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Abonamente pentru Anstro-Ungana: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentin România sl străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe șâae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci. 

Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Aiwtamentnl pentru Brașov 

adminiatrațiunoii, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 '.J etaglu 
I.j pe un an 10 fi., pe șdse 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 ar. 
Cu dusul In casă: Po un an 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Un esempiar o cr. v. a. 
adu lo bani. Atât abonam n-n - 
tele cât și insorțiunile sunt 

a se plăti înainte.
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Guvernul și partidele maghiare.
Acuma, la începutul stagiu- 

nei de tomna, după ce ieri s’a des
chis și dieta ungurescă, este de si
gur la loc întrebarea, ce mai are de 
gând a face cabinetul Banffy și care 
este situațiunea lui în fața celor ce 
se petrec?

Anul mileniului s’a început cu 
o încercare de a apropia una de 
alta partidele maghiare. încercarea 
n’a isbutit și acum pare că cu cât 
ne apropiăm mai mult de sfîrșitul 
anului, cu atât mai tare se accen- 
tueză ne’nțelegerile și desbinarea în
tre partidele maghiare.

Tran.tările pentru înoirea pactu
lui cu Austria, în legătură cu irita- 
ția produsă prin pregătirile pentru 
alegerile viitore, au contribuit mult, 
de-a face se se producă amintitele 
resultate.

Der ce atitudine ia cabinetul 
Banffy ?

Pănă acuma baronul Banffy cu 
colegii săi s’a tot plimbat dela Pesta 
pănă la Viena și înderet, der în ce 
privesce pactul, se vede, că n’a fă
cut încă nici o trebă, căci altfel nu 
s’ar fi lansat tocmai acuma, în aju
nul redeschiderei dietei, cestiunea, 
de-a se face pănă una alta un pact 
provisoriu. Și totuși în cele din urmă 
vor trebui se-și ajute dualiștii cu 
asemeni paliative. Ori cât s’ar în
cerca oficioșii oportuniști de-a în- 
frumseța starea lucrurilor în ce pri
vesce pactul, este și rămâne fapt, 
că reînoirea lui va da de cele mai mari 
greutăți în ambele parlamente ale 
monarchiei.

Der astăcji nu voim se vorbim 
despre șansele reînoirei pactului, ci, 
cum am atins deja, despre situațiunea, 
în care se găsesce cabinetul față cu 
așa (Țișii factori parlamentari ungu- 
rescl.

Era dorința în cercurile guver
namentale, de-a face posibilă o în
tărire a partidei guvernului, atât de 
slăbită în anii din urmă. Se gândiau 
cei din majoritate, că ar fi bine să 
pbtă căștiga măcar o parte dintre 

aderenții lui Apponyi și câți-va din 
fracțiunea lui Szapary; ca să înciri- 
peze un fel de fusiune completă cu 
Apponyiștii nu s’au gândit nicî-o- 
dată serios, fiind-că acesta ar fi în- 
sămnat a da frânele conducerei ma
jorității în mâna contelui Appoyni.

Chiar în cașul înse, când cei 
din tabăra lui Banffy ar fi voit o 
fusiune cu Apponyi, acesta nu o 
primea. Numai de curând contele 
Apponyi s’a pronunțat într’un dis
curs al seu, că el nici că se gân- 
desce a părăsi lupta oposițională în 
contra guvernului. Ba mai mult, 
guvernamentalii au descoperit, că 
Apponyi în ascuns ar fi chiar pen
tru revisiunea legilor politice-biseri- 
cescl; er cât pentru pact, Apponyi 
vre, ca acesta se se resolveze presen- 
tându-se dietei simultan tâte pro
iectele de lege privitor la el și, se 
’nțelege, stă morțiș pe lângă princi
piul, ca cuota Ungariei la oheltue- 
Iile comune se nu se urce nici mă
car cu un ban.

Dela Apponyiștî nu pâte aș
tepta decî cabinetul Banffy nici un 
sprijin. Și nu mai bine stau acțiile 
lui în ceea ce privesce raporturile 
cu cele două fracțiuni ale partidei 
„independenților": a lui Ugron și a 
lui Francisc Kossuth. Un lucru este 
sigur din partea acestora, că adecă 
vor lupta cu esacerbare în contra 
ori-cărui pact cu Austria și așa- 
dâră calele frumâse ale amorului 
fugitiv cu matadorii „liberali" ai par
tidei „independenților" se vor sfîrși.

Cât pentru fracțiunea contelui 
Szapary, acâsta s’a mai micșorat, 
piercjend mai mulțl din aderenții săi. 
Cu tâte astea, ea stă încă pe teren 
și va mai face multe dificultăți gu
vernului.

Cea mai interesantă aparițiune 
este însă, că partida, care este re- 
presentată numai printr’un singur 
membru în dietă, „partida poporală" 
catolică, face încă cea mai mare 
grijă guvernului, căci cresce și se 
lățesce printre Unguri ca un polip. 
Cu acestă partidă va ave Banffy de 
furcă la viitârele alegeri.

Eată așa se presentă pentru mo
ment raporturile dintre guvern și 
partidele maghiare.

„Autour du Millenaire hongrois". In 
decursul lunei lui August a. o. a apărut în 
Paris sub titlul de mai sus o broșură scri
să de d-1 Ioan T. Ghica licențiat în drept 
și membru al societății de anthropologiă. 
Acesta broșură conține date forte intere
sante privitâre la luptele Românilor cu 
Ungurii și, precum indică titlul ei, are de 
scop de-a lumina opiniunea publică fran- 
cesă asupra adevăratelor tendințe dușmă- 
nose Românilor și celorlalte naționalități, 
ce se ascund sub masca sărbărilor mile
niului, cari nu sunt decât o apotedsă a 
maghiarismului. D-1 Ioan T. Ghica și-a ales 
ca motto cuvintele marelui istoric Mi
chelet: „On ne tue pas une nation". (O 
națiune nu pote fi omorîtă) și după-ce des
fășură fasele situatiunei, ce se presintă în 
fața mileniului d-sa (fi09: „Maghiarii pot 
forte bine să-și serbeze mileniul lor, însă 
viitorul ne va spune, dăoă opresiunea va 
isbuti a suprima dreptul ginților. Mai 
curând, său1 mai târcjiu justiția irebue se 
triumfeze“. D-Sa încheie interesantele es- 
puneri, reproducând textual partea finală a 
protestațiunei naționalității române, sârbe 
și slovace contra serbărilor milenare, fâeută 
la marea reuniune publică din Paris.

Felicităm pe autor pentru bine alesa 
și succesa apărare, ce o face causei române.

Budgetul ungar pe 1897. Eri s’a des
chis în Budapesta periodul parlamentar de 
tomnă. După-ce președintele camerei saluta 
pe deputațl și predete camerei hârtiile so
site în decursul vaoanței, ministrul de fi
nance Lukacs așternu budgetul pentru anul 
1897, proieotat în următorul mod: Chel- 
tuell ordinare 441.274.181 fi., cheltuell tran- 
sitorii 8.013.952 fi., investițiunl estraordi- 
nare pentru afaceri comune 6.897.886. Deol 
în total cheltuelile se urcă la suma de 
475.238.680 fl. adeoă ou 2.195.497 fi. mai 
mult deoât în anul trecut. Apoi venite or
dinare 465.191.881 fl. venite transitorii 
10.139.424 fl. Deci suma totală a veni
telor se uroă la 475.325.305 fl. adecă cu 
2.261.907 fl. mai mult decât în anul tre
cut. Astfel escendentul represintă suma de 

87,635 fl., adecă cu 66.410 fl. mai mult 
ca anul trecut. Bilanțul este următorul : 
Cheltuell ordinare 441.275.181 fl., venite 
ordinare 465.191.881 fl. deci un escedent 
de 23.916.000 fl.

CRONICA POLITICA.
— 23 August.

Piarul „Alliotmăny'1 anunță, că privi
tor la nonele alegeri fișpanii din Ungaria 
au primit deja ordine să se pregătâsoă 
pentru alegerile din Octomvre, deoreoe ca
mera deputaților va fi disolvatd înoă în de
cursul lunei Septemvre.

*
Ambasadorul sârbesc din Viena George 

Simici a primit ordin dela guvernul său, 
oa să visiteze în mod oficios esposiția din 
Budapesta. Alaltăerl Simici și visitâ espo
siția milenară, unde fu primit în mod ofi- 
oial de cătră ministrul ung. de oomeroiu, 
Daniel și de direcțiunea esposiției. Și da 
o parte și de alta se acoentuâ aplanarea 
divergențelor dintre Ungaria și Serbia. Cum 
se vede Serbii au început a da în retra
gere, ceea ce e o aparință fdrte tristă, 
după-ce la timpul său ministrul-președinte 
sârbesc Nikolaevicl pășise atât de energic 
contra mileniului maghiar.

*
In consiliul de miniștri români, ce s’a 

ținut alaltă-erl la ministerul de interne din 
BuourescI între orele 2—6 după amiazl, s’a 
discutat fârte mult atitudinea pe care tre- 
bue să o aibă Româuia față ou turburările 
și măcelurile din Constantinopol. D. Tran
dafir Djuvara, ministru plenipotențiar, care 
lipsea în concediu, a fost chiămat în acest 
scop pentru a i-se da instrucțiunile neoe- 
sare în acâstă privință și pentru a i-se 
pune în vedere de a-șl relua imediat postul.

*
Privitor la călătoria Țarului se depe- 

șeză din Kiew, că păreohea imperială ru- 
sescă, însoțită de preoțime și de curtea 
militară și civilă a asistat alaltăerl la sfin
țirea nouei oatedrale din Kiew. După amecjl 
Țarul a asistat la manevra trupelor, cari 
s’au produs ou treoerea Dniprului cu aju
torul de pontâne. Sera orașul a fost ilu
minat.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.14

Principele Montenegrului și suita sa.
Cu ocasiunea visitei, ce a făcut-o 

prințul Nicolae regelui din Serbia, a stârnit 
mare sensațiă cu deosebire suita sa.

Bogatul și pitoresoul costum național 
cu armele împodobite, e purtat nu numai 
de prinoipele, ci și de toți miniștrii și de 
întrâga suită și dă fiilor Munților negri o 
înfățișare răsboinică. Din numărosa sa suită 
s’au remarcat două persdne : Ministrul de 
resbel Planenaty, care tot-dâuna mergea de-a 
drepta prințului, și Hamsi-Beg, un oficer 
ou fes și în uniformă turoâscă, singurul, 
care nu purta costumul național. Amândoi 
de statură impunătore, cu ochi pătruncjâ- 
torl, cari par tot-dâuna îngrijațl de bună
starea stăpânului lor și cari supraveghâză 
cu agerime ori ce se întâmplă în jurul 
principelui. Bătrânul ministru de resbel are 
75 de ani și a fost acum vre-o 25 de ani 
preot într’o localitate aprope de capitala 

țării ; el și astăzi pârtă connumele de 
Popilia, — un diminutiv dela Popă. In 
răsboiele și răsodlele în oontra Turcilor 
preoții au trebuit și ohiar și acum trebue 
se ia armele în mână. Ou astfel de oca- 
siunl se distinse Planenaty de repețite-orl, 
dovedind mare ouragiu și oiroumspeoțiune.

Principele, făcut atent asupra preotu
lui, îl îndupleoâ să părăsesoă cariera eole- 
siastioă și oâte-va luni mai târcjiu deveni 
ministru de răsboiă.

Nu mai puțin interesantă este cariera 
lui Hamsi-Beg. Un diplomat, ambasador al 
unei mari puteri a întrebat pe principele 
în palatul din Belgrad, oum se întâmplă, 
oă el principele, are un adjutant turc? 
Prinoipele istorisi ou mare plăoere urmă- 
torea istorioră :

„Hamsi-Beg este nn Muntenegrean de 
oredință musulmană, un arnăut. Cu ocasiu
nea unui călătorii, ce o făcui la Scutari, 
îmi bătu la ochi inteligența sa și-l luai în 
suita mea. Mai mulțl ani de dH® 89 părea, 
oă-ml este credincios și mă obiclnuii să fao 

esoursiunl numai cu el prin împrejurările 
orașului Cet.inje. Eu însu-ml mânam caii 
și Hamsi-beg sta pe jețul dinapoi. Cu oca
siunea unei asemenea esoursiunl ne sur
prinse o furtună înfricoșată. Nu soiu a fost 
impresiunea tunetelor și a fulgerelor înfri
coșate, sâu o presimțise cea, oare mă cu
prinse de-odată, căci oprii bruso oaii. Re
pede mă întorsei cătră Hamsi-beg și-l în
trebai :

— „Hamsi-Beg, la oe te-ai gândit 
acum ?“

Hamsi-Beg deveni palid ca un cada
vru, dâr nu răspunse nimio. Pusei mâna 
pe revolver și repeții întrebarea.

Hamsi-Beg răspunse : „Principe, dâcă 
’m-I promițl pe cuvântul de ondre, că nu-mi 
vei f’aoe nimio, îți voiîl spune ou since
ritate".

Ii împlinii dorința.
— „Am voit tocmai să te omor", es- 

clamâ Hamsi-beg ou vocea tremurândă de 
agitare. „Ai făcut atâta rău conaționalilor 
mei așa încât oredeam, oă înaintea lui | 

Dumnezeu, nu comit nici un păcat, dâcă 
te voifi asasina aourn"...

„Am stat" — povestea prinoipele — 
„un moment încremenit, sciind, că arnău- 
tul îmi mărturisise adevărul, oăel arnău- 
tul nu ascunde nimio și nici nu minte. 
Atunci luai ârăși revolverul, în vreme ce 
ochii lui Hamsi-Beg se fixară cu pătrun
dere în al mei și gândeam, că bre mai 
înainte de-a mă uoide el, n’ar fi mai bine 
ore să-i sbor eu creerii ? Cu liniștea unui 
erou așteptă el sârtea sa.

Der nu puteam să-mi calc cuvântul. 
Soosei revolverul din too, împușoai în aer 
cele 6 foourl și apoi îl arunoai departe. 
Prvii înoă-odată spre Hamsi-Beg, ai cărui 
ochi străluceau de-o adâncă recunoscință și 
ne întorserăm apoi înapoi liniștiți acasă.

De atunci au trecut cinol-spre-cjece 
ani. Hamsi-Beg e un giuvaer de fidelitate 
și devotament și nicl-odată nu void re
greta, că l’am făcut adjutantul meu.
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Români la Constantinopol.
Etă ce i-se mai raportâză din Cons

tantinopol nEpoceiu de cătră trimisul său 
spicial, oare desorisese în mod atât de viu 
turburările din oapitala Turoiei, din oare des
criere reproduserăm și noi o parte în nu
mărul nostru de ieri:

V’am desoris erl sosirea „Cobrei11 cu 
228 de turiști români, printre cari multe 
dâmne, în momentul când Galata era în 
plină revoluțiune.

Serviciul nostru de navigațiune a 
luat tdte măsurile neoesare ca turiștii ro
mâni să fiă la adăpost de orl-ce întâmplare 
neplăoută.

Grație d-lui Nanu, însăroinatul de afa
ceri al legațiunei române, și în special d-lui 
maior Coandă, subdirectorul serviciului de 
navigație, toți escursioniștii au putut să se 
soobore în liniște la țărm sub protecția 
trupelor turoescl și au descins unii la The- 
rapia, er alții la Pera.

Serviciul nostru de navigațiune, oreat 
sub guvernul conservator de d-1 Gr. N. 
Mana și menit de a da o mare întindere 
relațiunilor nostre comerciale, ne-a dat ou 
acâstă ocasiune dovada, că chiar în vreme 
de turburărl, lumea pote avea încredere în- 
tr’însul. Purtarea serviciului de navigație 
a produs o impresie forte favorabilă asu
pra autorităților turoescl și asupra străini
lor englesl, franoesl și germani din lumea 
oomercială înaltă.

Curagiul Românilor a fost admirat de 
toți. Românii debarcați la Therapia au pu
tut să ia parte la tote escursiunile proiec- 
tate, grație d-lui maior Coandă, care ne-a 
pus la disposiție vaporașul „Viitorul*1. Mai 
ou sâmă erl, Dumineoă, „Viitorul11 ne-a 
servit să ne înapoiăm fără nici un incident 
la Therapia din Constantinopole, unde spre 
marea nâstră spaimă au isbuonit nouă tur
burărl și măceluri.

Lesne se înțelege, că fără concursul 
servioiului nostru de navigație, panica ar 
fi ouprins pe toți esoursioniștii, și pote 
mulțl, forte mulțl din noi am fi oăcjut pradă 
bandelor. D-1 Seimeri, agentul de aici al 
servioiului nostru de navigație, a fost me
reu la disposiția nostră, oorotindu-ne și in
tervenind în momente de pericol în favo- 
rea nâstră.

Vineri la amiacjl, la orele 11, era pom- 
pâsa serbare a Selamlicului, la care de obi- 
oeiti asistă și Sultanul. Românii au dorit 
mult să vatjă atât serbarea cât și pe Sul
tan. M..Sa, informat de dorința Români
lor, a dat ordin ca să li-se reserve un loo 
bun pentru a putea vede tote amănuntele 
serbării.

Selamlicul s’a făout la moscheea Ha- 
midiâ. Sultanul s’a dus în trăsură deschisă, 
având în fața ea pe Gâzi Osman pașa, 
mare mareșal al Curței, eroul și celebrul 
apărător al Plevnei în 1877.

Gâzi Osman pașa a atras atențiunea 
Sultanului asupra grupului de Români, oare 
era lângă biserică, și 71/. Sa i-a salutat cu 
căldură, dând de câts-va ori din cap.

După sfîrșirea rugăciunilor, Sultanul 
a întrat direct în palatul său din Yldiz. 
Escursioniștii au cerut permisiunea de a 
vedea palatul, ceea oe li-s’a acordat. Când 
au întrat în marea și eleganta sală a pala
tului Yldiz, turiștii români an avut feri- 
oirea de a ti primiți de eroul dela Plevna, 
Gâzi Osman pașa, care i-a felioitat în mod 
fdrte călduros în numele Sultanului.

A. doua <ji esoursioniștii români au 
fost vestiți prin un curier al Palatului, că 
grație intervenției lui Gâzi Osman pașa, 
li-se permite a visița tesaurul turoeso, pre
cum și somptuosul palat al Sultanului din 
Dolma. Baooea. Esoursioniștii români au 
primit ou buourie acâstă grație a Sultanu
lui și au fost însoțiți pretutindeni de un 
ofițer și 5 soldați de garda imperială.

Dumineoă esoursioniștii au plecat, sub 
ocrotirea autorităților turoesol, la insula
Prinoipilor.

Congresul catolicilor în Salzburg.
Marți în 1 o. s’a deschis oongresul 

oatolicilor din Austria, ținut în orașul Salz
burg. După-oe președintele prinț Qlary 
rimise, în numele congresului, o telegramă 

omagială monarohului, și după-ce se ce
tiră mai multe telegrame de felicitare, 
dintre cari telegramele lui Lueger și a lui 
StroKbach, primarul Vienei, fură primite ou 
aplause frenetice, vorbi cardinalul conte 
Schonborn, esprimând simpatiile catolcilor 
din Boemia, apoi oanonioul Kaltner despre 
posiția Papei. Apoi congresul luă o reso- 
luțiune, în care se dete espresiune. con- 
vingerei, oă numai prin restituirea liber
tății depline și a independenței Soaunului 
apostolio se va putâ susține pacea între 
popore și se vor netecji divergențele de 
interese dintre singuraticele clase sooiale.

Tot-odată se hotărî, ca să se trimită 
telegrame conților Ferdinand Zichy și Mau- 
rițiu Eszterliazy, prin cari să se salute con
ducătorii partidului poporal din Ungaria 
și să li-se dorâscă darul divin pentru lup
tele grele, ce au de-a purta.

In fine ținu baronul Dipauli o vor
bire mai lungă, aooentuând unifioarea oa- 
tolioilor din Austria.

Alaltăerl oongresul oatolic și-a ținut 
a 2-a ședință. Principele Clary oeti un 
rescript al oardinalului Sckonborn, scris în 
numele episcopatului austriac, în care se 
vorbesce despre unificarea tuturor catolici
lor, promovarea interesalui religios pe 
tote terenele; apoi se recomandă cu insis
tență reintroducerea șcdlei confesionale, com
baterea tuturor tendințelor îndreptate con
tra autorității cortinei, apărarea autonomiei 
provincielor, egala îndreptățire a tuturor po- 
porelor Austriei, promovarea agriculturei și 
a comerciului etc.

Luâ apoi cuvântul ministrul austriac 
de agricultură contele Falkenhayn și vorbi 
despre însemnătatea clericalismului; apoi 
vorbi preotul Deckert în mod fârte aspru 
despre franomazoneriă, El <}ise, că ura 
oontra creștinismului stă în strînsă legă
tură cu franomazoneriă, oare a provocat 
tote revoluțiile începând dela oea franoesă 
și pănă la revoluția din 1848, și oare are 
intime legături ou jidovismul. „Cum stau 
lucrurile în Ungaria ?“ esclamâ vorbitorul. 
„McoZo Jidanii au inscenat o luptă cultu
rală !u

In fine vorbi deputatul Dr. Ebenchoch 
despre pressă.

SCIR LE OILEL
— 23 August.

Portul Constanței. Cetim în fliarul 
„Constanța11: Intr’una din primele cj'l0 
ale lunei Ootomvre, M. Sa Regele va veni 
în orașul Constanța spre a pune piatra 
fundamentală Ia construirea portului. După 
solemnitate se va da un banohet la oare 
vor lua parte peste 3000 invitați. Servioiul 
technic al portului a primit ordinul a pre
găti tote lucrările neoesare pentru acâstă 
mare serbare, între cari construirea unui 
pavilion pentru M. S. Regele, și o sală 
mare unde se va da banchetul. Nu se scie 
înoă looul unde se vor face aoeste oon- 
struoțiunl — în port său de-asupra portu
lui, pe mal. Din sorginte forte seriosă 
aflăm, oă M. Sa Regele are de gând 
a propune M. Sale Apostolice, împăratul 
Austro-Ungariei, să visiteze Podul Dună
rei și Portul Constanța, ou ooasiunea pe- 
trecerei Majestăței Sale Imperiale în Ro
mânia.

Lo—
Esamenele de maturitate din Sep- 

temvre în ceroul directoratului suprem de 
soole din Clușiu se vor ține în următorea or
dine: In 9 Septemvre la soâla reală de stat din 
Odorheiul săcueso; în 10 Septemvre la 
gimnasiul gr. oat. din Blașiu, unde se vor 
preaenta și abiturienții dela gimnasiul din 
Năsăud; în 14 și 15 Septemvre la gimna
siul rom. oat. din Clușiu, unde se vor pre
sents abiturienții gimnasielor rom.-cat. din 
Ciuo-Somlyo, Alba-Iulia și Odorheiul săcu
eso. E vorba adecă de acei abituriențl, oarl 
la esamenul de maturitate de astă-vară au 
fost respinși pe alte trei luni.

—o—
Programnl căletoriei Regelui sâr

besc. „Le Temps“ primesoe din Belgrad 
telegrama, oă Regele Alexandru și-a mo
dificat puțin programul de călătorie și nu 

va veni la Buouresol decât numai la 15/27 
Ootomvre. Regele Serbiei va sta în Buou
resol și Sinia vr’o șese cjil0-

— o—
Carmen Sylva despre cremațiune. Re- 

daoțiunea clarului „Phonix“, oare a pornit 
o mare mișcare în favorul oremațiunei, a 
rugat pe Regina-poetă Carmen Sylva să 
se pronunțe, dâcă este și ea pentru cre
mațiune, ori este în contra ei. Răspunsul 
Reginei, după oum îl comunioă foile din 
Budapesta, este următorul: „Recunoso, că 
arderea cadavrelor este folositore din punc
tul de vedere al salubrității publice și ast
fel ea are reson, dâr în același timp o con
sider și ca un lucru nemilos. Aștept învia- 
rea trupului toomai așa, ca și a sufletului, 
âr cenușa e un oorp mort, neorganio. Ea 
nu se va mai constitui în veol și nu pâte 
să răsară nimic din ea. Aoesta este păre
rea mea, der stimez părerea fiă-oăruia și 
e posibil, oă să aibă dreptate cei ce simt 
și gândesc altfel11.

—o —
O luptă cu lupii. „Evenimentul11 din 

Iași povestesce următârea întâmplare: Lo
cuitorul Vasile Irmilic, de fel din oomuna 
Rădiului Tătar, fiind angajat de nisoe li
poveni din Iași să le oosesoă nisoe iărbă 
în poiana dintre pădurile Oilibiului și Re- 
diul-Aldei, s’a pomenit pe când aduna 
brazdele uscate, cu doi lupi mari cari 
se năpustiră asupra lui. Irmilio ouprins de 
groză, se apărâ vitejesce dând cu grebla 
și tot retrăgându-se spre o claie de fân 
unde-șl lăsase oâsa. Lupii dedeau buzna 
peste el să-l sfășiă, când, din fericire, Ir
milio reuși să puie mâna pa câsă. Lupii 
se depărtară la vederea oosei. Irmilio, cu- 
ragios, se repede, și dintr’o lovitură sdra- 
vănă taie pioiârele de dinainte ale unui 
lup; dintr’o altă lovitură varsă mațele ce- 
lui-lalt lup.

—o —
Recensământ general al popnlațiu- 

nei în Rusia. La finea lunei lui Ianuarie 
anul viitor se va prooede într’o singură di 
simultan în tot imperiul rusăso la un re- 
oensament general al poporațiunei. Ca să 
aibă omul o ideiă despre vasta estindere 
a acestei operațiunei statistice va fi destul 
se spunem, că s’au întrebuințat deja 
33,6C0.000 foi de hârtie numai și numai 
pentru buletinele recensământului, espedate 
prealabil prin sate; că a trebuit trei luni 
să fiă tipărite aoeste blanohete în tote ti
pografiile a 8 orașe din Rusia; și oă pen
tru administrațiune, unde se vor oonoentra, 
la Petersburg, luorările de numărare, s’a 
închiriat o oasă imensă, oare va conțină 
173 de birouri. Se orede, că și guvernul 
rus va adopta sistemul unui recensământ 
general periodio din 10 în 10 ani.

Musica orășenâscă va conoerta Du
mineoă în 6 o. sub oonducerea personală 
a directorului Anton Brandner în grădina 
otelului „La pomul verde11. începutul la 
772 ore săra. Intrarea de personă 30 cr. 
Ast&cjl, Vineri, musica orășenâscă va con
oerta la 6 âre eâra pe promenadă.

—o—
1. Un mijloc de casă ieftin. Pentru regularea 

și conservarea unei mistuiri bune se recomandă 
cunoscutele prafuri Seidlitz ale lui Moli. Cutii ori
ginale 2 A- bucata. Se pote căpăta dilnic prin 
postă de cătră farmacistul A Moli, liferentul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provincia se se ceră preparatul lui Moli provedut 
cu marca de contravenție.

Prințu! EjoIsauoIT.
Totă pressa europână se ocupă aotual- 

mente eu decedatul prinț Lobanoff, minis
trul de esterne ruseso.

Prințul Lobanoff suferea de mult de 
o afeoțiune a inimei, produsă de oaloarisa- 
rea arteriilor. Id timpul ultimei sale șederi 
la Viena, prințul spunea tuturor, că „se 
simte acum mai bine deoât ori când“. Cu 
tâte acestea totul trăda, că sănătatea sa e 
sdrun cinată.

S’au observat unele lucruri, oare se 
esplică abia acum, după mortea sa subită. 
Așa, familiarii au fost surprinși, că în tote 
conversațiile sale prințul Lobanoff păstra 
o reservă și o moliciune neobiolnuită. La 

prâncjul ce i-a oferit contele Goluohowski 
a produs o mare surprindere faptul, că 
prințul nu a • atins nici o mânoare, niol 
beutură. In convorbiri era forte distras și 
la tote serbările organisate în onârea Su
veranilor ruși, prințul Lobanoff întârcjia 
ou oâte-va minute, ceea oe se oomentâză 
de obioeiti în cercurile în oare domnesce 
proverbul oă „punctualitatea e politica Re
gilor11.

Familia decedatului prinț Alexis 
Borissovitsoh Lobanoff-Rostowski îșl trage 
originea lui Ruriks și e a nouăspre- 
<jeo*ea generațiune din familia împără- 
tescă rusâscă, al cărei tată de familiă a 
murit la 874. Cuvântul „Lobanoff11 este un 
epitet, pe oare mai întâih l’a oăpătat prin
țul Ivan Alexandrowitsch Rostowski, dela 
care a trecut la toți urmașii lui. „Lobanoff11 
însâmnă „frunte înaltă11. Pe la mijlooul 
vâoului al 16 familia Rostowski s’a împărțit 
în două: familia Kassatkin și Lobanoff, 
cari ambele esistă pănă aBtăc)!. Familia 
Lobanoff-Rostowski în vâoul al 14 a dom
nit peste orașul și țâra Rostow; prin vân
zare dreptul familiei Lobanoff-Rostowski 
asupra țârei Rostow, a ajuns în vâcul al 
13-lea în posesiunea Țarului Iwan IV din 
Moscva. Cu tote acestea însă, familiei Lo
banoff-Rostowski îi mai rămaseră unele 
privilegii, pănă oând și aceste privilegii au 
fost luate de împărătesa Catarina II.

Familia Lobanoff e înrudită cu familiile 
prinților rusesol: Galitzyn, Narischkin, Tsher- 
kaski și Kurakin. Uuul dintre Lobanoff!, 
pe la începutul veoului al 18-lea, avu din 
două căsătorii nu mai puțin ca 28 de copii. 
Strămoșul decedatului ministru ruseso, Ia- 
cob Iwanowitsch Lobanoff, a fost guver- 
nor al Rusiei mici din anul 1808—1816, 
er fratele mai mare al ministrului, care a 
murit la 1875, Alexandru Borissowitsoh 
Lobanoff, a fost măestru oeremonier al 
curții rusesol, având ca soțiă pe princesa 
Dolgorukoff.

Turburările din Constantinopol.
Ou prilejul aniversărei suirii pe tron 

a Sultanului, iluminarea n’a fost așa de 
splendidă, ca în anii precedențl; căci mulțl 
Turci preoum și ambasadele n’au iluminat. 
Acestea din urmă au fost rugate de cătră 
impiegații din Yldiz-Kiosk să ilumineze; 
ambasadorii și-au motivat refusul spunând 
că o iluminare e un aot de curtenire 
internațională, și oă acum nu e timpul 
manifestațiunilor de bucuriă, după tristele 
evenimente, cari s’au întâmplat de curând. 
Cu prilejul felicitărilor din Yladiz Kioak, 
toți dragomanii și-au exprimat părerile 
de rău în privința ultimelor evenimente.

Tribunalul extra-ordinar oompus din 
șese Turci, doi Greci și doi Armeni, însăr
cinat să faoă o anchetă împotriva Arme
nilor arestați în timpul ultimelor eveni
mente, șl-a înoeput luorările.

întrunirea de alaltăerl a ambasadori
lor a hotărît să pună pe dragomanul am
basadei austro-ungare ca să facă observa- 
țiunl colective verbale, relativ la faptele 
receDte, cari s’au petrecut în Candia, și să 
înfățișeze o notă coleotivă verbală ca răs
puns la nota Porții, dela 28 August, pri- 
vitore la ultimele evenimente din Constan
tinopole. Observațiunile au fost făcute ieri 
și nota va fi înmânată astătjl.

„ Vosische Zeitungu anunță, oă s’a ce
rut permisiunea, ca să potă intra prin Dar- 
danele un vapor de resbel german, unul 
austriac, unul rusăso și douăenglese; afară 
de Bosfor vor fi staționate oinol vapore 
de resbel rusesol.

Din Bucovina.
Cernăuți, 1896.

In Nr. 128 al „G. Tr.“ am promis a 
arăta, oe presente a luat cumătrul pentru 
unele reoomandațiunl de brâne roșii. Aoâsta 
l’a făcut foc și pară mai ales, când a fost 
citat unde-va și ’i s’a, dat sfatul să se rec- 
tifioe. Rectificarea i-a făout’o fratele său de 
cruce, wm frate de dincolo, și s’a publioat în 
Nr. 49 al „Gazetei Bucovinei11 dela 2 Iulie 
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n. o. sub titlul „ Un respuns indispensabil la 
adresa d-lui Călătoresou1*.

Acest respuns nu este subscris nici de 
Redaoțiă, der nici de oumătrul. Cu cale 
era să se publioe în „Gaz. Trans.“, er nu 
în „Gaz. Buo.“ pentru-că cetitorii „Gazetei 
Buoovinei“ nu soiu toți oe se publică în 
„Gazeta Transilvaniei. Așa este datina 
diaristică, der aice-i vorba de-a-1 gheli pe 
cumătrul si-a oredut, e’ar fi mai bine oând 
nu s’ar subsorie nimenea. Fratele de oruoe 
al cumătrului are trecere prin redacția „G 
Buo.“ și de aceea s’a publioat aici. Răs
punsul are patru puncte ;

Punctul I: „Soim forte bine cine se 
ascunde sub pseudonimul Călătoresou". — 
Forte bine! Atunci de ce nu pofteso aoeia, 
cari au plămădit acest răspuns, să-i spună 
numele, ci-1 pofteso pe Călătoresou să le 
spună numele seu ? Se contracte ! Singuri 
nu se subsoriu, când vrâu să-l ghelescă pe 
oumătrnl oer însă ca Călătoresou să se subsorie 
ou numele și conumele. Dâoă-1 soițl, da-ți-1 
soborului, pîrîțl-l și subsoriețl-vă!

Punctul II c|ioe, oă Călătoresou se 
faoe apărător al multor oestiunl seriose din 
mijlooul societății nostre buoovinene. Der 
sunt ele arendate anume oui-va, care po
sede dreptul dea 19 face mușama și nu-i 
permis altuia de-a combate răul ? Asta 
n’am sciut!

Punct III: „Gazeta Trans." se ocupă 
ou cestiunl de-ale nostre buoovinene. Duică- 
Bogdan voia încă se monopoliseze tdte 
cestiunile buoovinene, pe când era la 
„Tribună11. Acăsta o doresce și d-1 autor 
al acestui respuns indispensabil. Numai 
aoeea va fi adevărat, oe va trece prin 
mânile fratelui la un păhar de bere ? Am 
voi să soim.

Punct IV: „Avem puternioe motive 
de-a stima și prețui pe multe dintre per- 
sonele, pe cari d-1 corespondent Călătoresou 
le trage în public și le târfâlesoe în or
ganul român din Brașov*1. — Se pâte! der 
de ce nu stimați și prețuițl pe iote, ci nu
mai pe multe ? Ce vre să dică acâsta, o las 
pe sema p. t. cetitori, oarl vor judeca sine 
ira et sudio și nu cum a făcut d-1 autor al 
aoestui răspuns, simțindu-se obligat c’un 
răspuus mio la adresa d-lui Călătoresou 
sine ira et studio, oum cjice d-sa. Din cele 
multe persone, pe oari le stimâză și pre- 
țuesoe d-1 autor al răspunsului, aduoe pe-o 
personă, oare să aibă merite pentru căușele 
nostre. Este un membru onest și cu frumos 
trecut. Nn mi-ar pute d-1 autor spune me
ritele și treoutul oumătrului, pe când era 
în Rădăuți și despre care s’a soris tot de 
Călătoresou în anii 1884—1886, în „Gazeta 
Trans." ? Decă m-se va răspunde la aceste 
atunci voii! aduce date anumite întru cât 
cumătrul merită a se numi membru onest, și 
se va dovedi, că pledarea a fost întocmai 
deoătrăunul oa și cumătrul, oăol după sao 
și petecul!

Sfatul „de-a nu bârfi de persâue oă-i 
păcat" este frumos, dâr oe să-i faci, când 
ac|I mulțl strigă sus și tare, oă sunt Ro
mâni, ăr oând e la adecă ne tradeză străi
nilor. Voiți esemple? Cine instrua guver
nul despre ceea ce se vorbia îu sooietatea 
politică „Conoordia", de nu un Român și 
încă Român oe-șl dă aerul de „onest, 
membru oonsoiențios în societatea fruntași
lor noștri — la aparență — desbrăoat de 
ori ce interes personal în lupta nbstră na- 
țională“. — Voiți să-i soițl numele? Rog a 
spune în publio, cum se ohârnă oumătrul 
■cu numele și. oonumele, oăel pentru D-sa 
s’a pledat în acest răspuns, și subsoriindu-se 
d-L autor al răspunsului ou numele seu, 
atunol și Călătoresou se va subsorie cu ade
văratul său nume și va arăta o’antr’o 
oglindă tote, ca să vadă lumea încă și al
tele, ce se fao sub masca de naționalitate. 
Este forte ușor a cjioe : eu luoru pentru 
națiune și mulțl o 410 acestă, asta-i lozinoa 
tuturor celor mari de gură și mici, săraci 
la inimă.

Neghina să se ourețe din grâu și 
atunci, dăcă și va bârfi cineva ceva, nu 
■va avă ce bârfi. Dăr de-a astupa gura 
cuiva sub cuvânt să nu se disguste oineva 
„în lucrarea ce li-se impune între grelele 
împrejurări, în cari se sbuoiumă acjl popo
rul buoovinân", aoâsta mirâsă mult a faptă, 

oă oei oe luptă, luptă numai pentru in
terese. Ce-mi pasă mie ce vorbeso gurele 
rele, eu să-mi fac datoria de om și creștin’ 
De om: să luoru pentru nămul meu, căol 
timpurile sunt grele; de creștin: să fiu 
evlavios față ou cele sânte, mai ales când 
mi-s’a dat darul prin impunerea mânelor. 
Și de voiu împlini aceste cu sânțeniă, 
atunci voiu afla o bucățică de pâne câști
gată cu sudore în țâra mea. Nu voiQ trece 
granița să mă aliez cu aoeia din farisei, 
oarl posed o doză așa mare de patriotism 
și naționalism patentat, încât prin lucrarea 
lor nămul românesc se stirpesce în Bu- 
oovina.

Căletorescu.

Starea economică.
Timpul s’a îndteptat în Germania, 

ploile au încetat; secerișul și strânsul se 
pâte acum efectua în condițiunl mai favo
rabile. Nu este înse mai puțin adevărat, că 
recolta a. suferit. Multe grâne au fost udate 
pe câmp; unele sunt și încolțite, ast-fel 
că nu vor putea fi predate morilor deoât 
amestecate ou grâne străine, de bună con- 
dițiune, bine uscate, oare S9 vor bucura de 
o bună cerere. Și recolta cartofilor a su
ferit.

In Anglia secerișul este aprope ter
minat. Producțiunea este forte bogată 
și a atins în unele provincii pănă la 
50 heotolitri de hectar: oa producțiune 
media se admite oifre de 30 heotol. de 
hectar.

Și în Francia secerișul s’a terminat 
în bune condițiunl. Calitățile grânelor sunt 
în general forte bune, âr cantitatea va 
egala pe cea din anul trecut seu va fi 
ou puțin mai inferioră.

Temperatura nu a fost favorabilă 
grânelor în timpul secerișului în Ausțro-Un- 
garia. Multe grâne au fost udate și culcate 
de ploi.

Plângerile din Rusia par a fi seriose. 
Sudul în speoial a suferit. Recolta anului 
de față se evaluiază la suma de heotol. 
120.000,000 grâu de tomnă și de primă
vară, și se admite, oă dâcă produsul to
tal nu va fi inferior celui din anul trecut, 
calitățile vor lăsa de dorit, grânele fiind 
ușore și pălite. Aceste soiri au trebuință 
de confirmare, căci este prea timpuriu pen
tru a putea ounosoe de acum produc
țiunea unei țări.

In America condițiunile recoltelor nu 
s’au schimbat; Unii susțin chiar oă starea 
grânelor de primă-vară s’ar fi îndreptat. 
Ca producțiune totală de grâu de tomnă 
și de primă-vară, statisticele cele mai mo
derate acusă cifra de hectol. 170.000,000; 
să orede însă că reoolta va fi mai abon- 
dentă.

In Europa cererea urmâză a fi bună 
pentru mărfurile disponibile seu sub încăr
care. Terminale depărtate sunt mai negli- 
gente. Cu încetarea ploilor temerile s’au 
oalmat, er prețurile au scătjut ou aprope 
5—8 iei de sută d9 kilograme.

SOIRI ULTIME.
Belgrad, 3 Septemvre. Soirea 

privitOre la complotul urzit contra 
regelui aerbeac Alecsandru, în pri
vința căreia în timpul din urmă s’au 
respândit atâtea faime contracjice- 
tdre, se vede totuși a fi întemeiată 
pe fapte positive. Scrisorile aflate 
la colonelul CiricI, care mulțl ani 
a fost adjutant al regelui compro
mit nu numai pe el (pe Ciricij, ci 
și pe mai mulțl funcționari distinși 
și cu infiuință ai Curții, precum și 
pe câți-va oficeri de rang înalt. Pre
supunerea, că scrisorile ar fi false 
nu pote fi întemeiată, dedre-ce per- 
sbnele compromise și-au manifestat 
de repețite-ori pe față sentimentele 
lor, avend din când în când și câ
te-o întrunire secretă. Se cjice, că 
pe basa datelor câștigate pănă acum 
s’ar putb trage cu succes la răs
pundere anumite persbne, der din 
considerare față cu anumite persone 

de rang înalt, afacerea nu vor s’o 
dea publicității.

Se asigură, că în cercurile mi
litare a circulat din mână în mână 
o proclamațiune, în care membrii 
armatei erau provocați s6 ia parte 
la acest complot, în dosul căruia se 
crede că stă ex-regele Milan. In 
acestă proclamațiă, pe care au sub- 
scriș’o mulțî inși, se condamnă cu 
asprime actualul sistem de guver
nare, care — se c|ice — duce Ser
bia la ruină politicesce și economi- 
cesce, asuprind și armata, în al că
reia sin a introdus intrigile politice.

DIVERSE.
Decorațiuni militare în anticitate. Pe 

timpul Romanilor cu ocasiunea nenumăra
telor răsboie, soldații bravi au fost deco
rați cu forte multe medalii. Astfel un sol
dat roman, Dentatus a luat parte cu eroism 
la 120 bătălii și în aceste bătălii a fost 
decorat nu mai puțin ca ou 316 medalii.

împăratul cu un picior. împăratul 
Germaniei, Frideric III, care a domnit dela 
1439 —1493 avea datina de niol când nu 
înohidea ușa cu mâna, oi ou piciorul. Din 
causa aoâsta pioiorul ou care închidea ușa 
i-s’a umflat fârte tare, așa că în fine tre
bui să-și taie piciorul. Singurul lucru, ce-1 
supăra pe împăratul Friderio era, că după 
morte îl vor numi: „împăratul ou un pi
cior". Prin aceea, că iau tăiat piciorul, îm
păratul a slăbit fârte tare și odată el 
mânoând prea mult pepine, muri după o 
domniă de 53 ani la 19 August 1493.

Viața Grecilor veclu. Intre poeții, fi
losofii și bărbații de stat ai Greciei se află 
forte mulțl, oarl au ajuns o etate adâncă. 
Astfel poetul și filosoful Xenophanes din 
Kolophon a trăit peste 100 de ani. Poetul 
Epiharm trăi peste 90 de ani, liricul Aua- 
creon 85, Simonides 89, Pindar 80, So- 
phooles 91, Cratin 97, sofistul Gorgias 108, 
legistatorul Solon 81, istorioul Xenephon 
90, Aristobul 90, Hieronymos 104, Timaeus 
96, Ctesiobios 124, filosoful Demoorit din 
Abdera 100, Plato 81, Theophrast 90, Xenon
98, Xenocrates 84, Chrysipp 81, Cleanthes
99, Posidonius 84, Critolaus 82, Careades 
90, oratorul Isocrates 98, beliduoele Agesi- 
laos peste 80 și Phocion a trăit 85 de ani.

Moise în Tirol. Țeranii din Germania 
sudică sunt mari iubitori de teatru, der lor 
nu le trebue teatraliștl, oi ei înșișijocă pe 
bină. Astfel într’un oraș Erl nu departe de 
Inn în apropierea graniței Bavariei, au re- 
preseDtab anii trecuțl țeranii pe „Moise, 
eliberatorul și dătătorul de legi al poporului 
lui Israil". Aoâsta dramă a fost jucată a- 
prope de 100 persâne, bărbați, femei și 
copii din comuna Erl, er privitori au fost 
mai mulțl ca 100 de âmenl. Representația 
a fost începută la amiadi și s’a isprăvit la 
5 ore d. a. Drama consta din un aot, care 
representa aflarea lui Moise in marginea 
rîului Nil și, in 10 aote, fuga Judeilor din 
Egipt și călătoria lor prin deșert. A fost 
representată jobăgia Judeilor în Egipt, și 
cum Moise și fratele său Aron se trudiau 
să oâștige eliberarea Judeilor de sub Egip
teni; mai departe plagele venite asupra 
Egiptului, plecarea Juideilor din Egipt, 
trecerea lor prin Mana roșie, călătoria prin 
pustietăți și ajungerea lor în țâra lăudată 
și pănă la oouparea leriohonului de cătră 
losua. Toți actorii aoestei drame pănă oând 
și musicanții, au fost țeranl. Drama în- 
tiegâ a fost forte bine predată, mai ales 
când poporul Judeic s’a resculat în pustiă 
contra lui Moise, că-1 vor omorî eto. 
Sooietatatea acâsta de țărani au avut un 
oâștig fârte frumos.

Unde a fost paradisul? Coresponden
tul din Stockholm al (Țarului „Aftenposten" 
scrie: Un preot protestant din Stockholm 
ținu o vorbire într’o adunare. El 4lse 
sfîrșitul discursului său: Nici lui Nansen, 
nici altuia nu-i va succede nicl-odată ca 
să ajungă la polul nordio. Deâre-oe cȚ8e 
preotul, ia polul nordio a fost âre când 
paradisul. Cheruvimul înarmat ou paloșul 
de foc încă și asțăcjl mai stă Ia polul nor- 

dio unde a fost odată pârta raiului, ca să 
alunge peoei, cari voescs a-se apropia de pol. 
Lumina nordică polară nu e alt-ceva, de
cât strălucirea paloșului Cheruvimului. —• 
Locuitorii din Stockholm sunt aoum cu
rioși să soie, dâcă Nansen va mai între
prinde vre-o espedițiune, ca să desoopere 
polul nordio, său că va renunța la planul 
său, aucjind, că polul nordio e păruit de un 
Cheruvim cu paloș de foc.

„ALBINA” institut de credit și de economii-
Filiala. Brașov.

Conspectul operațiunilor în luna lui August 1896.

Intrate:
Numărar ou 1 August 1896 fl. 
Depuneri spre fructificare . „ 
Cambii răscumpărate. . . „
Conturi ourente . . . . „
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . „ 
împrumuturi pe producte . „
Monetă................................. n
ComisiunI, cupâne și efeote „ 
Interese și provisiuni . . „
Diverse.............................
Rimesse.............................
Bănci.................................

19,245.01
169,879.54
114,108.53

18,044.66

7,918.72 
610.— 

13,903.15 
20,346.96 
17,599.71
7,547.64
3,595.63

245,207.68
fl. 638,007.23

E ș i t e :
Depuneri spre fructificare fl. 
Cambii escomptate . . . „
Conto curent ....................
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi........................„
împrumuturi pe producte . „ 
Monetă ...... . „
ComisiunI, cupone și efecte „ 
Interese și provisiuni . . „
Spese și salare.......................„
Diverse..............................
Rimesse.............................
Bănci..................................... ”
Numărar cu 31 Aug. 1896 „

116,695,07
133,199.38
25,081.97

17,211.— 
2000.—

13,841.89
33,244.34

282.44
1,236.09
7,659.81
4,165.93

272,950.25
10,439.06'

fl. 638,007.23

V. Bologa m. p. N. P. Petrescu m. p.
diligent. adjunct.

V. Uvege.ș m. p.
comptabil.

Literatură.
Dicționar frances-roniân. In răspân

dita ^Biblioteca pentru toți* a cunosoutei 
librării-editore Carol Muller din Buouresol 
va apără în curând un Dicționar frances- 
român de Urechiă, care va ouprinde peste 
750 pagina și nu va costa mai mult de 
2 lei. Un specimen din acest dioționar 
ni-s’a trimis și nouă. El are formatul obici
nuit al volumelor „Bibliotecii pentru toți", 
fârte estetic și plăcut. Se va face un mare 
serviciu literaturei nostre prin aoest dio
ționar, a căruia lipsă era ■ fârte simțită. 
Atragem atențiunea publioului asupra aces
tui dioționar, asupra căruia de-altmintrelea 
vom mai reveni după oe-1 vom avă com
plet. El promite a fi oei mai bun între 
dicționarele, ce le avem în felul aoesta.

*
A apărut Nr. 20 din anul al doilea 

al revistei ilustrate pentru familie Vatra, 
având următorul sumar: Note de călătorie 
(urmare) de Nioolai lorga; In urma gân
dului priebag de loan Țioudianu ; Hainele 
oele nouă ale Prințului (Andersen) de Tr. 
de I. Br.; Bolnava (poesie) de Iosif Stâncă; 
Medicina de Dr. I. Calnioiuc; Badea (ur
mare), de Dimcion; Tâlhărița (peosie) după 
Lessing ; Limbuția (poesie), de Romul Per- 
lea ; Pândarul de Ioan Adam; Atunci și 
aoum (poesie), de G. Bârsan; Coco (după 
Guy de Maupasant) de Sergiu : Lupta ge
niilor (oontinuare) Sextil Pusoariu ; De când, 
Semi-sonet,, și Ași plânge poesii de Octa
vian Opriș; Desoânteoile de M. Străjanu; 
Mârtea Cumătră, de D. Popa ; Prin Codri 
(poesie) de Dem. Maoiuceanu; Varietăți, 
llusrațiile: Flori de Primăvară. — Ei, ai 
pățit-o ? — Lumea Florilor. — Prin Codri.•

In editura librăriei E. Zeidner din 
Brașov a apărut: „Sintaxa limbei germane, 
întocmită pentru olasele superiâre ale șoâ- 
lelor medii, precum și pentru preparandii, 
de Nicolau N. Filția, profesor la gimnasiul 
român gr. or. din Brașov". Prețul broș.: 
1 fl, 25 or.

i
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O carte din cele mai folositbre pentru 
toți părinții de familie a apărut de curend 
în cunosouta editură a librăriei Ignatz Hertz 
din Buourescl. Cartea aoăsta e întitulată: 
Sfaturi asupra Sănătății Copiilor seu îngri
jirile oe trebuesc date oopiilor bolnavi și 
sănătoși de Preotul Kneipp. Traducerea aoes- 
tei minunate luorărl e făoută de d-1 Du
mitru Stăncescu. Cartea acesta, care nu tre- 
bue să lipsăsoă din niol o casă, costă nu
mai doi lei și se găsesoe de vencjsre la 
tdte librăriile din țără și străinătate.

Proprietar: Di*. Aurel Mureșiatiu, 
Redactor responsabil Greg®s»iu fâaior.

Cursul la bursa din Văeiraa.

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 403.50
Acții de-ale Băncei austr. de oredit. 375.—
NapoleondorI.................................. 9.52
Mărci imperiale germane . . . 58.60
London vista....................................119.60
Paris vista........................  47.50
Rente de cordne austr. 4%< ■ • 101.15
Note italiene.................................. 44.30

jgoooooooooogj

Din 3 Septmvre 1896.
Renta ung. de aur 4% .... 122.30
Renta de cordne ung. 4% , . . 99.65
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% . 123.15
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4t/2% 101.30
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis, 121.25
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.45
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
Jmprum, ung, ou premii t • < • 154,50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.25 
Renta de hârtie austr......................... 101.70
Renta de argint austr..........................101.80
Renta de aur austr.............................. 123.30
LosurI din 1860........................... 145 50
Acții de ale Băncei anstro-ungară. 954.—

Cursul pieței brașov.
Din 4 Septemvre 1896.

Bancnote rom. Câmp. 9.47 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.47
Napoleon-d’orl Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Cump, 5.60 Vend. 5.65
Ruble rasescl Cump. 126.- Vend. —,—
Mărci germane Cump. 58.30 Vend. 0 —
Lire turoesol Cump. 10.60 Vend. —....
Scris. fouo. Albina 5°/0 100.75 Vend. 110.75

(mserțiuni și reclame)
Suntu a se adresa subscrisei 

^dministratHuuL En cașul pu
blicării unîus awusîciu mai muH 
de odată se face scăderaănt, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de muite-orî.

Administr. „Gazeta Trans."
Sz. 6580—1896. tlkvi

I 
f

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bîcarbonată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia COlltui’bări 
de mistuire, maladiele stoiiaacuhaâ, a rinichi
lor, a beșîcfiB udului și ale organelor respira- 
tore etc.

PF Borviz primul rasig
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în HSrașovs strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sîbiin, Sigbișora și în Alba-Julia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Cluj: la Segesvăry es tărsai, în Beva: la Balog Gyula, 
în trestie: la Nemeth Jănos.

Cu tbtă stima:
Administrațiunea isvorului

„M A T I Ii » A.“

(comit. Hâromszek), O (I O Ii. (Transilvania).

1025,15-100

<0000000000^ WJ

Ar vere si hirdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. torv.-szek, mint telekkbnyvi hatosâg kozhirre teszi, 

hogy az„Aibina“ brassoi fibk telepe vegrehajtatdnak Metian Trajân 
6s tărsai vegrehajtăst szenvedo elieni 14,000 frt. toke-koveteleses jâru- 
lekai irânti vegrehajtâsi ugyeben a brassbi kir. torvenyszek (a zernesti 
kir. jârâsbirbsâg teriileten levO Zernest kbzseg hatâron fekvO a zer
nesti 1) 107. sz. tljkvben foglalt 11837/b) alatti fekvbkbbl Metian B. 
Sorit megilleto 3/180. jutalekra 2 frt, a zernesti 134. sz. tljkvben fog
lalt 8909/b) es 8909/cj sz. alatti fekvobol Metian B. Sorăt megilleto 
70/200 jutalekra 48 frt, 3) a zernesti 230. sz. tljkvben foglalt 480 es 
4758. hrsz. fekvobol Metiân Trajân s Metian B. Sorăt megilleto 28/150 
jutalekra 15 frt, 4) a zernesti 231 sz. tjkvben foglalt 482. hrsz. fekvo- 
bol Metiân B. Sorăt megilletb 5/180. reszjutalekra 6 frt. 25 kr., 5) a 
zernesti 325. sz. tijkvben foglalt 9554/b) es 9554/c) hrsz. alatti fekvobol 
Metiân Sorăt megilleto 155/300 jutalekra 34 frt, 6) a zernesti 348 sz. 
tljkvben foglalt 9556/b), 9556/c) es 9556/d) hrsz. alatti fekvbbbl Metiân 
Sorăt megilleto 2/110 jutalekra 2 frt, 7) a zernesti 472. sz. tljkvben fog
lalt 863. hrsz. fekvbbol Metiân Trajăut es Metiân Sorât megilleto 8/40 
jutalekra 4 frt, 8) a zernesti 531. sz. tljkvben foglalt 9948/c) es 9948/d) 
hrsz. fekvobol Metiân Sorăt megilleto 7/320 jutalekra 1 frt, 9) a zer
nesti 574. sz. tljkben foglalt 9950/b) es 10178/a) hrsz. fekvbbol Metiân 
Sorât megilleto 3/209 jutalekra 2 frt, 10) a zernesti 690. sz. tljkvben 
foglalt 11832/b) es^H832/c) hrsz. fekvokbol Metiân Sorât megilleto 
53/600 jutalekra 124 frt, 11) a zernesti 810. sz. tljkvben foglalt 11835/b) 
es 11836 hrsz. fekvokbol Metiân Sorât megilleto 180/450 jutalekra 730 
frt, 12) a zernesti 811 sz. tljkvben foglalt 11834/b) hrsz. fekvobol Me
tiân Sorât megilleto 11/400 jutalekra 25 frt, 13) a zernesti 812. szâmu 
tljkvben foglalt 11833/b)es 11833/c) hrsz. fekvokbol Metiân Sorât meg
illeto 11/450 jutalekra 18 frt, 14) a zernesti 818. sz. tljkvben foglalt 
10179/b), 10179/c) es 10179/d) hrsz. fekvokbol Metiân Sorât megilleto 
15/300 jutalekra 5 frtban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az âr- 
verest elrendelte es hogy a fennebb megjelolt ingatlanok az 1896. evi 
November ho 21-ik napjăn d. e. 9 orakor Zernest kozseg irodâjâban meg- 
tartandO nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiăltâsi âron alOl is el- 
fognak adatni.

Ărverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0- 
ât kâszpânzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyam- 
mal szămitott es az 1881. evi november h.6 1-en 3333. sz. a. kelt igaz- 
sâgugyminiszteri rendelet 8. § âban, kijelolt bvadekkepes ertâkpapirban 
a kikiildOtt kezâhez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. §-a ertel- 
meben a bănatpenznek a birOsâgnâl elOleges elhelyezeserol kiâllitott 
szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassoban, 1896. evi Augusztus ho 27-ik napjân.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatosăg.

Abraham Istvău,
egyes bird.

-vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potn face și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Admînistraț. „Baz. Tm“

Prafurile-Seidtitz ale lui Moll 8 
Veritatoiie saiamai, dec ii iiâeare cutia este prnv$<țuta eu murea <le Q 

aperare a lui A. BSolI și cu subscrierea sa,
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- jjțC 

tăților celor mai cerbicbse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- W’ 
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, ca ..'iv 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a. ■// 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorăscă.

și sas^e a lui X
b’ns’îf'îhilss nnm^i decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu 
Vbnidiiiiu numdi, piumbui iui a. m«ii. ’ M

Franzbranntweîn-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 rScdlă, 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr. ■

Apa de a Im $
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea diluică, cu deosebire importantă, pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză scestă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre- 
Jul sticlei provețlute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr. ■

Trimiterea ps-iiacijială prin
Farmacistul A. MOHL, Q 

c, și r. fiirnisor al curții imperiale Viena, Tuchlaaben 9 $ 
Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursa poștală.

La deposiie să se c6ră anumit preparatele provenite cu iscălitura și marca KCr 
de apărare a lui A. MOLL.

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

V.- Geisberger. o_g2

Sosirea si plecarea trenărilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:
Tr. accelerat: 5 ore 07 m. dimineța. 
Trenul de persons: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după ani. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul acoel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 bre 20 m. după amecjl. 
Trenul de persons: 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 ore 19 minute șira.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 bre 31 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul de pers.: 8 6re 15 min. dimin. 

Trenul de persdne: 1 6ră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

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

*) Acest tren circuleză

Plecarea trenurilor din Braș. 
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am,.
Trenul de persone: 7 6re 43 min. sera,
Tr. accelerat: 10 dre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin.;,
Tr. accelerat.- 5 6re 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de am6(jL
Trenul aocel.: 2 6re 19 min. după am.,
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.;
Trenul mixt: 8 6re 35 min. dimineța. 

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: 4 ore 30 min. dim.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persâne: 3 ore 1 după am.
Trenul mixt: 8 6re 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 6re 20 min. dimin.

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

unmai Joia Dumineca și la sărbători.

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei 
ă 5 cr. se potii cumpăra în librăria Nicolae Ciurcu.

■ — CJ—- I .... ■    ...................... . ■ ................-.........................    —----- 1 I,   —.-2=a-‘.T-

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


