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România în străinătate.
Sub acest titlu publică ^L'ln- 

dependance Roumaine11 de Miercuri un 
prim articul, ce conține nisce pă
reri, pe cari aflăm de interes a-le 
reda în resumat.

„Judecând după incidentele iri
tante ale vieții ndstre publice, după 
disputa pasionată între partide, omul 
— fiice confratele nostru din Bucu- 
rescl — ar fi sedus a crede, că cea 
mai sterilă politică se face în Ro
mânia și că noi tot timpul ni-1 pră- 
dăm în lupte deșerte. Acesta înse 
nu e decât numai o aparință. Po
lemicele ndstre cele mai virulente, 
gustul nostru de a politisa, moș
tenirea vechiului sânge latin, se îm
pacă perfect c’o lucrare asiduă, și 
în mijlocul celor mai nebune exa- 
gerațiuni ale paeiunei politice, noi 
păstrăm destul sânge rece pentru a 
continua, în mod metodic, progra
mul reformelor, cari au făcut Ro
mânia modernă.

„Eram în plină crisă ministe
rială — continuă numita fâiă —■ când 
am inaugurat anul trecut podul de 
peste Dunăre, edificiul, care mar
chiză cel mai de căpeteniă succes 
în evoluțiunea nostră economică din 
cei trei-fieci de ani din urmă; era 
în momentul, când sgomotul împre
jurul cestiunei metropolitane a atins 
maximul intensității sale, când am 
procedat la punerea primei pietri fun
damentale a portului dela Constanța".

Străinătatea s’a dedat să nu pună 
prea multă greutate pe cuvintele în
verșunate, ce cad în decursul cam
paniilor politice, în schimb înse pressa 
străină urmăresce cu cea mai mare 
atențiune evenimentele menite amari 
puterea economică a României și co
mentariile binevoităre, ce le face do
vedesc simpatii fărte prețiăse, de 
cari se bucură Românii din regatul 
vecin.

Deună'fii „Nodd. Allg. Zeitung", 
organul oficios al guvernului german, 

a publicat un articul din cele mai 
măgulităre — fiice „Iod. Rom.“ Etă 
ce a scris făia germană:

„România s’a manifestat în tim- 
„pul din urmă printr’o seria de crea- 
„țiunl grandiose în arta inginerăscă, 
„destinate a stabili și a facilita re- 
„lațiunile între țări și mări. Construc
ția unui port pe țărmul român al 
„mării-Negre, este o probă frapantă 
„și netăgăduită despre desvoltarea 
„economică a acestei țări, și este 
„tot-odată o garanțiă, că munca in- 
„teligentă și asiduă a poporului ro- 
„mân pe calea progresului intelec- 
„tual și material, va atinge tot mai 
„mari țînte".

Piarul bucurescean constată, că 
asemeni considerațiunl și încuragiărl 
căldurose a întâmpinat România și 
în pressa austriacă, francesă și en- 
glesă. Cu cât mai mult încep a-ne 
cunăsce cu atât mai bine aprețiază 
sforțările și resursele năstre, esclamă 
„Ind. Rom.", amintind studiile ce 
s’au făcut în timpul din urmă asu
pra României, dovadă învederată a 
interesului, ce tot mai mult îl ins
piră România celor ce vin în con
tact cu ea.

Trece apoi la lucrarea recentă 
de mare valore a d-lui G. Benger, 
consulul general român, dela Stutt
gart, întitulată: „România, o țeră 
a viitorului". D-l Benger — fiice 
„Ind. Rotii." — un mare industriaș, 
a fost surprins în decursul unei că
lătorii de studii, ce a făcut’o in Ro
mânia la 1892, de rapiditatea, în 
unele privințe americană, cu care 
țera acâsta a trecut din starea de 
amorțelă orientală în civiiisația mo
dernă.

Ca și învățatul filoromân Sir 
Witthe, vechiul ministru al Angliei 
la BucurescI, d-l Benger se întrebă, 
căror cause primordiale este a-se 
datori înflorirea atât de surprinfie- 
tore a României, rapiditatea sboru- 
lui ei ? E învederat, că ea se dato- 
resce în primul loc stabilității poli
tice de care țera s’a bucurat de trei

zeci de ani, adecă dela suirea pe 
tron a regelui Carol, apoi capitalu
rilor pe cari economia germană li-a 
pus la disposiția României, și, în 
fine, reformei agrare și rețelei de 
drum de fier și de șosele na
ționale. Aceste două elemente din 
urmă pot fi considerate, ca stâl
pul consolidării economice a Ro
mâniei, a cărei regenerare eco
nomică în adevăr nu se dateză de
cât din momentul, când locomotiva 
a început a brăzda câmpiile țării.

Făcând acestă constatare, „In
dependența Română" aprețiază în 
trăsuri generale studiul d-lui Ben
ger, pe care-1 găsesce din tote punc
tele de vedere fărte instructiv. Noi 
ne-am mărgănit e reda în cele de 
mai sus opiniunea confraților noștri 
despre cum este privită România 
în străinătate.

Oertă între cumetri.
— Badeni și Bânfiy —

„Nemzetu organul oficios al gu
vernului unguresc a publicat alaltă- 
eri un articul fărte aspru și malițios 
despre raporturile din Austria, ară
tând asupra luptei înverșunate, ce 
guvernul austriac lasă a-se deslănțui 
în cestiunea cuotei. Vorbind apoi 
despre situația internă a Austriei 
„Nernzet" scrie:

Vedem, că la Nemt.I birueso estre- 
miștii clericali și Germanii-naționall la ale
gerile provinoiale și în Viena, Dintre Cehi, 
partida Cehilor-tinerl ajunge ărăși la pu
tere, mai ales, că acum și domnii feudali 
li-s’au alăturat necondiționat. Tote suo- 
oesele naționaliste, ce le pot mulțămi gu- 
vernului-Taaffe, în Ioc de a fi restrînse, s? 
sporesc. E sigur, astfel chaosul a crescut 
în Austria, fie pdte, că tocmai acesta va 
promova soluțiunea. Dâr deoă acesta se 
întâmplă printr’o conducere oonscientă. 
atunci întreprinderea e împreunată ou mare 
risic, fiind-că a deștepta reaoțiunee și pe 
naționalități, ca apoi să fiă restrinse între 
limite, — e luoru cutezat. Că ce câștigă și 
oe nu câștigă statul din acesta, nu soim 

într’adevăr, seim numai, oă Austria ne în
vață bine, oă oe nu trebue să facem și oe 
nu trebue să îutrelăsăm.

„Fremdenblatt“ din Viena răspunde 
în ton fărte necruțător la articulul 
lui „Nemzet", âr „Osterr. Korr.“ — 
organ, care nu publică decât ceea-ce 
voesce Badeni — scrie următorele la 
adresa Maghiarilor :

Ofioiosul badapestan „Nemzet" publică 
un articul, în oare faoe o oritică fdrte pu
țin iubitore pentru stările austriaco și pen
tru ministeriul Badeni. La articulul aoesta 
„Fremdenblatt" oficiosul guveruului din 
Viena răspunde forte agitat. Nu înțele
gem, că oe l’a îndemnat pe baronul 
Bânffy, oare are destul necaz ou sine în- 
su-șl, oa tocmai aoum să se ia la oărtă ou 
guvernul austriac. Ar orede omul, că cam
pania electorală fără păreche din Ungaria, 
întărirea kossuthismului și nemulțumirea na
ționalităților nemaghiare adeoă a majorității 
locuitorilor din statul ungar, ar sili pe dom
nii din Budapesta, să măture mai întâiii 
dinaintea ușii lor; der se pdte, oă articulul 
niol nu e oficios și oă avem de lucru nu
mai c’nn ou de ono german-liberal, oare a 
fost așefiat în cuibul lui „Nemzet", și oare 
aoum iese la ivălă oa părere a guvernului 
unguresc. In parlament a produs mare sen- 
sațiă atacul ofioiosului ministerialul ma
ghiar oontra guvernului-Badeni... In el se 
consideră înoeroares, oă Maghiarii, deși 
deocamdată numai prin articul! de fiiar, se 
amestecă în treburile austriaca. In parla
mentul austriao era să se facă o interpelare 
asupra articolului din „Nemzet", însă la 
insistențele guvernului interpelarea a fost 
amânată pentru timpuri mai buna, când 
guvernul austriac va respinge cu totă energia 
astfel de atentate.

Bine a început’o Bânffy în în
gâmfarea lui de mare „diplomat" și 
sfârnar politic. Dare-ar duchurile 
rele ale șovinismului încornurat, ca 
mergând buestru pe acâstă cale să-și 
asigure cât mai îngrabă veclnicul 
răpaos.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

„Cartea siegră“.
Unde dai și unde crepâ. 

Prov. roman.

Răspuns lan Cartea ntyrăa (A „felcele konyvu), 
scrisă de br. 8tefan Kemeny junior in 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef in numerii 
131—131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszâg*  

din Budapesta.
De Axentie Severn.

(2) (Urmare).

Să vedem dâră, oum au venit, cum au 
ajuns redactorii lui „Magyarorszâg" la pu
blicarea „Cărții negre".

Dela 1890, când a văfiut lumina răs
punsul, oa am dat eu comitelui-colouel Te- 
leki Sân dor, până la faimosul decret al mi
nistrului Perczel, prin care se confiscă cele 
miișore de floreni, ce contribuiseră într’un 
au de dile câteva sute de Români, oari se 
află în acest stat, și se interclice sub globă 
de 100 fl. și 15 cjile închisore colecta ulte

riori, am avut pace. Deși apostrofările de 
„Hore", „Vankui", „vad olâh", „budos olâh", 
„dacoromanista" nu încetară și se mai aufliau 
aprdpe di de fii, noi acestea le oonsideram 
ca niscarl stropi, cari 6oapă din gurile oe- 
lor înverșunați, turburați său aprope tur
bați, cari în turburarea și veninul lor nu 
pot vorbi fără să âtropăscă pe cei din giu- 
rul lor. Asemenea stare sufletescă nenatu
rală o compătimiam și ne durea inima au- 
cjend asemenea insulte, cari după una sută 
și dece ani tot se mai repețeso și cari, de 
nu s’ar pomeni așa des, pdte ar trăi și muri 
sute de mii Români fără să scie, oine a 
fost Horea, cine Ianou și ce au făcut ei, oe 
însemnâză „vad olâh" și „daco-român"... 
Ce se-i faci ? Pasărea ou oiripitul îșl des
copere cuibul, și găina ou cârâitul îșl tra- 
dăză oul.

Totă cjiaristica maghiară și maghia- 
rdnă, fără deosebire de partid, a cântat 
Osana lui Perczel, înainte de a-șl da săma 
de însemnătatea insultei, oe a făout’o mi
nistrul priu ordinul său națiunei române, 
— și vădeud durerea, oe au exprimat toți 

Românii într’un glas, er diarele lor în mii 
de glasuri a amuțit și a tăcut, er noi am 
fost aprope induși în erorea de-a crede, oă 
ea nu aprobă ordinul ministrului.

Dăr ce să vecjl ? Vine „Kolozsvâr" 
dela Clușiu și într’un număr al său declară, 
că Iancu a fost „bandita-vezer", adecă con
ducător de bandiți; pentru aoeea înălțatul 
împărat in călătoria sa de pacificațiune, ce 
a făout’o în 1852 în Transilvania, nu a vrut 
să-l primescă în audiență, de oare se în
vrednicise chiar și ounoscutul în adevăr că- 
pitau de hoți și bandiți Rozsa Sândor.

„Kolozsvâr" nu ne spune, oă acâsta 
o faoe ca să legitimeze său motiveze ore- 
cum ordinul ministrului, dâr noi, și cu noi 
mulțl alții așa au priceput și îuțeles aoea 
revelațiune. Deoă Iancu a fost conducător 
de bandiți, atunol nici eu nu mă pot sub- 
trage dela asemenea onore. Dâr și toți Ro
mânii pe cari i-au condus Ianou, Balint, 
Dobra, Butianu, Solomou, Bradu, Morariu, 
Pinciu și Secărean, Mioașiu, Vlăduț și Mol
dovan, și pe cari aveau să-i conducă Ro
man și Baternai, sunt bandiți; ou alte ou- 

vinte, toți Românii din Transilvania au fost 
„bandiți". Ce păoat, că luptătorii pentru 
libertate, adeoă rebelii (să fiu bine înțeles, 
nu tjio Maghiarii, pentru că nu toți Ma
ghiarii au fost rebeli, ci s’au găsit și atunol 
omeni, oari au nebunit, când au văcjut pe 
oe cale au plecat unii său oei mai mulțl ai 
lor) nu au reușit să învingă și să aducă pe 
Kohuth să-l încoroneze cu oorăna Sf. Stefan, 
să taie, să spânzure, să-i arunce în Tisa, 
în Mureșiu, Olt și Ternare pe toți Românii 
din Transilvania, âr în locul lor să aducă 
Nemți și Șvabi, oa să le lucre moșiile și 
ca atât mai ourend să ajungă aoeștia dala 
Rin până la gurile Dunării, âr cei ce i-au 
adus să ajungă, precum în mare parte au 
și ajuns, fără de a ne stîrpi pe noi, în cea 
mai mare parte a Ungariei și Transilvaniei 
servitorii noilor dspețl.

Dăr să ne oprim aici. Prea m’am 
abătut dela obiect și, în durerea sufletului 
meu, am ajuns la aiurări.

Vorba era, că lanoul nostru a fost 
declarat ca oondueător de bandiți, și eu, 
oare l’am ounoscut în persdnă, care am lu-



Nouă alianță ruso-germană.
După faimâsele descoperiri ale lui Bis

marck despre o alianță de neutralitate în
tre Rusia și Germania, oare a esistat pănă 
la 1890 — cade ca o bombă din senin o 
altă desooperire, oe-o face telegraful din 
Berlin.

Cu data de 11 Noemvre o depeșă so
sită din capitala Germaniei spune, că în 
cercurile diplomației din Petersburg se vor- 
besce ou multă insistență, că puțin înainte 
de acesta s’a reînoit alianța ruso-germană 
retușată la 1890 din partea Germaniei, oum 
a 41S Bismarok.

E de observat, că cu ocasia visitei 
Țarului la Gbrlitz și Boroslo, soirea aoâsta 
se oolportase și aici, însă ou observarea, oă 
învoiala aoâsta nu este decât continuarea 
celei esistente pănă la 1890.

Alianța ruso-germană reînoită acum 
să îndreptă mai ales contra politicei en- 
glese din Balcani și Asia orientală, Rusia 
făoend tot-odată promisiuni, că nu va spri
jini un eventual răsboiu de revanșe al Fran- 
oiei oontra Germaniei.

Se mai 4i°e, că din causa aoestei re- 
înoirl a alianței dintre cele două mari îm
părății, cercurile guvernamentale din Berlin 
au privit atât de pasiv la descoperirile can
celarului de fier, și mai ales la manifesta- 
țiunile, oe ’i s’au făcut Țarului în Paris.

Interpelația asupra destăinuirilor lui 
Bismark.

Partida centrului din parlamentul ger
man a presentat următârea interpelațiă pri- 
vitore la destăinuirile lui Bismark: Este 
cancelarul imperial îu posițiă de a ne da 
deslușire: 1) dăcă pănă la anul 1890 a esis
tat un tractat seoret între Germania și 
Rusia? 2) decă a esistat, ce întâmplări au 
adus cu sine, oă n’a fost reînoit? și 3) ce 
influință a avut publicațiunile cele mai nouă 
privitore la aoest tractat asupra raporturi
lor Germaniei ou tripla alianță, precum și 
ou celelalte puteri ?

Era neapărat de lipsă să se faoă aoâsta 
interpelațiă, dâoă nu pentru alta, oel puțin 
pentru a-se da ocasiune guvernului german 
de a-se pronunța în contra părerii, ce s’a 
lățit, că prin destăinuirile făoute s’ar fi sgu- 
duit legăturile dintre tripla alianță. Se și 
aștâptă ou siguritate, că cancelarul Hohen- 
lohe, care precum se orede, va răspunde 
Lunia viitâre la interpelație, va acoentua 
cu aoâstă ooasie în mod solemn tăria 
alianței triple, încrederea reoiprooă între 
aliațl și starea mulțumitore a situațiunei 
generale europene. In amănuntele Gestiuni
lor atinse de interpelație, oanoelarul se va 
feri de a întră. Ba să oâ guvernul va
evita tot ce ar pută să provâce un oonflict 
ou principele Bismark. Cu tâte aceste des- 
baterea asupra interpelației promite a fi 
forte interesantă, deâreoe se vor afla vor
bitori, cari vor ataoa și pe Bismark, pentru 

crat cu el împreună, l’am avut pe la 1861 
mai multe săptămâni âspe în casa mea; 
eu, care i-am ounosout ouvățenia și nobleță 
sufletului său, l’am luat în apărare afir
mând și probând, că n’a fost oonduoător 
de bandiți, ci luptător pentru susținerea 
Dinastiei Habsburgioe, al oonstituțiunei ce 
o promulgase aoea gloriosă Dinastiă și 
pentru independența Transilvaniei, — er 
oum-oă în adevăr pentru aoestea și nu pen
tru Daooromâniă — oum ne acusă adversarii 
— ne-am luptat, probă a fost și mai sunt 
stindardele nostre, cari nu au fost națio
nale trei-colorl, oi negre-galbine austriaoe, 
precum se pâte convinge veri-ce necredin
cios, visitând magasinul de antichități din 
fortărâța Alba-Iulia, unde se află.

Odată acest adevăr istoric stabilit, am 
arătat, oă Iancu nu numai n’a fost admis 
și respins dela audiență de înălțatul îm
părat, ci dimpotrivă mai de multe-orl, prin 
principele - guvernator Schwarzenberg și 
adjutantul Majestății Sale br. Griine, pro- 
vooat, ca să se presente.

Și să vedeți minune! Adversarii noș
tri prin organele lor, în loo să mârgă să 
vadă stindardul oe l’a purtat Filimon-ul 

oă a dat pe față secrete diplomatice, în 
oare cas să așteptă să ia ouventul și con
tele Herbert Bismak în apărarea tatălui său.

Procesul ftKehadicanftlor.
(Raport special al „Gaz. Trans.“)

Caransebeș, 10 Noem. 1896. 
(Continuare).

Apărătorul voesce să pună martorului 
o întrebare, dâr judele pretinde, oa întâi ă 
să-i spună lui întrebarea in limba ma
ghiară și apoi să se adreseze oătră martor. 
Văcjend advooatul, că în acâsta e numai o 
șioanare din partea presidentului, declară 
și pretinde să se iee la protocol, oă D sa 
pretinde să i-se dee dreptul garantat prin 
lege, de a-se adresa direct oătră martor, 
âr dâcă luorui acesta nu i-se concede, vtt 
abcjioe de apărare. Urmarea a fost, că pre- 
sidentul nu a mai 4is nimic, er advooatul 
s’a putut adresa de-adreptul oătră mdrtor.

Urmeză asoultarea martorului Dele- 
vaux, pretor în Teregova, oare a fost de 
față la „ospățul44 Mehadioanilor. Martorul în
cepe dela Adam și Eva, vorbesoe multe, 
oum a fost D-sa trimis în oomuuă și ce a 
aflat, când a ajuns în comuna. Spune, oă a 
vă4ut pe mai multi ou oose, bâte eto. Fiind 
provooat din partea presidiului să privescă 
Ia acusațl și să spună, oare a fost atunci 
de față, D-l pretor îșl toomesoe oohilarii, 
și începe a privi în drepta și în stânga, și 
ajunge la resultatul, oă e cam scurt de ve
dere și nu-i pâte cunosce pe toți. Forte 
bună a fost observarea D-lui advooat, decă 
și în 27 Iunie a fost sourt la vedere?

La întrebarea presidentului, oă ore a 
fost necesară folosirea armelor, declară 
martorul hotărît, că situația a fost forte 
perioulosă și folosirea armelor o necesitate. 
Spune, că a stat în pragul porții, oând a 
vorbit ou poporul și oă în diua aceea au 
venit mai mulți omeni după țidull de vite, 
a au4it, oă cine-va a strigat : „hai la pari44, 
dâr nu soie oine a fost acela. Reounosoe, 
oă a eșit afară la popor și a strigat: „Jos 
cu căolulile44, și că la provocarea aoesta 
toți și-au luat oăolulile din cap și mai multe 
muieri au alergat la el să-i sărute manile. 
Etă un popor, oare sărută manile domnilor, 
și ou tâte acestea, treoe de popor revolu
ționar.

Scheidel Sândor fost pe timpul aoela 
soriitor la notar, oare a făcut arătarea și 
în urma oăreia au venit gendarmii în sat. 
Sărao popor român, pe a oui mâni ai 
ajuns! începe a spune, oum a venit âmenii 
în 24 Iunie la el în oanoelarie și au cerut 
preliminariul pentru a-se pute convinge des
pre suma preliminată pe sama ooșerului și 
oum li-a arătat el, fiind-oă âmenii nu să 
pricepeau. El a făcut arătarea înoă înainte 
de a-se înfuria poporul. Advooatul cere să 
se cetesoă arătarea lui Scheidel. Presidentul 
scote dintre aote un peteo de hârtie mur
dară și o predă notarului. In hârtia aoeea 

meu în Blașiu și de-aoolo prin Turda, Olu- 
șiu pănă la Banfyhunyad, prin Alba-Iulia, 
Auraria și Aburd — în loo să producă 
nouă probe, nouă documente, oă oele oe 
le-am soris eu în apărarea amicului și co- 
militonului meu nu sunt exacte, vin cu 
„oartea negră“, în care sunt înșirate o su
mă de omoruri și atrocități comise de 
âmenl particulari și aglomerați fără con
ducători; și după-oe în 8 Nr. înșiră aoes
tea tâte, fără a proba, ca acestea s’ar fi 
comis la ordinul meu, al lui Ianou său 
oel puțin al vreunui căpitan de sub 
conduoerea nâstră, în Nr. 131 încheiă 
esclamând ; „edig tart a fekete konyv. E 
nehâny sor eleg bizonysâg ara, hogy a ma- 
gyar nemzet, a fbld legturelmesebb nâpe. 
Igen, mert mâshol nem âlvezhetnâ Axentye 
Szever veres tetteivel joi kierdemelt pen- 
ziojât. Mâshol vagy a nâp verte volna 
agyon, mint szokâs a veszett ebet, vagy 
annak rendje es modja szerinti torvânyes 
formâk kozt akasztatâk volna felu.

Trăâscă redactorii dela „Magyaroszăg44. 
Unde dai și unde orepă.

(Va urma.)

spune scriitorașul, că ponorul s’a revoltat 
si a cerut dela el preliminariul, der boii 
aoeia nu au putut înțelege, oe este scris 
(azok a bkrok nem ârtettek meg). Săraci 
Români, oine a ajuns să vă numâscă boi! 
un om cu papuoii rupțl. Martorul spune 
mai departe, oă âmenii au strigat se-1 dâe 
afară pe primar, oa să-l omore. Mai mulți 
dintre cei aousațl au fost de față și au fă- 
out larmă.

Martorul Bânyai Albert, loootenent 
de gendarmi, face istoricul oelor întâmplate, 
ve4l bine în înțelesul, oă poporul a venit 
de aoasă ou idei revoluționare, oă purtarea 
poporului a fost atât de provocătore, încât 
a fost silit să folosâsoă armele. Becunăsce și 
el, că poporul după eliberarea celor deținuți, 
în frunte cu Petru Șandru, a strigat: „Pră- 
ăscă D-l pretor și D-l locotenent*  și că mue- 
rile și lui i-au sărutat mânile. Numărul ce
lor presențl la ajungerea sa în oomună, a 
fost vre-o 200; mai apoi 600—700, âr 
oând au pușoat au fost cel puțin 1000 de 
omeni. Pe mai mulți i-a lovit ou sabia 
peste cap, pentru-că și-au ridicat mânile 
în oontra lui in mod provocător, nu rugător. 
După pușcătură poporul nu s’a împrăștiat, 
nici a voit se ridice pe oei morțl, sâu să 
să lege ranele celor răniți, deși el le-a ară
tat, oum ar trebui legați. (Ce om de inimă 
d-l locotenent). Are cunosoință despre stâ- 
gul negru din capătul satului, despre care 
4ice un martor, că a fost de mărimea unei 
batiste. Arme a vă4ut la popor și adecă: 
furci, cose, sape, bâte. Reounosoe său mai 
bine dis, afirmă positiv, că cei aousațl au 
fost toți acolo, pentru-că alt-oum nu ar fi 
ajuns pe banca acusaților. Afirmă, oă în 
decursul pertraotăriior a stat ou hârtia în 
mână și șl-a însemnat pe oei mai mulți 
dintre ei, întrebând de nume, când pe unul, 
oănd pa altul.

*) Sosită asâră târ4iu după încheerea 
foii. — Red.

Apărătorul: De frica poporului ai eli
berat pe oei deținuți?

Locotenentul: Nu de frică, oi pentru-ca 
să evit vărsarea de sânge.

Apărătorul cere să se pună la proto
col, că nu de frica poporului au eliberat 
pe oei deținuți.

Tripon GUrgy, matrioulant, spune, oă 
în 25 Iunie s’a dus dela Verendin la Me- 
hadioa și a fost de față oând ș’a făout 
Soheidel arătarea, pe care și el a cetit’o. 
A vă4ut și el tot, oe "au vă4ut si ceilalți, 
numai arme nu a văcțut la popor. Dl matri
culant îșl dă și D-sa modesta părere, 
(szereny vâlemâny), oă poporul s’ar fi re
voltat contra domnilor, dâcă nu ar fi eli
berat pe oei deținuți. Dl. Tripon îndrăs- 
nesoe prin modesta sa părere să timbreze 
de revoltanțl pe aoei âmenl, între oarl D-sa 
trăește aprâpe de 2 ani și pănă acum nu 
ored să fi avut ocasiune a-se convinge, că 
în poporul român ar fi răspândite idei re
voluționare, oel puțin D-sale nu-i s’a în
tâmplat niol un rău. Der oe să-i faol, și 
D-l Tripon o Român!

Urmâză asoultarea gendarmilor : Gold
stein Farkas, Piking Jakab, Sztroja Lâszlo, 
Tâth Istvân, Baosâ Iâuos și Tâth lânos. 
Toți fasionâză, oa Dl locotenent, folosin- 
du-se mult și de frasele aoestuia, căol din 
gura fîă-cărui au4iai frasa de predileoțiune 
a D-lui locotenent: „halâl fia44. Inouroându- 
se un gendarm, judele Kelemen îl șoptesce'. 
„halal fia44 — și tote sunt bune. Toți spuD, 
oe s’a întâmplat atunol, oât a fost poporul 
de revoltat, cum îl admonia D-l pretor și 
loootenentul, să se ducă în paoe acasă, oăcl 
altcum nu le va merge bine, și lucru cu
rios, oă ei soiu oe a 4'3 pretorul și looo
tenentul cătră popor, cu tote că Piking 
Jakab, Toth Istvân, Baosâ lânos și Tâth 
lânos nu sciu nici un cuvănt românesce.

întrebat fiind Goldstein Farkas, oum 
au strigat âmenii, când au cerut pe pri
mar să-l omâre, el răspunde: „afară cu 
primar44, „hai cu par“. Făoându-1 preșe
dintele atent, că aiol nu e vorbă de omor, 
să oorege și 410Q: «afară ou primaru să-l 
omorîm“. Fiă-oare din ei scie, că a fost 
oel puțin 1000 de âmenl, oă au stat sus 
pe zid și în pomi, oă au avut arme. Fiind 
provooațl, să privâsoă la aousațl și să spună, 
oarl dintre ei au fost de față, reounoso pe 
puțini și și pe aceștia ou cuvintele „nem

emlekszemjâl“ seu „ezhenozegett44. Intrebaț 
fiind gendarmii: oum de au soiut spune ju
delui de instrucție pe toți acusații cu nu
mele, spune fiă-care oeea-oe a spus și Dl 
locotenent, oă adeoă a avut hârtie în mână 
și au întrebat pe unul și pe altul de nu
mele oelor ce au fost pe acolo. Gendarmul 
Tâth Istvân nu soie nici un ouvânt româ
nesce și întrebat fiind de advooat, oum au 
dis âmenii, când au cerut pe primar să-l 
omâre, el dice: „hai ou primar la par sus14. 
Lucru curios, oă un gendarm, oare nu scie 
nimic românesce, să fi înțeles aoolo oe în- 
semnâză aceste ouvinte, să-și pâtă marca 
cuvântul „par“.

Să ascultă martorul aousaților Vassa 
Săraciu din Vălișâra. El a plecat la târg la 
Mehadia și ajungând în satul Mehadica, a 
vă4ut mulți âmenl adunați și stând cu ei 
de vorbă, a înțeles, că să vorbia de co- 
șeriu. Omenii au strigat: „afară cu prima
rul14, să-1 soâtem din slujbă. N’a fost vorba 
de omor. Toți âmenii au fost cu căciulile 
în mâni, arme n’a vă4nt la nici unul dintre 
ei. A stat într’o depărtare de 20 de pași 
și astfel a putut au4l, ce au strigat omenii.

Presidentul e de părere, ca martorii 
ascultați astădî, să fiă jurați acum, pentru- 
ca să nu fiă spese prea mari.

Procurorul se învoesce, pretinde însă 
înfățișarea mărfurilor ou acusații.

Advooatul Brediceanu, cere să se as
culte toți martorii și apoi să se , făcă oon- 
frontarea, pentru-oă va fi pâte de lipsă să 
se înfățișeze martorii unii ou alții.

Cererea d-lui apărător a fost justă, 
petru-oă și îutre martorii de pănă acum 
au fost divergentă, așa d. e. Simeon Ram- 
ba spune oă în tot timpul a stat cu tră
sura lângă zid și nu a vă4ut, ca cineva să 
se fi urcat ne zid, pănă când Bânyai și 
gendarmii afirmă oă au fost forte mulți 
pe zid.

Tribunalul respinge oererea D-lui a- 
părător și așa să prooede la confrontarea 
martorilor cu acusații.

Stând Bânyai față în față cu aou- 
satul Petru Șandru, îl spune că abia la 5 
dile după cele întâmplate, a venit el (lo
cotenent) ou pretorele la oasa comunală și 
a compus lista oelor vinovațl și a luat în 
listă și astfel de omeni, cari în cțiua aceea 
au fost la munte. Bânyai să încurcă, și nu 
soie, ce se mai dioă, oă într’adevăr au fost 
acusațl și astfel de âmenl, cari nici n’au 
fost atunol pe acasă, ne-o dovedesce fap
tul, că âmenii aoeia au fost la înoeput de
ținuți. In modul acesta să esplică, oum de 
au soiut gendarmii să-i spună pe aousațl 
cu numele înaintea judelui de instrucția. 
Și pretorele se înouroă și recunâsce, că 
după eliberare el a 4’s cătră Jacob Șan
dru și Petru Șandru, să stea acolo, pen- 
tru-oă sunt aleși bărbați de încredere. Re
cunosc ambii, că poporul în frunte cu Pe
tru Șandru a strigat: „Trăâsoă D-l pretor 
și Dl locotenent44 și muierile li-au sărutat 
mânile la amândoi.

Înfățișarea gendarmilor cu acusații a 
fost clasică. Acusații pretindeau să-le spună 
gendarmii românesce, dâr aoeștia nu sciu. 
Judele Kelemen a scurtat procedura, căol 
s’a mulțămit cu declararea dată în limba 
maghiară: „ez is ott 'volt44. Un gendarm îl 
spune lui Teodor Fetescu: „tu 4* s, fost 
cătană în Bosnia44. Bătrânul îl răspunde: 
„ce Bosnia, când am fost eu cătană, tu 
nici n’ai fost pe lume14.

Apărătorul Brediceanu cere, ca pre
torele și gendarmii să nu fiă admiși la ju
rământ, pentru oă sub conducerea lor s’au 
petrecut cele întâmplate. Tribunalul retră- 
gându-se, decide, ca toți martorii să fiă 
admiși la jurământ, și astfel depun toți 
martorii asoultațl jurământul. Ședința să 
va continua mâne la 11 Noemvre st. n. la 
9 ore.

Raportor.

TeleuraniB part, a „liaz. Tras."*)
Caransebeș, 12 Noemvre. Per

tractarea în procesul Mehadioanilor



s’a finit ac}i> Dintre acusați 3 sunt 
osândiți la câte 2 am închisă re, 6 la 
câte I an, 1 la 6 lunY, 1 la 3 luni șr 
4 achitați.

Dela comună.
In ședința de MierourI 11 Noemvre 

a. c., oare a fost presidată de primarul, se 
oetesce mai întâii! tabloul venitelor acoise- 
lor orășenescl și de stat pe luna Septemvre. 
Cele dintâiQ fao 6536 fl. 62 cr. (ou 603 fl. 
mai mult, decât a fost preliminat), âr acoi- 
sele de stat fac 20,005 fl. (cu 1338 fl. mai 
mult, decât a fost prevăcjut în paușal).

Primarul comunică o însciințare din 
partea fișpanului, după care hotărîrea co
munității de-a cheltui 2000 fl. pentru ser
barea inaugurării monumentului milenar, a 
fost întărită de ministru de interne, însă ou 
observarea, că el pentru persâna sa nu pre
tinde nimic din acesta sumă. (Observarea 
acesta a ministrului a fost provooată de 
discusiunile din -comună asupra aoelor chel- 
tuell orbe și a nemulțămirei, ce o vor pro- 
duoe).

Președintele răspunde apoi la o inter
pelația a advocatului. Pușcariu privitâre la 
canalul din dărătul măoelării. Comunitatea, 
cjioe el, a decis în Deoemvre 1885, ca să 
amâne repararea canalului din dărătul mă
celării, pănă ce se va săvârși canalisarea 
generală; n’a fost deci prilegiu de a inter
veni. Pușcariu deolarâ, că nu e mulțumit 
cu răspunsul, oare însă se ia la cunoscință 
de majoritate.

Dr. Lurtz interpelâză: 1) dâoă s’a fă
cut ceva pentru orearea unui nou statut 
privitor la taxele de apă, deâre-ce statutul 
provisor are să dureze numai pănă la sfîr- ' 
șitul anului. 2) Cum stă ou protocolul de 
evidență asupra hotărîrilor oomunității? 
3) Ce s’a făcut pentru o esaminare spe
cială a apeductului, de6re-oe cu anul acesta 
se sfîrșesce timpul de garanție al societății, 
care l’a construit.

La punctul 1 răspunde primarul, că 
în ourend va presenta comunității noul 
operat de statute pentru +axele de apă. 
La p. 2, că protooolul de evidență se portă; 
la p. 3, că în ședința viitâre va presenta 
raportul esperților asupra apeductului.

Urmâză ordinea (filei. La p. 1 pro
punerea peutru încuviințarea unui credit 
suplementar de 1000 fl. pentru titlul: ohel- 
tuell neprevăzute. După ce propunerea fă
cută de Dr. Lurtz, ea cheltuelile necesare 
să se voteze numai din oas în cas și nu 
așa ou toptanul, a fost combătută de ra
portor, s’a primit aoest credit suplementar. 
S’a încuviințat apoi pensiunile văduvelor 
W, Riemer (asesor la oficiul orfanal) și I. 
K. Kinn (funcționar la oficiul de amane
tare). Se nasce o discusiune lungă la p. 4. 
asupra oererei de pensionare a senatorului 
E. Hintz. Cererea șl-o basâză pe un ates
tat al fisioului, după care i-s’a slăbit ve
derea, așa că nu mai pote să-și conducă 
ofioiul oum trebue. Advocatul Dr. Lurtz nu 
este oontra propunerei de a fi pensionat 
E. Hintz, dâr face unele observări, oarl 
produc mare nemulțămire și iritație în ta
băra majorității. Intre altele Lurtz se miră 
cum de tocmai acuma după-ce a fost ales 
deputat dietal consilierul magistratului 
Hintz îșl cere pensionarea vremelnică etc. 
Primarul impută d-lui Lurtz, că vrea să 
suspiționeze, că magistratul ar fi aranjat 
tote aceste pe sub mână ou patentul Hintz. 
Dr. Lurtz protestâză contra acestei impu
tări. In cele din urmă se primesoe pensio
narea senatorului Hintz cu 1292 fl. anual. 
A mai deois adunarea a face un recurs 
contra sentinței în afacerea disciplinară a 
impiegatului forestier Riess.

In fine s’a năsout o viuă discusiune asu
pra punotului 5, propunere pentru asigu
rarea în cărțile funduare a drepturilor ce
date statului privitor la monumentul mile
nar de pe Tâmpa. Adecă guvernul pre
tinde oa oomuna Brașov să predea în pro
prietatea statului locul, pe care este așe
zat monumentul, precum și drumurile și 
cărările, ce duo în vârful Tâmpei. Și acâsta 
pretensinne se face cu tote că acel monu
ment a fost predat în păstrarea orașului. 
Cine să-1 supravegheze dâr, orașul ori sta
tul ? Primăria a propus să se încuviințeze 
cererea din partea statului. După o diseu- 
siune mai lungă, în care a vorbit Dr. 
Lurtz, presbiterul Hubbes, Dr. Flechten- 
macher și directorul Bologa în contra pro
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Prima ședință a parlamentului un
gar se va ținâ în 25 1. o. Cu ooasia aoâsta 
se va soi, când va deschide monarchul 
dieta prin mesagiu de tron.

—o—
Cât costă pacea europână? Statele 

europene susțin acjl oam 4‘/2 milidne ostași 
sub arme, dintre oarl 3.200,000 pe uscat 
și restul pe mare. In cifra acesta nu sunt 
cuprinși honvecfii, reservele și alte trupe 
asemenea. Cheltuelile pentru materialul de 
servi cifi și oonstrucțiunl costă peste 24 
miliarde florini, afară de aoâsta 2/3 părți 
din interesele datoriilor de stat se folosesc 
tot pentru soopurl militare. Suma datorii
lor statelor europene face 114,178 miliarde, 
așa dâră la cele 24 miliarde pentru armate 
sunt a-se adauge și 3 miliarde venite anuale 
după suma datoriilor. Aoesta este prețul ou 
care Europa cumpără an de an pacea.

—o —
Reformele în Turcia. O telegramă 

din Gonstantinopol asigură, că autorități
lor provinciale li-s’a dat ordin să înoâpă 
cu esecutarea reformelor promise de Sultan.

—o—
In interesul voluntarilor căluți la 

esamen. Pănă aoum numai aoei voluntari 
puteau să faoă esamenul de oficer, cari au 
finit anul prim cu succes bun, și oarl au 
servit anul al doilea, pe lângă purtare 
morală bună. Ministrul de resbel însă, a 
dat acum o ordinaținne nouă, prin care 
4ioe, că și aoei voluntari se pot presenta 
la esamenul de oficer, cari la finea anului 
prim de servioiu au oăffiit, dâr pentru anul 
al doilea au fost concediațl. Este de în- 
sămnat, că prin aoâstă ordinațiune volun
tarii din anul al doilea nu sunt obligați 
a se presenta la esamen, ci număi dâoă 
voeso.

—■o—
Cutremur. Din Fiume se depeșâză, 

că Marți pe la 6 ore diminâța s’a simțit 
acolo un cutremur urmat de un tunet sub
teran. Pagube său nenorociri nu s’au în- 
âmplat.

— o—
Parnell trăesce. Cei mai mulțl dintre 

IrlandesI sunt de credință, că „regele fără 
coronău Parnell înoă și astădl ar mai trăi, 
și că de present s’ar afla în orașul Unio 
din America, unde îșl petreoe (filele retras 
și aștâptă numai momentul binevenit, ca 
să se reîntârcă ârășl în Irlanda să-și ridice 
din nou flamura sa. „Sunday Times14 sorie, 
că un editor din Londra voind să sorie 
biografia lui Charles Stewart Parnell ceru 
dela un profesor de istoriă dela universi
tatea din Dublin cu numele Haddon unele 
date biografice de ale lui Parnell. Profe
sorul însă nu i-a satisfăcut cererii, 
între altele, oă Parnell fără îndoială înoă 
trăesce și astfel nu i-se pâte publica bio
grafia.

—o —
Baratieri = Baratei’. Sortea nemi- 

losă înoă și acum tot mai persecută pe 
generalul italian Baratieri, care a fost în
vins la Adua. Nu de mult îșl frânse un 
picior, din care oausă nu s’a putut soula 
din pat mai multe luni. Acum însă, o 
foiă italiană aduce soirea, oă ourtea de 
oompturl din Roma i-a refusat plătirea 
pensiunei, deore-oe, după cum arată docu
mentele înaintate, pe el nu-1 chiamă Bara
tieri, oi Barater.

— 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 1 fi. bucata. Se pote căpăta dilnic prin 
postă de cătră farmacistul A Moli, liferentul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provincia. să se ceră preparatul lui Moli provădut 
•cu marca de contravenție.

punerii primării, âr deputatul Sohnell, pro
curorul comitatens Reich și Dr. Otroban 
pentru propunere s’a decis cu 29 contra 
28 voturi, ca looul și drumurile să fiă ce
date statului. S’a mai primit un amenda
ment, după oare să fiă păstrat dreptul de 
folosire al orașului în ce privesoe drumu
rile pe Tâmpa. Interesant e, că la votarea 
acesta a fost egalitate de voturi, 28 oon
tra 28 și numai prin dirimarea președin
telui, propunerea primării a putut avâ ma
joritate.

După aoâsta ședința s’a încheiat.

Dela adunarea catolicilor ardeleni-
MerourI, în 11 Nov. n., după cum am 

amintit deja, s’a întrunit la Clușiu adu
narea generală a Staturilor romauo-cato- 
lice din Ardeal, sub presidiul episoopului 
Franoisc Lonhart din Alba-Iulia. Au fost 
invitați la adunare 64 membri din cler și 
138 mireni, va să cjioă cu totul 202. S’au 
presentat însă numai 89; între aceștia 33 
sunt preoți, âr 56 mireni.

Din raportul consiliului de direcțiune, 
despre care am făcut amintire și în pri
mul nostru articul de erl, avem de remar
cat următârele:

La ordinațiunea ministerială dela 20 
Aprilie a. o. prin care se cerea conscrierea 
venitelor bisericescl pentru causa congruei, con
siliul de direcțiune, în înțelegere ou epis- 
oopul, a răspuns, că „Staturile romano-cat. 
din Ardeal, pe basa drepturilor lor auto- 
nomice, râmân strîns pe lângă hotărîrea, 
(care hotărîre s’a adus și la. cunoscință co
misiei pentru oongruă), de-a regula ces- 
tiunea salarisărel preoților din diecesa 
episcopdscă a Ardealului în mod autonom, 
separat și independent de celelalte die- 
cese episcopesci<f. Deâre-ce însă conscrie
rea venitelor, fără considerare la regularea 
congruei, e de neapărată necesitate și pen
tru soopurile dieoesei, episoopul a dispus 
totuși să se facă conscrierea în sensul do
rit de ministrul.

S’a hotărit apoi, oa printr’o petițiă 
oătră monarch se se ceră înființarea auto
nomiei rom. oat.

In privința subvenționărei gimnasiilor 
dela stai, consiliul de direoțiune a fost în- 
sciințat din partea ministrului instruoțiunei 
publioe, că pănă cănd subvenționarea se 
va pută regula în mod permanent prin 
lege, el de-ocamdată pentru anul 1896 
acordă următorele subvențiunl provisorii: 
pentru gimnasiul sup. rom.-cat. din Bra
șov 7000 fl., pentru cel din Csik-Somlyo 
4000 fl., pentru cel din Alba-Iulia 8000 fl., 
pentru cel d'n Odorheiul săcueso 6000 fl. 
și pentru cel din Clușiu 2000 fl. Pe lângă 
aoestea gimnasiului sup. din Brașov alte 
5000 fl. și celui din Alba-Iulia 6000 fl. ca 
a treia rată a ajutorului dat acestor gim- 
nasii ca ajutor pentru clădiri.

Consilul de direcțiune a oerut să se 
dea o asemenea subvențiă și gimnasiului 
din Târgu-Mnreșului.

Am reprodus aceste date pentru ca 
să se vadă, cum soiu domnialor să-șl asi
gure pielea și să se căpătuiască unii pe alții.

Bucovâiraa.
Despre portul preoțesc.

(Urmare).

In N-rul 72 se (fi00, preotul este 
necesitat a merge pe la iermaroce (bâl
ciuri) spre a cumpăra și vinde vitele și 
mai ales oei dela munți, și sunt necesitați 
de a-le vinde sub preț, spre-a nu aucfi cu
vinte proste la adresa stării preoțescl. 
Preotul cumpără oele neoesare pentru gos
podăria și, fiind ținut de om avut, îi cer 
peutru tote scump. Și apoi hainele preo
țescl te frig vara, oa ou foo, pulberea le 
face sure, âr plâia și noroiul te face să 
nmbli prin orașele dela țeră prin gospo
dării pănă în glesne și evreii, vădând pe 
un preot cu reverenda și paltonul flioșcăit 
pănă ’n brâu (fio: „chio, chic, a galăch!44 
Preoții altor oonfesiunl în totă lumea și la 
noi apar în public numai în haine oivile, 
pe când ai noștri sunt ținuți de ierarchia 
lor să se porte veclnio, chiar la lucrul 
oâmpului, în hainele oficiale, și cât de su- 

părăoios este a vede un preot în reve
rendă, șecjend în vârful carului încărcat cu 
snopi, sâu cu lemne.

Cu 20—50 ani în urmă preoțimea 
buoovinână dela baltă și munte ținea vite 
multe, era avisată la prăsila de vite. Acfi 
s’au schimbat referințele: servitorii scumpi 
și răi, tolocele, imasurile s’au arat și ohiar 
la munte nu se mai prăsesc vite multe, și 
câte sunt, sunt de soit! prost. Dâr atât 
atuncia, cât și acuma, dâcă are vre-un 
preot vite, le duc la iermarâcele din Șiret 
și Cernăuți. Aceste sunt cele mai vestite 
în tâtă țâra, dâr înoă nici un preot nu se 
pote plânge o’ar fi vândut vita sub preț 
din causă, că-i preot și s’a temut ca tag
ma preoțâsoă să nu sufere, dâcă va vinde 
o vită. Ba evreul vine cu căciula în mână 
de-o prăjină, ghemuindu-se și oferindu-se 
a vinde cât mai bine. I-o vinde, căci ’i-s’a 
promis un bacșiș bun și, oând nu ’i-se dă 
oe ’i-s’a promis, atunci se înțelege, că 
evreul giambaș îșl sohimbă posițiunea și 
din devot oum se arăta îi spune cuvinte 
proste, cari însă se referă la oaracterul 
respectivului și nu la adresa stării. Ce 
are starea, când oei din ea sunt mârșavi? 
Deol nu haina este de vină, oi acel oe o 
portă.

Preotul cumpără pentru gospodăria. 
Da! el vine spre acest scop la prima fiă- 
cărei luni și-’șl ridioă și salariul. In deco- 
mun se întâlnesce ou unul seu altul, se 
pune la un păhar de cinste, ca să-’șl mai 
uite amarul vieții și oomerciantul are să-’i 
dâe marfa de băoăniă și brașoveniă după 
țidula ce-i dă preotul. El oumpănesoe și 
calculâză după plac și apoi la două seu 
trei luni află preotul, că cafâua, zaharul 
eto. erau mai eftine de cum i-a calculat 
comerciantul. Cine-i vina, oă nu ea la cum
părat și soootit? Este adevărat, oă oomer- 
cianții oer două prețuri dela preoți pen
tru articul! de modă, galanterii și stofe. 
Ei o fao aoâsta pentru-oă soiu, că preoții 
noștri sunt soumpl la târâte și eftinl la 
făină și bolesc de grandomoniă, arătâudu-se 
galantomî.

Se mai întâmplă apoi, oă preoții în- 
telnindu-se cu unul seu altul rămân pănă 
a doua cji, și-apoi vin preotesele și-i duc 
acasă. Ba au înoeput preotesele astor fel 
de preoți a veni singure la prima lunei la 
oraș și cumpără ele, fără însă de-a plăti 
mai scump. Acâsta o fao ele din ourtuosiă 
față ou bărbații lor, oa nu oum-va să-’i 
apuce plâia prin orașe și, fiind oă s’au în
tâlnit cu zăbava, frământă oei noroiu ou 
reverenda și râsă, pentru-că nu văd dru
mul — atunci se înglâdă pănă ’n ureohl 
și-i forte posibil, oa evreii să strige: „ohic, 
chio, a galăch \“ — Căol de n’ar fi așa, 
atunci s’ar îngloda și preoții oei ce loouesc 
în orașe, dâr aceștia nu se plâng o’ar fi 
orașele din Bucovina mai glodâse deoât 
satele.

(Va urma.)

Mțămită publică.
D-l profesor George Chelariu din 

Brașov a trimis la adresa Societății dâm- 
nelor române din Bucovina suma de două- 
deci și ciucl florini v. a. încassată prin vân- 
cjarea cuponurilor din cărticica de „cără- 
mi(fi“ înoredințată Domniei Sale. Persâ- 
nele, oarl au binvoit a contribui sunt 
D-nii: Dr. E. Mețian 2 fl., Dr. D. Pop 
2 fl., I. Muntean 2 fl., G. Șerban 2 fl., A. 
Vlaieu 2 fl., N. Ciurcu 2 fl., A Bârsan 
1 fl., D. Făgărășan 1 fl., I. Sooaoiu 1 fl., 
I. Panțu 1 fl., Dr. I. Blaga 1 fl., G. Ză- 
nesou 1 fl., G. Birea 1 fl., St. Mihailoviol 
1 fl., A Moldovan 1 fl., N. N. 50 or., G. 
Chelariu 2 fl. 50 cr.

Exprim în numele Societății dânane
lor române din Bucovina atât on. domn 
profesor G. Chelariu, cât și on. domni 
contribuențl cea mai viuă mulțămită.

Cernăuți, 27 Oot. 1896.
Elena Eus. Popovicl, 

cassiera societății domnelor 
române din Bucovina.

Proprietar: Ob». Aurel Eflure^ianu.
Redactor responsabil: Sregariu SQasor.
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CmfsmB Sa îiifi'sa dm ^sessa.
Din 12 Noemvre 1896.

Renta ang. de aur 4% .... 122.10
Renta de cordne ung. 4% . • , 99.30
Impr. oăil. fer. ung. în aur 472% . 122.25
Impr. căii. fer. ung. în argint 472% 100.70
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.47
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.—
liuprum. ung. cu premii .... 155.— 
Loaurl pentru reg. Tisei și Segedin. 137. —

Renta de hârtie austr.........................101.35
Renta de argint austr. .... 101.30
Renta de aur austr..............................122.40
Losorl din 1860 ......................... 144’25
Asții de ale Băneai au stro-ungară. 940.—
Acții de-ale Băneai ung. de credit. 401.50
Aoții de-ale Băneai austr. de credit. 363.75
Napoleondorl..................................  9.53 72
Mărci imperiale germane . . . 58.77 72
London vista ....... 119.85
Paris vista.................................. 47.50
Rente de corone austr. 4%. . . 101.10
Note italiene.................................. 44.55

Cub'SuI pieței Brașov.
Din 13 Noemvre 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.47 Vend. 9.50
Argint român. Cumo. 9.41 Vend. 9.44
Napoleon-d’orl Oump- 9.01 Vend. 9.54

Galbeni Camp. 5.61 Vend. 5.65
Ruble rusescl Gump. 1.26 Vend.
Mărci germane Gump. 58.30 Vend,
Lire turcesc! Cump. 10.70 Vend. —.—
Scris, tone. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75
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Marea 'Descoperire a "Veacului \

ELI XIRUL GODÎNEAU este singurul leac I 
(fărănici o primejdie) în contra Neputinței. Vindecarea anemicilor, a Sleitilor, etc. ! 

ÎNTINERIREA SI PRELUNGIREA VIETEÎ
_____ J 1

Administrația ESJL.I2STX Sa.'CTSL.US GODINE AU Ia PARIS, 7, r. Saint-Lazare. ■ 
BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE ' ț

Ss fdie/tf ELIXIRUL QO UIMEAU fi la BUCUREȘTI, la Hie ZAM3FXRESCU, droghut; /
la JAȘl, la D.D. Frați KOKTA, farmacifti. /

ale lui
Veritabile numai, «lecă S&ăesM-e cutia este pi-oveijută cu «narea aie 

ațpSrare a lui A. MoSl ți cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

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

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

b'

s
I
I

l... ..................
X la JAȘt, la D.D. Frați KOWTA, farmacifti.

la Galați: STALSK), farmacist; la Ploieșiăi la D-niî J. & T, CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulii D. J. WERNER, farmacist; la TuScea, farmacia la ,,MINERVA.“

Fr’ara^brgmKtwem și a lui $&oiL
VBritâbslO Mismțsâ de că fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu

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

X
t

•"S

itpa de gură-SsaSic^B a im M@lla
(Pe basa de natron Acid-salicilică)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză icestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departo a dinților. Pre
țul sticlei provețlute cu marca de aperare a Iui A. Moli 60 cr.

X
X
M

Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potâ face și reîno 
ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-eărei luni.

Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 
ca espodarea se li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se abonăsă din nou, să binevoiască a scrie adresa 
ă murit și să arate și posta ultimă. Admîilîstraț. „G&Z. Tm,“

5

Tr’issBltea'eft jorineijială prin 
Farmacistul A.

c. și r. furnisor al curții iiiwiale Viena, Tuchlanben 9
Comande din provincia se efectueză ițilnic prin rambursă poștală.

La deposite să se ceră anumit preparatele provec]ute cu iscălitura și marca
de apărare a lui A. MOLL. ''i

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și ® 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, 1. L. & A. Hesshaimer, Teutsch &. Tartier, Fritz 
Geisberger. 0-52.
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Notă: Orele însemuate în stânga stațiunilor sunt a sa ceti de sus în jos, cele însemnate în dr6pta de jos în sus.
însemneză, 6re'e de nopte.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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— Nutnerii încutidrațl cu linii mai negre

Sigiiișjfira . 
llaștaieii . 
Odorliftin-săcuesc.


