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Goluchowski și cestiunea Orientului.
La alt loc al numărului nostru 

de ac|I date în reasumat espunerile 
ministrului Goluchowski asupra poli
ticei esterne a monarch)ei, espunerl 
făcute în comisiunea delegațiunei 
austriace pentru budget.

De rândul acesta ministrul co
mun de esterne s’a pronunțat fără 
de nicî o reservă, dând semă des
pre situațiunea politică, în care se 
află Europa, și indigitând rolul mo- 
narchiei austro-ungare în concertul 
statelor semiglobului european.

Abstrăgend dela caracterul des
chis și nereservat, care se țese ca 
un fir roșu în acest discurs impor
tant, mai ales două enunciațiunf, 
carî tind a caracterisa situația în 
care se află cestiunea Orientului, 
sunt de natură a produce bre-care 
sensațiă în lumea politică și diplo
matică.

Vorbind despre Turcia și des
pre situațiunea îngrijitbre a Sulta
nului, Goluchowski cjise, că dâcă 
Turcia nu va fi capabilă a împie
deca măcelărirea creștinilor, atât în 
Europa, cât și în 'Asia, atunci nici 
cei mai buni amici nu voi' pute s’o 
rețină dela o sigură cădere.

Nu mai încape îndoelă, că acâstă 
enunciațiune este un fel de proro
cire a disolvării și împărțirei impe
riului otoman, și că ea va ave un I 
efect fbrte deprimător în Stambul, 
de unde liniștea și siguranța au dis
părut aprbpe cu desăvârșire în tim
pul din urmă.

In legătură cu acesta, Golu
chowski a ținut se dea o classică 
mărturiă Greciei în cestiunea turbu- 
rărilor de pe insula Creta. El fiise, 
că guvernul grecesc s’a purtat fbrte 
corect în acesta Gestiune, și că mare 
parte a raporturilor putrede de pe 
insulă sunt a se pune pe răvașul 
greșelilor actualului guvern turcesc.

De sigur că cetind acestă enun
ciațiune, Sultanul va trebui se ră
mână forte trist impresionat, văcjend, 
cum tbte neorânduelile și masacră
rile din Orient se aruncă asupra stă
pânirii sale, ce pare a fi incapabilă 
de a sta față cu atâtea mari și ar- 
fiătbre cestiunl, ce agită imperiul 
său și-l amenință c’o tristă și ruși- 
nbsă cădere.

Apoi cele ce le-a enunciat Go
luchowski în numele Austro-Unga- 
riei, de sigur, că nu vor fi desapro- 
bate din partea Germaniei și Italiei, 
state, cari formeză așa numita ligă 
de pace din centrul Europei.

A doua enunciațiune importantă 
este aceea, care privesce Serbia. 
Icbna, ce-o face Goluchowski asupra 
stărilor din micul regat al Serbiei, 
este cât se pbte de posomorită. Aici, 
c]ise ministrul, stările interne sunt 
atât de sguduite în urma luptelor 
de partide, și situația țării este atât 
de nesigură, încât amicii ei numai 
cu regrete pot privi la evenimentele 
din urmă.

OrI-cine va înțelege, că în cu
vintele acestea se esprimă mai mult 
seu mai puțin nemulțumirile și ne
dumeririle Ungurilor față de Serbia, 
care, cum seim, din incidentul mile
niului a luat o posițiă fbrte hotă- 
rîtă în contra grandomaniei ma
ghiare.

Acâsta s’a arătat și în discur
sul tînărului ceh Dr. Kramar, care, 
luând cuvântul după Goluchowski, 
(fise între altele, că raporturile po
litice sdruncinate ale monarchiei 
austro-ungare față cu Serbia sunt 
efluxul purtării Maghiarilor, cari 
persecută pe Serbii și Românii din 
monarchiă și prin politica lor agrară 
au adus monarchia în conflict cu 
statele din Balcani și în deosebi cu 
Serbia.

De-altmintrelea enunciațiunea 
din urmă a lui Goluchowski față cu 

Serbia, a făcut, se’nțelege, o impre- 
siune fbrte bună la Budapesta, și 
foile ungurescl îl laudă și premăresc, 
ca pe unul, care scie să apere „vac|a 
și autoritatea monarchiei44 mai bine 
și mai cu succes decât anteceso
rul său.

Nu se pote sci, decă diplomația 
europenă va subscrie pănă la unul 
cuvintele ministrului comun de es
terne austro-ungar, și dâcă în cal
culele ei ele vor forma întru tbte 
puncte de mânecare stabile, concrete 
și decisive.

Evident, că mai ales în cestiu
nea Orientului, rolul Austro-Unga- 
riei, indicat cu atâta francheță de 
Goluchowski, este și rămâne un rol 
hotărîtor în desfășurarea viitbrelor 
evenimente din Balcani.

Din acest punct de vedere enun- 
ciațiunile lui au de astă-dată o deo
sebită importanță.

Meetingul monstru din Prater.
Abia a mai vecjut Viena un 

meeting atât de imposant, ca cel 
de alaltăeri, ținut în localitățile lui 
Swoboda din Prater. Se adunaseră 
aprbpe 6000 de persbne pentru de-a 
asista la discuțiunile asupra stărilor 
din Ungaria. Intre alții au luat parte 
la meeting vice-primarul Vienei, Dr. 
Lueger, deputății Steiner, Sclieicher și 
Dr. Pattai. numeroși membrii din 
consiliul comunal, representanții di
feritelor cluburi și ai studenților arici.

Președintele reuniunei creștine- 
sociale deschise adunarea, salutând 
ospeții și făcând cunoscut, că au 
sosit peste 60 telegrame de felicitare 
din tbte părțile Austro-Ungariei. pre
cum și din străinătate. Depeșele 
s’au cetit între strigăte însuflețite și 
aplause.

Președintele dete apoi cuvântul 
d-lui August Schreiber, redactorul c|ia- 

rului „Deutsches VoUcsblalt11, care ținu 
o vorbire de cuprinsul următor:

Prin aoeea, oă sa discută asupra si- 
tuațiunei poporelor nemeghiare din Unga
ria și Transilvania, nimeni nu voiesce să 
se amestece în afacerile interne ale Unga
riei ; așa d. e. noi nicl-odată nu ne vom 
interesa, că consiliul oomunal din Budapesta 
pe cine alege ca primar (Aplause). Este 
însă cu totul altceva, când e vorba despre 
cestiunea naționalităților din Ungaria. Acbsta 
a încetat de mult a fi numai o cestiune 
specifică ungară, și ea trebue judecată din 
punctul de vedere al intereselor monar
hiei întregi, ba ohiar din al dreptului ge
neral al poporelor. Raportul dintre Jidano- 
maghiar! și Nemaghiari a ajuns la un 
punct, unde nu mai pote fi vorba de egala 
îndreptățire, oi de esistența seu neesistența 
acestor națiuni (Aplause). Cârmacii, de as
tăzi ai Ungariei trăeso în ideia, oă din sta
tul naționalităților ktrebue să se facă un 
stat national unitar magh’ar Ținta acâsta o 
au ei necontenit înaintea ochilor.

Când se răsculaseră la 1848 Maghiarii, 
atunci Românii, urmând apelului dinastiei, 
au luat în mâni armele și au dat dovetjl 
eolatante de fidelitate și alipire cătră casa 
domnitore, în luptele oontra rebelilor ma
ghiari. Deja atunci recunoscură poporele 
nemaghiare, oe sorte le așteptă într’un 
stat de sub hegemonia maghiară, și de 
aceea se ivi gândul de-a crea o monarohiă 
pe basă federalistă. Politica neferioită a 
bărbaților de stat austriac! făcu însă, ca 
imperiul se fiă împărțit în două state, și 
astfel Nemaghiarii fură dațl cu totul în 
mâna Jidano-maghiarilor setoșl de dommă 
(Aplause). Uniunea Ungariei cu Ardealul 
s’a făcut în mod de tot ileal și oontra 
voinței poporului, și ea deveni mai târdiu 
basa asugrirei Românilor. In urma solidari
tății îutregei presse jidovescl din monar
chiă și. din străinătate, opiniunea publică 
numai târdiu a ajuns la cunoscința dom
niei volnice din Ungaria, care se ascunde 
sub masca „libertății și a egalei îndrep
tățiri14.

FOILETONUL „GAZ.. TRANS.44

Schite generale
din cultura §i edt rațiunea Romanilor.

(Urmare.)

Că ce influință b.u avut matronele ro- 
mene asupra fiilor săi, destul de evident 
apare din cesul lui Coriolen, oare preterat 
prin centurii dela oficiul de consul, atât 
de tare s’a revoltat, încât numai decât 
făcu propunerea, ca plebeii să nu participe 
la împărțirea bucatelor din depositele sta
tului, pană nu se va nimici oficiul repre- 
sentanților plebei, adecă oficiul tribunilor. 
Aucjând acbsta plebeii, să jurară în nu
mele lor și al pruncilor lor, că vor apăra 
pe tribuni, și în o adunare pronunțară 
sentința esiliului asupra lui Coriolan. Aces
ta vnindu-se cu Volscii, în simțul său de 
răsbunare îșl propuse dărîmarea Romei, și 
când a refusat orl-ce rugăminte de a nu 
atinge murii Romei, în mumentul suprem 
ca un ânger apărător apărură înaintea lui 
mama și soția sa cu copiii săi (Volumnia 
și Veturia), rugând de pace. Coriolan pri- 
vindn-le, i-se potoli numai decât furia răs- 

bunării și esclamâ: „Mamă, ai salvat Roma, 
der pe fiiul tău l’ai perdut!44

In adevăr, mare a fost inflnința ma
melor romane în viața familiară, ceea-ce 
ca un nou fenomen apare în istoria des- 
voltării omenescl. Mama spartană înoă in
spira tÎDăra inimă a oopilului seu spre 
fapte eroice, idei virtubse, bărbăție și 
morte gloriosă: însă la Spartani îndeșert 
vom căuta după acele urme neșterse de 
inspirațiune și influență de mamă asupra 
copiilor, care influență soia să însufiețăseă 
tinerimea pănă la acel grad al btavurei, 
eroismului și abnegațiunei de sine, de unde 
privind, ne vom mira și vom sta uimiți, 
cu câtă resoluțiune căutau tinerii romani 
în fața morții pe câmpul de onore și de 
glorie ostășbscă, pe ofmpul de resbel.

Acestă influență numai în mama ro
mană o aflăm, ca una oe nu crescea nu
mai bărbat din fiiul său, ci și cetățen ono
rabil tot odată; și care dbcă-șl instrua 
pruncul în „dulce et decorum est pro pa
tria mori14, apoi ’i mai da instrucțiunea 
necesară nu numai de a muri, ci de a sci 
și trăi pentru patriă.

*
Der să privim mai de aprope educa- 

țiunea copiilor la Romani. Prima educa- 

țiune o primiau ei dela părinții lor, cari 
nu numai, că aveau drept, ci erau și obli
gați spre acbsta. Una dintre cele mai sacre 
datorințe ale mamei romane era conduce
rea casei și crescerea fiilor, cari nu sugeau 
laptele străin de nutrice (dcică), ce la 
Romani era lucru dejositor, ci sugeau lap
tele mamei lor. Chiar și jocurile copilă- 
re.scl le conducea și îndrepta mama, care 
în acest ofioiu sublim apare ca o ființă in
spirată de cea mai sântă seriositate. De 
multe-orl conducerea membrilor mai tineri 
ai familiei era încredințată unei consân- 
gene bătrâne, ca una, ce are autoritate 
mai mare și praxă mai abundantă în cres
cerea copiilor. Mama juoa rol de eduoă- 
tbre naturală și cea mai potrivită spre 
acest soop, eră tatăl ca instructor natural 
aproba acesta ou totă înorederea și iu
birea.

Familia a fost focularul dreptății, ab- 
negațiunej, pudiciției, castității, simplității, 
modestiei, eroismului, cumpătului și altor 
frumose virtuți, cari tbte la olaltă sg es- 
primau prin „virtus romana44. Deși tatăl 
(oapul familiei) avea absolută putere asu
pra familiei, și au totă rigorositatea acbsta, 
totuși în general traotarea disciplinei fa
miliari era dreptă, blândă și moderată. 

Acesta apriat se vede din viața casnică a 
lui Cato. Acest Cato, care concentra în 
sine tbte virtuțile și scăderile unui oetățbn 
roman, a enunțat, că acel bărbat, care-șl 
maltrateză femeia său copiii, a vătămat 
sanctuarul cel mai demn de venerațiune, 
și el mai voesce a fi bărbat bun, deoât 
senator bun. La nascerea fiiului său a ma
nifestat cel mai viu interes față de rapor
tul dintre tată și fiu.

El nu a permis helotului său Chilo, 
care altcum era gramatist fbrte bun, să 
instrueze pe fiiul său în scriere și cetire, 
ci acest lucru fără de niol o șovăire său 
oboselă el însu-șl l’a împlinit. El enara și 
esplica fiiului său legile și moravurile po
porului roman, el îl instrua în faptele 
eroice strămoșesc!, în manuarea armelor 
în oălănt, înotat, gimnastică, în suporta
rea cu paciință a frigului și căldurei. Cato, 
care în presența fiiului său atât era de 
precaut în vorbire, ca și cum ar fi con
versat eu fecibrele vestale, — niol când 
nu s a scăldat la un loc cu acela j și pro
cedura lui Cato — tjice Plutarch — a 
fost generală.

Unul dintre obiectele cele mai însem
nate ale educațiunei și instrucțiunei a fost 
studiul faptelor celor mai celebre din is-
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Tote 10 milionele de Nemaghiari, cari 
stau în fața a 6 milione de amestecături 
jidano-maghiare, sunt proscriși din partea 
acestora, și întreg aparatul statului se pune 
în mișcare, pentru de a-le despoia în mo
dul cel mai brutal de naționalitatea lor. 
Dintre tote poporele asuprite, mai întâiiî 
s’au sculat Românii, și s’au hotărît, ca să 
nu-și mai {ase călcate în piciore drepturile, 
au mers la 1892 la împăratul, ca să se 
plângă, au atras atențiunea generală asupra 
stărilor din Ungaria și s’au pus în fruntea 
mișcărei naționalităților.

Vorbitorul desfășură apoi pe larg pre- 
tensiunile Românilor, sistemul de maghia- 
risare al guvernului ungar, persecuțiunea 
pressei naționaliste; vorbesce apoi despre 
Sași, despre reformele biserioesoi-politioe, 
și accentuând, că în tot cașul mileniul tre- 
bue combătut, propune, ca adunarea să ia 
următbrea resoluțiune:

„Adunarea de astăzi, 9 Iunie, a creș
tinilor sooiall, ținută în sala lui Swoboda 
din Viena, îșl ține de datorință a lua po- 
sițiă contra așa numitului mileniu, și a 
provoca pe toți aderenții ei, să nu parti
cipe la sărbările milenare. Tot-odată adu
narea felicită pe națiunile nemaghiare ale 
Ungariei și Transilvaniei pentru lupta lor 
energică de apărare, pe care o pbrtă con
tra asuprireii jidano-maghiare, în interesul 
esistenței lor și în interesul întregei mo- 
narohii; și le provocă să persiste în luptă, 
în mânia tuturor greutăților, dedreoe causa 
lor e drăptă și trebue să ducă sigur la 
învingereu.

Resoluțiunea a lost primită unanim de 
adunare, între aprobări frenetice și strigăte 
entusiaste.

(Va urma.)

Expunerile ministrului Goluchowski.
Delegațiunea austriacă șl-a în

ceput consultările în 9 Iunie n. La 
ședința comisiunei budgetului mi
nistrul comun de externe, contele 
Agenor Goluchowski, a făcut urmă- 
torele espuneri asupra politicei es
ter ne :

Ministrul releveză turburările din Ma
cedonia și evenimentele critioe din Asia 
mică, cari ocupă în prima liniă atențiunea 
diplomației europene. Numai unanimității 
procedurilor tuturor puterilor semnatare ale 
tratatului din Berlin, proceduri, cari au 
isvorît din inițiativa Austro-Ungariei, se 
datorăză faptul, că turburările din Mace
donia, cari au găsit un ecou în Bulgaria, 
unde s’a format o organisațiă forte răs
pândită, n’au provocat o conflagrațiune în 
Balcani.

Puterile au manifestat deoisiunea lor 
de a combate orl-ce acțiune contrară statu- 
quo-ului, seu care ar amenința pacea.

Austro-Ungaria nu a voit să partioipe 

toria poporului roman, așa cât după cum 
noteză Cato, numai celor mai morali ti
neri le era permis să cânte despre virtu
tea strămoșăscă, ou vocea seu cu fluerul, 
când se arangeau mese publice festive.

Deore-oe Romanii nu numai prin cor
dialitate și intimitate au întrecut pe Greci, 
oi și prin reverința reciprooă dintre tineri 
și bătrâni: părinții romani nici când nu 
luau parte la petreceri ospitall festive, 
fără de a nu conduoe și pe fii săi la ele, 
ca așa să fiă ore-cum siliți a-șl însuși o 
purtare oât mai demnă și mai seriosă dela 
părinți și dela alțl bătrâni, cari erau de 
față; îi duceau și pentru-ca bătrânii să nu 
calce legile onestității și bunăouviinții, — 
ără decă calcă și desprețueso aceste 
legi, cu atât mai ourend vor face și tinerii 
asemenea — <ji°e Plato. Insă scopul era 
tocmai contrarul acestora. De altă parte, 
deși bătrânii în etate de 60 de ani îșl per- 
deau drepturile de cetățen, tinerii pentru 
aceea totuși îi venerau și respectau, ca pe 
nescal doi S0U părinți ai săi. Nerespecta- 
rea bătrânețelor se considera la Romani, 
ca păcat de morte.

, Va urma). 

la acțiunea privitore la Armenia începută 
de Englitera, Francia și Rusia, și acăsta, 
cu tbtă simpatia ce Austro-Ungaria are 
pentru populațiunile creștine din Asia mică, 
dedre-ce acestă cestinne nu atinge în mod 
direct interesele monarohiei și pentru-că gu
vernul prevedea, pentru a dice astfel, ne
norocirile, ce acțiunea puterilor trebuia să 
atragă asupra Armenilor. S’au concedat 
reforme, dbr ele au rămas o literă mortă, 
pe când publicarea lor a deslănțuit faua- 
tismul musulman și au dat nasoere crudi- 
melor ce cunoscem. Cele mai bune inten- 
țiunl ale Sultanului au căcjut din causa 
oposiției administrației turoesol, coruptă din 
mai multe punote de vedere.

Austro-Ungaria a decis să iesă din re- 
serva sa in cestiunea armenesoă numai în 
momentul, când cele trei puteri sus numite 
au început a-se divisa în privința măsu
rilor de luat față de situație. Contradio- 
țiunile s’au mărit și primejdia unei acțiuni 
separate a devenit amenințătore, ceea-ce 
ar fi putut redesohide întrega oestiune a 
Orientului.

Faptul, că cestiunea a perdut din ca
racterul său primejdios, se datoreză iniția
tivei ministeriului austro-ungar și dragostei 
pentru pacea celorlalte puteri, precum și 
măsurilor luate în acest moment.

T6te puterile au primit în mod franc 
principiul comunioării reoiproce a părerilor 
lor, și în acăstă armoniă s’a găsit basa 
menținerii păcii. Din acest moment pute
rile n’au avut decât să rămâie pe același 
teren și să se supravegheze în mod reoi- 
proo, pentru-ca nici una din ele să - nu 
devie necredinciosă principiului acțiunei 
unanime.

Astfel putem spera, continuă minis
trul, la mulțămirile și recunoscința Turciei, 
care ar fi fost atinsă în prima liniă de con- 
flagrațiunea orientală. Să dea.Dumedeu, ca 
acest punct de vedere să fiă apreciat și la 
Constantinopol și să se manifesteze prin 
îmbunătățirea situațiunei provinciilor tur- 
cescl; să dea Dumnezeu, ca Turoia să pue 
capăt măcelurilor creștinilor și să ia mă
suri, cari să justifice încrederea Europei în 
forța vitală a Turciei. In cașul contrar, 
Turcia va tinde din ce în ce mai mult spre 
decadență în contra căreia cei mai buni 
amici ai săi, dintre cari de sigur că facem 
și noi parte, nu o vor pute apăra.

Ministrul vorbesce apoi de relațiunile 
dintre Austro-Ungaria și oelelalte puteri. 
Releveză în prima liniă intimitatea con
stantă și reciprocă ou Germania. Alianța cu 
Germania are rădăcini așa de adenol, încât 
a deven’t o a doua natură la poporele 
Austro-Ungariei și Germaniei. Ministrul 
declară de falșă opinia aoelora, cari cred 
în slăbirea acestei alianțe.

Alianța nostră este mai tare decât 
totdăuna, simțim în mod reciproc necesi
tatea de a rămâne în contact în oestiunile, 
cari ating politica internațională, și ne si
lim să îndeplinim, în înțelegere cu cabi
netul german, datoriile triplei alianțe.

Acelora, cari contestă valorea triplei 
alianțe, ministrul răspunde: Nu sciu decă 
combinația actuală este preferabilă altora, 
der sciu, că tripla alianță a dat dovecjl es- 
celente, și noi suntem destul de modești 
pentru a ne mulțămi cu oeea ce este es- 
celent.

Raporturile nostre cu Italia sunt de 
asemenea intime și pline de încredere. 
Urmărim cu o simpatiă adencă desvoltarea 
evenimentelor pe teatrul de resbel din 
Africa.

Ministrul vorbind apoi de raporturile 
cu Rusia, declară, că acăsta a manifestat 
în mod atât de categoric dorința sa de a 
menține statu-quo și tratatele existente, 
încât Austro-Ungaria n’are nici un motiv 
de a se îndoi de acăsta.

Ministrul relevăză, ca exemplu, că în 
timpul ultimei mișoărl revoluționare din 
Constantinopol, se ivesce cestiunea de a 
veni în ajutorul Sultanului, ceea-ce s’ar fi 
putut face printr'o aoțiune a tuturor pute
rilor, cu suspendarea câtor-va disposițiunl 
ale tratatului din Paris, pentru o scurtă 
durată de timp. Rusia declară, că nu pote 
să consimță la acest prooedeu, și nici la 

ori-o® altă măsură contrarie tratatului din 
Paris. Noi am manifestat aceeași părere și 
am luat act, cu satisfacția, de acăstă' de- 
claratiune, ea o nouă dovadă a unei d’es- 
voltărl pacinioe. Cât'timp- Rusia va rămâne 
pe acâstă cale, pbte să se înorddă pe spri
jinul nostru leal, fiind dat, că noi nu ur
mărim în Orient nimic alt-i decât consoli
darea creată de tratatele internaționale, 
adecă menținerea Turciei, independența, 
întărirea și libera desvoltare a Statelor 
Balcanice, raporturi .amicale ou ele și ex- 
oluderea influenții predominante a unei 
puteri ore-care în paguba celorl’alte.

Faptul, că Rusia împărtășesce aceste 
principii, ne umple de buouriă și de satis- 
faoțiune.

Faptul, că Rusia a părăsit punctul 
său de vedere intransigent față de Bul
garia, recunosoerea alegerii prințului pe 
care noi din primul moment am privit’o 
ca legală și conformă tratatului din Berlin, 
precum și silințele sale de a evita orl-ce 
ar pute să provoce vr’o bănuială do in
gerință în afacerile interne ale Bulgariei, 
sunt o dovadă, că Rusia doresce desvolta
rea situațiunei paornice.

Intru cât ne privesce,. noi vom men
țină în tot-d’aunea principiile nostre, can 
răspund atât intereselor nostre, cât și ace
lora ale vecinilor noștri. Aceștia soiu, că 
precum am combate orl-ce violență ce li 
s’ar face, tot așa noi nu vom cere nimic 
din ceea ce ar pute aduce prejudițiu e- 
sistenței lor ca Stat. Teritoriul nostru ne 
este de ajuns, noi nu cerem să-l întindem ; 
ar fi deci mai primejdios încă de a ur
mări o politioă expansivă. Noi cerem, din 
contră, de la vecinii noștri, stimă și bună 
voință.

Ministrul releveză atidudinea extrem 
de corectă a României. România, zice el, 
mulțumită ințelepciunei și calităților de om 
de stat ale Suveranului seu, precum și 
mulțumită talentelor cercurilor, cari guvernezi, 
a atins gradul de maturitate politică, care 
face din acâstă țâră un element însemnat în 
grupul Statelor europene. România, dela e- 
manciparea sa, a manifestat disposițiunl 
mari pentru cultura occidentală, și a atins, 
in acest punct de vedere, o mare înălțime.

Relațiunile nostre cu România sunt din 
cele mai bune și din cele mai saiisfăcătore 
și ministrul adugă: suntem convinși de ten
dința reciprocă de a le asigura o durată 
lungă.

Serbiei îl lipsesce mult pentru ca si • 
tuația ei să ^fiă tot așa de satisfăcătore. 
Acestă țără este în interior intr'o desordine 
mare și urmăresce nisce căi nesigure, în cât 
amicii săi sunt forte triști.

Bulgaria a regăsit o situație legală 
prin reounbscerea Prințului. Der și în 
acăstă țeră situația lasă de dorit. Cu tote 
astea suntem convinși, că principatul, care 
pănă acum s’a manifestat ca un element 
de ordine în Balcani, va justifica simpa
tiile ce am avut pentru el dela urcarea pe 
tron a prințului său.

Ne place să sperăm oă Bulgaria va 
sci să-și păstreze independența în tote 
punctele de vedere, să menție ordinea și 
pacea și să evite orl-ce acțiune contrarie 
dorințelor Europei, care nu va tolera niol 
o conflagrațiune în Balcani, m ceea ce 
privesce alegerea dintre aurora orientului, 
seu sorele ocoidentului, acesta n’are în
semnătate, și noi nu voim să înfluințăm 
asupra gusturilor Bulgariei.

In ceea ce privesce relațiunile cu 
Franța, ministrul deolară, că acestea sunt 
forte amicale, oeea os este ușor de în
țeles, deore-oe interesele speciale ale Aus
tro-Ungariei nu sunt de loo în luptă 
cu interesele speoiale ale Franței.

Franoia se arată pacluică în mod forte 
leal și ne putem bizui pe ea întctd’auna 
pentru o soluțiune paclnică a cestiunilor 
europene.

Cu Englitera, Austro-Ungaria este 
legată prin simpatii tradiționale și există 
tendințe reoiprooe de a-le manifesta în 
raporturile dintre aceste două țări. Minis
trul termină vorbind de espediția din Don
gola și deolară, că cabinetul austro-ungar 
n’a privit acesta cestiuna decât din punc

tul de vedere- financiar al creditorilor; 
pentru acest motiv a dat urmarO- carerei 
Engliterei (Aplause vii).

Prinsul și prințesa României în Moscva, 
Ieri am adus soirea, oât de bine a fost pri
mită în Moscva păreohea moștenitdre ro
mână. Etă oe cetim aoum în „Epoca“ din 
Buourescl: Principele Ferdinand și Prinoi- 
pesa Maria au fost forte călduros sărbăto
riți în> timpul șederii lor la Moscva. La ba
lurile de gală dela curtea rusesoă, împăra
tul deschide întotdăuna serbarea danțând 
poloneza, oare ține looul qqadrilalui de 
ondre. La balul cel mare dat de astă-dată 
la Mosova, în palatul împărătesc, împăra
tul a danțat po-loneza cu cinci prințese și 
principesa Maria a fost oea d’’a doua eu 
care a deschis balul. Asemenea Impărătăsa 
a dansat a doua polonesă ou A. S. R. prin
cipele Ferdinand. Cu tbte că aoum serbă
rile sunt sfirșite și că oei mai mulțl prin
cipi străini au plecat, totuși principele 
Ferdinand și Ptinoipesa Maria nu se vor 
întorce decât peste vre-o cjeoe (jil0> spre a 
pute răspunde la numărosele invitațiunl ce 
au primit. AA. EL. vor petrece oâtă-va 
vreme la Marele duce Sergiu, unchiul îm
păratului, în castelul său din apropierea 
Mosovei.

—o—
„Lucaciu în București^. Sub titlul- 

acesta „Kolozsvâr^ publioă următorea de
peșă din Budapesta: „Dnpă-cum i-se co
munică lui „Keleti Ertesito“ din isvor pe 
deplin acreditat,; soopul petrecerei actuale a 
preotului din Sișeștî, Vasilie Lucaciu, în Bu
curosul, este, ca să- restabilescă din nou ve
chia Ligă, oe stă în serviciul partidei libe
rale. Silințele lui însă s’au zădărnicit total, 
fiind-că față de Luoaoiu a înoetat orl-ce 
încredere și stimă, de oând e lucru sciut, 
că ministrul-președinte Sturdza remunerdzâ 
din belșug ostenelele lui Lucaciu.“

— o—
Cestiunea Metropolitului-Primat. fia

rele oposiț’onale din BucurescI afirmă, că 
în cestiunea Metropolitului-Primat se pre- 
gătesoe o nouă surprindere din partea (gu
vernului. Se vorbesce cu insistență — cji° 
acele foi — oă guvernul e hotărît a con
voca Corpurile legiuitor® pe 4lua de 15 
Iunie pentru a alege un nou Metropolit- 
Primat. Candidatul oficial al guvereului — 
spune „Epooa“ — este metropolitul Iosif 
al Moldovei; pe sub mână însă guvernul, 
în înțelegere cu membri Sinodului, susține 
candidatura episcopului Silvestru de Huși. 
— Aceleași foi aduo soirea, oă guvernul 
pare hotărît a porni uu nou proces con
tra lui Ghenadie, pentru delicte de drept 
comun. — Luni se va țină o mare întru
nire publică în G-alați în cestiunea detro- 
nărei Metropolitului-Primat. La întrunire 
se va duce și d. Fleva cu partisanii săi. 
Grupul-Fleva a mai convocat o întrunire 
și în Iași.

— o—
Monarchnl nostru protector al unei 

fundațiunl jidovesc!. Din incidentul serbă
rilor milenare, Jidanii din Budapesta au 
format o „Fundațiune regnioolară maghiară- 
israelită“, și deja au adunat sume conside
rabile pentru scopurile ei. Comisiunea fun- 
dațiunei se adresase luna trecută cătră mi
nistrul de honvedl ou rugarea, ca să i-s® 
permită de-a faoe din averea fundațiunei 
cinci stipendii pentru Ludoviceu, depunend 
spre scopul acesta un capital de 150.000 
fi. la ofioiul de dare al statului, și minis
trul să mijlocesoă la monarchul, oa stipen
diile acelea să pdrte numele Majestății Sale. 
Pilele trecute oomisiunea fundațiunei a pri
mit răspunsul ministrului de honvezi, în 
oare i-se oomunioă, oă monarohul a luat în 
modul oel mai grațios la ounosoință orearea 
celor cinol stipendii și a permis oa ele să 
porte numele său.

—o—
Escese în Galiția. Din Scalat se de- 

peșeză, că 50 de țărani galițianl, în frunte 
ou agitatorul Bodnar, au nimicit o parte 
din șoseaua, oe duce la Oouo, au bătut ș 
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maltratat pe lucrători și pe păzitorii de 
drum. Gendarmeria urmăresoe pe răsvrătițl.

—o—
De ale armatei. Foia oficială militară 

anunță, oă pentru posturi locale de majori 
sunt designați între alții și următorii căpi
tani: loan Feneșan dala reg. de inf. Nr. 
49, și Pantaleon Giocorac, atașat la statul 
major.

—o —
La vre un advocat român ardelean 

ori bănățean caut loo de oandidat advooa- 
țial. Ofertele de primire a se trimite pe 
adresa: Dr. Gavriil Buzura, candidat de ad
vocat în Galgo.

— o —
Musica orășenescă va concerta mâue 

sâră la orele 7 pe promenadă.

Ospeții, cari vin la Brașov, pot afla 
cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, âr bacșișuri nu se 
dau. In grădină restaurant și musică mai 
în fiă-care di. Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu diua, costând după plac dela 1 fl. pănă 
la 4 fl. la di..

—o—
3 Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 

ocupațiunl sedentare sunt prafurile Seidlitz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor Ia regularea mistuirei. O cutie 1 fl. 
se pote căpăta dilnic prin poște de cătră far
macistul A. Moll lifer antul curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă se se 
ceră preparatul lui Moli provedut cu marcă și 
subscriere.

Programul esamenelor publice dela 
școla română gr -cat. de fete din Blașiu 
cu finea anului școl. c. este următorul: 
Sâmbătă 20 Iunie n. dela orele 3—4 esa
men din teoria musicei; 4—6 limba fran- 
cesă, conversațiunea germană și maghiară ; 
— Dumineoă 21 Iunie: 12 — 1 esamen din 
economia oasnioă și grădinărit; — Luni 
22 Iunie: 8—10 tâte obieotele claselor I 
și II. 10-12 cl. III și IV; 3—6 cl. V și 
VI j _ Marți 23 Iunie înainte de amâdl: 
esamen cu ol. VII din religiunea, limba 
română, germană, maghiară și geografia ; 
după am. ol. VIII: relig’unea, matematic'1, 
fisica, maghiara, istoria. — MercurI 24 
Iunie: 4—6 musioa vocală și instrumen
tală. — Joi 25 Iunie: 8 ore dim. S-ta Li- 
turgiă solemnă. Cântările vor fi esecutate 
de corul elevelor din Internat. „Te Dram", 
cetirea clasificărilor și împărțirea premie- 
lor. Esposiția lucrurilor de mână va fi des
chisă Duminecă în 21 Iunie dela orele 10 — 1 
și afară de aceea în dilele de Luni, Marți 
și Miercuri dela orele 2—3 după prând. 
Blașiă, 5 Iunie 1896, G. Munteanu, di
rector de studii.

0 conferență pastorală în Bucovina.
Cucinr-mare, Iunie 1896.

In sala „Aoademiei ortodoxe“, în 
aripa drâptă a reședinței archiepiscopescl, 
s’a ținut la 15 MaiQ n. o. conferență pas
torală pe anul 1894. După deschiderea ei 
cu rugăciunea: „împărate cereso“ și după 
o cuvântare de bineventare, rostită de ar- 
-ohipresviterul Cernăuțului, ca conducătorul 
ei legitim, a urmat cetirea și verificarea 
protocolului conferenței pastorale pe anul 
1894. La verificarea lui s’a desvoltat, a-șl 
pută dice, o desbatere de tot viforâsă. Era 
adecă vorba mai ales despre două punote 
din protocol : despre negarea postului și 
spriginirea nepotismului.

Președintele întrâbă: Sunt mulță- 
mițl toți cu protocolui cetit? Atunci se 
soâlă părintele Marco din Cuciur-mare și 
începe a vorbi cevașl mai pe larg în pri
vința oelor, ce cuprindea protocolul.

— Vorbesoe în cestiă, <j’ce preșe
dintele.

— In cestiune vorbesc.
— Vorbesoe în cestiune, că de nu îți 

detrag cuvântul: spune, aprobezl ori nu 
.protocotcl ?

— Da; îl aprobez, (fise părintele 
Marco, aședendu-se pe scaun.

Deci se soolă păriutele Petrea Po
pescul și <fi09 '■ Fu n’am voit anul treci.t 
prin cuvântarea mea să neg postul, ci să 
arăt numai prețul lui oel mare ; negarea 
postului prin urmare eogreșală, ce s’a stre
curat de sigur în protocol; tot așa prin 
cuvântul „nepotismu n’am voit să înoulp 
autoritatea biserioescă, ci am voit numai 
atâta să spun, că prin introducerea de esa- 
mene ooncursuale pentru preoți, s’ar pune 
odată pentru tot-dâuna cspăt șoptirilor ge
nerale despre sprijinirea nepotismului.

Părintele Petrea, fără să vrâ și în 
mod indirect, a dat o lecțiă bună nepoți
lor presențl, cari aucfind despre ce-i vorba 
se tupilau suspicioșl și ca bătuți ou leuoa 
pe la spatele celorlalți preoți. Destul o 
bâtă la un car de die. Părintele Petrea 
lovia însă nu cu bâta, oi cu ciomagul. In 
sfîrșit protocolul, astfel rectificat ou privire 
ia cele două puncte interesante, a fost de 
toți primit.

După verificarea protocolului, a cetit 
părintele VorobchievicI tema sa, la a cărei 
compunere și cetire a fost obligat din par
tea protopresviteriei. D-sa a fost poet, și 
gata! A <fis> ('â cel ce are carte, are și 
parte, pentru aceea să se caute, ca tinere
tul, să se lumineze pe oât se pdte de mult 
prin scdlă. Ore cum e pe la noi prin Ou- 
oiur? A-șl vre să soiu, că prin Mologhia 
am audit, că merge minunat de bine —- 
îndărăpt!

A mai urmat după aceea cetirea,altor 
două teme, după a căror sfîrșit și după dis
cutarea unor punote din program s’a tre
cut la propuneri eventuale. S’a vorbit des
pre concubinate și chipul estirpirei lor, 
despre procesele cele multe dintre popo
ranii noștri și despre mijlocele, prin cari 
s’ar pută micșora ciuma acesta, ce bântuie 
și sărăcesce poporul. S’a pus întrebarea : 
Ore să se mai umble de Crăciun eu icdna, 
ori nu, căci prin unele sate parochienii 
sunt contra umblărei. Conferința a răspuns, 
că să se umble, căci umblarea cu icdna și 
cu crucea și cu aghiesmă de Crăciun și de 
Bobotâză e datină veche, sânțită prin prac- 
tisarea ei seculară; datinele primite dela 
moș-strămoșl, canisca odore scumpe, să nu 
se trâcă nici-când cu vederea.

Preoții au avut, după oum soie ori și 
care, paușalii pentru cancelăriile lor paro- 
chiale, și anume prin un restimp de Jece 
ani. După espirarea de decs ani, ei le-au 
pierdut. Ei mai departe nu primesc, ca și 
învățătorii, bani de călătoria, ca să potă 
lua parte la conferințele pastorale. Deci s’a 
ales din partea conferenței un comitet con
statator din trei membri, care să se intere
seze de aoâstă afacere, ca astfel cu ajuto
rul consistorului să se acordeze preoțimei 
din partea guvernului c. r., în fiă-care an 
regulat atât paușalele perdute, cât și bani 
de călătoria se înțelege, că din fondul re- 
ligionar gr. or. și românesc.

In decursul conferenței n’au lipsit și 
de aceia, cari se făliau, că ar fi grozav de 
tare activi în viia Domnului. Așa bună-oră 
părintele Gramatoviol din Văslăuț rfice, 
gesticulând din mâni și din pioidre, oă d-sa 
a lucrat așa de mult, încât era să răstorne 
munții Bucovinei, — a făcut tot lucruri 
bune. 8e pdte să fiă, dâră după cât soiu 
eu, d-sa a fost prin mai mulți ani coope
rator în Cernăuți. Dâcă d-sa e așa de vi- 
tâz, de ce n’a înființat d-sa un cabinet de 
cetire în Caliceanca, mai ales după ce a 
vă4ut, oă conducătorul soolei de-acolo nu șl 
prea dă silință în privința acesta ? Colaci 
dela parochienii săi a sciut Sânția sa să 
mănânce, dâr ca să se intereseze de binele 
lor național, nici vorbă! Laudă-te părinte 
singur, dâcă nu te laudă alții.

Să mai lăudau doi preoței de pe malul 
Prutului amarnio de tare și de îndrăsneț. 
Cel mai bătrân face elogiurl celui mai tî- 
năr și, vioeversa, cel mai tînăr celui mai 
bătrân. Din elogiurile rostite de cel mai 
bătrân reiesă, că cel mai tînăr ere așa o 
influință mare asupra judecătorilor dela 
tribunalul c. r. din Sadagura, încât miile 
de procese, ce le pbrtă țăranii pe acolo, 
s’ar strecura ca fulgerul de repede și s’ar 

fini cât a-i da din ochi! Ce mai neadevăr 
bătător la ochi! Ce mai fățăriă! Prin a- 
câsta șl-a dat cel mai bătrân vot de blamă 
și a mărturisit sinoer, că prudința pasto
rală, ce o posede cel mai tînăr, lui îi lip- 
sesoe. Vedeți, cum s’a prins! Mai trebue la 
tote aoestea comentar! ?... Eu cred, că nu. 
S’a întâlnit popa Colăoul cu popuța Cojo- 
cel și au uitat, că i-a luat gura pe din- 
nainte.

Părintele Marco, oțărîtdemai ’nainte, 
se s&olă și dice: „Candela“, foiă literară- 
bisericâsoă, uu-i vorbă, ea-i bună dâră 
preoții n’au bani, cu oe s’o plătâscă și că 
nu-i cu cale, ca eonsistorul să oprâscă 
preoțimei plata pentru densa prin guvern. 
0 astfel de procedură atacă preoțimea ; 
Afară de aceea — mai dice Sânția Sa — 
preoții s’au adunat, ca să-șl esprime ideile 
și dorințele, âr nu ca să li-se intercfică ex
primarea lor prin graih viu, căci dâră 
preoții nu-s nisce automațl.

In fine mulțămind președintele tutu
ror celor presențl, pentru atenția, ce au 
observat’o față cu conferență și desbaterile 
ei și dorind, oa toți să se întâlnâscă ârășl 
sănătoși la proxima ședință, — după un 
an, — a deolarat ședința de închisă. — 
Da, gândiau o sâmă, să ne întâlnim sănă
toși ârășl la un loc, dâră să nu ni-se oprâscă 
vorbirea liberă, fiind siliți să stăm ca nisoe 
automațl și muți, oa nisce mumii egiptene, 
oi să ni-se permită, ca să dăm ours liber 
ideilor nâstre, pentru-că trăim în secuiul 
deșteptării și al luminării și suntem 6menii 
progresului, âr nu ai sclăvsmului, după 
oum elicea părintele Marco, —

Ospetărescu.

Mortalitatea în orașul Brașov.
D-l Dr. Iosif Fabritius fisicul ora

șului Brașov, a avut amabilitatea 
a-ne pune la disposiția următorul 
tractat statistic asupra stărilor sani
tare din orașul nostru:

Statistioa, care în timpul mai nou s’a 
desvoltat și perfecționat în mod atât de 
considerabil, este un arătător fidel al diferi
telor aotivitățl și manifestări vitale ale 
omenimei. Un ram însămnat al statisticei 
se ocupă cu mortalitatea într’o localitate 
sâu țâră, făcând astfel să se cunosoă olar 
efectele unei influiuțe favorabile sâu nefa
vorabile asupra stărilor sanitare, durata 
vieții poporațiunei, și chiar și gradul de 
cultură al unei țări,

0 cifră favorabilă, în ceea-ce pri- 
vesce mortalitatea într’o localitate, oferă 
dovada, că în acea looalitate s’a făcut tot 
posibilul pentru promovarea stărilor sani
tare, pentru apărarea celui mai prețios bun 
dintr’un stat: pentru apărarea vieții ome- 
nescl.

Intre astfel de raporturi favorabile se 
află orașul Brașov. In urma posiției deo
sebit favorisate de natură, a întocmirilor 
oe s’au făout în doue decenii din urmă, și 
mai ales a construirei apaductului, morta
litatea a scădut forte tare în Brașov. In 
conspectul de mortalitate pentru a. 1895, 
publicat de oficiul central statistic interna
țional din Budapesta, sub conducerea sta- 
tistioianului Dr. Iosif Korosi, Brașovul 
ocupă cel d’intâiii loc între 44 orașe ale 
Ungariei, Austriei și ale teritorului sudos- 
tio din Europa.

Mortalitatea, calculată tot pe câte 
1000 de locuitori, în anul trecut a fost în 
Brașov de 21.8. Celelalte orașe mai ounos- 
cute arătă următorele oifre: Baja 23.2, 
Budapesta 26.0, Dobrițin 30.5, Pojun 31.3, 
Arad 29.5, Timișora 26.1, Oradea mare 
29.0 și Clușiu 27.5; Viena 23.0, Praga 
25.8, Triest 30.1, Graz 28.5, Brilon 26.6, 
Linz 31.2, Innsbruck- 25.8, Serajevo 30.6, 
Bâkâs-Csaba 33.4, Petersburg 32.5, Bucu- 
rescl 26.0, și Iași 26.3.

Privitor la oele mai periculdse două 
bole de astădl, oarl îșl caută victimele 
atât între tineri, cât și între bătrâni, 
adecă: tuberculosa și tifusul, conspectul 
arată, că pe 10.000 locuitori din Brașov 
se vin 25,29 morțl de tuberculosă. Dintre 
site orașe se vin pe Șopron 10.46, Mișoolț 
25.11, Cinci biserici 62.31, Budapesta 

45.40, Clușiu 34,8 Viena 46.06, Petersburg 
45.27, Buouresel 39.87, și Iași 32.86. itr 
dintre cei morțl de tifus se vin în Brașov 
pe 10.000 de loouitorl 1.52, în Ciaba 0.28, 
Clușiu 5.76, Budapesta 2.07, Viena 0.62, 
Petersburg 10.79, Bucuresol 1.51, și Iași 
4.94.

E demn de amintit și mortalitatea 
copiilor în primii ani, oare, oum se scie, 
în Ungaria urcă lu o cifră considerabilă. 
Conform oonspectului, pe 100 de morțl se 
vin în Brașov 23,27 copii în etatea cea 
mai fragedă. In privința acâsta Brașovul 
ooupă cel d’întâifi loc între tâte orașele 
Ungariei. In celelalte orașe cifra mortali
tății copiilor e următorea: în Mișcolț 44.13, 
Budapesta 27.10, Clușiu 28 99, Viena 
30.87, Petersburg 30 03, Buouresel 28,40, 
și Iași 28.78.

SOIRI ULTIME.
Bucuresci, 10 Iunie. Svonul, că 

guvernul ar ave de gând se convoce 
corpurile legiuitore pentru alegerea 
unui nou Metropolit-Primat, se des- 
minte de organele oficiose. De ase
menea se desminte și soirea, că gu
vernul ar voi se dea în judecată pe 
generalul Lahovari.

Duminecă se va arangea un 
mare peregrinagiu la mănăstirea 
Căldărușani, luând parte un mare 
numer de cetățeni din capitală, Cra
iova și Ploeștl.

NECROLOG. Iu 4. o. a răposat în 
Serajevo, George Popovici, major ces. reg. 
în regim, de inf. Nr. 64, proprietar al oru- 
cei militare pentru merite, al medaliei de 
resbel și al medaliei de serviciu cl. III 
pentru oficerl. Fiă-i memoria binecuvân
tată !

AVERSE.
împărțirea Africei. Francezul Paul 

Barrâ preseută următorele date asupra te
ritoriului ocupat pănă acum de puterile eu
ropene în Africa: Anglia a ooupat 5,100.000 
ohilometri pătrațl ou 38 miliâne locuitori; 
Francia 9,600.000 chilm. pătr. cu 35 mi- 
lione locuitori (aici e caloulat și teritoriul 
ocupat din Sahara); Belgia, sâu mai bine 
dis regele belgian ca protector 2,600.000 
chm. cu 20 milione loouitori (Congo); Ger
mania 2,800.000 chim, cu 8.650,000 locui
tori ; Portugalia 2.250,000 chim, cu 7,715.000 
loouitorl; Egipetul 1 milion chm. cu 7 mi
liâne loou'torl; Italia 1,350.00 chm. ou 6 
miliâne 300,000 locuitori; Turcia (în Tri
polis și împrejurime) 1 milion ohm. cu 1 
milion locuitori. Spania 500.000 ohlm. cu 
450.000 loouitorl A mai rămas teritoriu in
dependent 1,314 000 chim. pătr. ou 8 mi
lione 250,000 locuitori, âr teritoriu neîm
părțit 2,478.000 chm. pătr. cu 12 milione 
loouitorl. După aceste dat?, cari însă sunt 
numai aproximative, teritoriul întreg al 
Africei este de 30 miliâue chm. pătr. cu 
145 miliâne locuitori.

EL 54 e s® a iu r
Escursiuni pe munții Țfirei-Bftrsei și 

ai Făgărașnlui. Cu titlul acesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu“ din Brașov 
o carte iârte prețiâsă, sorisă de d-l loan 
Tur cu} protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In acâstă carte, scrisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde desorierea 
amănunțită a munților, cu tâte potecile și 
platourile lor, ou animalele și plantațiunile 
ior; apoi viâța ciobanilor și păstorilor din 
munți ou multe legende și istorisiri plă
cute ; desorierl întregite cu schițe istorice 
despre castelele și Țâra Făgărașului etc. etc. 
Pentru istorici, pentru turiști, pentru cei ce 
vor să cunâsoă, ori chiar să faoă esoursiunl 
la munți, cu un cuvânt, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acâstă carte, de felul căreia pănă aoum nu 
avem scrisă alta în limba românâscă, oferă 
o lectură de tot plăcută și folositâre tot
odată. Un esemplar, constătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fl. (-ț- o or. 
porto). De vânejare și la tipografia „A. 
Mureșianu“ în Brașov.

Proprietar: Aure! fââupeșiarau.
Redactor responsabil SregoHu sfătos».
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CtsrsuS Sa bursa din Viena.
Din 10 Iunie 1896.

Beata ung. de aur 4% .... 122.70
Bsnta de cordne ung. 4% • • • 98.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 123.90
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2% 101.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.70 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 96.75
Bonuri rurale croate-slavone. . . 96.75
Imprum. ung. cu premii .... 150.50
Loaurl pentru reg. Tisei și Segedin. 130.—
Benta de hârtie austr..........101.30
Benta de argint austr.......... 101.30
Benta de aur austr............... 122.65
Losurl din 860   144.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 956.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 382.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 351.75
Napoleoudorî........................................ 9.531/,
Mfcrol imperiale germane . . . 58.80
London vista....................................120.10
Paris vista.................................. 47.67 y,
Bente de corone austr. 4%. . . 101.35
Note italiene.................................. 44.60

Cbspsiu! gateîes

Din 11 Iunie 1896.
Bancnote rom. Camp. 9.49 Vend. 9.51
Argint român. Oump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orl Gump- 9.52 Vend. 9.54
Galbeni Gump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Gump. 126.50 Vend. — 
.Mărci germane Curnp. 58.50 Vend, — 
Lire turcesc! Cump. 10.70 Vend. —.— 
Scris, tone. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Brasso vârmegye kozig. erdeszeti bizottsăgâtol.

Sz. 91—1896 
E. r. d. b.

Pă’lyâot.'
Brassb vârmegye veresmarti br- 

jârâsban Foldvâr szekhelylyel egy- 
hâramszâz (300) forintnyi oaszillet- 
menyekkel eg tizenhat (16) ur kb. 
meter kedvezmenyes arii fa jâran- 
dosâggal javadalmazatt erdbbri All As 
tbltendo be 1896 evi oktbber h.6 1.

A aajât keziileg irt es Brasso- 
vârmegye alispâojâhoz mint az er
deszeti bizottsâg elnokehez 1896 evi 
julius hb 31-ig benyujtandb ft lya- 

I modvânybau igazalandb kellbkek: 
magyar honossâg, fedhetleo erkolcs, 
24 ev eletkor, az erdbbri szakvizsga 
letetele, es a magy -r- lehetoleg a 
nemet nyelvoek is szoban es irâs- 
ban valo birâsa.

Az irodai teendbkben jârtas es 
jo irâssal bird pâlyăzb elonybeu ft g 
reszesittetni.

Brassb vârmegye kbzig: erde- 
szeti bizottsâga.

Brassbban, 1896 evi majus ho 22. 

996,1—1. Or. «Pekel.
elnok.

ale lui
Veritabile bswumuî, «Secă Sîăcare eutiâ este pa-ovCduSă cm marea <le 

apărare a Iwi A. 31® IS și cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale jud.ecătordscă.
-i Frenzbrahntwein și a lui WMjL

Sîlimsi deci ^ecar? est0 provedută cu marca de scutire și cu

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

’A

Mpa de gwra-SalicyB a Im
(Pe basa de natron Acid-salicilic'd

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă, pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză i-cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provejlute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

'S.’R-îsniîtei-ea |»riEi«*lgiul>i prin
Farmacistul! A. W1A, 

c. și r. fnrnisor al curții imperiale Viena, Tncliiaatjen 9 
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se c&ră anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui J. MOLL.

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

Geisberger. 0—52
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(taerțim și. reclame)

Stsn4u a se asSressa safoscHsei 
sacămmîsts’aSmna. Bn castsS pas- 
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fcfeicăa’ăâ tanssi ejwbcîif mssâ
«5e odată se face scădemem^,, 
eai"e cresce cis cât
se face mai de muSte-ou'a.

Adminifctr. „Gazeta Trans-,,

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r, u. valabil din I MaiO
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Viena . . .
B n d ă pesta 
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
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Ciucia .
B.-Hui edin 
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Oopșa-mioă
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalău . 
Homorod .
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Apața . . 
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Brașov .

Timiș .
Predea
Buouresoi
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


