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Votarea indemnității.
S’a schimbat radical, după ale

gerile ultime, constelația în camera 
ungurescă. Acbsta s’a vSȚut eri, cu 
ocasiunea desbaterei proiectului de 
lege, prin care guvernul a cerut in
demnitate pe timpul celor patru luni 
dintâiu ale anului viitor 1897.

Altă-dată o astfel de desbatere 
ar fi deslănțuit totă furia oposiției 
și majoritatea, ce se susținea numai 
cu 13—15 voturi, ar fi fost în mare 
grijă. De rendul acesta însă n’a tre
buit nici o bră pentru ca camera 
se voteze guvernului indemnitatea. 
Numai pentru onbrea drapelului, vor
bitorii diferitelor partide oposițio- 
năle au făcut declarațiunile lor, prin 
cari arată motivele, pentru cari par
tidele lor nu pot vota indemnitatea.

Se’nțelege, că vorbitorii opo
siției, cari de astă-dată n’au fost 
conducătorii înși-șl, au pus cestiunea 
încrederei și au ajuns la resultatul, 
că guvernul actual nu merită nici 
cea mai mică încredere nici într’o 
privință. Causa principală a neîn- 
crederei, 4lse unul din vorbitori, 
sunt alegerile trecute, cari n’au fost 
alegeri, ci adevărat resboifi cu bani 
și cu soldați; chiar cei din Viena 
s’au jăluit, că s’a adus miliția din 
Austria, ca se facă în Ungaria ale
geri libere.

Același vorbitor al stângei es- 
treme a constatat, că nici-odată 
n’au ajuns în dietă atâția solgăbirei, 
fișpani și viceșpanî. „Au vrut se în
carce cu distincțiuni pe aceia, cari 
au răpit poporului și națiunei drep- 
turile“. Apoi între aplausele sgomo- 
tbse ale stângei a esclamat: „Acest 
parlament nu pote ave și nici nu 
are va<jă“. Președintele, avertisând 
pe vorbitor, că nu e permis a vă
tăma vada camerei, s’a aucjit stri
garea: „Decă nu e vaȚa, atunci ce 
să vateme?"

S’au vorbit mai multe de aces
tea și ’i s’au spus guvernului multe 

adevăruri și din partea altor vorbi
tori. Numai vorbitorul „partidei po
porale11 a declarat scurt, că acestui 
guvern partida nu-i pote vota in
demnitatea.

In fine, ministrul de finanțe 
Lukacs s’a apărat în contra împu- 
tărei, că guvernul însu-șl a creat 
situația acâsta siluită, Țicend, că pe 
lângă cea mai mare părere de rău, 
guvernul n’a putut se ajungă cu 
partidele la o învoălă, care să fi 
asigurat votarea budgetului. Astfel 
nu i-a rămas, decât a cere indem
nitatea.

Astfel s’a votat proiectul de 
lege privitor la indemnitate în mai 
puțin de-o oră.

Ce însemnă acesta ? întrăbă 
„M.-g.“ însemnă, dice, deplina apa- 
tiă, însemnă, că dieta nu se mai ia 
pe sine în serios, și că ea însa-șl 
nu mai crede, că este capabilă a-șî 
împlini chiămarea sa de-a controla 
și de-a da directivă.

Interesant e, că pe când la des- 
baterea indemnității partida lui Kos
suth se pronunță atât de categoric 
în contra guvernului, organul „par
tidei poporale41 susține cu tbtă tă
ria, că partida lui Kossuth a în
cheiat alianță secretă cu partida „li
berală" și că acâsta alianță este 
anti-dinastică. Acesta alianță, dice, 
a creat’o politica bisericâscă a gu
vernului, pe care firesce o aduce 
numita fbiă în legătură cu protes
tantismul și cu intrigele și nisuințele 
lui anti-dinastice.

Nu voim să urmărim mai de 
aprbpe mersul ideilor acestora. Ob
servăm însă, că în adevăr, conivența 
dintre partida „liberală" maghiară 
și dintre Kossuthism nu se dateză 
numai dela legile bisericescl încbce, 
ci încă de când Goloman Tisza a 
ajuns cârmaciul partidei guverna
mentale, și acesta este cam de mult.

CRONICA POLITICA.
— 26 Noemvre.

Vorbind despre neașteptata schimbare 
de cabinet în Bucuresci. țliarul vienes 
„Nene frete Bresse* sorie: „Căderea cabi
netului Sturdza n’a fost causată printr’un 
vot al oamerei, care așa d1Qeacu nici nu 
are oposițiă, oi causa retragerei d-lui 
Sturdza este a se căuta într’o afaoere re- 
ligiâsă. Religiune și politică se bat în ca
pete în cjilele nostre în mii de chipuri și 
nu Dumai la Buouresol".

„E greu a admite, că turburările de 
pe strade singure ar fi adus cu sine demi- 
siunea cabinetului Sturdza; aceste turbu- 
rărl au fost mai vârtos direct motivate 
prin afacerea Mitropolitului Ghenadie. 
Acest prelat prisonier între zidurile unei 
mănăstiri, despoiat de situațiunea și de 
forma sa, și care in cele din urmă este 
încă in momentul de față membru al Se
natului, s’a arătat destul de tare pentru a 
răsturna un cabinet. Tote aceste lucruri 
forte ouriose și deoă faptul s’ar fi petrecut 
mai aprope de noi, am fi fost ispitiți a 
(jice: Acâsta nu se potrivesce ou epoca 
nostră".

„In România n’avem a ne teme de-o 
reaoțiune dirigiată de biserică și dotată cu 
binecuvântarea ei. Retragerea d-lui Sturdza 
nu semnifică deci, deoât desastrul unei per
sonalități și nu desastrul unui sistem. Noul 
president al consiliului d-1 Aurelian e tot 
un liberal și și-au ales colegii dintre libe
rali. Nimic nu se va schimba deci în poli
tica română și încă și mai puțin în rela- 
țiunile cu Austria11.

♦

înregistrând importanta noutate rela
tivă la crearea unei Metropolii române în 
Macedonia și la generosa hotărîre ce a 
luat’o Sultanul Abdul-Hamid, de a înființa 
din casseta sa particulară mai multe burse 
pentru tineri români maoedoDenl, cparul bu- 
ourescean „L’Independence Roumaine* scrie:

„Făcând reservele nostre realativ la 
alegerea făcută în persona părintelui An- 
tim, trebue eă constatăm, că aceste aote, 
ce emană din instituția atât de generâsă 
cât și de spontană a Maj. Sale Sultanului, 

vor produce cea mai fericită impresiune în 
România4.

’) Ez a bekeltetd jâtek untatta âs boszan- 
tatta az olâhokat, kik a vâros tobb helyen fel- 
gyujtattâk, az orseg erre tuzelni kezdet a gyuita- 
gokra kik meg futamatamattak a vârosbol.

2) et remotus Orbe Apulus, scrie Ovid.

3) Nu numai administrator, ci și căpitanul 
gardei naționale. — Aut.

4) Cei ce țin consiliu de resbel, aperă pa
tria nu persona, — Aut.

„Noi vedem în aceste un gagiu al 
sincerități cu care Suveranul otoman voes- 
oe să introducă reformele, ce le-a promis 
tuturor supușilor creștini ai imperiului ; însă 
noi vedem întrînsele mai cu sâmă o probă 
a unei bunăvoințe particulare față cu co
naționalii noștri, a căror sentimente leale 
pentru Sultanul s’au afirmat întotdeuna eu 
putere".

„Vara trecută, când bandele de insur
genți greci au pătruns în Macedonia în- 
oeroând să resvrățâsoă poporațiunea, și în 
vara din 1895, când conspiratorii bulgari 
au vrut să dea foc întregei peninsule, nu
mai elementul român din Find a rămas 
statornic supus autorității Sultanului și a 
dat ohiar ajutor apărătorilor ordin/ în con
tra răsvrătitoriloru.

„Sultanul a avut ocasiunea, de astă- 
dată, a se convinge că asigurările de de
votament ale Românilor macedoneni n’au 
fost numai nisoe frase de convențiune, oi 
că ele emanau din intima convingere ce o 
au toți Românii, fără deosebire, despre ne
cesitatea susținerii imperiului otoman în 
interesul păcii în Orient..."

Alianța celor trei împărați.
Organul „partidei poporale" „Alkot- 

rnâny", care are legături cu oerourile 
Curții publică dela un amic al său din Pe
tersburg Disce informațiunl, cari spun, că 
între Țarul Nioolae II și împăratul Fran- 
oiso Iosif I s’a stabilit cu consimțământul 
împăratului german Wilhelm II o învoială, 
oare enunoiă pe basa principiului de ne- 
întervențiune susținerea statului quo în Pe
ninsula Balcanică. Etă ce se scrie din Pe
tersburg numitei foi:

In cercurile politice și diplomatioe rusesol 
se consideră ca cel mai mare resultat, al 
oălătoriei Țarului Nioolae II învoiala dela 
Viena, la oare a oontribuit mult Wilhelm 
II, care o și consideră ca una din cele 
mai mari viotorii ale diplomației germane.

Germania voesoe să susțină alianța 
ou Austro-UDgaria, der vrea să stee în cele 
mai bune raporturi și cu Rusia, pentru-oă 
în nisuințele sale de-aș estinde coloniile

FOILETONUL „GAZ. TRA.NS."

„Cartea negră“.
Unde dai și unde crdpă. 

Prov. român.

Rispuns la „Cartea ntyră* (A „felceteliOnyv'1), 
scrisă de br. ktefan Kemeny junior în 1849, 
și publicată de Hentaler Jo2sef în numerii 
121—131 din Mai 1895 ai lui „Mayyarorszăg* 

din Budapesta.
De Axentie Severn.

lGj (Urmare).

Decă pe lângă tote cele dise, „Cartea 
cea nâgră" e genuină lucrare a baronului 
Kemeny Istvân și numai un nemernic a 
scris în fruntea ei „iratott 1849", atunci 
ea aruncă o tristă și supărătore umbră asu
pra autorului ei, care tradeză o superficia
litate de spăriat și arată o răutate, care 
nu se pote cualifica cu nici un cuvânt din 
dicționarul limbei române.

Și se vedeți, eu îi sunt mulțămitor, pen
tru-că un lucru, care a spus și scris de co
naționalii și colegii mei, că adecă Maghiarii 

ar fi dat primul foc din pușcă la Auraria, 
nu l’am creclut; der autorul „Cărții negre" 
o spune și mărturisesce lămurit,- că după 
ce s’a pronunțat pacea și Românii au in
cendiat în mai multe locuri orașul, garda 
— adecă gardiștii unguri — au început a 
da focuri din pușcl1) asupra incendiarilor, 
cari în urma acâsta au fugit mâncând pă
mânt afară de oraș.

Ei bine, D-lor, decă după primele 
împușcături Valahii au fugit, pentru-ce 
Maghiarii nu s’au apucat să stîngă focul? 
Apa nu li-a lipsit, pentru-că de-alungul 
orașului curge despre sud Ampoiul2 3) și 
despre mâdă-nopte spre sud îl taie și des
parte în două Valea morilor. Nu cunosc 
nici o localitate în Transilvania, care să 
fiă așa ușor de apărat prin stinsul unui in
cendiu, ca Auraria. Pentru-ce nu au rămas 
în oraș să se fi împăcat și ei, ca Abru- 
denii?

picețl, că „Zlăgnenii întrebuințaseră 
armele primite din Alba-Iulia numai spre 
apărarea propriă", adecă a personei. Va 
fi! Afla-se-va ore vre-un Român pe lumea 
asta așa de hăbăuc, să nu scie, cum-că și 
cel mai miserabil cismar încă a avut pănă 
14 1848 o pușcă ruginită, un „fokos" și o 
ciorsă de sabiă, la casa sa? — Nu, nu 
dragii mei! Maghiarii din Auraria nu au 
cerut și primit puscile cele cu baionete 
din Cetate pentru a-șl apăra persona și 
vieța, care nu li-o amenința nimenea, ci, ca 
și Abrudanii, ca și Roșianii, ca și Ighiuanii 
le-au cerut și primit să formeze garda 
națională, care să apere uniunea și con- 
stituțiunea maghiară, croită în detrimentul 
națiunei române și saxonice, și acesta o 
probâză pe deplin „Cartea cea nâgră", spu- 
nându-ne, că „după ce în 22 Octomvre 
1849 s’a lățit soirea, cum-că o hordă de 
Valahi bandiți se apropie, Nemegyei Jânos, 
administratorul minelor3) a invitat garda 
națională la un consiliu de resbel4). Cum- 

că nu au primit puscile numai pentru apă
rarea personei, probeză și fapta, că Ma
ghiarii din sus pomenitele orașe mai mult 
românescl, decât ungurescl, nu le-au ținut 
de cuiii, seu în vre-un unghia al casei, 
cum se țin armele pentru apărarea per
sonei, ci au paradat și s’au eserciat, cu 
ele totă vara pe „Troian", prin erburile Ro
mânilor, ba un gardist a și pușcat pe-un 
Român din bun senin.

Cei ce doresc să cunoscă și mai de- 
aprope, cum s’a întâmplat incendiarea și 
plecarea Maghiarilor din Auraria, să ce- 
tescă Raportul lui Iancu subșternut guber- 
nului central din Viena și publicat în 1850 
în „DieRomănen der osterreichischen Mo
narchic", de Laurianu, tradus și publicat 
de G. Barițiu în foișora „Observatoriului", 
apoi apărută ca broșură separată în tipo
grafia lui W. Krafft, Sibiiu 1884.

Der fiind-că nici Iancu, nici Kemeny, 
nici eu nu am fost de față și nu am luat 
parte la acea catastrofa înfricoșată și groz- 
nică, să cernem nițel cele ce le vedem 
negru pe alb scris în „Cartea negră", și 
să ne luminăm, pe cât se pote mai bine 
asupra „causei causati". 
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de peste Mare are lipsă de sprîginul Rusiei 
în contra Angliei, care pretutindeni stă în 
calea estinderei germane.

De-aicI urmâză, că Germania are un 
mare interes ca între Austro-Ungaria și 
Rusia să se facă o învoială, în urma că
reia să fiă eschisă posibilitatea unui con
flict între cele două puteri în Peninsula 
Balcanioă.

Nu se soie, dâoă esistă ori nu o în
voială în scris, dâr e neîndoios, oă s’a făcut 
în Viena o învoială anumită.

Aoâsta învoială stipulâză a să susți
nea status quo pe basa principiului de nein
tervenția. Rusia n’are oe căuta în Serbia 
și pe regele Alexandra l’au avisat să se 
racțăme pe Austro-Ungaria.

Ce privesce însă Bulgaria, Rusia va 
fi ou ochii ațintiți asupra porturilor bul
gare dela Marea năgră, ca aceste să nu 
ajungă sub o influință anti-rusesoă; in ce
lelalte însă Rusia du se va amesteoa în 
afacerile Bulgariei și va rămână cu totul 
neutrală, la oas oând Austriei i-ar succede 
a-șl întări influință în Bulgaria.

Motivele ce ar fi îndemnat pe Rusia 
la acesta învoială, se cjioe, că ar fi marea 
misiune culturală, ce stă înainte de Sibe
ria, care în oea mai mare parte a ajuns 
în deceniile din raporturi mai avantagiose. 
Nu mai încape îndoială, că esistența unei 
învoell oa cea de mai sus, dâoă s’ar ade
veri, ar avea o nespusă și necalculabilă 
importanță.

„Constatări". Sub titlul aoesta „Uni
rea44 din Blașiu se plânge în numărul său 
mai nou, că tât „Gazeta14, cât și „Tribuna14 
ar fi publioat amănunte din desbaterile si
nodului archidieoesan de-acolo. țfioe, că 
„asemenea publicațiunl sunt de tot necu- 
viinciose44, deâreoe „pertractările sinâdelor 
sunt secrete și numai deoisiunile sunt pu
blice44. Mai adauge apoi, oă „cele comuni
cate nu sunt esacte44.

Răspundem „Unirei®, că în raportul 
publioat de noi nu se cuprinde nimic din 
desbaterile Sinodului, oi s’au amintit numai 
unele dintre hotărîrl, dându-se, vetjl bine, 
și esplioările de lipsă, pentru a pută fi în
țelese. De vre-o „vătămare a seoretului44 
nu pote fi vorba, pentru oă tote oestiunile 
atinse în raportul nostru erau cunoscute 
înaintea tuturor oelor oe au voit să le cu- 
nosoă.

Pentru pretinsa „divulgare14 a vr’unui 
secret, raportorilor diarelor nostre nu li-se 
pot face imputări nici pentru aceea, pentru 
că aoestor raportori nu li s’a permis, sub 
nici o oondițiune, a asista la desbaterile 
Sinodului.

Tot cei dela „Unirea44 să înțelâgă lu
crul oum vor voi, însă trebue să soie, că 
și noi avem o părere și încă o părere in
dependentă despre aceea oe va să cj10^ a 
apăra instituțiile bisericei. Și dâcă dânșii gă
sesc, pâte, o vătămare a seoretului în in- 
formațiunile, oe le-a publioat foia nostră 
privitor la apostrofările, ou oarl a fost în- 
timpinat canonicul Iosif Hosszu de mem

Dâcă garda seu gardiștii invitați de 
Nemegyei la consiliul belie a „hotărît, să 
nu predea, decât numai morțl armele Ro
mânilor, dâcă acei gardiști și-au dus fe
meile în biserică și au stat totă noptea cu 
arma la braț seu la picior, și dâcă horda 
întrâgă a pretins și prin plebanul romano- 
catolic, înainte de-a fi incendiat, ca Ma
ghiarii să depună armele, și aceștia nu au 
voit, ci precum am vădut mai sus, au tras 
ei primele focuri asupra Românilor; apoi 
ce om cu mintea la loc si fără patimă va 
mai ascrie și pune în spinarea Românilor 
vina acestei catastrofe . ?i

Mai mult! dâcă gardiștii au fost așa 
de ambițioși, încât nici cu un preț, fiă și 
pentru câte-va buțl cu vin, nu au vrut să 
depună și predea armele și sălbaticii ban
diți români i-au lăsat nu numai pe ei, ci 
și pe familiile lor să plece în pace, întregi, 
cinstiți, sănătoși la Alba-Iulia cu pușcile 
pe spinare; dâcă, în fine, au lăsat pe An- 
gyal, pe Kain, Konrad și pe alții să se 
reîntorcă dela Pătrînșeni înapoi, cum ne 
arată „Cartea negră44, să ne punem mâna 
pe inimă și să dicem: mea culpa, mea 
maxima culpa. — Să dicem, că aceia 

bri Sinodului oând și-a desfășurat politioa 
sa școlară, bine cunosoută publicului nostru 
de mai înainte, atunci îi asigurăm, oă noi 
am considerat și considerăm comunicarea 
acestui secret public ca făoută toomai în in
teresul apărării instituțiilor nâstre.

De-altmintrelea dâcă d-nii dela „Uni
rea44 ar fi fost mai atențl, ar fi putut vede, 
că raportorul nostru a deolsrat, că „nu 
scrie p9 basa unor informațiunl nemijlo
cite, ci așa, preoum s’a putut informa dela 
alții44. El este și rămâne prin urmare, sou- 
tit de ori ce imputări chiar și în oașul, 
când în raportul seu s’ar fi străourat vre o 
neoesitate, ceea oe însă nu s’a înemplat, 
căci de se întâmpla, de sigur, că „Unirea44 
nu s’ar fi mărginit a susține numai îu ge
neral, că „luorurile nu așa s’au petreout44.

Banffy și politica lui.
„Koln. Ztg.“ publică o scrisore 

din Budapesta, în care se spun lu
cruri fdrte interesante despre Banffy 
și politica lui viitdre. Reproducem 
din acesta corespondență următdrele:

Banffy a trebuit să disâlve vechia oa- 
meră, deoreoe oposiția era hotărîtă să îm- 
pedeoe reînoirea pactului în orl-oe chip. 
Pentru a împedeoa aoest plan al oposiției, 
în cele din urmă s’a învoit și monarohul 
Ia disolvarea Camerei și Banffy a isbutit 
a-șl înșgheba la nouele alegeri o majori
tate, de oare el însu-șl s’a spăriat. Adeve 
rat, oă în acâstă uriașe majoritate se află 
și elemente nu toomai liberale, cari pot 
deveni perioulose, dâr în oestiunea pac
tului și a cvotei ele nu vor prea fi peri
oulose.

In dieta ungurâsoă majoritatea o for- 
mâză întotdâuna partida personală a aoe- 
luia, oare „/ace44 alegerile: statistele, ma- 
meluoii, garda înșghebată mai ales din 
streberl și funcționari, cari votâză la co
mandă, jură la oomandă, se măniă și se 
bucură la comandă. Banffy pănă acum nu 
făouse alegeri și de aoeea n’a avut înoă o 
astfel de câtă de trabanțl, astăcjl însă lumea 
e a lui, are o majoritate mai mare, mai 
puternioă și mai neîndurată oa antecesorii 
săi. Pe cât timp de sus va fi tolerat și el 
va sta în șea, tote se vor întâmpla după 
voia lui.

Din oausa atot puterniciei liberalului 
ministru-președinte începe acum să se temă 
chiar și aripa liberală a partidei liberale 
— căci e de însemnat, oă liberalii formeză 
numai o aripă a acestei partide. De acâsta 
aripă se țin, afară de deputății jidovi, aceia, 
cari de 30 de ani luptă pentru contopirea 
elementului jidovesc în cel unguresc. Aoâstă 
aripă după alegerile din urmă înodce e 
forte îngrijată.

Baronul Banffy este un om misterios. 
După căderea lui Wekerle, el a ajuns mi
nistru-președinte, din causă, oă Tisza n’a 
putut, âr Hedervary n’a voit să ajungă.

nu au fost așa de bandiți, așa de sătoșl 
de-a vărsa sânge, cum îi descrie autorul 
„Cărții celei negre®, ci au avut multă și 
mare paciență și iubire de omeni; cu atâta 
mai mare, căci după ce între Feneșiu și 
Galați Dr. Knopfler, Bara, Csasâr și Neme
gyei s’au declarat, că depun armele, s’au 
învoit ca să le dea și 20 cară, pe cari 
să-și potă pune și duce familiile la Alba- 
Iulia.

Ce e drept, autorul susține, că în loc 
de 20 au venit numai 2 cară, pe cari s’au 
încărcat armele. Cine va putâ însă crede, 
că pentru plată bună nu s’a fi căpătat la 
Feneș, Galați Pătrînșeni nu numai 20, ci 200 
de care ? lilră dâcă Românii au fost perfidi, 
și în loc de 20, au dat numai 2 cară; pen
tru ce garda cea voinicosă, care cu o di 
mai înainte hotărîse, că cine va vre să-i 
ia cu puterea armele, numai trecând peste 
cadavrele ei le va putâ lua? Pentru-ce 
acâstă gardă voinicosă, vădând, că Românii 
nu țin învoiroa făcută, a predat armele și 
a plecat mai departe ușurată? Nu era mai 
cuminte să se reintorne cu toții înapoi,la 
Auraria, cum a făcut Angyal, Kain și 
Konrad mai înainte? Distanța dela Galați, 

El a fost scos la ivâlă prin necesitate, fără 
să se fi soiut despre el, dâcă e liberal, ori 
e conservator. Adevărat, că legile politioe- 
biserioesol le-a promovat, dâr altfel nici 
n’ar fi putut face. Adevărat este și aoeea, 
că la ultimele alegeri a îndreptat oele mai 
furiâse atacuri în contra conservatorilor, 
dâr așa se vede, oă tote aoestea le-a făcut 
numai pentru aceea, oăol în ei privia nisoe 
rivali, oarl vor să pună mâna pe oondu- 
oere. La totă întâmplarea e bătător la 
ochi, că cu totul pe nesimțite a introdus 
în partida liberală o mulțime de conserva
tori și clerioall. Esoluderea deputaților ji
dani din comisiunea finanoiară, sulevarea 
oestiunei agrare în discursul tronului, mo
dul de tratare manifestat față de Falk 
Miksa și oâte-va declarațiunl ale lui: tote 
aoestea au produs neîncredere față de el.

In privința individuală, el este cinstit 
și ooreot (sic!) numai capabiiitatea și prin
cipiile lui pot fi atacate șicritioate. De-alt
mintrelea nici el însu-șl nu ține mult la 
sciința și capabiiitatea lui. El însu-șl d’o©, 
că nicî-odată n’a crecjut să ajungă acolo, 
unde a ajuns. Ataourile oposiției pentru 
nesciința sa nu-1 alterâză. Ceea ce însă în- 
loouesoe tote aoestea este energia și vicle
nia sa. Aceste două însușiri fac din el in
dividualitate politică, asemenea oăreia as
tăzi puține sunt între Maghiari. Toomai de 
aceea oei din clubul liberal se tem de el.

Banffy nioi-odată n’a jurat pe stea
gul liberalismului, cel puțin cu aoelașl drept 
se ține el de partida liberală, ca și un 
conte Szăpary, sâu un Batthyany, sâu 
preoții oatolici și naționalitățile. Astăcji li
beralismul ârășl duce albe, dâr cine
cunosce pe Banffy nu crede a fi lucru im
posibil, ca într’o bună diminâță punctul de 
gravitațiune al partidei liberale să fiă mu
tat din aripa drâptă la aripa stângă. Nimic 
nu-1 împedeoă să faoă aoâsta. A făcut pănă 
acum politică „liberală44, căci a trebuit să 
facă; scie însă să faoă și politică oonser- 
vativă, dâcă altfel nu se pote. In marea 
partidă guvernamentală se află amândouă 
elementele, — hotărîtâre în causă este garda 
lui. Timp de doi ani a guvernat asemenea 
lui Tisza și Wekerle, dâr și pe ai lui Ap- 
ponyi și pe ai lui Zichy îi va sci tocmai 
așa mulțămi. Banffy este un oportunist ho- 
tărît. Acesta îi vine astăcjl îi minte aripei 
liberale din marea partidă „liberală44.

Sașii și efectele legii pentru școlele 
medii.

„Sieb. d. Tageblatt44 din Sibiiu cău
tând să-și dea sâmă în n-rul sâu din 4 Dec. 
n. a. c., despre efectele legii pentru șco- 
lele medii din 1883 ajunge la nisce, con- 
clusiuni remarcabile, care merită să fiă 

I fixate, flind-că arată prea învederat cât de 
adânc s’au cufundat patrioticii Sași în per
versa situațiune creată prin pactul cu 
Bânffy.

Feneș pănă la Auraria abia face un chilo- 
metru și jumătate, pe când cea de-acolo 
la Alba-Iulia face 20 chilometri. Noi însă 
seim, că Românii nu numai li-au dat cele 
20 cară, ci cea mai mare parte s’au și în
tors la Auraria, lăsând numai vre-o 20 
inși, ca să escorteze armele la Cetate, ceea 
ce se prea pote crede și înțelege, pentru-că 
Auraria incendiată fiă de Români, fiă de 
Maghiari, ardea. Apoi ori cine scie, ' cum 
alergă lumea la foc : unii ca să casce gura, 
unii ca să stîngă și alții ca să pună mâna 
pe ce vor putâ. Așa e lumea; eu și Iancu 
nu am putut’o îndrepta, unul din Câmpeni 
și altul din Blașiu.

Palavre! — vor răspunde adversarii; 
der palavre scrise de om, care a stat 4 
luni de dile pe Valea Ampoiului, la gura 
Ampoiței, la gura Ursului în Auraria și a 
avut ocasiune de-a audi chiar și din gura 
plebanului rom.-cat. Botnar, care i-a fost 
profesor la Sibiiu, și din gura lui Lukats 
Lukats sâu Lukats bogatul, cum se pețre- 
cură lucrurile pănă aci. —

(Va urma.)

Organul săsesc înregistrâză ou multă 
îngrijire scirea raportată cu atâta plăcere 
de foile din Clușiu, că în semestrul curent 
s’au înmulțit în mod considerabil ascultă
torii la universitatea din Clușiu, la care 
s’au înscris și peste 60 studențl sași.

Când s’a adus legea pentru școlele 
medii, erau îngrijite cercurile săsescl, că 
tinerimea săsâscă constrînsă de a cerceta 
universitățile unguresol se va desnaționa- 
lisa la acele, acum acelea-șl cercuri văd că 
temerea lor a fost nefondată și că cerce
tarea universităților ungurescl produse în 
tinerimea săsâscă tocmai efectul contrar, 
tot atât de detestabil, anume: desvoltă jhn 
tinerii Sași ura contra Maghiarilor și șovi
nismul săsesc.

Procesul acesta se produce prin fap
tul, că tinerii Sași nu se simt atrași de cer
curile colegilor lor maghiari, a căror mod 
de traiu nu le convine și astfel sunt nece
sitați ă se abține de atingerea cu Maghiarii 
și a forma un cerc deosebit al nemulțămi- 
ților și neîndreptățiților. Traiul acest es- 
clusivist aduce cu sine, că cercul de vederi 
al tinerilor Sași nu se lărgesce, ci se strîm- 
torâză și în urma prevalenței în cunoscințe, 
având o pregătire mai perfectă decât co
legii lor maghiari devin tinerii Sași nemo- 
deștl și îngâmfați. Tot la universitățile un
gurescl învață tinărul Sas să facă politică 
și demonstrațiunl politice, prin ce se cul
tivă spiritul insolenței, atât de străin ca
racterului săsesc.

Er tinerii sași re’ntorșl dela univer
sitățile ungurescl aduc acasă un spirit pe
riculos pentru esistența și viitorul popo
rului săsesc, încât sooietatea săseseă are să 
se lupte de present cu năcazuri pănă acum 
necunoscute în sînul său.

In fine se buoură organul săsesc, că 
spiritul acesta n’a oausat pănă acum mi- 
serii mai mari, fiindoă majoritatea săsâsoă 
nu șî-a perdut înoă cumpătul și ohibzuința, 
nu-șl pote însă retăoe temerile față de efec
tele desastrâse ale învățământului la uni
versitățile unguresol.

— 26 Noemvre.

Pentru tricolorul românesc. Soim, 
oă solgăbirăul din Deva a osîndit pe d-na 
Maria Pătrău n. Popovicl și pe surorile 
d-sale Sinefta și Victoria Popovicl, fiicele 
d-lui preot din Leșnio, la câte o c}1 înehi- 
sore și 35 fl. amendă, pentru-oă au purtat 
câte-o pantlioă în tricolor românesc, cari 
pantlice însă au fost smulse dela respeo- 
tivele dame și confiscate de nisce gen- 
darmi grobian. Contra sentinței s’a înain
tat recurs la vioe-șpanul prin d-1 apărător 
Franoiso Hosszu-Longin. După oum află 
„Rev. Or.44, vioe-șpanul a schimbat sen
tința, achitând pe cele două domnișor e cu to
tul; față de d-na Maria Pătrău însă a sus
ținut neschimbată sentința solgăbirăului.

Starea semenăturilor în Ungaria. 
După raporturile oe le-a primit ministrul 
de agrioultură din oausa înghețului și a 
zăpezii repentine pe multe locuri nu s’a 
putut sămâna destul grâu de tâmnă. Să- 
mănăturile de grâu și de săoară în gene
ral sunt îndestulitâre, pe unde nu le-au 
strioat șorecii și insectele.

—o —
Linia ferată dela Sepsi-Sângeorgiu 

pănă la Ciuc-Sereda va fi terminată peste 
oâte-va O deputațiune din comitatul 
Ciuoului s’a și dus la Budapesta pentru a 
cere, ca noua liniă ferată să fiă desohisă 
și predată comunioațiunei înoă în decursul 
acestei luni.

—o—
Cașuri de difterită. Ivindu-se în oo- 

muna Crizbav (oomit. Brașov) s’au între
buințat pentru prima oră cu suoces serul 
difterio. Comuna Crizbav și-a procurat se
rul pe spesele proprii și se va despăgubi 
dela cei mai ou stare din comună, pecând 
oei săraci nu vor 
pentru înooularea 
fisioului s’a dispus 
năvire de difterită

avea să plătâsoă nimio 
ou serum. Din partea 
ca în oasurl de îmbol- 
frații bolnavului să fiă

imediat oculațl cu Behring I.
—o —
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Emigrări. Din Szepes-Vâralja se scrie, 
oă loouitorii de aoolo emigrâză neîncetat 
în America. Din causa aoâsta forte cu 
greu se pot căpăta lucrători. In oercul 
Szepes-Vâralja, nici nu este o comună, 
din care să nu fi emigrat în Amerioa 
5—10 dintre oei mai buni munoitorl.

—o —
Oficerii greci. Din Atena se telegra- 

fâză, oă toți oficerii de acolo dela cavale
ria și infanteria s’au retras din societatea 
oficerilor. Cașul acesta a produs mare sen- 
sațiă în cercurile politioe și militare. Prin 
retragerea din societatea ofioerilor au voit 
să demonstreze contra guvernului, mai în
tâii! din causă, că guvernul n’a avansat și 
pe oficerii dela infanteriă și cavaleriă în 
aceeași proporția ca pe oficerii dela alte 
arme, al doilea, pentru-că guvernul a ne- 
gles ou totul aoeste două arme.

—o—
Decăderea venitelor bursei din Austria. 

Nimic nu ilustrâză mai bine marea decă- 
-dere a bursei din Austria, ca împrejurarea 
că în aoest an darea bursei incursă în 
visteria statului face abia numai a treia 
parte cât oea din anul treout. In anul 
trecut în primele 11 luni au incurs în vis- 
teriă ca dare a bursei 675,000 fi., pe 
când în anul ourent din Ianuarie pănă în 
Noemvre au incurs numai 234,000 fi. Ast
fel diferența între anul treout și oel cu
rent este de 441,000.

—o—
Italienii în Abissinia. piarului din 

Neapole „Don Marzio“ i-se sorie din Ro
ma: In timpul din urmă a sosit mai multe 
petițiunl la ministrul de răsboiu dela pri- 
sonierii italieni din Afrioa. Ei se rogă, oa 
ministrul să le permită 
tot dăuna în Abissinia. 
om brav, un domnitor 
scriu soldații prisonierl.

a rămâne pentru 
Negusul este un 
mărinimos, astfel 

Menelik nu-i pri-
vesce ca pe prisonierl, ci ca pe cetățeni 
liberi și le-a dat și ooupațiune. In Italia, 
die ei, n’au lăsat nimic în urma lor, pen- 
tru-oe să se reîntorcă, niol familiă, nici 
avere. In Abissinia însă, le merge fârte- 
bine, indigenii îi iubesc mult și lucrul lor 
e bine plătit. Ministrul de răsboiu, pănă 
acum, încă nu le-a răspuns nimio.

—o —
„Creațiuneaw de Haydn. Pentru pro- 

duoțiunea acestei grandiose composițiunl, 
au început a se vinde de astădl înoolo bi
lete în librăria W. Hiemesoh. Prima pro- 
ducțiune va fi Joi în 10 1. o. și a doua 
Duminecă în 13 1. o. Atragem din nou 
atențiunea amatorilor de musică asupra 
acestor produoțiunl.

—o —
Concert al musicei militare cu scop 

de binefacere. Musioa regimentului de in
fanteria Nr. 50 din garnisona nâstră va 
da Vineri în 11 Noemvre stil nou a. c. în 
marea sală a Redutei orășenesol, la mese 
un ooncert, a cărui venit e destinat pen
tru reuniunea, oe s’a format ou scop de-a 
îngriji mormintele soldaților oăduțl în Boe- 
mia, îd campania dela 1866. Ministeriul 
comun de răsboiu a dispus, adeoă oa fiă- 
care musioă militară să dea în fiă-oare an 
1 — 2 concerte în favorul numitei reuniuni. 
Programa concertului va fi următorea: 1) 
Marș văsboinic al preoților din „Athalia“ 
de Mendelssohn. 2) Ouvertură la „Pre- 
oiosa“ de M. Weber. 3) „Die Rad’lfahrer“ 
vals de L. F. Wagner. 4) Fantasie din 
motivele operei: „Meistersinger von Niirn- 
berg“ de Rioh. Wagner. 5) „Brassâi em- 
lâk“, oiardaș de Edg. Krones. 6) a) „Blu- 
mengefliister11 pentru ouintet de Blon b) 
Introducere la aotul 2-lea din opera „Fiica 
regimentului11 de Donizetti. 7) „Te-am aș
teptat'1 romanță de Vassiliu. 8. „Was der 
Girardi singt“ potpuriu de Ertl. 9) „Herz- 
blâttchen" polca franc, de Pfauser. 10) Lo- 
sonezi Indulo de Lehar jun. începutul la 
7’/2 săra. Intrarea 50 or.

—o —
Băile de abur din loo nu vor pută 

funcționa nici mâne. Cele de vană însă 
-stau Ia disposiția publicului orl-când.

—o—
Se caută editor pentru următârele 

opuri: 1) Un volum de poesii poporale, 2) 
Un volum de povești poporale, 3) Un vo

lum de novele poporale, 4) Un volum de 
novele traduse. A se adresa la autorul lor 
d-1 Ion Pop-Reteganul în Reteag. (Retteg, 
Transilvania.)

Alianța ceho-slovacă.
Piarul cehie din Brunn, capi

tala Moraviei, „Lidove Noviny“, vor
bind despre serata ceho-slovacă din 
Praga în legătură cu necesitatea ca 
Slovacii din Ungaria se fiă spriji
niți din partea Cehilor în lupta lor 
contra maghiarismului :

„Marele prinoipiu proolamat la serata 
arangiată de ^Cesko-slovenska jednota* tre- 
bue să fiă tradus în faptă. Inteligența ce- 
hioă, oare simte de-o potrivă cu. Slovacii 
va stărui pe lângă factorii și representanții 
ei politici, ca aceștia să îmbrățișeze popo
rul slovac și să să deștepte într’ensul oon- 
soiința națională. Dela acea serată încooe 
nn mai putem cjioe, că privim liniștit la 
prigonirea și maghiarisarea Slovacilor.

„Putem fi convinși, că de-aci încolo 
nici deputății noștri nu vor lăsa să trăcă 
ocasiunile, oa să întrevină în favorul drep
turilor fraților slovaci oălcate în piciore 
de despoții maghiari. Frații slovaci au pri
mit la serata slovaoă din Praga promi
siunea, că pe ei Cehii îi vor sprijini, față 
cu violența și ou tirănia maghiară, de-o- 
potrivă în privința culturală ca și eco
nomică11.

In cercurile Cehilor tineri se 
vorbesce, precum află „Bud. Hirl.“, 
că ei vor adresa un apel la toți de
putății slavi, ca înțelegendu-se în 
cestiunea naționalităților, se-și ri
dice glasul în contra asuprirei, ce 
trebue se o sufere dela Maghiari 
naționalitățile nemaghiare din Un
garia.

Bombardarea Parisului și Moltke.
In Berlin a apărut al treilea volum 

din corespondența militară a lui Moltke. 
El tratăză periods dela 3 Septemvre 1870 
pănă la 27 Ianuarie 1871, din ră3boiul 
franoo-german. Găsim aol între altele un 
conflict al lui Moltke cu Regele și minis
trul de răsboiu de Roon asupra cestiunei 
bombardării Parisului, conflict oe dovedesoe 
energia, cu care Moltke se opunea ameste
cului politio în oposițiunile mititare.

După oe oanoelarul Bismarok, înain
tase un raport urgent asupra acestei ces- 
tiunl, Regele trimise, la 28 Noemvre 1870, 
o scrisore autografă lui Moltke și minis
trului de răsboiă, arătându-le surprinderea 
că nu s’a început încă bombardarea, că în
târzierea aoâsta îl pune pe gânduri, că din 
punotul de vedere militar stagnațiunea de 
două luni și jumătate a operațiunilor e 
tristă și neînțelesă pentru profani, așa că 
în patriă s’ar putea nasce opiniunl neplă- 
oute menite să produoă supărări față cu 
oheltuelile cele mari și oă stagnațiunea a 
dat inimimicului timp să-și consolideze 
nouele formațiuni. Scrisârea Regelui adău
gă, că din punctul de vedere politic ar
mistițiul aoesta este considerat ca o lipsă 
de putere, așa oă intervențiunile pentru 
tratări de pace, respinse pănă acum, ar 
putea reveni. Regele Wilhelm I cere deci 
un raport grabnic asupra putinței și mij- 
locelor de a bombarda în curând Parisul.

Moltke a răspuns cam iritat printr’nn 
Promemoria datat 30 Noemvre, în care 
spune că cestiunea oând trebue și pâte să 
înoâpa atacul artileriei nu pote fi rezolvată 
de cât din punotul de vedere militar. Mo
tive politice pot fi ținute în sâmă numai 
întruoât nu urmăreso ceva neadmisibil seu 
imposibil sub raportul militar. Primul cas 
s’ar întâmpla dâcă politica ar cere înoe- 
perea bombardării fără să existe mijldcele 
trebuincidse, cel-l’alt când s’ar cere apro- 
visionarea grabnică a materialului referin- 
dus-se la faptul că Francezii au reușit să-și 
prooure un mare număr de tunuri grele ou 
muniția trebuinciosă. Militarii, cari au spri
jinit cerințele politicei, după raportul ur
gent al cancelarului, par a fi trecut cu ve
derea că guvernatorul Parisului a dispus 
pentru scopul aoesta, de mai multe linii 

ferate, pe când conducătorii armatei pru- 
siane au avut numai o liniă adesea între
ruptă, oare se sfârșesce la o dinstanță de 
15 mile departe de câmpul armatei ger
mane.

Până acum n’am reușit — a adăugat 
Moltke — să accelerăm aprovisionarea mu
niției și de aceea bombardarea nu pote în
cepe înainte de mijlocul lunii Deoemvre. 
Pe lângă acesta bombardarea trebue con
siderată numai ca un mijloc extrem. Un 
mijloc mai sigur de și mai încet, e închi
derea strânsă și flămânZirea orașului. De- 
altminteri, soluțiunea oampanici nu stă aid, 
ci în faptul ca armatele francese oare se 
mai află pe câmp liber să fiă bătute.

Conferențe publice la gimnasiul ro
mân din Brașov.

In sala cea mare a gimnasiului 
român din Brașov se va începe cu 
Dumineca procsimă, la inițiativa Reu
niunii femeilor române din Brașov, 
o seria de conferențe publice, cari se 
vor ținâ în fiă-care Duminecă pănă 
la Crăciun. Venitul curat al confe- 
rențelor este destinat în jumătate 
pentru Reuniunea femeilor române 
din Brașov și în jumătate pentru 
fondul nCoresiil, menit pentru edita
rea de cărți școlare. Intrarea este 
ficsată cu 20 cruceri de personă, 6r 
pentru studențl cu 10 cruceri.

Conferențele se încep la orele 
4 p. m.

Prima conferență publică o va 
ține d-1 profesor loan Popea, Dumi
necă în 1 Decemvre v. cu tema:

„Influința casei părintesci asupra 
caracterului indivicților și națiunilor1,1.

In vederea scopului nobil, cu 
care se țin conferențele aceste, îmi 
iau voiă a apela la interesul cât 
mai larg și sprijinul cât mai căldu
ros al onoratului public român din 
Brașov și jur.

Brașov, în 25 Novembre v. 1896.
Virgil Onițiu, 

director gimnasial.

C o iro v o © a s* e =
Sâmbătă în 30 Novemvre st. v. (12 

Deoemvre st. n.) la 3 <5re d. a. îșl ține 
Reuniunea fem. rom. pentru ajutorarea vădu
velor serace din Brașov și Săcele adunarea 
sa generală în sala cea mare a gimnasiu
lui nostru. .

Anunțând aoâsta, rugăm tot-deodată 
pe onoratele membre ale aoestei Reuniuni 
a lua parte în număr cât mai mare la adu
narea generală.

Brașov, 15 Noemvre st. v. 1896/' 
Maria Popea, Dr. I. Blaga,
presidentă. seoretar.

Dm Bucovina.
Raport asupra conferenței pastorale a 

decanatului Sucevei.
— Noemvre 1896.

In 26 Noemvre st. n. șl-a ținut cle
rul din decanatul Sucevei conferența sa 
pastorală ordinară pentru anul curent. 
După ce s’a celebrat în biserica st. m. m. 
Dimitrie din Suoeavă st. liturghie în sobor 
de cătră preoții Dr. V. Tarnavsehi, M. 
Serbu și N. Stefureac, s’a săvârșit solemna 
doosologie spre invocarea Spiritului St. de 
cătră nou denumitul și mult promițătorul 
vicar protopresvitereso Căsian Tusinschi 
cu esistență numărâsă în presența proto- 
presviterului traotual Nicolai Bacinschi.

La orele 10 s’a adunat apoi întrâga 
preoțime într’o olasă a șoolei poporale cen
trale din loc spre a ține conferența con
form ordinai Zilei- Aiol deschise în urma 
dispunerei protopresviterului traotual sus 
numitul vicar protopresvitereso după ros
tirea rugăciunei obicinuite oonferența prin 
un discurs bine alcătuit și bine simțit des
fășurând în mod detailat t6te evenimentele 
și sohimbările cele mai marcante din ar- 
chidieoesă și decanat finindu-1 o’un întreit 
„să trăescă Maiestatea Sa prea grațiosul 

împărat, de al oărui scut s’a bucurat și se 
bucură și astăZl st. nâstră biserică11.

După oetirea emiselor inourse în de- 
oursul anului s’a trecut apoi la cetirea te
melor teologioe, ca la întâiul punct din or
dinea de Zi> și la desbaterea asupra lor. 
Așa a desfășurat într’un mod forte nime
rit și cu multă preoisiune păr. parooh G. 
Berariu tema pastorală despre „disoiplina 
penitențială în biserica ortodoosă din tim
purile cele mai vechi pănă în Ziua de as" 
tăZlu, și păr. ooop. N. Stefureao tema dog- 
matioă despre „materialism și răsfrângerea 
lui“. S’a discutat apoi între altele ou deo
sebire asupra modului de delăturare a mai 
multor Impedimente ivite în păstoria su- 
fletâscă, finindu-se punctul acesta c’o dis- 
ousiune asupra stării triste a oantorilor și 
ponamarilor și asupra modului sănării ei, 
la oare a adaus păr. paroch Ceroavechi, 
că îmbunătățindu-se starea oantorilor, s’ar 
pută ei obliga, ca să îngnjâseă de cânta
rea chorală. Treoendu-se în fine la ultimul 
punct al ordinei Zilei, adecă la propuneri 
eventuale s’a încins o disouțiă plină de 
vehemență și indignare curgând în torente 
fel de fel de nemulțămirl observate de că
tră singuriții păstori sufletesci față de abu- 
surile, oe se petrec pe lângă moștele st. 
m. m. loan oel Nou din mănăstirea din 
Suceavă sub conduoerea aotualului prior 
E. Ciuutuleac, oarl abusurl (specule) ame
nință ortodocsismul cu periclitare. Resul- 
tatul acestei desbaterl vehemente a fost, 
că oonferența a făout la înaltul consistoriu 
arohiepisoopesc propunerea primită cu ma
joritate covărșitâre de voturi, oa acest for 
suprem bisericesc să binevoâsoă în intere
sul ortodocsismul ui a se Informa despre 
nemulțămirile amintite și să dispue odată 
oe va afla de bine, oa răul amenințător să 
se delătureze.

Inoheiându-se ou acâsta ordinea Zilei 
s’a subscris protooolul conferenței și e’a 
deolarat apoi oonferența de închisă. Decă 
o conferența pastorală, o oorporațiune în- 
trâgă, âră nu numai oâțl-va inși precum 
s’a îndrăsnit odată a se obiecta, să simte 
îndemnată, ba chiar necesitată de a-se 
ocupa și de clerul regular și a face propu
neri înaltului Consistoriu relativ la unele 
inconveniente, oa cele oe provin în mănăs
tirea din Suoeavă, nu cred, că ar mai putâ 
oine-va dubita câtuși de puțin despre ade- 
veritatea celor arătate și publicate pănă 
acuma și a oelor încă nepublicate.

Argus.

ultimi) soiri.
BucurescI, 7 Decemvre. împă

carea dintre grupul Fie va și guvern, 
se dă ca definitivă. Guvernul actual, 
se asigură, e decis a face să se re- 
visuâscă procesul Metropolitului-Pri- 
mat, care apoi îșl va da demisiunea 
remânând arehiereu.

BucurescI, 7 Decemvre. La o in
terpelare a lui V. Kogalniceanu pre
ședintele consiliului P. S. Aurelianu 
răspunde, că în curend cestiunea re
pausului de Duminecă va fi adusă 
în discuțiunea Camerei.

DIVERSE.
Când se începe veacul al 20-lea? ^Aca

demie des Sciences* francesă a resolvat acum 
întrebarea de mult discutată, cel puțin în
cât privesce pe Francia. Un bărbat erudit 
a făcut întrebare la Academia francesă, 
când se va începe veacul al 20-lea? După 
Academia francesă veacul al 20-lea se va 
începe în 1 Ianuarie anul 1901. Bărbatul, 
care a făcut întrebarea s’a provocat la Lu
dovic XIV., Goethe și Viotor Hugo, cari 
au stabilit, că veacul al 20-lea se începe 
cu 1 Ianuarie 1900. Societatea academică 
francesă a fost de părerea, Zicând, că noi 
numărând anii cu începerea dela 1, nu pâte fi 
începutul unui veac. Un an cu zero arată nu
mai deceniile și se refere la anii trecuțl, 
âr nici decum la anii viitori. Astfel după 
părerea Societății academice francese veacul 
al 20-lea se va începe cu 1 Ianuarie 1901.

Proprietar: fâs*. iTSiupesiaew.

Redactor responsabil: Ss*eg®a»4iui .ESaâar»,
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CmfsuS la bursa din Viena.
Din 7 Deoemvre 1896.

Renta, ung. de aur 4% .... 122.25
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.15
Impr. oâil. fer. ung. în aur 41/î% ■ 122.25
Impr. căii. fer. ung. în argint 4%% 101.10 
Oblig, od.il. fer. ung. de ost. I. emis. 120.20 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.30
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.15 
Imprum. ung. ou premii .... 151.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 136.75 
Renta de hârtie austr..........................101.35
Renta de argint austr..........................101.35
Renta de aur austr........................ 122.70
LosurI din 1860 ......................... 143.25
Acții de ale Băncei austro-ungarâ. 933.—
Acții de-ale Bâncei ung. de credit. 402.50
Acții de-ale Bâncei austr. de credit. 364.10
NapoleondorI............................. 9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.85
London vista....................................119.90
Paris vista.................................. 47.50
Rente de cordne austr. 4%. ■ • 100.80
Note italiene..................................43 42'/2

Cursul pieței Brașov.
Din 8 Deoemvre 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.47 Vend. 9.50 
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.47 
Napoleon-d’ori Cump. 9.51 Vend. 9.54 
Galbeni Cump. 5.62 Vend. 5.66
Ruble rusescl Cump. 126.— Vend. — 
Mărol germane Cump. 38.30 Vend. —.— 
Lire turoescl Cump. 10.70 Vend. —.— 
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

pantă concePist 
l iliILtl advocatial cu 

pracsă în cancelaria subscrisului.

Dr. ENEA DRAIA,
advocat în Abrud.

Nr. 36 66-1896.

0 0 a e a ? 8.

Camera de comerciu și indus
trie din Brașov escrie concurs pen
tru ocuparea postului nou creat de 
al doilea scriitor de oficiu cu sa
lariu de 500 fi. și 100 fi, bani de 
cuartir.

Concurentul trebue se scie vorbi 
și scrie limba maghiară și germană. 
Se vor preferi cari vor sci și limba 
română. Petițiile trebue scrise cu 
mâna proprie, pentru a se vedea 
scrisorea respectivului.

La petiție sunt a se aclude car
tea de botez, testimoniile școlare și 
aplicarea de pănă acuma.

Ocuparea postului conform § 3 
din regulamentul serviciului este 
numai pe durata de un an de 
probă.

Petițiile sunt a se înainta pănă 
la 14 Decemvrie a. C. 12 ore în can
celaria camerei de comerciu și in
dustrie (Strada Porții Nr. 65 eta- 
giu I)

Brașov, 2 Decemvrie 1896.
Camera de comerciu și industrie:

Karl Fabritius, Eugen Jekelîus
pieședintb. seeretar.

Fa

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 COlltlirbări 
«le mistuire, maladiele stomacului, a rinichi
lor, a beșicii udului și ale organelor respira- 
tore etc.

WF Bopviz tie primiaS 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 în EErașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibiiu, Sîghișora și în Alba-«EuIia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în la Segesvâry es tărsai, în Eleva: la Balog Gyula,
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

Cu tbtă stima:

ii

1025,42—100 Administratiunea isvorului
„M ATIIi D A.44

(comit. Hâromszek). O «I O k« (Transilvania). |

l^ooooooo^l _ ~-.|p
tWr Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei “ 

ă 5 cr. se potd cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 9 Oct- §896-
E8udap©sta — S“redeal
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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