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Disolvarea camerei ungare.
Evenimentul cjilei este apropiata 

disolvare a camerei ungare. De vre-o 
doue luni se vorbesce mereu de 
acesta disolvare. Oposiția susți
nea, că Bauffy a pregătit pentru 
anul acesta alegerile prin falsifi
carea în stil mare a listelor electo
rale. Fiți pe pace, răspundeau ofi
cioșii, 'căci guvernul nu simte nici
decum trebuința de-a iace noue 
alegeri încă în anul acesta, și apoi 
mai sunt la mijloc și serbările mile
niului.

Așa vorbiau bmenii lui Banffy 
pe câtă vreme acesta spera, că se 
va pute arangia și esecuta în mod 
normal și liniștit înoirea pactului, 
dela care aterna esistența cabinetu
lui actual. S’au încurcat însă trebu
rile prin forțarea din partea Austriei 
a postulatului pentru urcarea cvotei 
ungare.

Intr’aceea tote încercările cabi
netului Banffy, de-a întări șirurile 
majorității, într'un chip seu altul, au 
remas zadarnice din causa intransi
genței partidelor oposiționale. Și mai 
mult însă s’au încurcat ițele prin 
aceea, că nici măcar pentru o pre
lungire provisoriă a pactului, — a 
căreia necesitate se ivea ca un es- 
pedient spre a delătura o eventuală 
abcjicere a convențiunei vamale și 
comerciale austro-ungare, — Banffy 
n’avea nici o garânță. După cum 
sunt ac|I raporturile dintre partide 
în cameră, oposiția putea se împe- 
dece prin obstrucțiune și o prelun
gire provisoriâ a pactului, pănă la 
termin, și — ce era tot așa de im
portant — votarea budgetului pe 
1897 încă înainte de încheierea anu
lui curent budgetar.

Așa, cel puțin, susțin oficioșii 
lui Banffy, ca să arate, că acesta 
nu avea încătrău și trebuia se-și ia 
refugiu la disolvarea camerei, dela 
care ar aterna atât problema re- 
înoirei pactului, cât și aceea a vo- 
tărei budgetului pentru anul viitor.

Oposițiunea ungurescă a pre
simțit direcțiunea, ce-o vor lua-o lu

crurile înlăuntru și de aceea s’a și 
aruncat de cu vreme în învălmășela 
agitațiunei și a luptelor electorale. 
Cu tbte acestea nu-i vine tocmai la 
socotălă prematura disolvare. Or
ganul lui Apponyi pretinde și acum, 
că monarchul încă n’a hotărît defi
nitiv asupra propanerei baronului 
Banffy relativ la disolvarea camerei, 
der concede, că acestă hotărîre va 
urma aprbpe sigur în primele c|ile 
ale lunei lui Octomvre.

Semn, că disolvarea este în 
ajun, sunt și espectorările organului 
nemțesc al guvernului dela 20 Sep- 
temvre, care vorbesce de nisce 
„fapte, ce nu se mai pot răsturna11 
și a căror consecuență, da să cu- 
nbscă. că trebue se-o porte cu supu
nere și aceia dintre deputății „libe
rali", cari încă nu sunt pregătiți la 
buchelar pentru noua campaniă elec
torală și ar fi dorit se li-se mai lase 
puțin timp.

’I-se cântă der dietei actuale deja 
chiar din partea organelor lui Banffy 
vecinica pomenire.

•V

Pentru noi Românii este indi
ferent, decă dieta actuală va fi di- 
solvată cu o săptemână-două mai 
cui end ori mai târc|iu. Ceea ce înse 
ne importă este, că în urma acestei 
disolvări și în fața alegerilor pentru 
noua dietă, și noi Românii trebue 
se ne mișcăm cu, scop de-a afirma 
posițiunea nbstră de drept în acest 
stat, atât de mult alterată prin sis
temul de față asupritor.

Cum ne găsesce înse pe noi cri
tica situațiune? Unde și în ce hal am 
ajuns de-o parte prin greșelile și 
slăbiciunile ndstre, de altă parte 
prin urmăririle și atentatele violente 
ale adversarilor națiunei nbstre?

Etă întrebarea cea mare, ce 
trebue se preocupe ac|i pe tot Ro
mânul de bun simț!

Disolvarea și cestiunea pactului.
Despre consiliul de miniștri comun, 

ce s’a ținut Vineri în Viena și pen
tru care a venit br. Banffy anume 

dela Pesta scrie „Nene Freie Presse“ 
între altele :

In consiliul de miniștri comun de eri 
ca și atunci în ajungul plecărei impârătului 
la manevrele din Galiția, se vede că s’au 
discutat și luorurl, cari stau în legătură cu 
situatiunea tot înoă nu prea liniștitore din 
Orient, care impune contelui Goluohowsky 
datoria să fiă în afară cu oohii în patru și 
înăuntru sâ rămână în strict oontaot cu 
ambele guverne.

Dâr și ou miniștri au9triacl în deo
sebi a conferit br. Banffy. Și în aceste 
convorbiri a fost vorba de nu mai puțin 
importanta oestiune a remoirei pactului aus- 
tr o-ungar.

De atâtea ori s’a anunțat, oă acest 
pact ar fi „perfeot" și âtă, că tot aoolo stăm, 
unde am sr.at la început... Credința, că pactul 
va ti votat încă de actualele parlamente în 
Viena și Budapesta a fost o rătăcire și de aceea 
s’a c|is aici iu Viena, că trebue sâ se aibă 
în vedere un provisoriu oa să se evite fa
tala anunțare (abtjicere) a oonvențiunei va
male și oomerciale.

Dâr de atunci prospectele pactului au 
devenit și mai rele. Niol de gândit nu este 
a pute dobândi un provisoriu dela parla
mentele actuale, cel puțin în Ungaria, nu. 
Acolo, adecă guvernul a ajuns cu încetul 
la cuuosoința, că oposițiunea chiar și vo
tarea unei prelungiri provisorie a conven
țiunei vamale și comerciale, ar împedeca-o 
prin obstrucțiune, și de aceea s’a decis gu
vernul unguresc, de-a se folosi de un mij- 
loo radical în contra năcazurilor parlamen
tare și de-a disolva dieta renitentâ.

Acâstă disolvare, se 4,ce, că 80 va 
face în jumătatea primă a lunei Octomvre, 
nouăle alegeri vor fi imediat orânduite, și 
deore-ce pentru săvârșirea lor sunt de lipsă, 
după legea eleotorală ungurescă, 40 de dile, 
pote în cas favorabil să se adune noua 
dietă ungurescă la mijlocul lui Noemvre. 
Dela compunerea acestei diete vor aterna 
apoi hotărîrile ulteriore ale guvernelor 
austro-ungare.

Atâta însă este sigur, că pănă la 
acest termin, așa dâră pănă cam la șese 
săptămâni înainte de espirarea terminului 
de anunțare (abfiicere) a convențiunei (31 
Deo. 1896) sunt tote drumurile închise, cari 
ar put& duce la o regulare a raporturilor eco

nomice ale celor două părți a monarcluei, fiă 
definitivă, fiă și numai provisoriâ.

* **
Numita foiă vieneză arată apoi, oă în 

oele din urmă lucrurile vor ajunge acolo, 
înoât nu va pută să fiă evitată abcjicerea 
reciprocă a tractatului de vamă și comercial 
dintre Austria și Ungaria.

Un resultat, în adevăr, de plâns și 
o posomorită privelisoe în viitor, oare și 
așa nu-i promițător! — esolamă „N. Fr. 
Presse". — Orisontul estern înuorat înăun
tru, pe cât ne ajunge privirea, lupte elec
torale, ce se portă cu cea mai mare esa- 
oerbare, în partea nostră de dincooe ou 
deosebire pregătirea partidelor retrograde, 
și în mijlooul acestui ohaos răsună urîtul 
oavent despre monarchia cu termin de ab- 
cțicere. * **

Ministerul Badeni — oontinuă „Neue 
Freie Presse" — se pote mângâia, că răs
punderea formală pentru situația aoesta oade 
asupra guvernului ungureso și asupra dietei 
ungurescl. Pentru Austria insă, acesta nu 
este niol o mângâiere.

Cea mai mare imputare pentru modul 
cum s’au condus pănă aouma tratările pri- 
vittire la reînoirea pactului este, că au lăsat 
să ajungă luorurile aoolo, încât să nu mai 
fiă timp ca să se stabilâsoă o înțelegere 
între parlamente și să devină inevitabilă 
abfjicerea convențiunei vamale si comer
ciale.

Astăzi s’a întrunit deputațiunea un- 
gurâsoă a cvotei spre a răspunde la al doi
lea nunciu al deputațiunei austriaco, și răs
punsul ei este: Nu! Ungaria nu primesoe 
niol un fel de uroare a cvotei, nici nu vre 
să între în vorbă despre ea. Tote tratările 
dintre guverne s’au întemeiat pe presupu
nerea, oă deputățiile se vor uni asupra 
ovotei, dâr astăzi nu suntem niol măoar la 
începutul împlinirei acestei presupuneri....

Decă guvernele din Viena și din 
Pesta au fost convinse, că învoielile lor și 
ovota sunt legate de olaltă, atunol ar fi 
trebuit cel puțin să grăbâscă luorurile, oa 
să n’ajungă tocmai la terminul critic.

....Contele Badeni pbte să-și spele acjl 
manile în nevinovăția. El n’are nici o răs
pundere pentru oă se disolvă dieta ungu- 
resoă și peDtru oă printr’asta pactul stag-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Suveranii la masă.
De Th. V. Gali.

Tocmai cei mai mari de pe pământ se 
disting printr’o cumpătare mare în mân
care și băutură, preferind totdeodată cele 
mai simple bucate. Bătrânul împărat Wil
helm tiăia așa de simplu, ca și oel din 
urmă supus al marelui său imperiu. Nu-i 
plăceau Did bucatele luxuose, niol vinurile 
tari și scumpe. Mare preț punea el, cu 
deosebire în anii din urmă, pe supă pre
gătită din carne de galițe. Este cunoscută 
simplicitatea împăratului Frideric III. Pre
fera mai bine să fumeze, decât să mă
nânce cea mai delicată mâncare.

împăratul Wilhelm II, în oeea oe 
privesoe masa, semănă în general strămo
șilor săi. Monarchul german mănâncă bu

curos stridii și pește. Ii mai place apoi 
șunca ou ouă și pismeții, pe cari îi aduce 
din Anglia, apoi friptura de vițel cu 
cartofi. împăratul bea mai bucuros hore, 
fără însă a refusa vinul și șampania spu- 
megătore. Impârătesa Friderik e o parti- 
sană declarată a bucătăriei englese, afară 
de aoeea îi plac prăjiturile.

In palatul Hofburg din Viena se gă- 
teso bucate vienese. Puține mese princiare 
esistă cari să fiă atât de luxuose oa cea 
din Viena, cu tote acestea împăratul Fran- 
oiso Iosif e forte cumpătat. Ii place mai 
cu sămă o supă bună de galițe. Regina 
Spaniei are preferință pentru bucătăria 
vienesă.

Principesa Maria, viitorea regină a 
României, a Introdus deja în BucurescI bu
cătăria englesă. Regelui Carol îi plac 
ouăle gătite cu slănină, ca și rudei sale 
împăratului Germaniei.

împăratul Nicolae II mănâncă bucuros 

roastbeef. Răposatul împărat Alexandru III 
prefera bucătăria francesă. Șeful bucătăriei 
sale era un Franoes din Alsația. Alexandru 
III, îndată ce se scula din pat, bea un 
ceiu și mânca oue, șuncă și o bucată sdra- 
vănă de roastbeef. înainte de amâzl mânca 
bulion, cotlete de vițel, friptură rece de 
pui și vânat. Apoi bea trei cobcI de cafea 
forte tare. Țarului nu-i plăceau dulcețurile 
și prăjiturile. După amâcjl mânca o por
țiune bună de orez cu lapte. Săra lua un 
ceaiu cu pismețl.

La curtea din Londra se mănânoă 
multă carne și se beau vinuri bune. Regina 
Victoria mănânoă șunoă, pe care o aduce 
din Șpania, bea bere. O mare predileoțiuue 
are pentru cartofi. Ca desert mănâncă nuci. 
Mai înainte bea regina și câteva păhare 
de vin de Bordeaux și de șampaniă, der, 
la intervenția medicilor, renunța și acum se 
mulțămesce ou wisky disolvat în apă.

Cea mai escelentă buoătănă se cț1C0 

că e la curtea ducelui de Baden. Marea 
ducesă pregătesoe o cafea escelentă și adeoă, 
după obioeiul rusesc, într’un vas de aur și 

Deja încă în palatul părintesc din 
Berlin, pe când era principesă Luisa de 
Prusia, marea ducesă avea o deosebită 
aplecare spre gospodăria.
nikel.

Regina Margareta de Italia mănâncă 
bine și luxuos; la fiă-oare prânej, bucătarul 
ei trebue sâ inventeze un nou fel de bu
cate.

Tacâmurile sunt de aur. In Quirinal 
se mănânoă bucuros o „friptură" din tioat 
de galițe și crâstă de oocoșl. Bucătăria 
Papei e forte simplă. Pontifioele roman se 
scblă forte de timpuriu, după misă bea o 
cafea cu lapte. La prânz mănâncă supă, 
friptură, pome și un singur pahar de vin 
de Bordeaux.

U. 
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nâză. Intru cât acâsta este o nenorocire, 
imputarea că a prioinuit’o se cuvine baro
nului Banfîy. Care dintre oei doi miniștri- 
președințl însă va fi servit țării sale mai 
bine, acâsta o va arăta viitorul11....

CRONICA POLITICA.
— 9 (21) Septemvre.

Vinerea treoută se ținu în Viena o 
conferență ministerială sub președinția 
monarohului, la care lucră parte miniștri 
comuni GoluchowBky și Kallay și miniștri- 
președințl Badeni și Banffy. „Fremdenblait“ 
anunță, că presența ministrului-președinte 
Banffy în Viena stă în legătură cu disolva- 
rea camerei ungare, ce se va face in luna 
viitâre, âr nouăle alegeri se vor fixa pe 
mijlocul lunei Noemvre. Oficiosul ungar 
„Nemzet“ combate afirmările lui „Fremden- 
blatt“, «jicend, 0& parlamentul ungar are 
încă să se ocupe cu multe Gestiuni însăm- 
nste și disolvarea camerei nici într’un cas 
nu s’ar pute face așa curând.

*

Alaltăeri ținu deputațiunea cvotei un
gare o ședință sub președinția lui Colo- 
man Szell, la oare luară parte miniștri 
Banffy, Lukacs și Josipovicl. Se primi nun
țiul referentului Falit, esprimându-se do
rința, ca acesta să fiă ultimul nunțiu scriptu- 
ristic. La interpelarea deputatului Horanszlcy 
privitor la atitudinea guvernului în cestiu- 
nea cvotei, ministrul-președinte Banffy răs
punse, că în înțelesul legii mai întâia au 
de-a face în acâstă oestiune propunerile 
lor delegațiunile, și numai în rândul al doi
lea guvernele. Deci păDă când deputațiunile 
delegațiunilor nu-șl vor fini lucrările și 
pănă când deputațiunea ungară are în ve
dere numai interesele țării, guvernul se 
declară înțeles cu tendințele ei.

*
Privitor la visita monarchului nostru 

în România, (jiarul „Magyar Hirlapu scrie 
un prim-articol, în care aocentuând deca
dența politicei esterne austriaoe față ou 
statele baloanioe, 4ioe într® altele urmă- 
torele: „Am ajuns aoolo, oă influința că
lătoriei regelui ungar în România nu va 
fi alta, decât a unui turist distins. Să nu ne 
amăgim : înzadar faoe ministrul de esterne 
actual totul, pentru de-a recuceri vada mo- 
narchiei nâstre în Orient; nici în România, 
nici în statele balcanice nu mai avem trecere. 
In Serbia calcă în piciore stâgul maghiar, 
în România nu aflăm nimio din lucrurile 
8eriose promise de Andrassy“. Tot numitul 
cjiar anunță, că agențl de ai consulatului ru
sesc din Bucuresol umblă dela casă la casă, 
și ou bani voiesc să insceneze un scandal 
cu ocasiunea primirei împăratului austriac. 
Dealtmintrelea bine se scie oă luliu Hor
vath, redaotorul-șef al lui „M. H.u tot 
agențl ruși vede pretutindeni, chiar și în 
Ardeal, și tot de ruble visâză, pe oarl acei 
agențl le dau Românilor!

«

piarul sârbeso „Zastavau din nou se 
ocupă cu cestiunea, oă dre la oe partidă să 
se alăture Serbii la proximele alegeri. 
„Pentru partidul guvernamental11 4>ce nu
mita foiă „numele sârbeso, limba sârbâsoă, 
biserioa și soola sârbâsoă îi sunt un spin 
in ochi. Ideia de stat maghiară, represen- 
tată de guvern, este mormântul Șerbilor, și 
oine voiesce să trăâscă, nu se pote alia cu 
dușmanii săi. Apponyi și partidul național 
ounoso numai o națiune politică unitară 
ungară, și pănă oe Apponyi nu clarifică oe 
înțelege el sub aoâsta, Sârbii din Ungaria 
nu-1 pot sprigini. Ou Ugron și fracțiunea 
sa, în urma oelor întâmplate în trecut, e 
eschisă orl-ce alianță. Rămâne deoi parti
dul poporal, care dintre tote partidele un
gare este oea mai prevenitore. Partidul 
acesta nutresoe intențiunl bune (?) față ou 
naționalitățile. Noi Sârbii numai în oașul 
acela putem întră în pertractări ou una 
său altă partidă oposițională, deoă respec
tiva partidă va oferi garanții oorăspundă- 
tore, și încă nu numai nouă Sârbilor, ci și 
celorlalte naționalități.

Călătoria monarchului nostru în România 
și br. Desideriu Banffy.

Corespondentul din Viena al 
clarului „Alkotmcîny11 a avut o con
vorbire cu un magnat maghiar, care 
a ocupat mai înainte un post în
semnat, astăcji înse nu mai face 
parte din corpul diplomatic. Eltă 
enunciările amintitului dignitar ma
ghiar:

Majestatea Sa va călători peste câ- 
te-va dile 1» Bucuresol, și visita acâsta 
este un însămnat eveniment politic, mai 
ales ou privire la politica internă a Un
gariei. Deja înainte ou doi ani s’a luat 
în cercurile din Viena hotărîrea, că influ
ința monarchului nostru asupra regelui ro
mân trebue folosită pentru de-a atrage Ro
mânia în tripla alianță. S’au ivit însă două 
piedecl diferite.

Cea dintâi piedeoă a fost împrejura
rea, că contele Kalnoky a luat asuprășl 
anumite angagiamente față cu politica 
orientală, și de aoeea trebuia aflat un alt 
om, care să nu fiă legat ou nimioa. Mai 
acomodat pentru aoâsta s’a aflat contele 
Goluchowski, care, ca prietin bun al rege
lui Carol, adese-ori părtinise politioa aces
tuia față cu părerile lui Kalnoky, pentru 
ce și fu silit să se retragă în disponibili
tate. Când veni apoi să fiă numit Goluchowski 
ministru de esterne, trebui să se afle o 
modalitate de-a face oa și Maghiarii, cari 
erau cam reservațl chiar din motivele de 
mai sus față ou el, să aprobe numirea lui, 
și aoâsta să apară ca o victoria a partidu
lui și guvernului liberal. Spre scopul acesta 
s’a înscenat conflictul Banffy-Kalnoky, și 
diplomații vienesl rîdeau de naivitatea lui 
Banfîy, pe care ei nici oând nu’l luară în 
serios, fiind el o capacitate comitatensă, care 
nicl-odată nu pote să stea pe un aBtfel 
de nivou diplomatic, încât să potă răs
turna pe un ministru de esterne.

Astfel cursa a succes; parlamentul 
maghiar a salutat ou bucuriă pe Golu
chowski, neacoentuând prietinia sa cu Ro
mânii, și Banffy se fălea publioe că el a 

: trântit pe Kalnoky.
Acuma Banfîy începu a politisa și 

cu Goluohowski, dâr i-se dete a înțelege, oa 
în cestiunile esterne să câră informațiunl 
direote dela Majestatea Sa, și de atunci 
Banffy îl lasă în pace pe Goluchowski și 
îșl capătă informațiunile și îndrumările di- 
reot dela monarohul.

A doua piedeoă pentru înoheiarea 
prieteniei între monarchia nostră și Ro
mânia a fost cestiunea Românilor ardeleni.

Opinia publică a României îi privesce 
pe Românii ardeleni ca asupriți de guver
nul ungar, se interesâză viu de sortea lor, 
și se portă cu mare antipatiă față cu Ma
ghiarii din Ardeal.

Regele român cu fiă-care ooasiune 
se nisuesce a convinge pe poporul său, că 
plângerile Românilor ardeleni se pot ușor 
sana; și fiă-care guvern român accentuâză 
față cu diplomații austriacl și maghiari, că 
prin concesiuni locale s’ar putâ ușor orea o 
bună înțelegere între Românii și Maghiarii 
ardeleni.

Pot afirma din isvor sigur, că monar- 
chul nostru are cunoscință despre acele 
concesiuni locale, pe cari în România le 
țin de lipsă pentru împăcarea Românilor 
cu Maghiarii. Aoele concesiuni locale se 
refer singur și numai la administrația, 
afară de un punot, care, corăspun4ând 
simțămintelor religiose ale poporului ro
mân, pretinde „revisuirea legilor biseri- 
oescl“ și astfel e îndreptat în prima liniă 
contra neconfesionalității și contra căsă
toriei civile obligătore. Pănă când nu se 
va face în parlament aoâstă revisuire, pănă 
atunci nu pite fi vorbă de o împăoare, ci 
numai de crearea unui „modus vivendiu, și 
și acesta în oașul, dâcă din incidentul că
lătoriei monarchului nostru în România, 
Românii ardeleni vor fi liniștiți că oorona 
eventual va părtini idea „revisuirei legilor 
bisericesol11.

Românii, atât cei din România cât 
și oei din Ardeal, sciu, că influința coro
nei asupra raporturilor parlamentare din 

Ungaria este atât de mară, încât mai cu
rând sâu mai târ4iu ea va libera pe alegă
tori de sub terorismul partidului liberal și al 
pressei jidane.

In cestiunea -conferenței inter
parlamentare.

D-l V. A. Urechiă, președintele 
grupului român al reuniunii inter
parlamentare, a primit următorele 
scrisori interesante, pe cari le re
producem după „Românul" :

I.
Praga, 12 August 1896. 

D-le Urechiă!
Am onâre a vă faoe cunosout — drept 

răspuns onor, d-vostră epistole — oă mem
brii cehi din oonferența interparlamentară 
se vor abține dela orl-oe participare la 
oonferența interparlamentară, ce se va ți- 
nâ anul acesta la Budapesta, în conformitate 
cu deoisiunea d-vostră (a grupului român).

Primiți eto. Dr. Herold.
II.

Praga, 15 August 1896.
Conform dorinței ce a-țl exprimat 

prin epistola d-vostră dela 2 August a. o., 
am onore a vă însciința și eu și amicii 
mei, deputațl cehi, — că, vă4ând situația 
detestabilă, ce guvernul unguresc face Ro
mânilor, Sârbilor, Sașilor și în deosebi 
Slovaoilor, nu vom participa nici noi la a 
VII a conferență dela Budapesta, în o țâră 
în care, cu totă legea naționalităților din 
1868, drepturile naționalităților mențio
nate nu sunt respectate.

Comitetul executiv al Nârodni Strana 
Svobodomyselnâ m’a însărcinat să comunic 
biuroului interparlamentar dela Berna și 
d-vâstră, acâstă a nostră declarațiune de 
abeențiune dela orl-oe participare la lucră
rile conferenței a VlI-a, care se va ținâ la 
Budapesta, la 23 Septemvre.

Primiți, eto. Inginer Ioan Kaftan. 
deputat la Reiohsrath, deputat 

la dieta regatului Boemiei.

III.
Viena, 23 August 1896.

„Am onore a vă vesti, că niol eu și 
nici unul din partisanii mei, nu vor lua 
parte la oonferența dela 23 Septemvre, la 
o eărbare, care în adevăr n’are alt soop, 
decât de a oprima pe toți cei cari nu sunt 
Maghiari11.

Br. Karl Lueger.

SCBRILE PILEI.
— 9 (21) Septemvre.

La serbările deschiderei Porților de 
fler. S’a decis în mod definitiv oa M. Sa 
Regele Carol al României să fiă însoțit la 
inaugurarea Porților de fier de d-nii Dim. 
Sturdza, general Vlădesou, general Penco- 
vicl, membru în comisiunea europeană a 
Dunării, I. Kalinderul, oolonel Prboiianu, 
colonel Mânu, maior Georgescu, adjutanți 
regali și Mișu, directorul diviziei politicei 
dela ministeriul afacerilor străine. In ace- 
la-șl timp.vor pleca la inaugurare d-nii ba
ron Aehrental, ministru plenipotențiar al 
Austriei, baron Czikânn, consul austriac în 
Galați, baron Mike, consul austriac în T. 
Severin, oolonel Trotter, membru în comi
siunea europână a Dunării. Pe vaporul 
„Francisc Iosif", oare în 4>ua de 27 c. va 
treoe primul prin oanalul Porților de fier 
se vor afla, afară de cei trei monarch! și 
suitele lor, următorii: oei 6 ambasadori 
vienesl ai statelor, cari au fost representate 
la congresul din Berlin ; ambasadorii ro
mân și sârbesc: trei miniștrii români și 
doi sârbescl; ambasadorii austriacl din Bu- 
curescl și Belgrad; miniștri comuni Golu
ohowski, Krieghammer și Kallay ; 9 miniștri 
austriacl și 10 ungari; Banul Croației, pre
ședintele curții de compturl; președinții 
camerilor austriaoe și ungare, episcopii 
Deserofîy, Zmejanovicl și Popea, precum 
și vioarul capitular Pop : episcopii evang. 
Sarkamy și Kiss; și in fine șeful con- 
ducerei tehnice, consileriul Wallandt. Pen
tru serviciu de onâre vor fi numiți pe lângă 

Regele Carol al României: loootenentele- 
mareșal Pokorny și colonelul Wischinoa; 
pe lângă Regele Serbiei: generalul Weis 
și majorul Wernhardt: comandant de sta
țiune în Orșova va fi generalul Hoffmann, 
âr în Mehadia generalul Conte Corti.

—o—
încă un condamnat pentru agitare. 

Sâmbăta trecută s’a pertractat în Sibiiu un 
nou proces pentru „agitare", intentat oon- 
tra d-lui învățător Petru Onea din Almașul 
mare. D-sa a fost aoueat din partea a doi 
gendarml, că cu ooasiunea reîntoroerei d-lui 
Dr. Rațiu dela procosul Memorandului ar fi 
strigat la gara din Sibiiu: „Să trăâsoă Dr. 
Rațiu". Acusatul, cum spune „Tribuna", a 
declarat, că dânsul nici n’a fost măoar la 
gară; gendarmii de-asemenea au declarat, 
că nu sciu toomai sigur, deoă d-l Onea a 
fost acela, care a strigat, dâr sâmănă (sic!) 
cu acela. După aoestea — 4lce „Tribuna" 
— luâ cuvântul apărătorul, d-l Dr. A.Frâncu, 
care cu argumente solide pleda pentru ne- 
ninovăția acusatului și ceru achitarea lui. 
Cu tâte aoestea însă, tribunalul îl declară 
vinovat, osândindu-1 la 8 cțile temniță or
dinară și purtarea cheltuelilor de proces. Re
curs nu s’a insinuat niol dintr’o partp.

—o—
Nazarenismul și armată. In Ungaria, 

mai ales însă în „Alfold", nazarenismul se 
lățesce pe 4' 00 merge. La Seghedin de 
esemplu, numărul nazarinenilor a crescut așa 
de tare, încât comuna, după cum raporteză 
foile unguresol, s’a vă4ut îndemnată a în
ființa pentru ei un cimiteriu separat. E in
teresant însă, că doctrinele acestei seote 
stau în confliot direct cu armata. Nazari- 
neanului nu-i este permis să ,ia arma în 
mână, deârece „tot cel ce ridică sabia, de 
eabiă va muri". Doctrina aoâsta a nazari
nenilor le dă mult de luoru autorităților 
militare, deorece ei mai prefer să sufere oâte 
5—6 ani în temniță, deoât să pună mâna 
pe armă. In temnițele militare din Arad 
se află actualmente mulțl nazarinenl în ur
ma aoâsta. La Arad cu ooasiunea recrută
rilor din tâmna acâsta, încă s’au aflat 4ece 
tineri, cari n’au voit se pună mâna pe armă 
4icend, că „nu le permite legea lor" să 
facă acâsta. Deoreoe după legile militare 
ti prin acâsta cad sub grea pedâpsă pentru 
vătămarea dirciplinei, tribunalul militar va 
avâ să-i osândâscă 4^e^e acestea. Carac
teristic e, oă toți acești tineri sunt reser- 
viștl, cari după ce au servit trei ani la 
milițiă s’au dus acasă, acolo au trecut la 
nazarenism și astfel chiămați aoum la ser
viciu de arme, refusă a lua arma în mână

— o—
A. S. R. ducele Alfred de Saxa-Co- 

burg a sosit Sâmbătă la Sinaia. Dela gara 
Predeal, unde Majestățile Lor Regele și 
Regina, principele Ferdinand și principesa 
Maria, personele oficiale și un număros pu
blic a întâmpinat pe ilustrul ospe, Ducele 
s’a urcat în trenul special, care i-se pre
parase și a sosit la Sinaia, unde un mare 
număr de domni și domne din societatea 
alâsă aștepta pe Alteța Sa. Ducele de Co
burg a luat loo în trăsura regală cu Ma
jestățile Lor Regele și Regina, și au pornit 
la castelul Peleș, urmați de Principii moș- 
tonitorî.

—o —
„Liga Națională". In curând va apare 

4iarul „Liga Națională 1* sub direcția d-lui
I. C. Grădișteanu. Colaboratorii acestui or
gan vor fi între alții, d-nii M. Vlădescu, 
Anghel Demetriescu, Aurel C. Popoviol, 
Nenițescu șî alții.

—o—
Manevrele francese. Vinerea trecută 

a fost la Angouleme revista, care a termi
nat manevrele franoese. Au asistat d-nii 
Felix Faure, generalul Billot și d. Meline. 
Cu tote oboselile mari ale manevrelor, to
tuși defilarea a fost minunată. Nici o urmă 
de oboseală nu se vedea pe fața trupelor, 
cari au defilat în mijlocul strigătelor de: 
Bravo; Trăiasoă Franoia! Trăiască armata! 
Cu ocasia manevrelor, oolonelul turc Sabit 
Bey, locotenentul-oolonel sârb Radschisch 
și maiorul grec Constantinides, au fost nu
miți ofițeri ai Legiunei de onora.

—o—
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Esamenul de maturitate verbal, su- 
pletor și de amendare, la șoola oomercială 
superidră gr. or. română din loo, s’a ținut 
în 7 (19) 1. o. sub presidiul d-lni protopop 
Vasile Voina, oa comisar consistorial, și în 
presența reprezentanților guvernului, a d-lui 
Nicolae Putnoky, oa representant al minis- 
teriului de oulte și instruoțiune publică, și 
d-lui Franoiso de Koăs ca representant al 
ministeriului de comeroiu. La acest esamen 
au fost admiși 9 șoolarl, dintre cari 7 s’au 
declarat maturi, er 2 s’au respins pe un an.

Sfințire de biserică. „Biserica și Școla44 
din Arad spune, că P. S. S. părintele Epis- 

‘'cop dieoesan loan Mețian a plecat Sâmbătă 
la comuna Parța din protopresbiteratul Ti- 
mișorii pentru a efeptui actul sfințiriii bi- 
serioei nou zidite acolo.

—o—
La seminariul diecesan din Arad sun- 

înscrișl pentru anul șoolastio curent în des
părțământul teologic 48 de elevi, âr în deșt 
părțămentul preparandial 140 de elevi. In 
cursul pregătitor preparandial sunt înscriși 
33. In școla elementară de model instituită 
pe lângă preparandia de acolo sunt înscriși 
68. La olaltă 279.

— o—
Din BucurescI primim soirea, că d-1 

inginer la căile ferate române, Octavian 
Pop, este numit ou cj*ua 6® 1 Ootomvre c. 
șef de seoțiă ou reședința în Slatina.

—o—
Membrii societății de lectură a ele

vilor dela „Institutul preparandial14 din 
Blașiâ, întrunindu-se în 13 1. o. sub con
ducerea d-lui președinte Ioan F. Negruțiu, 
și-au ales oa funoționarl ai sooietății pe 
următorii: vice-președiute George Vasu ped.
o. III; notar Paul Pușoar p. c. III; cassar 
Nicolau Dumitru p. c. II; bibliotecar Ilariu 
Popesou p. o. III; arohivar Coriolan Ma- 
dinoea p. c. III; Redactor al foii pedago
gice „Speranța14 Manase Lajoșiu p. o. III; 
■er oa membrii oolaboratorl loan Stanoiu
p. c. III; Nioolau Boier p. o. III; Gavrilă 
Trenca ped. o. III; Nicolau Boier ped. 
o. II; Emanoil Comanesou p. o. II și Silviu 
Pauleti ped. o. I.

Viile dela Drăgășaui. In urma ploilor 
din cjilele treoute, starea viilor din Drăgă- 
•șanî (România) s’a înbunătățit în mod sim
țitor. După oum anunță clarele din Româ
nia, recolta promite a fi abundentă și de 
•o oalitate superioră.

—o —
Petrecere în Gherla. Tinerimea ro

mână din Gherla învită la petrecerea filan
tropică, oare se va ținea aoolo în diua de 
■26 Sept. n. c. în ospâtăria d-lui Iosif Booa. 
Jn timpul pausei se va da un ooncert ro
mân; după concert se va juca „eălușerul14. 
Intrarea de persdnă 60 cr. Inoeputul la 7 
dre sâra. Suprasolvirile se vor ohita pe cale 
publioă. Bilete se pot procura la oasa d-lui 
Hosif Boca.

—o—
Cursele de bicicliști, ce s’au aran- 

,-giat ieri din partea reuniunei bicicliștilor 
din Brașov, au fost interesante. Cursele 
s’au făcut dela restaurantul Zell din Der
ate pe drumul cătră Brașov și îndârât. La 
-restaurant, unde concerta musioa militară, 
fiind de față un public forte mare, câte 
trei bicicliști, cari se întreoeau mai întâiu și 
cari, prin urmare, oâștigau prin acâsta pre
miul, erau întîmpinațl ou urări sgomotdse. 
La cursa dintâiu (de 6000 metri) au fostpre- 
■meiațl dnii: A. Krauss, R. Depner și I. 
Slaminek. La curea a doua (de 10,000 m.) 
primul premiu la obținut d-1 Ios. Kolbe, 
•care a fost decorat și cu medalia; al doi
lea G. Schwarz, dr al treilea Fr. Lurtz. La 
•cursa III (4000 m.) au fost premiațl: C. 
Friedrich, W. Ziegler și O. Wetzel.

Turburările din Turcia.
Privitor la Turburările din Turoia 

soirile oele mai nouâ sosite prin fir tele- 
grafio sunt următorele:

Sunt dovedi, oă panica produsă cu 
ooasia ultimelor turburărl din Constanti- 
nopol era o înscenare a poliției, pentru a 
dovedi agitația armenesoă și a justifica ur
măririle turoescl.

Lui „Morning Post11 i-se anunță, că 
marele Vizir ar fi cerut dinii s iun ea minis
trului poliției în urma ultimelor măoelurl, 
declarând, că în cas de refuz va dimisiona 
el; Sultanul n’a vrut nici se concedieze 
pe ministrul poliției, niol să primescă di
misiunea marelui Vizir.

„Corespondența Politică11 primesoe din 
Salonic soirea, oă săptămâna treoută s’au 
dat două lupte între trupele turcescî și insur
genți; aoeștia din urmă au fost împrăștiațl. 
Sultanul a dat ordin comandantului Ma
cedoniei meridionale să trateze pe toți 
insurgenții după legile resbelului. Priso- 
nierii făcuțl în luptele sus-menționate vor 
fi transportați la Salonic și tratați conform 
ordinelor Sultanului.

Se anunță din Constantinopol „Agen
ției Reuter* că poliția a descoperit într’o 
casă armenâsoă din Scutari bombe, materii 
explosibile și hârtii. S’au făcut mai multe 
arestări.

Corăbiile italiene „Sardaigne44 „Euri- 
dyce“ și „Sioilia44, au fost detașate dela 
flota de manevre, țiiarele <ji°> oâ aceste 
corăbii vor merge în golful Salonio său 
in baia Besika.

Ultiiuatul
Comitetului revoluționar armean.
Comitetul revoluționar armean, a adre

sat, preoum soim, de ourend o sorisore tu
turor ambasadorilor marilor puteri din 
Constantinopol. Acâsta sorisore conține ame
nințări și se presentă ca un fel de ultimat. 
Ea este litografată și pdrtă subsoriera: In 
numele poporului armean. — Comitetul Hin- 
ceachiștilor.

Etă-o din cuvânt în cuvânt:
Excelență,

In urma unei manifestațiunl, care avea 
dreptă țintă să aducă aminte Puterilor 
esecutarea reformelor în Armenia, mii de 
Armeni au fost jefuițl și uoișl în timp de 
48 de ore.

Nemulțămit nici cu aceste represalii 
sângerose, Palatul îșl urmeză și pănă acum 
opera de distrugere prin arestări și surghiu- 
niil. Fiă-care casă din Capitală și din su
burbii e răscolită, și fiă-care stradă e supra
vegheată de agențl civili.

Sub simpla aousare, că nu sunt pă
rinți de fumiliă, Armeni de tote vîrstele și 
chiar și femei, sunt arestați, duși în închi
sori, jefuițl de bauii lor și imbarcațl pentru 
locuri necunoscute.

Representanții puterilor ărășl dau mână 
de ajutor Palatului la acăstă acțiune și sub 
pretextul de a păzi de morte pe Armeni, 
ajută la gonirea lor din Constantinopole.

Ei ne spun pe față, ori ne dau a în
țelege, că guvernele lor sunt hotărîte, în 
interesul păstrării păcii europene, a jertfi 
causa nostră.

E totuși olar, că Puterile pot obține 
orl-oe la Palat, decă prooedâză de comun 
acord și energic.

Desbinate prin oonflicte de interese, 
cărora subordinâză fără nici o justificare 
mortea nostră, Puterile devin mingea de 
joc a unei coterii de hoți și ucigași, care 
a făurit planul să nimioâsca națiunea ar
meană.

Ca agrioultorl, comeroianțl, industriași, 
medici, avooațl, omeni de scnnță și de 
muncă, în scurt ca națiune, ridicăm glasul 
nostru (și temeți-vă, ca el să nu găsâsoă 
cum-va eoou în straturile muncitorilor din 
țâra nostră) și vă somăm, ca, în lupta nee
gală ce ducem contra asupritorilor noștri, 
să vă puneți pe partea propagatorilor civi- 
lisațiunii și contra acelora, pe cari l-ați vă- 
qut la luoru în vilaiete și în Capitală.

Soldați, agenți ai Palatului, preoți și 
vagabomjî 9’aa unit ca să jertf'esoă Dum
nezeului lor sânge creștineso și să rui
neze într’o siDgură nopte rândul unei munol 
seculare.

La suocesui causei armenescl nu e 
interesată numai ondrea Europei, ci și si
guranța și progresul ei.

Prin noi se vor deschide comerciului 
ei, industriei și civilisațiunei 6Î acele căi, 
văi ți câmpii, pe oarl barbarii le-au trans
format în pustiuri triste.

Nu o rugăciune vă adresăm, oând vă 
atragem atenția asupra perseoutărn Arme
nilor, oi vrem numai să vă amintim, pentru 
ultima oră, datoria d-vostră de a ocroti pe 
creștini.

Representanții puterilor ti ebuiesc să puie 
capăt, în cel mai scurt timp, arestărilor și sur
ghiunirilor în massă a Armenilor și să stâ- 

rniasoă pentru executarea cât mai repede 
a reformeloă oerute de frații noștri „Tah- 
naztzagan44.

0 nouă acțiune e pregătită, care va 
arăta vitalitatea națiunii nostre.

Dâcă sorisdrea ndstră nu vă va în
demna la pași hotărîtorl, atunci veți mai 
avea odată ooasiunea de a vedea, că seim 
să întărim prin morte argumentele nostre.

încredințați de dreptatea oausei și de 
moderațiunea cererilor nostre, și sătui de 
tristele resultate ale răului, ne vom nimici 
pe noi înșine, și pe toți cei ce ne înconjoră 
într’o catastrofă comună și-i vom cita dinain
tea judecăței lui Dumnegeu, oa să dea aoolo 
soootelă de grozăviile, ce ne aduce cu sine 
acest al treilea, dâr de sigur nu cel din 
urmă atentat, pe care slăbiciunea vdstră 
ne silesoe să-l săvârșim în Capitala Orien
tului.

Congresul studenților dela Fălticeni
Este fdrte întristător, oă s’a vârât 

intriga politică și zizania și între tinerii 
universitari dela oongresul studenților. In- 
tr’un raport speoial, oposițională „Epoca* 
spune, că un mare număr de studențl 
stând sub presiunea guvernamentală, a ză
dărnicit prin scandaluri propunerea d-lor 
Ionesou — Brăila, și Cancicov, ca să se 
aocentueze în resoluțiile congresului și 
cestiunea națională; de asemenea s’a zădăr- 
nioit și propunerea privitdre la o escur- 
siune istorică în localitatea Baia. In urma 
scandalurilor acestora un mare număr de 
studențl, în deosebi oei din Iași,•s’au retras 
din congres.

Congresul a trimis M. Sale Regelui 
următorea telegramă:

Studenții universitari întruniți în al 
17-lea congres, Vă rdgă să primiți expri
marea sentimentelor de înaltă iubire și de
votament, ce-i animeză față de M. Vostră 
și față de Dinastie.

Sprijinul ce M. Vostră dațl progre
sului și desvoltărei culturale a națiunei 
române, rîvna ce puneți întru desvolta- 
rea paclnioă a poporului româneso, rîvnă 
ale cărei resultate se învederâză necon
tenit, ’șl găseso astăcjl o înaltă expresiune 
în visita M. S. Impăratului-Rege Franciso 
Iosif.

Acdstă visită o așteptăm ou entu- 
siasm; ea este un eveniment oe oonvinșl 
suntem oă represintă și un pas însămnat 
spre realisarea unei existențe paclnioe și 
desvoltării sigure pentru Românii supuși 
devotați ai sceptrului său. Tote aoestea ne 
fac a striga cu oăldură:

Se trăițl Maj estate, Trăiască Dinastia, 
Trăiască națiunea română!

Serbările dela Făgăraș.
Programul adunărei generale, ce o va 

țină „Societatea pentru crearea unui fond de 
teatru național -român*, la 27 și 28 Septemvre 
st. n. a. c. în Făgăraș este următorul:

I. Sâmbătă în 26 Septemvre : a) pri
mirea ospeților la tren; b) dspeții, cari so- 
seso cu trăsurile sunt rugați a se opri la 
localul sooietății „Progresul14 (casele d-nei 
Zinca Roman), unde se află biroul comite
tului arangiator, care le va da deslușirile 
de lipsă; o) la 8 ore săra convenire so
cială în grădina „Mexioo“.

II. Duminecă: a) la 8 dre dimineța 
serviciu divin la ambele biserici din loo ; 
b) la 10 dre a. m. ședința l-mă a adunărei 
generale în sala hotelului „Lauritsoh"; c) la 
1 6ră banchet în sala grădinei „Mexioo* ; 
d) la 7*/2 dre sâra produoțiune mustoală- 
teatrală și joo în sala hotelului „Lauritsoh44.

III. Luni: a) la 10 dre a. m. ședința 
a Il-a a adunărei generale; b) la 1 dra 
d. a. masă comună în grădina „Mexico44 ; 
o) la 4 6re d. a. eventuală esoursinne la 
„Mora de hârtiă44.

Făgăraș, 18 Septemvre 1896.
Pentru comitetul arangiator: 

Dr. loan Șenchea, 
președinte.

INVITARE la produoțiunea musicală- 
teatrală, oe o arangiâză societatea „Pro
gresul44, cu ooasiunea adunărei generala a 
societăței pentru fond de teatru român, — 
în sala hotelului „Lauritsoh44 din Făgăraș 
Duminecă în 27 Septemvre n. o., la oare 
sunteți invitați cu totă stima.

Prețul întrărei : Looul I șirul 1 și 
cerole 1 fl. 20 or., șirul 2—3 1 fl; looul II 

80 cr; parterre 60 or; galeriă 30 or, de 
persdnă.

Venitul curat e destinat în favorul 
societății pentru fond de teatru român. în
ceputul la 7l/2 dre sera. Oferte maninimdse 
se primeso ou mulțămită și se ohitdză pu
blice.

PROGRAMA:
I. 1) Musicesou: „Baba și moșnâgul44 

cor mixt. 2) Dima: „Cuoule ou până sură44 
cor mixt. 3) Dima : „Fântâna ou trei is- 
vdrâ“ oor mixt. 4) Musicesou : a) Dor do- 
rule44 cor mixt, b) „Ileana44 cor mixt.

II. Sfredelul Dracului, farsă de X. 
Persdnele: Mustoxidis, fost inspector de 
tutunuri. Șloimesou, sergent veterinar. Imer- 
gold, zaraf. Goldimer, nepotul lui. Coțofa- 
nescu, poet tragic. Stan Funduo, bucătar. 
Madam Kuhala Gafia, fată ’n casă. După 
produoțiune joo.

AVIS. P. T. Domni, oarl doreso a lua 
parte la adunarea generală a „Sooietăței 
pentru fond de teatru român44, convooată 
pe 27 și 28 Septemvre n. o. în Făgăraș, și 
voeso a reflecta la îngrijirea comitetului 
arangiator pentru înouartirarea lor, sunt 
rugați a se adresa în aoâstă privință la sub
scrisul cel mult pănă în 25 1. c.

Făgăraș, 17 Septemvre 1896.
Dr. loan Șenchea, 
preș, comitetului.

Convocare.
Adunarea generală a despărțământului 

II al Asooiațiunii transilvane pentru litera
tura română și oultura poporului român se 
convocă pe Marți în 6 Octomvrc 1896 st. n. 
la 2 dre după amâtjl în Bran, la care se în
vită onorații membri și toți aceia, cari se 
intereseză de progresul poporului român.

Zernescl, 18 Septemvre n. 1896.
Nicolau Garoiu, loan Străvoiu, 

director. seoretar.

SC1EI ULTIME,
Budapesta, 20 Septemvre. In șe

dința de ieri a camerei magnaților, 
cu ooasiunea desbaterei proiectului 
de lege asupra procedurei penale, 
contele Ferdinand Zichy s’a îndreptat 
mai întâia în contra comisiunei, 
care pretindea, că proiectul cores
punde cerințelor moderne ale tim
pului. Decă este ceva modern, cjise 
el, nu urmhză de aci, ca se fia 
și bun.

Mai ales în ce privesce institu- 
țiunea Curții cu jurați Zichy arătă, 
că disposițiunea proiectului, după 
care jurat pbte fi wumtit acel cetățen ungar 
care scie unguresce, nu corespunde 
stărilor dela noi, deore-ce sunt co
mune, a căror inteligență e com
pusă tocmai din dmeni, cari nu sciu 
unguresce, er puțini locuitori ma
ghiari sunt inferiori de cultură fața 
cu Nemaghiarii.

Contele Zichy se provdcă și la 
împrejurarea, că în procesele cu 
caracter de naționalitate s’ar aduce 
sentințe peste mesură aspre și ne
drepte, âeorece jurații maghiari ai res
pectivei comune ar pute fi în anumite ca
șuri preocupați.

Baterea nutritivă a pânei. Deja Lie
big a fost de părere, că grâul, măcinându- 
se fin, îșl perde mult din puterea sa, dr 
fărina decă se cerne îșl perde fosfatul, care 
îl conține și de aceea pânea albă nu-e re
comandabilă pentru lucrători. Acum un 
ehemio engles, Yates, într’o broșură, scrisă 
pentru popor, c|ice: Pentru-oă clasa mun
citorilor consumă forte puțină carne, de 
aceea trebue sâ mănânci pită nâgră. Tâ- 
rîțele formâză partea cea mai nutritore a 
pânei și servesc pentru formarea și desvol- 
tarea oselor și mușchilor, deol bucatele 
cari sunt mai puțin măcinate, conțin cel 
mai mult și mai puternic nutrement.

Proprietar; Or. Aurel Hfiurețianag,

Redactor reSDOIlsatiil fâregorâu SSaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 19 Septmvre 1896.

Bonta ung. de aur 4% .... 122.10
Banta de oordne ung. 4% . . . 99.25
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% . 123.15
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2% 101.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.40
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
Imprum. ung. ou premii .... 154.75
L suri pentru reg. Tisei și Segedin. 139.— 
Bonta de hârtie austr................... 101.50
Bonta de argint austr.................... 101.65
Renta de aur austr...............................123.55
Losuri din 1860........................... 145.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 952.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 401.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 369.10
N^poleondorl.................................. 9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.70
London vista....................................119.75
Peiris vista.................................. 47.50
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.15
Note italiene.............................  44.25

Cssrșuî pieftei EBrașov,

Din 20 Septemvre 1896.

Bancnote rom. Gamp. 9.47 Vând. 9.50
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.47
Napoleon-d’orl Ctimp. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Camp. 5.60 Vend. 5.65
Buble rusescl Cump. 126.- Vend.
Mărci germane Cump. 58.30 Vend.
Lire turoescl Oump. 10.60 Vend. — .—
Scris, fone. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

și 9 circa 38,209 metri cubici molidv 
și 86,094 metri cubici lemn de fag.

Prețul de strigare se fixeză pen
tru molidv cu 60 (șesecjecl) cruceri, 
er pentru fag 10 (cfece) cruceri de 
fiă-care metru cubic.

Ofertele provătțute cu timbru de 
50 cr. și 10°/0 din prețul de strigare 
ca vadiu sunt a se înainta subscri
sei primării comunale până la înce
perea licitațiunei verbale, care se va 
țină Vineri la 9 Octomvre st. n. 
1896 la 11 ore a. m. în cancelaria 
primăriei comunale din Zernesci.

Reflectanții sunt rugați a scrie 
clar în oferte, atât în cifre, cât și 
în litere prețul oferit de fiă-care me
tru cubic.

Se observă, că la sus numita 
pădure, care se află în o depărtare 
de 16 Klm. de Comună, conduce 
drum, care cu puține spese se pote 
aduce în starea cea mai bună și în 
fine, că în Comună se află și sta
țiune de drum de fier.

Condițiunile de licitațiune se pot 
vede în orele oficiăse la primăria co
munală din Zernesci.

ZârnescI, la 20 Iulie 1896.
Primăria comunei ZârnescI:

Stoica Garoiti, Nistor Podar,
primar. 1027,3—3 notar.

itooouoooooo -̂
O specialitate naturală neprețuibilă

este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: la COnturbări 
de mistuire, maladiele stomacului, a rîuicld- 
ior, a beșâcii udului și ale organelor respira- 
tdre etc.

IW" Borviz de primul rang
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 îsi SSrașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sihiâia, Sighișora și în ABI»a-JhiIia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Oaaj î la Segesvăry es tărsai, în Deva: la Balog Gyula, 
în flîreștie; Ia Nemeth Jănos.

Cu tdtă stima:
Administrațiunea isvorului 

„ NI A T I JL B A.44
TOSEF

(comit. Hâromszek). ilodoL (Transilvania).

1025,18—100

I

Nrul 2400 -1896.
not.

PUBLICAȚÎUNE.
Din partea subscrisei primării 

comunale se aduce la cunoscința pu
blică, cumcă pe basa înaltei conce
siuni ministeriale Nr. 2801/1—2 1896 
Comuna mare Zernesci VÎude pe 
calea licitațiunei publice și de oferte, 
în partea din pădure „Nămaia“, con
form planului de pădurit aprobat, 
următorul cuant de SeiIBUC și anume:

I. In clasa de esploatare D. se
ria I departamentul 1 tabla 1 circa 
68,210 metri cubici molidv.

II. In clasa de esploatare E. se
ria I departamentul 1 tebla 1,2, 4, 7,

Mosiă de vândare.
0 moșia nobilitară constă- 

tătore din 102 îngere, done case de 
locuit și dependențele necesare de eco 
nomiă, — aflătore în comuna 0!t» 
I§«9g*ata, 3/4 ^re depărtare de sta
țiunea căii ferate HoHlOrod-HsVÎZ, 
se VfiHiieSe din mâna liberă.

Pentru informațiunî a se adresa 
la proprietarul ei: d-1

Wicolae (Tretaoi 
BucurescT.

1066.1 9 Strada Sălciilor Nr. 15.

ABONAMENTE„GAZETA TRAHSILVA1HEI“
X
X
8 Pe

Pe
Pe

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-lJngaria: 

trei luni. 
șese luni. 
unti an .

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni................................................
unti an.....................................................

3
6

12

fi.
fi.
fi.

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr.
fr.
fr.

M
M
M
X
XX
X
X
M
X

M
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X
8
X 
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X
X
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Duminecă.h au®b ei» teia te
Pentru Anstro-Ungaria:

an................................................................ '
șese luni............................
trei luni................................................

Pentru Eoinăida și străinătate:
an............................................................. 8 franci,
șese luni................................................... 4 franci,
trei luni...................................... . 2 franci.

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede prin 
mandate poștale.

Domnii, cari se vor abona din nou, se binavoiescă 
a srcie adresa lămurit și a arăta și ultim poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei'4.
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Sz. 1434-1896. kjz.

Ărveresi hirdetmeny.
Fogaras megye O-Sinka kozseg hatârân talâlhată es az 6-sinkai 

101. A f szâmu telekjkvben felvett 1—23 rendszâmok alatti, s alăbb 
kituntetett helyrajzi szâmu ingatlanok, melyek nehai Futs Todor dro- 
kosei tulajdonât kepezik, (5-Sinka kbzseg iroda helysegeben 1896 evi 
Szeptember ho 28-ăn d. e. 10 drakor tartando kozârveresen ordkre el- 
adatni fognak, es pedig telekkonyvi testenkent: 187/1, 188/1 helyrajzi 
szâmu 795 fr., 1240/2 hrsz. 13 frt., 1505/3 hrsz. 3 frt., 1678/1 hrsz. 4 
frt., 1968/3 hrsz. 16 frt., 2198/1 hrsz. 2 frt., 2330/1 hrsz. 5 frt., 3152/3 
hrsz. 2 frt., 3751 hrsz. 13 frt., 4019/3 hrsz. 7 frt., 4314/3 hrsz. 4 frt., 
4381/1 hrsz. 21 frt., 4845 a/2 hrsz. 7 frt., 5344/3 hrsz. 10 frt., 5679/2 
hrsz. 18 frt., 5888/3 hrsz. 60 frt., 6519/3 hrsz. 3 frt., 6782/3 hrsz. 14 frt, 
7095 hrsz. 6 frt., 7136/2 hrsz. 12 frt., 7382/3 hrsz. 12 frt., 7430 hrsz. 
3 frt., 7454 hrsz. 4 frt.

Fenti ingatlanok a kdvetkezo feltetelek mellett ârvereztetnek:
1. Ărverezni szândekozbk tartoznak az egyes ingatlanok kikiăltâsi 

ârnak, mely egyezersmind a becsâr 10%-ât keszpenzben vagy az 1881 r 
LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâmitott es az 1881 evi no- 
vember ho 1-ea 3333 sz. alatt kelt igazsâgiigyminiszteri rendelet 8 §- 
âban kijeldlt ăvadekkepes ertek papirban a kikuldott kezehez letenm.

2. Vevo koteles az ajânlott vâtelârt hârom egyenlo râszletben es 
pedig: az elaot az ârverâs jogerăre emelkedese utân szâmitandă 15 nap,., 
a mâsodik ugyanattbl szâmitandd 30 nap alatt es a harmadikot, mely- 
ben a bânatpenz is beszâmittatik, ugyanattol 45 nap alatt, de az ârve- 
res napjâtăl szâmitando 6°/0 kamattal eggyutt Fogaras vârmegye ârva- 
penztârâba befizetni.

3. Vevo kăteles az ingatlanokat terhelâ es az ârverâs napjât kdve
toleg esedekes mindennemu addkat. az âtruhâzâsi illetăket s mind ezen- 
felul az ârveresi koltseget es szukseges belyeget a vâtelâron kivul vi- 
selni.

4 Vevdga megvett ingatlanok birtokâba az ârveresnek gyâmhato- 
sâgilag jovâhagyâsa, s a vetelâr jârulâkâival tărtânt befizetâse utân lep, 
midon a megvett ingatlanokkal dszszefuggâ hasznok. es terhek reâ. 
szâllanak.

5. Vevo reszere a veteli bizonyitvâoy csakis az ârveres jogerdre 
emelkedese utân fog keresere kiâllittatni.

6. A megvett ingatlanokra vcnatkozo tulajdonjog vevo javâra leendd 
telekkdnyvi bekebelezesc, ceakis a teljes vetelâr kamatjaival eggyutt 
tortent befizetese utân lesz vevo âltal ăs kdltsegere kieszkOzlendd.

7. A mennyiben vevo az ărveresi feltetelek bârmelyikenek a kitii-.. 
zott idoben eleget nein tenne, az âltala megvett ingatlanokra az 1881. 
LX. t.-cz. 185. § sa szerint vevo veszeiyere es koltsegere, bânatpenze- 
nek elvesztese mellett, ujabb ârverâs fog elrendeltetni.

8. Ezen ârveresi hirdetmeny, mely a mâr megâllapitott felteteleket 
is tartalmazza, O-Sinka kozseg eloljârosâgânâl a hivatalos drâkban lesz- 
megtekintheto s kihirdetes es kifuggesztes vâgett a szoznszedos Ohâba, 
Persâny- 6s Uj-Sinka kozsegek elâljărdsâgaihoz egy egy peldâoyban 
megkuldetik, s tekintettel arra, hogy az ingatlanok kikiâltâsi âra a 
300 frtot meghahidja, Fogarason megjeleno „Fogaras es videke“ s îl- 
letve Brassoban megjeleno „Brass6“ czimii lapban egyezer kbzzâteendd, 
mirdl ezen kdzseg elâljârbsâga intezkedik.

O-S i n k a, 1896 Auguszus ho 17 en.

T e u s a ii, F o p p a,
bird. kjzd.

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvanieia 
ă 5 er. se potu cumpSra în librăria Mcolae Giurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


