și aoâsta cu atât mai vârtos, cu cât înv. 
Cărstiuo oomise crima, de a-șl lua o Ro
mâncă de soție, a căreia singura grije este 
de a-șl creșce copiii în aceeași limbă, în 
care a fost și ea cresoută, adecă în limba 
română. Se’nțelege, că în casă învățătorul 
vorbesce limba română, âr în școlă se 
folosesce de ambele limbi. Aoâsta nu-i 
plăcea lui Popowicz, și de ore-ce încer
cările sale de a oaptiva pe învățătorul 
Cărstiuo au rămas fără resultat, Omeiian 
înoepu persecutarea.

Intr’o di în 24 Deo. 1896 s’a serbat 
ca de obiceiu hramul în Camenoa. In diua 
aoesta pe când copii erau în biserică apăru 
Omeiian în Camenea la inspecțiă. Neaflând 
pe nimenea în șodlă a trimes după învă
țător și l’a provooat să aduoă și pe școlari, 
159 la număr, cari se instruâză în două 
despărțăminte. încăperile sunt miol și așa 
pe când intrară copii în școlă făoură fi- 
resce larmă. Aoâsta a iritat pe inspector 
într’atâta, încât a început să amenințe pe 
copii, oă-i va închide, așa că aceștia în- 
oepură a plânge.

Și în astfel de stare sufletâscă a șco
larilor să încâpă aouma esaminarea lor; 
însă ce esamen! Școlarii n’aveau la sine 
nici cărți, nici requisite de scris. Acesta 
l’a oțerit pe Omeiian și mai mult. Atunci 
a apucat catalogul la mână și a început 
cu sărmanii șoolarl o adevărată inchisiție. 
Cetia numele Hă-cărui copil, și fiă-oare 
trebuia să răspundă „7iîer“. Școlarii ruteni 
răspundeau „iwf", cei români „aici1. Când 
un școlar răspundea cuvințelul „aici", el 
fu ohemat afară la masă și fu supus unui 
esamen penibil din limba rutenă. Popo
wicz tuna cătră densul: „Te czumu ne ho- 
woresz po rusku?" Copilul răspundea: 
„Nu sciu, Domnule!" — Popowicz: „Jak 
twoia mama hovoret?" — Copilul: „Ro
maneses'!" — Popowicz: „Ide sobi'fio 
domu!“

Astfel a mers până la fine.
Se’nțelege, că sub astfel de împreju

rări resultatul inspecției n’a putut fi mul- 
țămitor. Probabil, că Popowkz a avut cu 
acâsta oorsiune intenția, de a face impo
sibil pe învățătorul Cărstiuc, și de-a docu
menta școlarilor ruteni, oă inspeotorul nu-i 
un simplu muritor, ei un domn forte, forte 
mare, cu care na-i ce șăgui. Er școlarilor 
români a voit să le infiltreze convingerea, 
că câtă vreme ei nu vor sci vorbi rute- 
nesoe, nu vor fi demni de a sta înaintea 
’naltei sale fețe. Ori de i-a succes acâsta, 
va arăta viitorul.

SOIRILE OÎLEI»
— 9 (21) Ianuarie.

Maghiarii contra vulturului cu doue 
capete. Compatrioților noștri Maghiari tote 
li-s iertate, ei pot murdări și înjura chiar 
și emblema împărătâscă, fără ca să fiă trași 
în proces. Pentru a dovedi acesta etă oe 
scrie un „vitâz" Maghiar redaoțiunci dia- 
rului „Bud. Hirl." : „Din incidentul, că ați 
amintit în 4iarul D-vâstre despre vulturul 
cu două oapete de pe biserica din Timi- 
șăra, îmi vine în minte, că și frontispiciul 
bisericii romano-eatolioe din Oradea-mare 
este schimonosit cu acâsta pasere urîtă și 
încă colorată și de mărime estra-ordinară. 
Sunt curios, cu ce drept schimonosește em
blema Austriei biserica episcopală zidită de 
regele St. Ladislau. Sub soutul astorfel de 
aripi se rogă poporul maghiar în dorile 
mileniului?"

—o—
Jidance bătăușe. Minunate lucruri s’au 

petrecut dil0l® acestea între amazonele ji
dance diu Sabaria (Szombathely). Țmen- 
du-se adunarea Reuniunei femeilor israelite, 
cinstitele fiice ale lui Israil nu se putură 
înțelege asupra alegerei presidentei, din 
care oausă erupseră intr’o certă strajnică,
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oare la urmă degenera în bătaiă : pumni, 
pălml, încăerărl de păr, sgîrăiturl pe față, 
— aoestea au fost mijlâcele, ou oarl au 
umblat să se convingă unele pe altele no
bilele sucrescențe ale culturei maghiare.

— o—
„Ne germanisăm!" Sub titlul aoesta 

fiarele maghiare din Budapesta aduc o 
soire, oare aruncă o viuă lumină asupra 
stărilor, ce domnesc în Ungaria. Amintitele 
diare, adeoă sunt forte supărate și indig
nate, că în timpul din urmă monarchul a 
distins cu titula de „nobil maghiar" pe mai 
multe persone, cari portă nume germane. 
Ast-fel (filele trecute Majestatea Sa a con
ferit nobilitatea maghiară lui Hermann 
Baok, jmare neguțător în Constantinopol, 
și lui Zoltan Maleter, directorului linii fe
rate de pe valea Someșului. Este lucru cu
rios, că tjiarele maghiare să tem de ger- 
manisare și se plâng amarnic, când pri
mesc titlul de nobil maghiari, indivicjl de 
origine germană, dâr tac sâu aprobă când 
vr’un fiu de al lui Isdrail este ridicat la 
rangul de nobil. De pildă: Sohossberger, 
Rosenberg, și câți alții.

—o—
Cât costă dieta ungurescă. Comisia 

eoonomioă a dietei a presentat un conspect 
asupra cheltuelilor dietei în anul curent. 
După acest conspect, cheltuelile anuale fac
1.679.739 fi. In acâstă sumă sunt cuprinse 
remunerațiile deputaților, cari fac 1,094.400 
fi., banii de ouartir ai deputaților 351,200 fi. 
Apoi susținerea funcționarilor și servitorilor
125.739 fi., spese de cancelaria 40,000 fl., 
spese tipografice 50,000 fl. etc. Aici sunt 
socotite numai cheltuelile ordinare, dâr vor 
mai fi și diferite cheltuell extra-ordinare, 
cu deosebire din causa serbărilor milanare. 
Din causa aoâsta comisia economică a și 
cerut îndemnisare de-a pute trece cu chel
tuelile peste suma arătată mai sus.

—o—
Tergul de rîtnătorl din Steinbrnch, 

care abia sunt două luni de când a fost redes
chis, acum din nou este oprit printr’un ordin 
al ministrului ung. de agricultură. Causa opri- 
rei este de astă-dată bâla de gură și de 
unghii, care prăpădesce mulțime de porci. 
Paguba, ce-o sufer comercianții de porci 
dela noi prin închiderea acestei singure piețe 
de esport, e grozav de mare.

—o—
Rachiul în școlă. „Tiroler Stimen" 

scrie, că într’o școlă comunală din distric
tul Jnnsbruck au trebuit să se sisteze prele
gerile de Dumineca, de 6re-oe elevii, cari 
în cea mai mare parte sunt fetițe de 14—15 
ani, cătră orele 2 după amecjl sunt toți 
beți. încă de diminâța încep să bea rachiu, 
er după prând îi vedl umblând prin sat 
toți șumenițl la cap și clătinându-se.

—o —
Trupa teatrală a lui Leo Bauer din 

Sibiiu, va începe îu 2 Februarie o. cu 
piesa „Giue.k im Wiukel" de Sudermann 
un ciclu de 5 representațiunl în orașul nos
tru. Cu trupa directorului Bauer vine la 
Brașov și actorul Emil Bonn dela teatrul 
de curte din Viena. Abonamente pentru 
aceste 5 representațiunl se pot face deja 
Luni în 27 c. Prețurile rămân neschimbate, 
adeoă nu se urcă. Atragem atențiunea pu
blicului asupra acestor representațiunl tea
trale.

—o—
Nenorocire pe mare. Din Livorno se 

depeșâză, că tjilele trecute s’a întâmplat o 
mare catastrofă în apropierea țermurilor 
Sardiniei. Vaporul italian „Fenice1 s’a lovit 
de-o stâncă, s’a crepat și intrând apă în el 
s'au înecat 19 omeni. Sardinienii, cari au 
plecat imediat în ajutorul nenorociților au 
mântuit dela morte oâte-va persâne. Căpi
tanul vaporului cu numele Bassalo a fost 
asemenea scos încă viu din apă, dâr după 
câte-va ore muri.

— o —
Societatea musicală „Armonia" aran- 

gâză la 4 Faur a. o. în sala filarmonică din 
Cernăuți o serată musicală împreunată cu 
dans. Partea musicală va fi dirigiată de 
măestru ooral, d-1 prof. Anton Koller. Mai 
multe piese musicale nouă de Tudor cav. 
de Flondor, Isidor VorobohievicI, Porum- 
bescu ș. a. vor fi esecutate în astă seră. 

Er pentru partea cu dans s’a oonstituit nn 
oomitet anume.

— o —
Necurățenia stradelor. Mai mulțî ce

tățeni din Brașov ne râgă, să atragem din 
nou atențiunea on. oficiu polițienesc asu
pra necurățeniei, oe se observă de un timp 
încooe pe stradele orașului nostru. Mai ales 
în Scheiu se aud forte multe plângeri în 
privința acâsta. Așa ni-se spune, că la fân
tâna dela „Rața", ghiața stă de 5 d'l0 tr
iată în stradă, așa că nu se mai pdte 
âmbla cu oarăle. In oanalul din Scheifl, 
dela espositura poliției în jos, de vre-o 
trei săptămâni stau uitate gunoele de tot 
felul. In strada băilor, îndărătul pălărieru- 
lui, se pot vede și astăcjl cele două ciubăre 
cu murdării, despre cari am mai amintit. 
In adevăr, aceste stări sunt de nesuferit.

—o —
Cabinet de lectură. „Gaz. Bucovinei" 

aduce îmbucurătorea soire, că fooarile spre 
deșteptarea și luminarea poporului român 
bucovinân dela țâră s’au mai inmulțit cu 
unul. Marți în 7 Ianuarie 1896 s’a deschis 
în Budeniț cabinetul de lectură „Progresul". 
La deșchidere erau de față zelosul boer d-1 
Dr. I. de Volcinsohi, parochul local d-1 
loan Piotrovsohi-Petrescu cu întrâga s’a 
familie, d-1 Dr. E. de Zotta, d-1 stud. iur. 
Mațioschi și m. a. In acâsta societate s’au 
inscris până acum peste 50 de membri. — 
Asemenea s’a înființat în comuna Cireș un 
oabinet de lectură sub numele „Lumina", 
a căruia statute fiind întărite de guvern, se 
constitui comitetul sub președința inteli
gentului econom și proprietar (gospodar) 
Alecu Burla.

— o —
Bal. Comitetul parochial din Maerile- 

Timișorei învită la balul, ce-1 va arangia 
în 8 Februarie n. o. în favorea fondului 
biserioeso-școlar. Intrarea : de personă 1 fl. 
de familiă 2 fl. In pausă se vor esecuta 
câte-va cântări alese din partea corului 
mixt de-acolo.

— o —
Căliudarui Plugarului pe an. 1896, 

redactat de d-1 1. Georgescu, se pâte căpăta 
dela Tipografia „A. Mureșianu1 din Brașov 
cu prețul de 25 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 călindare românescl, 
conținând material bogat atât eoonomio, 
oât și literar, forte variat și ins
tructiv și de petrecere. E întocmit anume 
pentru trebuințele plugarilor, cari în acest 
oălindar găsesc o călăuză credinciosă pen
tru tote trebuințele lor.

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

(Cestiunea națională.)

D. D. A. Sturdza. (Urmare). Der D. 
Grădișteanu întrâbă ce s’a făcut la Isohl ? 
Și pune temeiu pe aceea ce a dis, sâu dice 
outare sâu cutare diar.

Răspunsul și-l putâ da însu-șl D. Gră
dișteanu.

Trebuia mai întâiu să-și amintâscă, oă 
la Ischl a fost însu-șl Suveranul nostru; 
despre Suveranul nostru dIC0 însâ răspun
sul la Mesagiu, chiar de Ja înoeput: „Prima 
datoriă a Adunărei deputaților este „a 
„aduce Regelui exprimarea respectului, a iu- 
„birei și a devotamentului națiunei1. Nu am 
audit niol dela D. Grădișteanu, nici de la 
alt-oineva, fiă membru al Corpurilor legiui- 
tore, fiă simplu cetățân, o protestare ore- 
oare în contra acestei declarațiunl solemne. 
Pentru-ce aduceți Regelui espresiunea res
pectului, iubirei și devotamentului nostru ? 
Ore pentru-oă nu aveți încredere într’ânsul, 
ori pentru-că aveți încredere în el? Dâcă 
n’am avea încredere în Rege, nu L’am 
iubi, nu L’am respecta, nu I-am fi devo
tați personei sale. Aoâsta este cert.

Regele are și El un loc important în 
oonduoerea afacerilor țărei. Ouvine-se ore? 
Și este drept? Ca tocmai într’una din păr
țile cele mai importante, a positiunei sale, 
în apărarea intereselor Regatului, căci de 
acâsta este vorba, cuviue-se să ne îndoim 
de El? Spuneți-o cu mâna pe consciiuță 

și dinaintea lui Dumnedeu? Căci vorbim 
aci de interesele mari și permanente ale 
Statului român. Ori Regele are o posițiune 
în Stat, ori nu o'are? Niol D. G”ădișteanu, 
nici nimeni altul nu va nega, că Regele 
este un factor în întrâga ndstră viâță po
litică, și Un faotor important, nu o ficțiune 
neînsemnată. Prin urmare, oând Regele 
nostru se întâlnesce cu un slt Suveran, 
cum îl onorăm noi pe Rege, cum II iubim, 
cum 1.1 respectăm, cum Ii arătăm noi de
votamentul nostru; când îndată ne punem 
pe suspiciuni, și să-mi iertați espresiunea, 
pe suspiciuni urîciâse, și anume, că ar fi 
vorbit sâu luorat în oontra intereselor ce
lor mai vitale, în oontra intereselor de esis- 
tență ale Regatului!

— D. I. C: Grădișteanu, întrerupe.
D. D. A. Sturdza, președintele consiliu

lui: Vă rog să nu mă întrerupeți. Eu nu 
v’am întrerupt pe D-vostră.

Lăsați-mă să vorbeso în șir, oăcl vor
bim de mari interese ale patriei nâstre. Nu 
sunt orator oa D-vostră și nu doreso ca în
tr’o oestiuue atât de importantă să-mi pierd 
șirul vorbirei; afară numai dâcă nu o fa
ceți cu intențiune să mă încurcați. Dâr în 
cașul acesta mă țin țintuit pe locul acest 
în care șed, plin de răspundere, și vă spun, 
că nu mă ve-țl încuroa. (Aplause).

D-lor! Din natura mea nu am fost 
nici odată un om ourios, care să caut să 
aflu secretele altora, nu am alergat nici 
odată după noutăți, fiă ele verdl, sâu us- 
oate. Am căutat însă tot-dâuna să-mi dau 
sâma despre posițiunea mea, despre datoria 
mea, despre faptele altora, căol de oe sunt 
în țâra acâsta bărbat de Stat, oa fără 
să mi-se spună tote, să prioep ce e de 
priceput.

D-1 Grădișteanu e astfel plăsmuit. 
D-sa doresoe și voesoe să soie tote seore- 
tele Statului. Să ’ml dațl voe! Dâcă ar fi 
seorete la mijloc, să vă spun, că sunteți 
cuprinși de cea mai mare naivitate posi
bilă, căci care stat, fiă mare, fiă mio, își 
pune cărțile deschise pe masă în trebile 
politice. Doresc să sciu, pentru-ce le-ași 
pune încă eu deschise pe masă, și deschise 
pe masa d-lui Grădișteanu. D-vostră re- 
presintațl un adjutor dat guvernului într’un 
mod ore-care? Când veți dovedi acest lu
cru, atunol pdte a-șl avea îndatorirea să vă 
destăinueso seorete de Stat, dâr pănă nu 
voiti soi cu cine am a faoe, înțelegeți cu 
toții, oă a-șl cădea și eu într’o naivitate, 
prea prevenită pentru vârsta mea.

Secrete de stat nu a aflat d-1 Grădiș
teanu: dâr atât trebuia să prioâpă, dâoă 
este om de stat, pentru oele întâmplate 
la Ischl, că Regele a fost acolo siDgur, ne 
însoțit de nici un ministru; și fiind-că Re
gele de trei-decl de ani de diJ« a tras 
o cale, pe care a urmat’o nestrămutat, 
aceea de a fi un Suveran constituțional, 
putea d-1 Grădișteanu să-și dea singur sâma 
de ce s’a putut petrece la Ischl. Dâr nu 
se gândesce d-1 Grădișteanu, că îujosesce 
posițiunea Suveranului, a Capului Statului, 
oând Ii nâgă dreptul de a face aoeea oe 
fiă-care din noi are dreptul și datoria de-a 
face în posițiunl inferidre aoelea oe El 
ocupă: a vorbit ou alțl Suverani, ou băr
bați de stat din alte țări pentru a se 
orienta și a cunosoe realitatea situațiunei 
politicei a Europei. Să ’ml permită d-1 
Grădișteanu să-i spun, oă acâsta este o 
nouă și mare naivitate a sa. De ce căutăm 
noi, chiar ea âmenl privați, să avem rela- 
țiunl politioe în străinătate? De sigur ca 
să ne orientăm bine asupra numelui altor 
state, ca de aoolo să combinăm cum tre- 
bue noi înșine să mergem. Nimeni nu do
resoe să pășâscă înainte cu ochii legați, ca 
să dea la oapăt în grdpă, șed0nd numai în 
odaia ndstră, cet’nd numai la diarei oare 
adese uu sunt exact informate, nu putem 
ajunge a ne orienta, după oum nu ne vom 
orienta niol prin omeni, fârte onorabili de 
altfel, dâr de a doua, a treia și a d000a 
mână. Acâsta a fost una din oausele, pen
tru oarl Românii au dorit să aibă o Dinas
tie dintr’una din familiile domnitore ale 
Europei, pentru-oa prin Suveranul lor să 
potă ajunge la acâstă sorginte de informa- 
țiunl adevărate, certe. Și d-1 Grădișteanu 
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vrea să se înohidă aoâstă cale, să rămână 
d-sa și ou d-sa națiunea în intunereo.

Este oert un lucru, oă situatiunea po
litică europână de astăzi diferă întru cât-va 
de situațiunea ce era la finele anului tre
cut. Evenimentele din Orientul apropiat de 
noi au o grăvitate neîndoiosă și ne au în
grijit nu numai pe noi, ci și pe Puterile 
cele mari, oare se uneso într’o comună ac
țiune, spre a evita o cioonire, spre a asi
gura pacea. 6re cere d-1 Grădișteanu ca 
să stăm neolintițl, ou ochii înohișl, cu 
ureohile astupate!

P6te d-sa să ia aoâstă atitudine și să 
use nutrâsoă numai cu soirile, cele mai dese 
•de sensațiune, date de cțîare; dâr bărbații 
de stat, fiă în serviciu activ al Statului seu 
-nu, bărbații de stat tot-deuna răsponsabill 
de acțiunea și de faptele lor, nu-1 pot 
mma pe acâstă cale. Ei trebue să fiă re
cunoscători Regelui, de oâte ori Majestatea 
Sa se întâlnesoe ou Suveranii său cu băr
bații’conducători ai altor state, căci rela- 
țiunile personale și prietenescl între sferele 
conducătore pot singure orienta, pot sin
gure orea relațiunl utile și folositore între 
națiuni. (Aplause).

Oestiunea națională n’a inventat’o, 
nici d-1 Grădișteanu, nici eu. A-ș! voi să 
’ml dea d-sa rețeta, oare să o resolve 
imediat, dâr nu a dat’o. Eu sciu un luoru. 
că m’am bucurat împreună cu toți Românii 
de grațiarea de cătră Impăratul-Rege, 
acordată celor înohișl la Seghedin. Am pri- 
mit’o ou buourie, pentru-că am văcjut în ea 
o alinare a unor suferințe, și speranța unei 
'împăcări apropiate. D-1 Grădișteanu nu are 
încrederea acâsta. Eu îl sfătueso să aibă 
răbdare. (Aplause).

In politioă, mare lucru este răbdarea. 
Politica Regatului român este răbdarea. In 
răbdare esoelâză Românul. Acum, în urmă 
șâpte ani și jumătate am răbdat noi și țâra 
.acâsta un regim, oare ne era nesuferit, am 
răbdat, fiind-oă suntem un popor înțelept și 
cumpănit. Să nu eșim din aoâstă cumpă- 
nâla și înțelepciune, niol în trebile interne, 
mi ol în relațiunile nostre esterne. Svonurile, 
•de oarl vorbea d-1 Grădișteanu, oă îngri- 
jeso publioul, cum’ partidul național-liberal 
va duce trebile Regatului român, pot să 
asiste la oâțl-va, și pote și la d-sa. Am 
însă convicțiunea profundă, oă îngrijiri 
asupra aoestui punct nu esistă în națiune. 
Se soie în țâră, ce este partidul național- 
liberal. (Aplause). Și dâcă d-1 Grădișteanu 
a dat sprijinul său partidului conservator 

in cele mai multe luorărl ale lui, d-sa pote 
-să aibă, de nu puțină încredere în noi, că 
vom duce interesele acestui Regat cum 
trebue, și cu tâtă sorupulositatea posibilă, 
dâr cel puțin să aibă puțină răbdare.

Ați vădut, oă nu m’am sfiit să vor
besc în oestiunea națională în cea d’întâiu 
întrunire publioă, după ce am avut onorea 
să fiu însăroinat cu servioiul de acjl. Și 
•dâcă nici din cuvântarea mp a dela Iași nu 
-s’a putut domiri d-1 Grădișteanu, mă în
treb, când d-sa se va domiri ? Să mă ertațl, 
că vorbeso așa. Dâr ored, că oestiunea na
țională este prea importantă, pentru-ca să 
facem dintr’ensa obiectul unei discuțiuni 
ușore, și d-1 Grădișteanu stă în fața unui 
bărbat, care nu pentru prima-oră se ocupă 
de interesele și nevoile Regatului, fiă cu 
vorba, fiă ou fapta. (Aplause).

Pentru-că nu vreau să fiu neînțeles, 
■ oi vreau să fiu bine înțeles, să ’ml dațl 
voie, nu în Adunarea publioă, oi aoi în 
Parlament, să vă oetesc ceea ce am di8 
fia Iași.

Iată ce am cjis:
„ Politica esternă a României moderne 

.s’a inaugurat înaintea Plevnei, s’a înaugu- 
:r_t când s'a întemeiat și înălțat Regatul 
român. Atunci am devenit independenți prin 
noi înșine. Atunci am devenit membrii ai 

.oonoertului european și am acceptat o răs
pundere culturală în fața lumei. Vom men
ține drumul tras pe acâstă oale.

„In special, în oestiunea națională, si- 
tuațiunea nostră este clară și netedă.

„Avem să ne abținem cu toții dela 
orl-oe act de agitație în afacerile interiore 
ale statelor vecine și în special ale Monar- 

• chiei austro-ungare.
„Am fost aousațl de iredentism, adecă 

de a împinge în Regatul ungar la nesupu
nere la legi și la disordine, Aoâstă nu a 

fost în gândul nostru. Niol-odată nu am 
aparținut unei asemenea direoțiunl politice, 
fiind-oă retorsiunea ar fi putut fi pentru 
noi fârte periculosă, și pentru-oă în deo
sebi Monarohia austro-ungară, aat-fel cum 
e constituită, este o necesitate de prima 
ordine pentru echilibrul european, ca și 
pentru siguranța Regatului nostru. In acâstă 
privință nu pot esista ougetărl deosebite 
și niol nu au esigtat. Iredentismul românesc 
este o absurditate și Românul tot-dâuna 
s’a ferit de a fi absurd în conducerea inte
reselor sale. Nici o minte sănătosă în Ro
mânia nu se gândesoe la iredentism seu 
daoo-romanism. Avem destul de luorat în 
propria nostră țâră.

„S’a mai răspândit încă o vorbă, că 
ne amesteoăm în afacerile interiâre ale 
Regatului ungar. Nici acâsta nu este esact.

„O dorință însă ne ouprinde pe toți: 
ea neînțelegerile și vrajba dintre Români 
și Maghiari să înoeteze și ca o armoniă 
frățescă să domnâscă între ei, căci interese 
reoiproce cer, oa regatul României să în
trețină cu Regatul veoin relațiunile cele 
mai amicale. Asupra situațiunei de astădl 
planâză un mare aot de spontaneă voință 
a Impăratului-rege, Franoisc-Iosif, un act, 
oare este tot-deodată, un semn bun pentru 
viitor. Și noi, în Regatul României, ne bu
curăm de aoest act, preoum ne bucurăm 
de orl-oe act, oare așecfă pe base temeinice 
relațiunile nostre ou Austro-Ungaria, liniș
tind la noi spiritele și întărind dincolo ar
monia, oăol silințele nostre trebue să tindă 
a menține intre amândouă statele relațiu
nile cele mai amicale.

„Acestea sunt ideile cari ne-au con
dus în tot-deuna, și care ne vor conduce 
și de adl înainte în politica nostră cu alte 
state".

Ore în aceste ouvinte, nu am repro
dus esaot programul politicei lui Ion Bră- 
tianu, a unei politici, pe care noi suntem 
datori, pa urmași ai lui, să nu o părăsim ?

Iată răspunsul meu. (Aplause).
(Fine.)

Nou abonament
la,

mm îaosawiH
Cu t Ianuarie st. v.

s’a desehls nou abonament Ia 
eare invităm pe toți analei! și spri
jinitorii foiel nostre.

Pr>ețui abanaunentuiuh 
Pentru Austro-Ungaria:

pe uzi aox ............................... 12 £L.
pe șese' 1-a.n.i ............................... S £L.
pe txei 1-uLxxî ............................... 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe un. a.». ..................... 40 frazn-cî
pe șese 1-vlxiî..................... 20 ,,
pe txei lvLXxi. ..................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

Din SîBvania.
„Non recito cuiquam, nisi 
amicis idque coactus“.

(Horațiu.j
Ce trece preste munții monștri ? 
Ce se petrece preste e.nii noștri? 
Ce viitor nu-șl are mormântul? 
Ce cresce tot într’una cu timpul?

Eu die, că: „Faima11.

Pentru o națiune cădută politicesce, 
nu mai rămâne alt mijloc de ridicare, de
cât conluorarea bărbaților devotați, cari 
să fiă gata a jerfi tâte, pănă și viâța pen
tru emanciparea ei; alt mijloc este <jia‘ 
ristica, care trebue să fiă nepreocupată, 
imparțială, recunoscătâre de meritele și 
zelul fiă-căruia, cu scop de-a sădi, oțeli și 
inspira spiritul de reînoirea puterilor și 
asociarea lor la orl-ee întreprinderi în fo
losul înălțărei culturei naționale, acâsta 
fiind basa emancipărei fiă-cărui popor.

Asa-dâră pe bărbații noștri bineme
ritați de biserioă, șoolă, națiune și patriă, 
oarl au încărunțit asudând pe arena lup
telor deci și cjecl de ani, să i eternisăm în 
bună memoriă pentru posteritate, dâcă nu 
altcum, bareml cu faima și numele cel bun, 
ce și-l’au eluptat trăind pentru stârnirea 
la vieță laboriosă, la virtuți și fapte bune 
și în alții. Căol nu e mai mare ingratitu
dine pentru o națiune, deoât a nu cunosce 
meritele anteluptătorilor, a acelor bravi și 

devotați fii, cari au răspândit lumina, au 
dat tonul, luptând pentru drepturile și in
teresele neamului lor, apărându-i limba, re- 
ligiunea și naționalitatea în oontra cutro- 
pirei stră’ne.

A calumnia și înegri ohiar pe atari 
bărbați e mai mult oa păoat.....

Nu de mult cetisem în Nr. 250 al 
„Gaz. Trans." din 23 Nov. a. tr. „Un răs
puns" dat de d-1 Augustin Munteanu, ad- 
vooat în Deșiu, în oare răspuns arătăndu-se 
între altele: pentru ce nu s’a putut ținâ 
adunarea despărțământului dela Deșiu al 
Asooiațiunei, s’a aooentuat oa o oausă și 
mortea președintelui ordinar, Gavril Mânu 
de BoerenI, fost advooat tot în Deșiu, pe 
oare-1 reounosou de cel mai zelos.

Pre când eram la finea acelei cores
pondențe, îmi sosi dela un preot din traot 
o epistolă mare, învălită ou un număr (201) 
din foia „Dreptatea" din Timișâra. Ourio- 
sitatea mă făcu să cetesc și în acea fâiă, 
alungată dela oasa stăpânu-său, și din cu
vânt în cuvânt aoeste le aflaiu :

„Hiewa libertății11,. Sub titlul aoesta 
frumos și oavalereso publică foile unguresol 
„un fel de panegirio"? la adresa lui Gavril 
Man, fost advocat in Deșiu. Deși Gavril 
Man a fost un naționalist de caraoter du- 
biu (??) totuși foile maghiare nici acum după 
morte nu-1 răsplătesc după cuviință, âoă 
ce cjic :

„„Din Deșiu ni-se scrie, că advocatul 
valach Gavril Man, un personagiu sânge
ros al luptei pentru libertate, a trecut din 
șirul celor vii. El a fost acela, care în 1848 
a tăiat cu firezul pe baronul Huszâr și a 
făout alte multe. lucruri de soiul aoesta, 
numai ca să dobândâsoă grația împăratului 
austriao. După trecerea acestui timp fur
tunos, poporul maghiar a arunoat vălul 
uitărei și peste faptele lui, dâr el ou tote 
acestea a rămas omul cel veohiO, și pănă 
la morte a luat parte la orl-oe mișcare 
antimaghiară. Mai târejiu a fost proourorul 
băncei de credit din Deșiu, âr mai la urmă 
și proouror suprem comitatens, fără ca sim
țământul lui să se fi sohimbat"".

„Frumos panegiric! Așa o pățesc 
aceia, cari âmblă ou doi bani în trei pungi. 
Huliți și dinodee și dincolo. Avis aoelora, 
carii îl iau de esemplu".

Pănă aici oele scose din „Dreptatea", 
cari însă nu ou cunosc-ință de oausă și 
personă, și nicl-deoât nu în dreptatea su
fletului și conform adevărului au fost sorise 
și comentate. Când le-am cetit am esola- 
mat și eu cu classical străbun: Oh ingrata 
posteritas 1

Ca unul, oare am cunosout din frageda i 
etate pe G. Man și împreună, oa soți' de un 
principiu, am cooperat pe tâte terenele 
vieței publice peste 33 de ani, mă simt 
provocat a satisface și dorinței esprimate 
de „Unirea" Nr. 33 din 17 August a. tr. 
de-a oomunica oâte-va date din biografia 
acelui rar bărbat, — dio rar> oă numele 
și vieța lui Man sunt legate de istoria mai 
nouă a comitatului Solnoo-Dobâoa.

(Va urma.) Ioan Papiriu Pop,
protopop,SCIRÎ ULTIME.

Agrarn, 20 Ianuarie. Erl au fost 
liberați din Belovar mai mulți din
tre studenții croațl osândiți în cu
noscutul proces pentru stâgul ma
ghiar. Astăcjl ei au sosit cu trenul 
aci. La gară s’a adunat o mulțime 
mare de perabne, între cari mai 
multe dame și mulți preoți. La so
sire studenții fură întimpinațl din 
partea publicului cu ovațiuni entu- 
siaste, cu tdte că poliția se încerca 
sb zădărnic6scă ori-ce demonstra- 
țiune. Publicul adunat nu înceta 
de-a striga „Zivio!“ și dea îmbrățoșa 
pe studenți. Dela gară întreg pu
blicul adunat cu studenții sosiți ple
cară spre oraș. înaintea casei lui 
StarcevicI și a deputatului Franc se 
făcură mari ovațiuni. In fine mul
țimea voi se străbată pe pibța Iel- 
lacici pentru de-a face demonstra- 
țiunl înaintea locuinței deputatului 
Tomasici. Acum însă poliția în
armata intreveni cu totă energia 
și mai mulți dintre demonstranți 
fură deținuți.

DIVERSE.
Trandafiri artificiali. E fârte intere

santă descoperirea Franoesilor Monnel și 
Barbier. Lor le-a succes să falsifice nu nu
mai colorea trandafirilor, ci chiar și miro
sul. Damele din Psris pârtă acuma nisoe 
boboci de trandafiri, cari nici când nu se 
desvâltă și au un miros plăcut natural. 
Lucrul stă astfel, ei produo uleul plăcut 
de roze în mod artificial din Pelargoniă. 
Cu acest oleu ei ung roșele artificiale fă
cute din mătasă, așa încât acestea au 
acum și mirosul plăcut.

Cea mai bătrână viță de viiă. In 
anul 1767, pe timpul domniei lui GeOrge 
al III regele Angliei, s’a plantat o viță de 
viiă lângă Vindsor. Vița acâsta a fost tot 
dâuna bine cultivată, și esistă și astădl, 
ba încă și astăcjl produoe struguri. Trun
chiul ei este dt. 3y2 urme de gros, vițele 
ce sunt oresoute din acel bucuo acoper un 
ținut de 2200 urme pătrate. Vița are trei 
ramuri prinoipale, cari sunt lungi de 80—90 
urme. înainte de acâsta cu trei ani s’a 
aflat, că aoelor trei ramuri mari le corăs- 
pund trei rădăcini. Vița acâsta în fiă-care 
an produce la 3,000 de struguri. Produc
tul anual este de 6 măjl.

Panțeratele și cuirasatele nu sunt 
productul timpului mai nou, oi ele au esis» 
tat deja înainte cu secoli. Cavalerii Ioa- 
nițl aveau o corabiă panțerată numita 
„Sânta Anna, care s’a construit la a. 1530 
și aparținea flotei, pe oare o trimisa Carol 
V contra Tunisiei. Epedițiunea fu coman
dată de cătră renumitul Andrea Doria, și 
se fini cu cucerirea Tunisiei. Mai mult con
tribui la învingere panțerata „Santa Anna", 
pe care se aflau o mulțime de tunuri, și 
o câtă de 300 ostași. Naea acâsta poee- 
dea și o brutăriă propriă și o capelă. Lu
crul cel mai curios însă era la corabiă 
panțera de plumb bătută cu ouie peste 
trnchiul ei, prin care nici decum nu pu
teau trece glonțele de pe atunci.

Strămoșii monarchului nostru. In 
biserica oatedrală din Angers s’a descope
rit, din întâmplare, o criptă, în oare erau 
așezate două oosciugurî de plumb cu ca
davrele ducesei Isabela de Lotaringia și 
al soțului ei, contele Renâ de Provence. 
Isabela și Renâ, cari numără între strămo
și casei domnitâre austriaco, au trăit în 
seoolul XV. Contele Renâ, oare purta și 
titula de rege al Neapolului și al Ierusali
mului, este renumit în istoriă oa cel din 
urmă domnitor independent al Provansu- 
lui și oa regeneratorul poesiei Trubadurilor. 
Episoopul Matheiu din Angers scrie cardi
nalului Grusoha o epistolă detailată asupra 
acestei descoperiri și îl ruga să împărtă- 
șâscă lucrul acesta și curții din Viena.

Li te ir ai ură.
In Tipo-litografia Niou D. Miloșescu 

din Tîrgu-Jiu a apărut un elegant volum 
de poesii, întitulat „Umbre și Lumini", al 
căror autor este d-1 Emanutl Părăeanu. 
Conține vre-o 53 poesii de totă frumseța, 
tipărite pe hârtiă de lux. Prețul 2 lei 50 
bani.

*
„Familia", veohiul diar beletristic- 

social din Oradea-mare, al cărui redaotor 
și proprietar e d-1 losrf Vulcan, a intrat 
acum în anul al 32-lea al esistenței sale. 
Cu înoeputul primului număr din acest an, 
ea apare cu un titlu mai modern, promi
țând tot-odată a introduce și alte îmbună
tățiri privitore la cuprins. Abonamentul 
costă, oa și pănă aoum, 10 fi. pe an, 5 fl. 
pe ‘/2 an și 2 fl. 70 cr. pe 3 luni. Apare 
în fiă-care Duminecă în mărime de iy2 
cole, cu un cuprins bogat și forte variat, 
aducând în fiă-oare număr și ilustrațiunl 
frumose.

In editura librăriei Leon Alcalay din 
Bucuresel (Calea Victoriei 37) a apărut: 
Gramatica pentru clasa III primară, în
tocmită după programa oficială din 1895 
și aprobată de ministerul instrucțiunei pu
blice din România, scrisă de: A. I. 0 d o- 
bescu șiV. Gr. Borgovan. Un esem- 
plar legat în scorță 65 bani.

*
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In tipografia „A. Mureșianu" din Bra
șov a apărut: România agricolă, studiu 
economic de Dr. George Maior, profeso- 
de agrioultură și fost estimator espert la 
Banca agricolă din Bucurescl. Prețul unui 
esemplar elegant tipărit 2 lei. — Valorea 
acestui important studiu este cunoscută ce
titorilor noștri din „Gazeta Transilvaniei11. 
Purem tjice, că e un studiu eoonomic soris 
cu adevărată pătrundere asupra României 
din tote punotele de vedere. In cercurile 
de aie’r aoest studiu este forte aprețiat, ba 
a produs ohiar un fel de seDsațiă. Cu atât 
mai aprețiat însă trebue să fiă el dincolo 
de Carpațl, unde ar fi fdrto de dorit, ca 
toți patrioții adevărațl, mai ales însă băr
bații dirigențl să se ocupe în modul cel 
mai serios cu oestiunile traotate în scrierea 
d-lui Dr. Maior, cari sunt de-o importanță 
cardinală pentru viitorul și prosperarea 
țării. *

A apărut în Tipografia A. Mureșianu 
din Brașov: Gramatica Limbei româ
nesc! (Fonetică și Ortografia. Etimologie. 
Smtacsă. Stil.) întoomită in două cursuri 
conoentrioe pentru șcdlele poporale de 
Ion Darin ; Cursul II pentru anul al 5-lea 
și al 6-lea de școlă, pentru școla de repe- 
tițiune, de adulțî, știole civile etc. Editura 
autorului. Recomandăm acestă carte aten- 
țiunei deosebite a d-lor învățători. Se 
pote procura dela autor cu prețul de 
30 cr.

*
Din escelenta „Bibliotecă pentru toți'1 

a lui Carol Miiller din Bucurescl au mai 
apărut următorele volume: Nr. 26. „Din 
biografiile omenilor celebri" (cu 18 ilus- 
trațiuni admirabil esecutate). Una din cărțile 
cele mai necesare tuturor. E singura carte 
în acest gen, publicată la noi — Nr. 27. 
„Antichitatea grecă" de Mahaffy (cu 20. 
ilustrațiunl), cart© care face cunoscute insti- 
tuțiunile admirabile ale Greciei antice. — 
28, 29, 30, 31, 32, 33. „Operele complete" 
ale marelui scriitor român loan Crengă. 
Acestă minunată operă, publicată în „Bi
blioteca pentru toțl“ este așa de ief
tină încât toți Românii vor pută-o ave 
în biblioteca lor. Ea are darul de a fi 
veselă și de a pută fi cetită de totă lumea, 
precum și de copii, pentru care legată în 
pânză și costând numai 2 lei 50 bani, este 
cel mai plăcut cadou. Acăstă ediția e în
zestrată cu 2 portrete ale autorului. — Nr. 
34. „Istorice11 de IonescuGion, una din 
istoria nostră națională. Acest volum con
ține și portretul autorului. Nr. 35. „La gura 
sobei" (snove și basme) de Dumitru Slăn- 
cescu (cu portretul autorului). — Nr. 36. 
„Povești de Crăciun11. Sub presă Werther 
de Goethe (cu ilustrațiunl). Tote se pot 
procura și dela librăria N. Ciurcu din 
Brașov.

*
In editura librăriei Carol Miiller din 

Bucurescl (Calea Victoriei 53) a apărut: 
Psicholo.ia stilului, studiu de estetică, de 
Petra P. Negulescu. Un volum de 119 pag. 
Prețul 2 lei. — In aceeași editură a apă
rut: Steaua, dramă într’un act de Audre 
Gill și Ioan Richepin, tradusă în versuri 
de hadu D. Eosetti. Prețul 50 bani.

Proțlielar: Sr, Aurel Mureșianu.. 
Redactor responsabil: Gregoriu Kw.

SîufsmI ia bursa din Vsena.

Mărci imperiale germane . . . 59.40
London vista ....... 121.55
Paris vista.......................48.12’/2
Rente de oorone austr. 4%. . . 100.40
Note italiene................... 44.30

Cursul pieței Brașov.
Din 21 Ianuarie 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.51 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump, 9.57 Vend. 9.61
Galbeni Cump. 5.58 Vend. —.—
Rable rusescl Cump. 127.— Vend.
Mărci germane Cump. 59.- Vend. —» e —
Lire turoesol Cump. 10.74 Vend. —.—
Scrie, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Picăturile 118 stomachn

Zeller

bchutzmarke.

cari au efectfi. escelenta în contra tu
turora boleloru de stomachii, suntu unîî 
BMesîicaBwemtis meaperatii de 
lipsă, penis'll ob’j-cc casă, la 
lipsă de spetită, slăbiciunea stoma
ch ului, respirația cu mirosu greu, ven
turi, râgăelă, colică, catarii de sto
machii, flegmă, gălbinare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capii, 
încărcarea stomachului cu mâncări' și 
beuturî, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hemoroide ca mijlocii apro
bată și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazeller ca celti mai bunii 
leacti, care confirmă sute de testimonii. 
Prețulii unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 4® CB’. Sticla îndoită 
de mare 9® CB". Espediția centrală 
prin farmacistul^ CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picăturii veritabile suntu numai 
acelea, pe a căroră embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- 
zeuge die Echtheit" cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: B r a ș o v ă : farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jekelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vict. 
Both, H. G. Obert. Hosszufalu: 
farmacia: Gustav Jekelius. Csernăt- 
falu: farmacia Josef Drodtleff.

5
mi catalog de proțnii, care trimite 

gratis și franco

Bruder Placht

Din 20 Ianuarie 1896.
Renta ung. de aur 4% • • • • 122.55
Renta de oordne ung. 4°/0 . . . 99.10
Impr. căii. fer. ung. în aur • 124.75
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2% 102,25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4% ... 97.—
Bonuri rurale croate-slavoue. > . 98.—
Imprum. ung. cu premii .... 153.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 141.75
Renta de hârtie austr. v . . . 100 65
Renta de argint austr...........100.95
Renta de aur austr............... 122.45
Losuri din 860    14i.<5
Acții de ale Băncei austro ungară. 1006. — 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 412.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 360 25 

9,63

§ch«5ml®acli W. 3?$, 
lângă Eger (Boemia).

prima fabrică de e o r «l e și . 
instrangente nnusieale

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

Clarinet, Etuis de Violină.
Rugăm a se adresa cătră

Briider Placht, 
d» Agenți locali se caută, un

Corespondeză: nemțesce, boemesce, ru
sește, franțuzește. 840 20—20

De anul nou9 Noroc nou.

Ne mai pomenite șanse de câștig
oferă a

Il-a LOTERIE DE CL. UNGARA
concesionată de stat.

SW* Prima tragere a loteriei deja "W

5—8 Februarie
Din 120,000 losuri la sorțirea a trei clase, sunt 

45,007 Câștiguri 
în sumă totală de

None milione done sute de mii corone 
Uriiieză deca la tragerea loteriei 

;pe 21|2 losinri oâstig'.
Câștigul cel mai mare în cas favorabil este de
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10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
1.000
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200
120
80
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34
16

120
226
200
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9000
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de 150

originale clasa l. Losuri originale compl. pentru Iote 3 cl. 
7ilos ’A los 7ilos 7io los 7aolos 
60 fl. 3®fl. flăffl. 6 ffl. S fl.

înainte ‘prețul, seu

Losuri
71 los 7a los 74 los 7iolos 7solOS
^6 fi. flOfl. â fi. » fl. fi fl. £ 
recomandă și trimite pfiătind 
cu rambursa

Casa de

JACOB L. ADLER
în Brasov.

I

bancă

de clasa ung. din losurile venduteLa tragerea trecută a loteriei 
de noi au câștigat Una sută cinci mii de corone.

EfflîF- Pentru poB'to și lista câștigtiruloi" pentru o clasă 
Mint ‘-55 cb". a se trimite.
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SALVADEHT
(Pulvis antisepticus comp. Pop ini) Medalie de aur.
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biscărÎB unui anunciu mai muSi 
de odată se face scădemeni, 
cape cresce cu cât publicarea 

se face mai de multe-oirî.

Admiriistr. «Gazeta Trans.“

Pentru desinfectarea gu- 
rei ca toaletă h igie
nică, Salvadentul în- 
l°cuesce eu Rlos tote apele 

j de gură, topind resturile 
dela mâneai e, ce putrezesc 
și infecteză.

Medalie de aur.
Aprobat de consiliul medicali superior civil și de cel militar.

Remediu sigur pentru în
lăturarea durerilor de mă
sele și de dinți stricați, pre
cum și a bolelor de gingii, 
gură și gât, vindecând chiar 
nesuferitul miros de gură 7 ' 
și guturaiul.

Salvadeniul se mai pote întrebuința cu succes și în contra scur
gerilor de urechi și de nas, înlocuind nesuferitul „Iodoform11 în tote 
ranele și rănirile, ca pansament.

SaSvadentui se găsesce în tote farmaciile și drogheriile din țară, 
precum și la inventator.

Adresa poștală : POPINI, Bucurescl.
DEPOSITE: în Viena la farmacia A. Schmidt, I. Lugeck 3; 

în B.-Pesta la farmacia I. Torok.
3^“ dutia 60 cb". 831,13-16

Anmciim
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
adminsstratiuns. In cașul pu~

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


