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Brașov, piața mare Nr. 30.
Qcrinori ne franca ta nu se 

primesc. — Manuscripte nu se 
retrimet.

INSERATE se primesc la Adml- 
nlatrațluna în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri do anunolurî: 

în Viena : 3f. Dukes, Hanrtch 
Schatek, Rudolf Afosss, A. Oppsliks 
Naohfolger; Anton Oppelik, J. 
Dannsbcr, în Budapesta: A. V. 
Goldbcrgerg, Eckstein B ornat t în 
Bucuresci; Agence Havas, Suc
cors ale de Boumanie; în fîam- 
bur|,: Karoiyi & Liebmann.

Prețul Inierțlunilor: o seria 
garmond pe a coldnă 0 or. și 
BOcr. timbru pentru o publi- 
oare. Publioărf mai dese după 
tarifă și învoială.

Boclame pe pagina a B-a o 
seria 10 or. seu 80 bani.

gazeta" iese în flâ-care di.
Abcnamma peniru Âustro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl.. pe șese luni 

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

Feitn Komâiiia si străinătate:
Pe un an 40 frnnol, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 franol.

Se prenumără la tdte ofioieie 
poștale din întru și din ataiâ 

și la ddL aoleo teri-
A^jameattl eeitru Brașov 

administrați una a i piața maro, 
Târgul Inului Nr. 80 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pc șăee 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Po un an 
12 fl,, pe 8 luni 6 fl., pe trei Innî 
3 fl. Un esemplar o or. v. a. 
său 16 bani. Atât abonamen
tele cftt și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 19. \Brașov, Joi, 25 Ianuarie (6 Februarie) 1896.
Desnodâmentul în crisa „Tribunei.11

Brașov, 24 Ianuarie st. v. 1896.
Cu sinceră satisfacțiune am în

registrat erl desnodâmentul ce l’a 
luat așa numita crisă a „Tribunei" 
în consfătuirile din urmă dela Si- 
biiu.

Am fost satisfăcuțî, pentru că 
am ve4ut triumfând principiul drep
tului, al ordinei și al disciplinei asu
pra spiritului de usurpațiune, de neas
cultare și de sedițiune ; am fost sa- 
tisfăcuți mai ales vecjend, că prin 
modul cum s’a tranșat afacerea, ce 
a format obiectul certelor scanda- 
16se din lunile ultime, s’a făcut un 
început în direcția salutară reclamată 
de organul nostru mai ales în pri
măvara anului trecut.

Nu vom mai cerceta ac|i modul 
de aplanare a „crisei" amintite, nu 
vom mai întreba câți au fost pro și 
câți contra propunerilor, prin a că
ror primire s’a curmat certa și s’a 
suprimat ignobilul proces civil pro
vocat înaintea tribunalului unguresc, 
ci ne mărginim a lua la cunoscință, 
ceea ce ne comunică însăși „Tri
buna", că adecă „crisa s’a resolvat", 
— „că cestiunea proprietății „Insti
tutului tipografic" și a 4iare^or s’a 
regulat definitiv, 6r averea, de care 
se tracta, s’a asigurat pe sema ade
văratului proprietar".

După acest desnodăment se im
pune de sine întrebarea despre ceea 
ce va urma.

Eată cum contempleză „Tri
buna" de atți situația, răspun4end la 
acâsta întrebare:

„Cu încetarea crisei, lucrurile cu re
luat mersul lor firesc, normal, — și nădăjduim 
că pentru totdâuna".

„Hotărîrea nostră de a pune în lu
mină fondul politic al crisei prin care am 
trecut nu mai pote, prin urmare, să aibă 
acuma nici o rațiune de a fi urmată, și mai 
ales în forma aceea. însuflețiți cu toții, 
credem, de aceeași dorință a liniștei și a 
concordiei, după cum cu to\ii suntem în-

/ 
suflețițl de aoelașl'ideal, se cuvine se trecem 
sub uitare tot ce s’a petrecut de două, luni și 
jumătate înedee, — să ne închipuim că totul 
a fost un vis urît, din oare ne-am deștep
tat în sentimentul curat al iubirii de nâm, 
sentiment care totdâuna ne-a unit."

„Și să ne urmăm lupta înainte11.
înainte de tbte trebue se măr

turisim, că din rândurile citate nu 
înțelegem clar și limpede la a cui 
adresă sunt îndreptate.

Privesc ele 6re numai noua si
tuația creată în redacția „Tribunei", 
ori sunt adresate membrilor comi
tetului. ori chiar membrilor partidului 
nostru național?

Decă ar privi numai redacția 
numitei foi atunci de sigur nu s’ar 
fi afirmat, că cu încetarea crisei lu
crurile au reluat mersul lor firesc, 
normal, de 6re-ce tocmai în eold- 
nele „Tribunei" s’a dovedit în tim
pul din urmă pănă la evidență, că 
mersul lucrurilor la acest organ așa 
numit „al paitidului" a fost cu mult 
înainte de isbucnirea crisei din urmă 
cât se p6te de abnormal din punc
tul de vedere al intereselor par
tidului.

Decă ar fi adresate acele cu
vinte membrilor comitetului și nu
mai lor, atunci erășl nu s’ar fi apos
trofat în mod atât de general do
rința liniștei și a concordiei, de care 
„cu toții" suntem însuflețiți, ci s’ar 
fi accentuat de sigur mai apodictic 
pacea restabilită în sînul comitetului.

Nu ne rămâne dâr decât de-a 
admite, că articolul se adreseză că- 
tră obștea cetitorilor, prin urmare 
cătră membrii partidului, cărora le 
spune, că acuma t6te „și-au reluat 
mersul firesc și normal", că nu mai 
este nevoiă să se pună în lumină 
„fondul politic al crisei", prin care 
a trecut „Tribuna", — și la cari 
apeleză: să „trâcă sub uitare tot ce 
s’a petrecut de două luni și jumă
tate înebee."

Ori cât de liniștitbre ar fi vestea 
ce a adus’o „Tribuna" obștei parti

dului nostru despre „resolvarea cri
sei", credem, că nici ea, în justa ei 
mângâiere, nu pote fi așa de opti
mistă a’șl închipui, că trăgând nu
mai așa cu buretele peste tbte cele 
ce s’au petrecut de două luni și 
jumătate înebee, situațiunea va fi 
limpe4ită și tote vor lua un mers 
firesc și normal.

De aceea noi la rândul nostru 
nu putem renunța la hotărîrea nbs- 
tră, de a cerceta și pune în lumină 
fondul politic și nepolitic, nu al cri
sei prin care „Tribuna" a trecut, ci 
a crisei grave și amenințătbre, prin 
care trece de un șir de ani partidul 
nostru național.

CRONICA POLITICA.
— 24 Ianuarie.

Pilele trecute a apărut în Budapesta 
un studiu politic întitulat „Statul ungar și 
naționalitățile sale", al cărui autor este 
br. Lmil Thoroczkay, persână pănă acum ne
cunoscută pe scena politică. Numitul baron 
se încarcă a arăta în studiul seu geneza 
mișcărilor naționaliste din Ungaria, și sub 
ouvent, că politica practică așa pretinde, 
recomandă nisce mijldoe forte ouriâse pen
tru împedenarea și nimicirea aoelor miș
cări. In modul usitat de oătră scriitorii de 
oalibrul său, nobilul baron fantasăză despre 
o convețuire frățâscă și despre o desvol- 
tare paclnioă a tuturor națiunilor, decă, 
cum <ji°e eb naționalitățile nemaghiare ar 
voi să reeunbscă, că statul ungar prin pro- 
cederea sa politică aotuală observată, față 
cu naționalitățile, nu face alta, decât îșl 
implintsce misiunea sa națională (1!) La îm
plinirea aoestei misiuni statul ungar este 
îndreptățit prin posiția sa geografică și prin 
chemarea sa de a asigura pacea europână 
și echilibrul politic europân. Nu este ade
vărat, încheie autorul studiului, oă națio
nalitățile din UDgaria ar fi asuprite, ci în 
ceroul (??), oare li-este încuviințat din par
tea elementului maghiar, ele îșl pot des- 
volta liber puterile lor pe tote terenela. — 
Nu mai este lipsă de nici un oomentar.

*

In ședința de alaltăerl a dietei din 
Austria de jos s’a născut ârășl o desba- 
tere viuă când a venit la rend reorganisa- 
rea archivului și bibliotecei provinciale. Dep. 
Schneider pretinse, ca posturile de funo- 
ționarl să nu fiă ocupate niol de Jidovi 
botezați și nici de cei nebotezați, de6re-ce în 
Perugia s’a întâmplat, oă Jidanii au furat 
din arohiva orașului manuscriptul prețios 
al traotatului „De oficiis'1 de Cicero. Dep. 
Suess respinge ou indignare învinuirea unui 
neam întreg. Dep. Gregorig afirmă, oă 
Schneider spune adevărul, și’ acesta strigă 
din nou, oă n’a vecțut în vieța sa un Jidan 
de omeniă. Lueger înoă se amesteoă în dis
cuția și spune, oă omenii lui vor lucra și 
stărui, oa să nu capete nici un Jidan post 
la archivă și biblioteoă. — Tot în acâstă 
ședință a venit la desbatere propunerea, 
ca să se subvenționeze ou 600 fl. reuniu
nea ungară pentru cultivarea pomelor și 
pasărilor domestice. Dep. Gregorig vorbi 
contra titlului ce’l portă acesta reuniune. 
Pișe, oă poporul maghiar, oe e.drept, 
este un po por arie, dâr el nu vrea să 
aibă nimio a face cu o industria și eoonomiâ 
jidana-, și o reuniune, oare portă numire 
maghiară, nu trebue subvenționată.

La cestiunea urcării cvotei ungare.

Vorbind despre tratările pentru 
reînoirea pactului economic și fi
nanciar între Ungaria și Austria — 
cari tratări se continuă acuma în 
Budapesta, unde au sosit „Escelen- 
țele austriace" cu ministrul de es- 
terne contele Groluchowsky, — „Buda- 
pester Tagblatt" observă între altele :

Ori cât de mult ar dori atât oei de 
aiof, cât și omenii guvernului austriac, 
având în vedere mtențiunea coronei, de-a 
grăbi traotările și a stabili noua .învoială, 
este sigur, că acâstă nisuință întâmpină 
forte seriose și mari dificultăți. Abstragând 
dela atacurile răutăciose", ce se făoură oon- 
tra Ungariei în corpurile legiuitore și în 
alte corporațiuni ale Austriei, trebue să se 
constate, că personalități și cerourl seriose, 
ce stau aprbpe de guvernul austriao, s’au

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Hamman Abbas.
De C. Tanera.

(Urmare).

4.
Ou mare preoauțiune luâ Namman 

Abbas tâte măsurile, carl să-l sprijinăscă 
în întreprinderea sa. Prin spioni se informă, 
că Mutessarifului Selim Bairakdar Pașa îi 
sunt supuse cercurile din Sudul și Sud- 
Vestul Damasoului pănă inclusive Galilea, 
și oă el adeseori plâcă în oălătorii, pentru 
de-a studia acele cercuri din guvernamen
tal său, pe oarl înoă nu le ounosce». Pro
babil, eă cu ocasiunea unei astfel de că
lătorii se va da prilej, pentru de-a îndeplini 
planul de răsbunare, îșl gândia Namman.

Trecuseră trei săptămâni, făr’ oa el 
să fi putut întreprinde oeva hotăritor. De
venise tot mai tăcut și mai posomorit. O 
singură dată se încerca mamă-sa de-a vorbi 
cu el asupra intențiumlor sale. Ou cuvinte 
scurte și precise Namman denegâ însă ori 
ce împărtășire, cinând, că este o cestiune, 

oare privesce numai pe bărbați; după acâsta 
sărmana femelă tăcu și se lăsa în mâna 
sorții. Soia, că nu pote da nici un sfat, și 
oă nu pâte împedeca nenorocirea prevă
zută. Din potrivă ea sprijinea pe fiul său 
în tâte pregătirile sale de natură econo
mică.

Namman intenționase, adecă, să fugă 
din Turoia, imediat după-ce i-ar sucoede 
planul, și să ia cu sine pe mamă-sa. De 
aceea el vându în ascuns tâtă posesiunea 
sa unui Maronit avut și încrecjut. Schim
barea în posesiune, însă, cu tote că docu
mentele respective erau deja subscrise, 
avea să se facă numai în cj’ua, în care 
Namman ar afla de lipsă să plece neamâ
nat în străinătate. Tote obiectele sonmpe, 
cari putură fi paohetate, se așezară în lăcji 
și fură trimisă în oasa cumpărătorului mo
șiei, pentru oa aoesta să le trimită mai 
târejm acolo, unde vor petrece Namman ou 
mamă-sa, sâu dâcă fuga n’ar succede, să fiă 
predate oestei diu urmă.

Astfel totul fu pregătit; Maronitul as- 
oepta acum o veste favorabilă dela spionul 
său. In tine ea sosi și era de următorul 
conținut: „Ieri a plecat Selim Bairakdar 

Pașa la Sasa. Are de gând să trâcă peste 
Kumetra și peste podul fiioelor lui Iacob în 
partea vestică a provinoiei Iordanului, și 
de aici intenționâză să călătorescă împreju
rul lacului Tiberias spre Nazaret".

Aoâsta era o ocasiune favorabilă. Nam
man Abbas cunoscea din fir în păr ținutul 
amintit, deorece în mai multe rânduri con
dusese el în calitate de călăuz oaravane 
de turiști prin Siria și Palestina. Dâoă trece 
omul peste Iordan, în Sudul Iadului Merom, 
pâte ajunge mai ușor la Nazaret așâ, dâcă 
călăresce la hanul Minjes, ârîn cjiua urmă- 
tore trece romanticul Wadi el JtUttin și 
satul Hattin peste Kefir Kenna. Era aprâpe 
sigur, oă și Mutessariful va percurge acestă 
oale. Wadi el Hattin, adecă valea prinoi- 
pală a muntelui stânoos Earn Hattin este 
o prăpastiă atât de strîmtă și sălbatioă, în- 
oât Europenii ar cji°e oă nu poți treoe prin 
ea cu cai. Nu pote fi niol vorbă despre un 
drum după conceptele nâstre. Peste stânol, 
peste pietriș, une-orl lipit de păreții de 
stâncă, alte-orl pe sub masse de stânci, 
cari par’ că atârnă in aer, oalul trebue să 
caute înoet locul unde să pășescă sigur ou 
piciorul. De douăspieZece ori trebue să 

trecă prin părăul de munte spumegător. 
Drumul duce oând în sus, când în jos ; adese
ori ți-se pare, că valea e înohisă de blo
curi de stâncă, și atât în drâpta, cât și în 
stânga, se ridică păreți de pâtră îngrozi
tori până la o înălțime de peste oinol sute 
de metri..

In valea aoâsta prăpăstiosă îșl pro
puse Namman Abbas de-a împlini aotul 
său de răsbunare. In zadar mai încerca 
îno’odată mamă-sa de a’l abate dela pro
pusul său, în zadar îi reaminti icona Dil- 
rubei.

— „E datorință de onore, mamă; 
nu pot să lucru altfel. Asoeptă aci, păn’ 
oe vei primi soire dela mine, și apoi ime
diat plâcă, oum ne înțelesesem, la Beirut. 
Aoolo te voi înounosciința oe mai ai a face 
Rămas bun!“

Ea trebui să’I lase să pleoe. Unde 
vine la bărbați în oestiune conoeptul de 
onore, acolo trebue să taoă femeile ; aoolo 
nu mai înoape concepte de iubire, nici de 
iubire față ne mamă, și niol față de amantă 
seu soțiă.

Trei ore după sosirea scirei, Namman 
Abbas încăleca. Totul fusese pregătit, ș. 
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dedat ca idea, ca, pe contul Ungariei, Aus- 
triacii să profite la reinoirea pactului cât mi
mai se păte.

In urma acâsta disposiția generală 
în Austria e astfel, îuoât pretinde în mod 
peremptorie, ca Ungaria se cedeze chiar 
și ou propriul ei ruin.

A fost o greșelă, cjice „Bud. Tagblt." 
că miniștrii austriacl au lăsat să ajungă 
lucrul așa departe, der este de neiertat 
atitudinea lui Banffy, oare făcând mereu 
complimente oelor din Viena, a încuragiat 
prin acâsta poftele lor.

Aceste sunt căușele, pentru cari partea 
austriacă cutâză a pretinde urcarea cvotei 
ungare.

In Austria se afirmă, oă nouă aicî în 
Ungaria ne merge estraordinar de bine și 
spre a dovedi aoâsta se provocă la cifrele 
budgetului, la esoedent, la fabricele și în
treprinderile nostre industriali. Ce privesoe 
pretinsa stare favorabilă a financelor sta
tului, nostru, ea îșl are noima sa.

Acâstă stare „favorabilă" se doben- 
desoe numai printr’o asprime și crucțime la 
încassarea dărilor, ce nu s'a pomenit nici in 
timpul absolutismului. La țâră ministrul de 
finance a sistat, oe e drept, esecuțiunile, 
der numai din causă, pentrii-că cei datori 
ou dările, oarl mai posed ceva, plătesc sar- 
cinele oele enorme cu încordarea cea mai 
estremă a puterii lor, numai ca să nu fiă 
de tot ruinați prin interesele de întârdiere, ce 
le incassăză statul, ca un adevărat cămătar, 
și au mai sistat eseouțiunile pentru-oă de 
altă parte pe aceia, cari au sărăcit de tot, 
nu-i pot arunca pe stradă acum în mijlocul 
iernei grele; le va veni rândul, deși ceva 
mai târdiu. Despre modul însă, cum se în- 
oassbză acum dările în capitală, ne arată 
în destul nenumăratele esecuțiunl și trans
ferări de mobile. Fapt este, că popora- 
ținnea Ungariei n’a fost nici-odată așa de 
serăcită, așa de apăsată de sarcini ca 
acuma și decă guvernul nostru, strîngănd 
fără de cruțare șurubul dărilor mai storce 
dintr’ensa și cele din urmă sucuri, acesta 
nu este niol dec.um o oausă tolerabilă, ca 
să se măresoă sarcinele sale, pe cari și așa 
nu le mai păte suporta.

Și tocmai ca și povestea despre pre
tinsa nbstră bogățiă este aceea despre în
florirea industriei nbstre. Cei din Austria 
uită, că fabricele nostre în partea cea mai 
mare pot ©sista numai cu ajutorul favoru
rilor din partea statului, că față ou cen
trele industriale din Austria numai în Bu
dapesta avem ceva c« se pbte numi in
dustria și că înmulțirea poporațiunei în 
Austria — oel mai sigur semn de prospe
ritate — întrece mult pe aceea în Ungaria...

Dâcă miniștri ungurescl vor să-și facă 
datoria față ou țâra atunol trebue să arate 
oolegilor lor vienesl curatul adevăr și să 
nimioâsoă radioal Acționarea despre Ungaria 
cea bogată, pe care au oultivat’o ei inși-șl 
numai oa să se fălâsoă. Atunci venirea es- 

acum nu avea lipsă, decât să mai dea câte- 
ordine mai neînsemnate. Era îmbrăcat în 
vestmintele cele mai scumpe, ca și când 
ar pleca la o sărbare. Cea mai bună pușcă 
a sa, ou care culcase la pământ lupii în 
mari depărtări, îi atârna la umăr, er în 
brâu avea două pistole aurite. Astfel pleoâ 
Namman, însoțit numai de servitorul său, 
loan. Credinoiosul armăsar alb înțelese în
dată, că aoi e lipsă de mare grabă. Călă
riră tbtă dup’amâtja și tbtă noptea, peste 
Dsohib Dschenin, el Karun și Yamur pănă 
la Banias, unde ajunseră oătră diminâță. 
Intr’o singură nbpte făou el împreună ou 
servitorul său o oale, pentru care de re
gulă erau de lipsă două cjile bune. Pentru 
aceea însă și primi în Banias vești favo
rabile.

„Mutessariful a durmit astă-nbpte în 
Kunetra. AstăcJI va oălări pănă la hanul 
Minjes, și mâne va treoe prin valea Wadi 
el Hatrin".

După un răpaos de oâte-va bre, Nam- 
man pleca mai departe. Până oând servi
torul și caii sosiră forte osteniți în Hattin, 
Namman Abbas era chiar așa de puțin eșo- 
fat, oa și ounr fusese la plecare. Ce e drept, 

oelențelor austriaco aici nu va fi zadar
nică....

„Bud. Tagbl." finesce prin a declara, 
oă nu pâte aproba amestecul contelui Go- 
luchowski în tratările pentru paot și că, 
cu totă părerea contrară a foilor vienese, 
o consideră ca o treoere peste competența 
sa constituțională...

Din dieta ungară.
De oâte-va dile se discută în dieta 

ungară cestiunea teatrelor ungurescl. In 
ședința dela 3 Februarie deputății Szăsz 
și Pazmandy au vorbit despre teatru) un- 
gureso din Clușiu, pe care au cerut să-l 
ia statul în manile sale, oa astfel să soape 
de miseriile, de cari sufere în present. 
Szâsz cjise, că ministrul n’are să se sparie 
de cheltuell, căci renovarea teatrului n’ar 
împovăra budgetul statului mai mult, de
cât cu 20 — 25,000 fi., âr subvenția, ce 
astăzi ’i-se dă teatrului din partea statu
lui, ar ajunge,' dâcă s’ar mai spori și nu
mai cu 10,000 fi. la an!

Păzmăndy, vefll bine, a ținut.să se 
distingă și cu ooasiunea acesta, vorbind 
despre „misia deosebită'1, ce o au teatrele 
din provincia printre naționalități.El voi să 
faoă pe colegii săi din dietă să înțelegă, 
că mai ales în centrele locuite de națio
nalități, cum este Brașovul, Sibiiul, Ti- 
mișâra, Pojunul și Șopronul, teatrele un
gurescl au cea mai de căpetenia „misiă 
culturală și națională". La urmă el făcu 
propunerea, oa guvernul să aducă un pro
iect de lege cu privire la organisarea tea
trelor ungurescl din provincia, 6r în bud
getul anului, viitor să se și prelimineze 
suma necesară spre aoest snop.

Madarăsz Iozsef se alătură și el la 
moțiunile celor doi Și 4i°e, °ă „din punc
tul de veddre al intereselor „naționale" 
dieta, trebue Bă continue munca, pe oare 
antecesorii au început’o cu mare însufle
țire în 1836, când au hotărit să înființeze 
teatrul din Budapesta".

Ministrul de interne Perczel declară, 
că el cunosce pe deplin „importanța chiă- 
mărei, ce-o are teatrul dela Clușiu atât 
din punctul de vedere al naționalităților, oât 
și din punct de vedere cultural". De aeeaa 
cjice, că fi el consimte cu aceea, cff. statul să 
ia cu totul în administrarea sa teatrul., Nu 
pbte spune ou hotărîre insă, decă chel- 
tuelile necesare spre acest soop șe vor 
prelimina în , budgetul anului 1897, ori că 
va fi silit să aștepte pănă în 1898. Ce 
priveșce teatrele din provincia, el primesc.e 
propunerea lui Pazmandy, der doresc?, ca 
cercurile interesate în oausă să nu lege 
prea mari speranțe de acestă deolarațiă 
a sa.

Va să dică, cestiunea teatrelor este 
resolvată. Contribuabilii au numai să plă- 
tescă strajnio și atunci tbte se vor face 
pentru maghiarisarea lor!

Maronitul avea mușchi ca de oțel și o ener- 
giă estraordinară, și pe lângă acesta era și 
forte agitat. In Hattin lua el măsuri pentru 
ori ce eventualitate. Servitorul său, loan, 
încă nu era introdus în secret, der pre
simțea, că are să se întâmple oeva deose
bit, și promise stăpânului său, că va urma 
cu cea mai mare preoauțiune poruncilor 
acestuia. Din contră, însă, câțl-va MaronițI 
mai distinși, ale căror familii de asemenea 
fuseseră omorîte de oătră Drușii lui Selim 
Bairakdar, soiau despre secret, și sprijiniră 
planul lui Namman prin aoeea, că prorni- 
seră a-i comunica în diminâța următdre 
prin curieri înorecjuțl ora precisă, în care 
va pleoa Mutessariful, și calea pe oare o 
va apuca.

Cu tbte aoestea Namman înoă în acea 
seră merse în prăpastia selbatioă Wadi el 
Hattin și-și oăutâ un loo potrivit unde să 
se așe4e a doua 4i 1» pândă. In ourând el 
afla, oe căuta, și se întorse în sat, pentru 
de ași aduna nouă puteri.

Astfel sa adunară norii de asupra ca
pului lui Selim Bairakdar Pașa în urma 
faptelor sale orude și sălbatice din 1860. 
Deoă ar fi sciut el, oă toți Maroniții, cari

Bilanțul Băncei Naționale a 
României. — Direcțiunea acestei Bănci 
a încheiat definitiv bilanțul pentru anul 
1895.

După aoest bilanț, beneficiul net al 
anului este de 3,202,325 lei cOntra 3,202.996 
lei în 1894.

Fondul Se reservă al Băncei a atins 
cifra de 8.479.427 lei.

Incașul Bănoei a fost de 99.721.977 
lei din care 60.996.199 lei în aur; 2,720,566 
în argint; 3,208.281 în trate aur și
32,496.920 lei în bilete de Banoă.

La 31, Decemvre 1894 acest incaso 
era de 74,721.780 lei, din oare 44 501,375 
lei în aur, 3,991.745 lei în argint; 1,610.554 
în trate aur; și 24,618.110 lei în bilste de 
Bancă. Prin urmare inoasul aur al Băncei 
a fost la 31 Decemvre 1895 cu vre-o 16 
milibne lei superior oelui din epoca cores
pondentă a anului 1894.

Portofoliul Băncii la 31 Decemvre 
1895 se oifrăză la 11,225.201 lei portofoliu 
român și străin al Centralei, și la 10 691,735 
lei portofoliu numai român la suoursale și 
agențiile sale din țâră; în total 21,916.936 
lei, contra 13,789,498 lei la 31 Deoemvre 
1894.

Biletele emise de Bancă contra sto- 
kului său monetar se urcă la 156,845.230 
lei Bilete, și 7,604.084 Bonuri de oasă, său 
în total 164,449.314 lei, cifră inferibră 
dreptului de emisiune al Bănoei.

Oătră inteligenta română. Sub acest 
titlu găsim în • ..Transilvania" din Sibiiu un 
apel al comitetului Asooiațiunei, cere în 
sensul unui conclus al adunărei generale 
din urmă, — de-a se lua disposițiunile oele 
mai energice pentru incassarea regulată a 
taxelor de membri și pentru sporirea nu
mărului acestora — apelbză la „iubirea de 
neam și de progres a inteligenților români, 
și-i rdgă; ea într’un număr corăspundător 
puterilor, de cari dispunem, să vină întru 
ajutorul Asooiațiunei și, inscriiudu-se de 
membri, să propage interesele acestei insti- 
tuțiunl în cercul ounosoințelor lor ou zelul 
și ou oăldura, ce-o merită scopul mare al 
Asociațiunii."

— o—
Prigonirea pressei naționalităților se 

continuă și în „anul milenar", ț)iarul na
țional sârbesc „Zastava* din Neoplanta 
dela 1 Februarie aduoe următbrea soire: 
„Dreptatea maghiară vre să strălucâscă în 
anul milenar și față ou noi Serbii. In diua 
de 12 (24) Februarie se va ține înaintea 
juraților din Seghedin. pertractarea contra 
lui Vladislav Stancovicî, dasoăl în Bsșahid, 
din causa articolului publicat în „Zastava" 
și intitulat: „însemnătatea congresului națio- 
nalitățilora. Doi membri ai redacțiunii nbs- 
tre sunt deja aș94ațl în temnița din Se-

au mai rămas în viață din acel (timp, i-aii 
jurat morte, ar fi rămas bun bucuros Kai- 
makan în Hauran. Acolo loouia o popora- 
țiune fanatioă mohamedană, oare nu su
ferea ca să Be înouibe printre dânsa vr’un 
Creștin, și astfel aoolo el ar fi stat tot- 
dâuna sub scutul aderenților săi fideli. Aoi 
însă trebuia să vadă nu numai în Namman 
Abbas, ci în fiăoare Maronit, un dușman 
de mbrte, și ușor putea înțelege, oă niol 
măcar un răstimp de douădeol de ani nu 
este în stare să stingă o ură atât de în
dreptățită, cum era ura Creștinilor, cari au 
scăpat ou viâță din masaorele dela Da
masc. El se încredea însă în puterea sa de 
Mutessanf, preoum și în frioa Creștinilor, 
ca un atao asupra persbnei sale ar pută 
din nou provoca scene oa oele petrecute 
atunci. Se înșelase însă forte tare, deorece 
în realitate mai mulțl MaronițI tineri de- 
olarară, că sunt gata a aduce în depiinire 
planul lui Namman Abbas, în cașul oând 
înoeroarea acestuia n’ar suooede.

(Va urma). 

ghedin, — al treilea vine aoutn ; să ne ajute 
Dumne4eu. Apărătorul lui Stancovicî va fi 
tinărul nostru advocat Dr. Steva Adamovicl 
din Novi-Sad".

—o —
Iinpârătbsa austriei îii'costnm unsu- 

resc. Din Viena se telegrafiâză, că Maies
tatea Sa împărătâsa-regină Elisabeta a 
luat măsuri, oa ou ooasiunea aniversarei 
îuooronărei, la serbarea milenară oe se va 
țÎDe în 8 Iunie n. o., în timpul când pă- 
rechia imperială va sta pe tron pentru a 
primi omagiul celor două oamere, să se 
pătă presentă in costum national unguresc. 
In scopul acesta a și comandat, să ’rise 
presents modele și un plan privitor la 
modul, cum va fi a se face costumul.

0 distincțiune. „Wiener Zeitung" aduoe 
soirea, că M. Sa monarchul a esprimat 
domnului archimandrit și profesor Vasile 
de Bepta, din incidentul repășirei sale din 
funcția de inspector școlar al orașului 
Cernăuți, prea Iualta Sa recunoștință pen
tru deosebitele sale merite pe terenul ac
tivității sale.

—o—
„Enciclopedia Română", redactată de 

d-1 Dr. Cornelia prim-secreta
rul Asooiațiunei, va începe a-se tipări în 
cel mai scurt timp, din care causă comi
tetul Asooiațiunei și publică invitare la 
prenumerațiune. Enoiolopedia va consta 
din 2 tomuri ou estensiune oam de 120 
oble de tipar format 8“ mare, și va apără 
:n fasciculi de cât9 6 oble (100 pag.) în 
decurs cam de 2 ani, ou numărbse ilustra- 
țiunl și harțe. Iu oas de lipsă se va da 
publicațiunei o estensiune și mai mare. 
Prețul de prenumerațiune, care e a-se solvi 
anticipativ, face pentru 2 tomuri: 15 fl., 
pentru 1 tom: 8 fi., pentru 1 fasoicol: 1 fl. 
Pentru România: 40 fro., 20 frc. și 2.50 fro. 
Doritorii sunt rugați a-se insinua în tim
pul cel mai scurt, ca editorul se se pbtă 
orienta cu privire la numărul esemplarelor, 
ce sunt a-se tipări. Comandele a se adresa 
direct librăriei: W. Krafft în Sibiiu.

—o —
Contra duelului. De-oreoe între stu

denții colegiului din Dobrițin se întâmplară 
în timpul din urmă forte multe dueluri, 
așa încât părea că s’a lățit o maniă de-a 
duela, senatul colegiului hotărî, ca fiă-care 
student, care va duela va fi imediat eli
minat din institut.

— o —
Funcționari.comitatenșî contra vice- 

șpanului. Vice șpanul oomitatului Moșon, 
ou numele Einerio Toth, fu silit să-și dea 
alaltăerl dimisia, debre-oe întreg corpul 
funcționarilor oomitatenșl declara, oă îșl va 
da dimisia, dâcă numitul vioe-șpan va ră
mâne chiar și numai 25 de ore mai de
parte în postul său. Căușele acestei prooe- 
derl pănă aoum nu sunt ounosoute mai de 
aprope.

—o —
Eișpun și redactor. In „Kronstădter 

Ztg." din loo a apărut Sâmbăta trecută un 
articol intitulat „Fișpanii". Un pasagiu din 
aoel articol, în care se vorbea despre „un 
fișpau, care e ignorant juristic și gigerl po- 
litio'1, fișpanul comitatului Brașov, Mihail 
Maurer de Uermos, afla oă se referă la 
persona sa, deci trimise doi martori la re- 
dacțiunea numitului 4i»rt o» să afle oine e 
autorul artioolului din cestiune. După-ce 
redaotorul 4i»rului „Kr. Ztg.“, Lutz Korodi, 
afirma, că el este autorul articolului, mar
torii fișpanului Maurer îl provocară pe re
daotorul Korodi la duel, însă espres numai 
la duel cu pistole. Secundanții redaotorului 
Korodi la rândul lor declarară a doua 4b 
că acesta primesee duelul, însă espres nu
mai cu săbii. Astfel nevoind nici unul, niol 
altul să cedeze duelul nu s’a întâmplat, și fiș
panul Maurer a declarat pe red. Korodi de „un 
om miserabil" pentru-că n’a voit să-i dea 

satisfacția cu pistole. Iu numărul de erl al lui 
„Kr. Ztg." Lutz Korodi espune într’un ar
ticol totă afacerea și motivâză faptul pen- 
tru-ce el nu a voit să dea fișpanului sa
tisfacția ou pistole, oi numai ou săbii. — Am 
relatat faptul cum s’a petrecut, neîntrând 
în aprețiarea cestiunei decă s’a prooedat 
corect ori nu din partea provocatorului oa
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si a celui provocat și a secundanților lor, 
prin aceea oă s’a condiționat „espres“ arma.

— o—
Sub Ghâță. Se scrie din Lipova, că o 

iată de-acolo cu numele Maria Petresou 
s’a dus după apă la Mureș, ghiâța s’a rupt 
sub pioidrele fetei, și nefericita s’a cufundat 
sub ghâță.

— o —
Luptă între bandiți și gendarmi. Din 

Seghedin se depeșâză, că pe hotarul comu
nei Dobrițan atacară 18 bandiți pe 4 gen
darmi. Aoestora. le succese a împușca pe 3 
dintre bandiți, âr pe unul îl răniră greu. 
Ceilalți bandiți fugiră oare încătrău.

— o—
Nenorocire în biserică. Lângă Angers 

Un Mauleouvrier s’a dărîmat boltitura bise- 
rioei tocmai în decursul serviciului divin. 
Bise ca a fost plină de omeni. Au fost 
omorîțl numai deoât 4 omeni, âr 60 au 
fost greu răniți.

—o—
Balul reuniunei „Crucea roșia.“ Con

ducerea aoestei reuniuni face eunosout, că 
■deosebite invitări pentru balul din 12 a 
Junei curente nu se fao, și că cumpărarea 
biletelor se începe cu diua de astăcjî > tot* 
odată se obervâză, că pentru costumul do
mino este a-se alege numai colârea vânătă 
ori roșietioă, și că stofele necesare se află 
deven4arela firmele Meschendorfer, Lâszlo, 
Theiss et Marton și frații Simay; — tot 
acolo și biletele de intrare. Bilete pentru 
gpieriă se află numai la firma Meschendoifer.

Organisarea creditului economic în 
Ungaria.

Ministrul unguresc de agricultură, 
Darânyi, pregătesce un proieot de lege, 
prin care crede a organisa creditul econo- 
an’o din țera întregă.

Se țjioe, că basa orgauisării va fi în
ființarea obligătdre de ascciațiunl. In fiă-care 
comună, în care locuesce un număr mini
mal de economi, trebue să se creeze o 
asooiațiă, cu garanță nețărmurită. Aceste 
asociații comunale vor ave administrația 
■autondmă; cu tote acestea însă, în anumite 
privințp, vor .fi subordinate asociațiunei cen
trale comitaiense, carea, într’altele, va su- 
praveghia tote asociațiile comunale din 
comitat.

Pentru conduoerea supremă a orga- 
nisației întregi se va crea în Budapesta o 
■centrală pentru tdtd țdra, care însă, pe lângă 
îngrijirea părții financiare se vaooupa nu
mai cu cestiuni generale de administrația. 
Prin centrală se va esercita și suprave- 
ghiarea de stat asupra întregei organisa- 
țiunl.

Noua instituția nu se va introduce 
și organisa de-odată în țâra întregă, ci nu
mai într’un timp anumit, în mod gradat. 
Financiarea o îngrij esoe Banca agrară, oare 
A așternut deja guvernului proposițiile re
lative. Este probabil, oă proiectul să vină 
la desbatere încă în sesiunea presentă.

Toștii graniței! români din Bănat 
și pădurile lor.

(Urmare.)

III. Data fi motivele desființărei regi- 
■mentelor grănițărescl. — După un secol și 
oinol ani, aceste regimente fură desființate 
în anul 1872 Iunie 8. Unii, mai ou semi 
străinii, susțin, oă motivul desființărei aces
tei brave armate române, oare în cursul 
unui secol întreg nu se pomenesoe să fi 
suferit măoar o singură dată vr’o înfrân
gere, ori să fi pătat stâgul în orl-oe alt 
■chip, — motivul desființării, &r A fost 
necesitatea d’a reorganisa infanteria, pen
tru a o pune la nivel cu progresele tim
pului.

Ca argument în favorul acestei idei se 
<oiteză împregiurarea, oă și după desființa
rea grănițerilor, regimentele reorutate pen
tru infanteriă din ținuturile românescl, sunt 
.alcătuite în mare majoritate tot de sold ații 
români.

Desființarea le oonvenea și Ungurilor 
ajunși la putere, oa oestiune de preoauțiune, 
deși nemulțumirile Românilor din Ungaria 

nu erau p’atunol atât de pronunțate, și 
România nu era întru nimio de temut la 
acea epooă.

Lucrul se înțelege ou înlesnire, căci 
honveclimea ungurâsoă era încă prea puțin 
însemnată și organisată. Apoi mai este și 
o mare deosebire între regimentele mo
derne de infanterie în oare predomină sol- 
dații români, și între fostele regimente gră- 
nițăresoî, căci la cele dintâiu se schimbă 
astăcjl garnisona, chiar în timp de pace, 
după găsirea cu cale a Ministerului comun 
de răsboiu, pe când din potrivă grănițerii 
nu puteau fi deplasați din districtele lor, de
cât în timp de răsboiu, rămânând aeisă alt 
regiment tot românesc.

* Hi *
IV. Averea foștilor grănițerl din regim. 

13 fi modul cum se admimstrdză in presinte. 
— O lege specială din 8 Iunie 1871 pre
vede „răscumpărarea drepturilor de servi
tute ale locuitorilor din confiniul militar, și 
trecerea lor în proprietatea comunelor și a 
familiilor din fostul regiment confiniar ro- 
mano-banatio“ formând în viitor un fel de 
sooietate, său „Comunitatea de avereu cum 
o numesc acp Bănățenii.

Comunele cari alcătueso comunitatea 
sunt în număr de 94, âr acelea ale fami
liilor îndrituite de 9433. Aprope tăte co
munele au nume românescl: TufărI, Bârsa, 
Pecineșca, Mehadia, Cornea, Cuptore, Lă- 
pușnic,' Globu-rău, Cârpa etc. și numai pa
tru dintr’însele portă numiri germane oa: 
Eibenthal, Wolfsberg. Lindenteld, eto. Sunt 
apoi o mulțime de comune, ale căror nu
miri sunt identioe cu comunele nâstre din 
Oltenia, cum este de ex: Slatina, Ișelnița, 
Poiana, Verciorova, Sâdova, Ohaba, etc.

Averea se administreză dup'ă un Sta
tut*) făcut de foștii grănițerl și aprobat de 
Ministrul reg. ung. de Interne cu data de 
24 August 1879.

In basa acestui statut comunele până 
la 3000 suflete aleg cate un deputat și un 
suplinitor, âr acele mai mari de 3000 su
flete aleg doui deputațl și doui suplinitori. 
AoeștI deputațl se aleg pe termin de șese 
ani și formâză așa numita „Representanță 
a comunității de avere“ (art. 6).

In prima adunare din prima sesiune a 
deputaților se alege pe șese ani, și cu ma
joritate absolută de voturi, un comitet or
dinar oompus dintr’un președinte și patru 
membri, apoi un substitut al președintelui 
cu alțl patru membrii suplinitori (arti. 7). 
Sediul representanțe* este în Caransebeș. 
Ea ține două ședințe ordinare pe an : tâmna 
pentru stabilirea budgetului anual, și pri
măvara pentru verificarea socotelilor (art. 9); 
âr ședințe extra-ordinare numai în cașuri 
de Gestiuni grave și urgente. Comitetul ține 
ședințe în fiă-care lună, și mai des chiar, 
după trebuințe, la cari trebue să fiă pre- 
sențl toți membrii său suplienții lor. Acest 
comitet administreză întrâgă averea prin 
decisiunl scrise și trecute în procese ver
bale, cari se iscălesc de toți membrii pre- 
sențl, după fiă-oare ședință. In cas de lipsă, 
președintele pâte convooa întreg comitetul. 
Lucrările curente însă se resolvă de preșe
dinte ajutat de doi membrii designați de 
comitet (art. 22). Statul are dreptul de su
praveghere asupra administrației aoestei 
averi, și o esercită printr’uu comisar gu
vernamental, fără presența cărui represen- 
tanța nu pâte ține nici o ședință. Tot prin 
oomisarul guvernului se înainteză tăte ac
tele iepresentanței la munioipiu, și dela 
manoipiu la minister, fiind obligat comisa
rul a-șl da și părerea sa asupra celor din 
urmă (Brt. 26). După cum vedem, contro
lul din partea statului este destul de ri
guros.

Articolele 25, 4 și 14 ale Statutului 
prevăd putința desființărei comunității, și 
împărțirea averii între singuraticii ei păr
tași seu oomune. Pentru acâsta se recere 
învoirea a cel puțin jumătate din numărul 
total al deputaților din representanță. Ro
mânii s’au ferit pănă acum de-a face ase-

(* Statut despre organismul și sfera 
de nocivitate a comunității de avere în dis
trictul fostului regiment confiniar rom-ba- 
natic. Caransebeș. Tipografia diecesană. 
1892.

menea pas greșit, și sperăm, că bunul lor 
geniu îi va păcji și de acum înainte de ase
menea erâre. O comună, și mai ales o fa- 
miliă singuratică, pote să înstreineze mai 
ușor averea acesta dobândită cu vărsarea 
sângelui strămoșilor lor în curs de un vâc. 
Nâmurl străine se vor infiltra printre dân- 
șii, le vor strica obioeiurile, și frumâsa în
fățișare ce au satele astăcjl grănițăresol va 
dispare.

Nu numai că s’au ferit de asemenea 
păcat, dâr foștii grănițerl au făout econo
mii, și din aceste economii — în confor
mitate cu art. 10 al Statutului — voiau să 
înființeze un liceu românesc în Caransebeș, 
pe care însă guvernul unguresc l’a împede- 
cat d’a-se realisâ. Dâcă n’am cunosce ra
porturile încordate dintre Români și Un
guri, faptul ar fi aprope de necrezut. Cine 
și-ar pute închipui, ca un popor, în mijlo
cul Europei oivilisate, la finele vecului al 
19-a, și cu banii săi proprii, să fiă oprit 
d'a se lumina, de a-șl face instituții de oul- 
tură? Dâr să aibă perseverența frații noș
tri bănățeni! Timpurile se vor sohimba în 
mai bine, căci nici un rău nu pote dura 
vecinie pentru cel oe soie și pote să aibă 
răbdare.

Averea care se administrâză după sta
tutul menționat se compune din 253.094.03 
jugăre catastrale,*) din care: 215.826.46 
pădure, 33.711.75 poieni cu fânețe și pa
siuni alpine, 3555.82 locuri neproductive.

Suprafața de 253.094 jugăre este re- 
partisată pe tentorul celor 94 comune în
dreptățite. Pădurile se află pe munții și 
coatele de Nord-Vest a Carpaților.

Din repartiția de mai sus se vede, că 
munții și dâlurile sunt bine împădurite. 
Mai tâte pădurile se află în stare de co
drii, unii virgini, alții supuși exploatărilor 
sistematice. Esențele principale, care po- 
puleză pădurile sunt bradul, molidul și fa
gul, er în regiunea colinelor predomină 
gorunul și carpinul, în amestec și aoi cu 
fag și alte esențe secundare.

Valorea totală a munților cu pădu
rile, fânățele, pășiunile și construcțiile de 
tot felul aflătore pe densele, este de 15 
milione florini seu 30 milione de lei, ceea 
ce în țifră rotundă revine la 120 jugărul seu 
240 hectarul.

(Va urma).

Concert, teatru și bal românesc în 
Oradea-mare,

— Ianuarie 1896.
Tinerimea română academică actuală 

din Oradea-mare se distinge printr’un fru
mos zel față cu tot oe tinde la desvoltarea 
vieții nostre sociale, a simțului și carac
terului nostru național. Acâsta au arătat’o 
ei și prin atitudinea, ce au luat’o de doi 
ani încoce, aranjând petreoerl pur națio
nale.

Admirabilă fu mai ales serata din 28 
Ian, n., aranjată în otelul „Arborele verde“. 
Ca participant, care ou încordată atențiune 
am urmărit serata acâsta, nu găseso cu
vinte, prin cari să pot esprima mulțumirea 
mea față eu înflăcărată nâstră tinerime din 
acest oraș, a căreia pornire o aflu vrednică 
de tâtă lauda.

Concertul s’a început cu intonarea 
celui mai româneso imn național esecutat 
de musica militară, după care urmă „Im
nul unirii*, de C. Porum bescu, eșec, de 
oorul mixt sub dirigearea bravului tînăr 
Remus Chicin. A fost esecutat acest imn 
cu mult simț și putere, storcend aplause 
frenetioe Amabilelor coriste la pășirea pe 
scenă li-se oferiră din partea tinerimei bu
chete decorate național.

„Mdttea lui G. Șincai*, poesiă de I. 
Popfiu, a fost deolamată de d-ra Marietta 
Iernea cu adevăratul talent deolamatoric, 
vărsând în declamațiunea sa simțire, care a 
produs entusiasm general. Urma „Cisla*, 
de C. Porumbescu, eseoutat de 16 tineri 
în oonstum național, în frunte cu un moș- 
neg, vornicul satului. Acest cor a ridicat 
animația publicului la culme. Aplause ne- 
sfirșite.

„Doi ochi*, de Gr. Ventura a fost

*) Jugărul oat. austriac este egal cu 
O heot. 575.464.

cântat de d-ra Veturia Ciordaș, acompa 
niată la pian de d-ra Lucreția Zigre. D-ra 
Veturia Ciordaș a pătruns cu vâoea-i so
noră și arginție tote inimile, și n’a lăsat 
nici o mână ca să nu aplaudeze. D-ra Lu
creția Zigre a fost du mai puțin inundată 
din tâte părțile cu aclamațiunl pline de 
entusiasm.

„Ovid*, dialog de V. Alexandri, a 
fost predat de d-nii I. Coste și A. Piuța cu 
o simțire și cu foo, ce a pus în uimire publicul 
românesc. Amintesc aoi punctul oardinal: 
Ibis (I. Coste) prin rescriptul lui Caesar 
face fericit peutru un moment pe Ovid, 
dâr de-odată Ibis ’i-l frânge și Ovid (Piuța) 
e... perdut.

„II. mic poutpourl*, de I. Mureșianu, 
esecutat pe violină de d-1 Silviu Pop, 
acomp. pe pian de d-ra Delia Marinescu, 
a fost punctul de culminațiune al con
certului. Clapele dela pian se mișoau sub 
degetele d-rei Marinescu ca și sub ale unei 
adevărate artiste. Tînărul Silviu Pop emu- 
lâză cu mulțl violinișl artiști. Ambii fură 
răsplătiți cu frenetice apiause.

După concert a urmat teatrul. S’a re- 
presentat „Ruga dela Chiseteuu, comediă 
pop. de Iosif Vulcan, în care s’au distins : 
d-rele Măriora Zigre (Paraschiva), Oatița 
Clihtoc (Rusalina), Veturia Popp (Raveca), 
cari tote șl-au interpretat rolurile fârte 
bine și leger. De-asemenea d-rele Marietta 
Iernta, Lucreția Zigre, Ileana Popp, Ana 
Sfurle și Măriora Mitra, fiind acoperite ou 
aplause meritate.

Dintre d-nl, rolurile prinoipale le-au 
avut: I. Raț (Traila), A. Crișan (Costa 
Hârșu) Const. Manea (Aohim), cari toți au 
satisfăcut publicul la culme. D-nii G. Creț, 
A. Piuța, I. Coste, R. Chicin, S. Mihalț, 1. 
Nicolaevicl, T. Popp de-asemenea au stors 
prin dibăcia lor nenumărate aplause.

Concertul încheindu-se, începu balul, 
care oferi plăceri nouă. Șirul dansurilor se 
deschise cu „Ardeleana*. Numai oreie de 
diminâță făcară sfirșit acestei vesele pe
treceri, care lăsă suvenirl durabile în sînul 
participttnților.

Le Houj.

SOIRI ULTIME.
BucurescY, 4 Februarie. Din în- 

tr6ga țeră sosesc scirl despre pa
gube enorme causate de-un uragan, 
care a bântuit câte-va cjile. Mai 
mult au suferit gările, dintre cari 
fdrte multe au fost desvălite cu to
tul. La Sinaia uraganul a desrădăci- 
nat mai mulți arbori și a smuls aco- 
perișele caselor. La Brăila, Bârlad, 
Pașcani, Botoian, Piatra etc. multe ma
gazii au fost distruse cu totul. Stâlpii 
telegrafului au fost rupți și comu
nicația în multe locuri e întreruptă.

Sofia, 4 Februarie. Astăcfi a 
apărut manifestul principelui Ferdinand, 
în care acesta declară, că după ce el 
n’a putut afla simț de apreciare a 
relațiunilor sale familiare acolo, unde 
a sperat, s’a hotărît se aducă și 
cel mai greu sacrificiu în interesul Bul
gariei și consimte cu trecerea fiului 
său Boris la religia ortodoxă, care 
se va celebra în 14 c. Manifestul a 
fost cetit în Sobranje fiind de față 
întreg corpul diplomatic, țliarul 
„Magyarorszăg1,1 primesce, cum c]ic6 
el, din isvor sigur soirea, că princi
pesa Maria Luisa s’a hotărît firm se 
între într'o mănăstire, decă soțul ei va 
fi escomunicat.

Mulțămită publică.
Aducem și pe acâstă oale mulțămită 

onoratei epitropii a bisencei naționale gre- 
oescl din Brașov pentru oontribuirea de 
30 fl., făcută pe seina fondului Reuniunei 
femeilor române pentru ajutorarea vădu
velor săraoe din Brașov și Săcele.

Brașov, 31 Ianuarie 1896.
Pentru comitetul Reuniunei:

Maria I. Popea, Dr. 1. Blaga,
presidents. secretar.

Proprietar: Or*. Aus°el
Redactor responsaiil: Gregoriu SHaicr.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 4 Februarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.55
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.05
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4*/2°/0 . 125.20
Impr. cfiil. fer. ung. în argint 47, % 102.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.65 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 97.75
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. cu premii .... 153.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 141.50
Renta de hârtie austr.................. 101 05
Renta de argint austr.........................101,20
Renta de aur austr................................122.55
LosurI din 860   147.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1020.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 435.50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 381.60
Napoleondorî.................................. 9.62
Mărci imperiale germane . . . 59.22
London vista....................................121.15
Paris vista.................................. 48.02 72
Rente de oorone austr. 4%. . . 101.50
Note italiene.................................. 44.20

Condiție.
ȚȚn tînăr cu moralitate bună, 

care cunoace în vorbit și în 
scris limba română, maghiară și ger
mană, cu cunoscințe de Librărie, se 
primesce ca ajutor de Librărie. 

Reflectanțiî se binevobscă a-și 
înainta ofertele scrise în limba ro
mână la subsemnatul

Nicolae I. Ciurcu, 
884,3—6. Iiibrar in Birașov.

Nr. 398-1896.

. PUBLICAțlUNE.
Miercuri în 12 Februarie a. c. la 

II ore înainte de prânij va avea loc 
la oficiul orășenesc economic o per
tractare scripturistică de oferte asu
pra predărei construcției unei fântâni 
în Derste cu spese preliminate de 720 fl.

Ofertele sigilate, provecjute cu 
timbru de 50 cr. și cu un vadiu de 
5%, sunt de a se așterne pănă la 
amintitul termin la sus citatul oficiu.

In ofert este de a esprima în 
cifre și litere suma de rebonificarea

a aduce la cunoscința P. T. public, că
din Vlădeni sub Nr. 138

CU
Cursul pieței Brasov.

Din 5 Februarie 1896.
Bancnote rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump,

9.51 Vând. 9.54
9.47 Vând. 9.52
9.57 Vând. 9.61
5.62 Vând. 5.67

127.7, Vând. —.—

58.80 Vend. ------a------ £

e închiriat
Subscrisul are onbre

nouă mea casă
neguțetorie cu tot, de care se ține venerarea tutunului și

a ștempelelor s mchmiae ă pe mai mulți ani, 
său se vinde pe lângă condiții forte favorabile.

Reflectanții, pentru informații mai de aprdpe au a se 
adresa la proprietarul

NICOLAE EUPU,
836,1—3 în Zernestl.

cerută, dup’aceea se se dea dechie- 
rațiunea, cum că oferentului ’i sunt 
cunoscute condițiile de oferte și 
acele contractuale, cari se află în 
decursul Orelor oficibse în biroul ofi
ciului orășenesc economic spre esa- 
minare din partea flă cărui.

Brașov, 16 Ianuarie 1896.

881,2-2 Magistratul orășenesc.

AnuHciuri
(inserțiuni și reclame)

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

Administr. „Gazeta Trans.“

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei“ 

ă 5 cr. se potă cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu.

c!

B

I

I

pexxtru. ©■mreuțireeL 1
mai nainte numit „PILULELE UNIVERSALE*4 ale lui

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

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

cament de oasă, cu deosebire în contra tuturor suferințelor, ce provin în urma re
lei mistuiri și oonstipații, preoum: perturbarea în circulațiunea feriei, suferința de 
ficat, slăbirea mațelor, colica cu venturî, congestiunea la creerl hămorhoide (vma de 
aur) și e. 1.

Prin prop’ietatea lor purifioătâre de sânge au ou deosebire bau efect asupra 
anemiei și asupra bdlelor oe isvorăsc din acesta, precum: gălbinare, dureri de cap 
nervose ș. a. m. Aceste pilule purificator® de sânge lucrezi «șa de ușor, încât nu 
pricinuise nici cele mai miel dureri si pentru aoeea le pâte folosi și cele mai slă
bite persone chiar și copii fără nici o temere.

Aqeste pilule purificatore de sânge se prepară veritabile singur numai în far
macia „ zum șold. Rele ksap fel “ a lui I. fi® serii o fer 
S i n g e r st r a s s e Nr. 15 la Viena și costă o cutiă ou 15 pilule 21 cr. v. a. 
Un sui cu 6. outii costă 1 fl. 5 cr. trimițendu-se uefranoat cu rambursă 1 fl. 10 cr. 
Dăcâ se trimite suma banilor înainte, costă un sul ou pilule 1 fl. 25 cr. inoiusive 
francare, 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 
5 fl. 40 cr., 10 suluri 9 fl. 20 cr. Mai puțin de un sul nu se pote espeda.

N. B. in urma lățirei lor celei mari, se imiteză aceste pilule sub diferite 
forme și numiri, de aceea se faoe rugarea a cere anume ^Pilule purifică- 
tore de sâssge ale lui I. Pserliofer și numai acelea sunt veritabile, a 
căror instrucțiune pentru folosire este provăcjută ou iscălitura I. serhofer, și cari 
portă pe capaoul cutiei tot aoeeașl iscălitură în colore roșia.

Dintre nenumăratele sorisorl, prin 
mese pentru redobândirea sănătății după 
urmeze aoi puține numai, ou observarea, 
pilule, le recomandă mai departe.

Koin, 30 Aprilie 1893.
Stiin. D-le Pserhofer! Binevoesoe de 

a ml trimite erășl 15 suluri din excelen
tele D Tale pilurl pentru curățirea sân 
gelui eu rambursă poștală. (Ju acestă 
ooasie Vă aduc mulțumirile mele pentru 
efeotulii de minune ală piluriloră D-tale.

Cudistinsă stimă,
Franz avlistik, Koln, Lindenthal.

carl consumenții aoestor pilule mulță- 
oele mai varii și grele bole, lăsăm să 
că orl-cine a întrebuințat odată aceste

i 

cutii! cu eeoelentele Dv. Pilule purifica- 
t6re de sânge, și după o întrebuințare 
mai îndelungată s’a vindecat.

Cu distinsă stimă, losefa Weinzettel.

1

Hrasohe lângă Fiodnio 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fost voința lui D-tjeu 

că pilulile D v. au ajuns în manile meie, 
și reBultatul dela acestea îl atribui Dv. 
Mă recisem în patul de leusiă ast-fel 
încât nu mai puteam lucra și ași fi si
gur deja rnortă, deoă uu m’ar fi scă
pat minunatele Dv. pilule. D 4eu sS 
biuecuvintese de mii de ori. Am cou- 
fiența, că pilulele Dv. mă vor fare de 
tot sănătdsă, așa precum a folosit și 
altora. Theresia Knific.

a

E i o h e n g r a b er am t bei GHiihi, 
27 Martie 1889.

Știm. Die! Subsemnatul se r6gă 
mai trimite 4 suluri ou pilulele D-v. 

îa adevăr folositore și esceleute. Nu
pot iatrelăsa tara ca să Ve espnm re- 
cunosoința mea in privința Vblorei aces
tora piluie, și le voi recomanda unde 
numai ne va pute tuturor suferindilor. 
Vă autorisez, ca acesta a me» . mulțu
mită să o folosiți după plac și pe caie 
publică. Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

i;
Gotschdorf bei Kuhlbich, Oestr. 

Sohlesien, 8 Oct. 1888.
Știm. D le! Vă rog a ml trimite un 

sul cu 6 cutii din pilulele Dv. univer
sale purifioătbre de sânge. Numai minu
natelor D v. pilule am să mulțămesc, 
că am soâpat de o suferința de sto
mach, oare m’a chinuit 5 aul. Aceste 
pilule n’are să-mi lipsesoa nici odată și 
esprim prin aoâsta mulțămirea mea cea 
mai căldurosă.

Cu cea mai mare stimă, Ana Zwicki.

DMir di» jM .1 AM,
O eticlă 2 fl. 60 cr,, o jumătate sticlă 1 fl, 40 cr., 7i de sticlă 70 or. 
ijpnnn C0i mai buu mijloo in contra tuturor suferințelor rheumatice : 
ludlld, durerilor la șira spinării, junghiuri, ischias, migrenă, dureri 
nervose de dinți, dureri de cap, junghiuri la urechi etc. 1 fl. 20 cr. 

ih| de Dr. Romershausen pentru întărirea și conservarea ve- 
illl] derei, în flacone originale â 2 fl. 50 cr. și 1 fl. 50 cr. 
an mgluzrt, • 

ItlK'PÎ Fiakerpulver în contra oatarului, răgușelei 
lllljul. outiă 35 cr. cu trimiterea francată 60 cr.

ou seu fără sare o sticlă 70 cr.
nfiiTinj ^6 I- Pserhofer, de mulțt ani recunoscută 
(Ulii Ui mai sigură remediu contra suferințelor^

gerătură de totfi felulă, precum și spre viude -area 
învechite,1 borcană 40 cr., eu trimiterea francată 65 or. 
esce'ent mijloc, pentru întărirea nervilor, la dureri de 
stomac ș' la bdle de mațe. Un litru de Kola Elixir 

sau V i n 3 ti. Un jumătate litru 1 fl. 60 cr. Un pătrar de

în butelii â 5 fl. 50 cr., 3 fl., 1 fl. 60 cr.

eto. 1

-1—,■

Pfl uu.
oa oelă 
de de-

raneloră forte
Jlllinnnnnntn

litru 85 cr.

ii
A tPQ irncilnflli probat în contra umflăturei la gât. Un

11 d ^LIlJllul 11 flacon 40 cr cu trimiterea francată 65 cr, 
(Picăturile din Praga) în contra stomacului stricat, mistuirei 

. rele, greutăți de toc felul, un medicament de casă escelent, 
1 flacon 22 cr. 12 flaoone 2 fl.

nipinpnlnpfl -A-1J0st praf delatură asudatul picid- aDllUdlul IllblUlulul 11. relor și mirosul neplăcut, conser- 
veză încălțămintea și este probat oa nestrioăcios. 
Prețul unei cutii 50 cr. cu trimitere frauoată 75 cr. 

llîph tină medicament de casă forte cunosout și esoelent în
Huli, coutra catarului, răgușelei, tusei spagmodice eto. 1 sticlă 

50 cr. 2 sticluțe dimpreună ou trimiterea lranco 1 fl. 50 or.

MTflUlinPllilliîl f>serhofer, de uu lung șiră de ani recunoscută de
1 ulillUullilllll medici ca cel mai bun mijloo pentru oresoerea părului.

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

PlflQtPll-llIliVPrQQln de bube rele și la unflăturl îuveohite, ce se sparg periodio 
ridullll llllll Ui udlll. la piciâre la deget, la rănile și aprinderile de țițe și la multe 

alte suferințe de acest soiu s’a probat de multe ori. Ună bor
cană 50 cr., uu trimiterea franoată 75 or.

PQflliî 1111 d® W- Bullrich. Un medicament de oasă esoelent,
llldld d, contra tuturor urmărilor digestiunei strioate, pre

cum : durere de cap, amețelâ, cârcei la stomaoh, acrelă în 
gât suferințe heemoridale, eunstipațiune eto. Un pachet 1 fl. 

medicament exce<e .t 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 tăte clarele 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 efectuăză iute, deoă se trimite prețul înainte, 
comande mat mari și ou rambursă a prețului.

I. IPi&MEfclIOEEK,
farmneia. „zum golileweu EîeSclisitjiifel'4 WIE.V, I„ Singet-Hti-asse Itfr. 15.

“U

Win

Wiene r-N eustadt, 9 Dec. 1887.
Știm. D-le! In numele mătușei mele 

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

Franco se efectuâză acele oomande numai decă se trimite mai nainte și resp. porto poștal, în cașul acesta spesele sunt cu mult mai ieftine, decât la trimiteri cu rambursă.
Ca veritabile Sunt n se privi numai acele pilule a căror instrucțiune este proveilută eu iscălitura S. PSEKHOEEK, și cari portă pe ca

pacul fiă-eărei cutii tot aceeași iscălitură în colore roșiă.
Sus amintitele specialități se află și în Budapesta 9a farmacistul I. von Tbriik, Konsgsgasse 82, 830,11 - 12.

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.


