
lUtoliwea, UteWMiiiM, 
ți TiijssW

iSrașov, piața îaareSfc. 30.
8<»riaori jM»fT8*v.Cfi?s® ws se 

prxmeso,—MaaaaoKpse i.u s<

MăEBAtE *e prixneEG Ja Adml- 
nlttrațliiM în Brașov și la ut* 
mătârele Birouri de u.siunalurf! 

în Vieria : Jf. .Dubs, Heinrich 
Schabsk. Rudolf Mosss, A. Oopelifcs 
Nexjhfolgor; Isiioii Oppelîh, J. 
Danwber, în Budapesta : A. 7. 
Goldb6Tfj6rn, Eckstein Bernat; în 
Bucuresci: Affencc Havas, 8ua- 
ccraalo de Keumanio; în Ham- 
bnr^: Karoiyt & Ltebmann.

Prețul Innorțlumlor: o seria 
guzmond pe 0 eoidnâ 8 bl și 
JJOcr. timbru pentru o publi- 
ostc. Pnh.tioân zncâ dese după 
tarifă gi învoială.

Keclame pe pagina a 3-b o 
seria 10 er. seu 30 bani.

.,&azBta'‘ iese în B-care iii,
ASonamenie leitrn Ansiro-Unaaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese ioni 

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

Pentru Somalia si străinătate:
Pe un an 40 franci, pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frnnol.

Se prenitmoră la t6te otioiele 
poștale din întru gi din aiarâ 

și la dd. oolecton.
Alwimîul win Brașov 

administrutiunna, piața -nare, 
Târgul Inului Nr. 30 etagiu 
1.1 pe un an 10 fl.. pe șase 
luni 5 fl., pe trai luni 2 fi. 50 or. 
Ou dusul" în casă: Pe un-an 
12 11., po 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 6 or. v. a. 
adu lu bani. Atât abonamen
tele cAt și insorțianilo sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 251 Brașov, Sâmbăta 30 Soemvre (12 Decomvre) 1896.

Ungurii contra alianței germane.
ErășI a fost o discusiune asupra 

politicei esteritfre în camera ungu- 
r6scă. In ședința de ieri, ministrul- 
președinte Banffy, după cum a fost 
promis, a răspuns și „în merit44 la in
terpelația cunoscută a. deputatului 
Polonyi, relativă la desvelirile din 
„Hamburger Nachrichten44.

Răspunsul, ce l’a dat ministrul- 
președinte și pe care fără îndoelă 
l’a stabilit mai întâiă cu ministrul 
de esterne, din care causă l’a și ce
tit de pe hârtia, este, forte puțin 
lămuritor. Baron Banffy se provocă 
la declarările făcute de cancelarul 
Hohenlohe și de secretarul de stat 
Marschall în parlamentul german, și 
repetând ce a mai cjia, că tema 
acesta aparține mai mult istoriei, 
se avântă la o declarațiune menită 
de a liniști pe toți privitor la situa- 
țiunea actuală. Un astfel de tractat, 
ca cel, despre care e vorba în „Ham
burger Nachrichten44, d’se eb nu 
esistă ac}i, er raporturile monarchiei 
austro-ungare cu Germania sunt cele 
mai bune și intime, așa că tripla 
alianță acți, ca și mai înainte, for- 
măză basa solidă și nealterată a 
politicei austro-ungare. Er ce privesce 
tratatul secret germano-rusesc, afa
cerea fiind de natură atât de delicată, 
nu pdte întră în amănuntele ei.

Acesta a fost în esență răspun
sul ministrului-președinte. Cu acest 
răspuns însă interpelantul Polonyi 
nu a fost mulțămit. Și aici s’a în
tâmplat ceva pană acuma ne mai 
pomenit în camera ungurescă. A fost 
atacată alianța cu Germania.

Polonyi, unul din stegarii gru
pulețului ugronist, ce se compune 
din opt deputațî, s’a străduit să dove- 
descă în replica sa, că aliatul ger
man, când a încheiat tractatul se
cret cu Rusia, ne-a înșelat pe noi, 
cei din Austro-Ungaria. Mai întâiu 

ne-a obligat prin tractatul, ce l’am 
încheiat cu ea, și apoi s’a înțeles 
la spatele năstre cu Rusia, obligân- 
du-se a rămână neutrală în cașul 
unui conflict cu monarchia năstră.

Etă proba cea dintâiu, esclamă 
Polonyi, ce ni-a dat’o tînăra împă- 
rățiă germană despre credința ei! 
Și dâcă acâstă probă a eșit astfel, 
cum să ne mai încredem în viitor 
în fidelitatea aliatului nostru. A ac
centuat mai departe, că acel trac
tat secret germano-rusesc nu apar
ține numai domeniului istoriei, de- 
drece cancelarul Hohenlohe numai 
de curând a declarat, că raporturile 
dintre Germania și Rusia nu s’aă 
schimbat. Polonyi a terminat prin- 
tr’un apel cătră guvern, ca în ve
derea, că Germania umblă să ne 
păcălescă, să-și caute aliațl acolo, 
unde pote conta la fidelitate și unde 
înclinările și interesele națiunilor 
coincid în mod firesc.

Firesce, că covîrșitărea majori
tate a luat la cunoscință răspunsul 
ministrului-președinte și a arătat 
printr’asta, că nu i-a în semă cele 
(jise de Polonyi. Der etă, cum se 
esprimă „Magyarorszag44 despre în
semnătatea, ce pretinde, că au avut’o 
declarațiunile deputatului Polonyi:

„Pănă acuma în tătă Europa 
domnea părerea, că alipirea strînsă 
a monarchiei năstre de Germania se 
baseză mai cu semă pe opiniunea 
publică maghiară. Credința acesta 
a nimicit’o acji Polonyi, al cărui atac 
înverșunat în contra alianței ger
mane tote partidele oposiționale l’au 
întâmpinat cu aprobări tot mai po
tențate, și peste acăsta l’au susținut 
prin aceea, că n’au Inat la cunos
cință răspunsul lui Banffy44.

Aceste cuvinte fac impresiunea, 
ca și când formidabilii ^positional! 
de tagma lui Polonyi ar vre să-și 
facă ei înși-ș! curagiu la noua între
prindere a atacului în contra alian

ței cu Germania. Ori cum ar fi însă, 
e bine, căci e timpul suprem, ca la 
rândul ei și Germania se se con
vingă de soliditatea și fidelitatea 
acelora, cari de cătră opiniunea pu
blică germană sunt priviți ca razi- 
mul de căpeteniă al triplei alianțe 
în monarchia austro-ungară.

Corb la corb nu-șl scote ochii. Ni-se 
sorie: Astfel Lauran deși e vioariu tot Lau- 
ran rămâne. Simțământul lui maghiaron 
nu-1 schimbă demnitatea vioarială, oi înoăîlîn- 
tăresce. Deși cu tot dreptul așteptam, c* preo
tul ruseso din Oarei Pazukânics Iguâoz, oare 
a fost ceidintâiu maghiarisător în părțile Săt- 
măreueatât a liturgiei, oâtși a funcționarilor 
bisericescl, să fiă reprobat din partea ordi- 
nariatului pentru fapta sa. Dâr aceste încă 
i-au servit de merit în ochii D-lui vioariu, 
căci abia se resuflâ oa vicariu și îl și de
numi pe d-1 Pazukânics de protopop onorar 
și asesor consistorial. Al doilea merit îl face 
Rutânul, oă a făurit 2 telegrame în nu
mele poporului de Cărei oa și cum l’ar 
dori de preot — despre ce nici n’a eoiut 
nimio — pe oumnatul lui Lauran, vestitul 
protopop millenarist și preot în Boghiș, 
Antoniu PappdaD, frate de cruce ou Pazu
kânics, oare — aucjl minune — de frioa 
gendarmilor nu portă nici o foiă românesoă.

X.

Programul politicei guvernului în 
Ardeal și Secuime.

Săouiul Beksios Gusztâv a publicat 
dilele aoestea o mică broșură, în oare vor- 
be8oe despre politioa, ce cfic®. că are s’o ur
meze guvernul de aoi înainte în Ardeal și mai 
ales în Săcuime. Aoâstă politică se reduce 
cam tot la aceea, oe. a soris săptămâna 
trecută Beksios în guvernamentalul „Nem- 
zet'1, despre oare am amințit și noi: adecă 
la căpătuirea Săcuilor.

Beksios arată îu aoâstă broșură, oă 
naționalitățile nemaghiare nu sunt periculose 
pentru unitatea Ungariei. Faptul, 4>Qe ®I> oă 

în oomitatele unguresol de dinoolo de Du
năre se află Germani, Vencjl, OroațI, oarl 
nu vorbesc uDguresce, nu strică nimio „uni
tății naționale44, nu nimicesoe unitatea na
țională maghiară limba germană a Șvabi
lor din Bănat, niol limba slavă a Sârbi
lor, oe sunt în deorescere, și a celorlalți soți 
de rassa lor.

„In mod serios și fatal amenință uni
tatea națiunei nostre și, prin urmare, uni
tatea statului nostru o singură rassă jî în 
o singură regiune] — acăstă rassău, oontinuă 
Beksios, „o form&tâ Românii. Pentru Jasimi- 
larea aoestora ofer un puternio ajutor la 
apus Maghiării din „Alfold14, âr la răsărit 
Maghiarii din Săouime. Esența problemei, 
a programului și a politicei naționale constă 
în aceea, oă aceste două punote de sprijin 
trebueso desvoltate și întărite14.

Spune apoi „Beksios-bâosi11, oă tocmai 
Săouii, „oarl formâză la răsărit stâlpul ideei 
naționale și a ideei de stat maghiar14, sunt 
mai slăbiți, mai isolați. Pledâză deci pen
tru „întărirea Săouilor44, oa nu cumva aoeș- 
tia să fiă turtiți la pământ oând se va ri- 
dioa pe umerii lor giganticul „stat națio
nal maghiar14. Aduoerea în legătură a Un
gurilor din Ardeal ou oei din „Alfold14 este, 
după Beksics, o condițiune indispensabilă 
pentru consolidarea națională și de stat a 
Ungariei. Trebue deol întărite cele două 
punote de racjim (Săcuimea și „Alfold44-ul), 
oa să se pâtă clădi peste ele „marele pod 
ungureso, pe care l’au distrus torenții se- 
oulilor44.

Beksics în broșura sa nu intră în 
amănuntele aoestui program, dâr <j‘c0> că 
esecunarea programului este problema gu
vernului.

Cu alte ouvinte, politioa de căpătuire, 
după oum spune Beksios, are să se faoă pe 
față și fără nici o genă. Contribuabilii ne- 
maghiarl au să se încorde strajnio, oăcl 
pănă se vor ridioa și întări bine „oele 
două stelpurl14 din sudârea lor, au să mun- 
cescă și să plătâscă pănă vor îmbrânci!

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

„Cartea negră“.
Unde dai și unde crăpă. 

Prov. român.

Răspuns la „Cartea negrcr (A „fekele konyv“'), 
scrisă de br. btefan Kemeny junior în 1545, 
și publicată de Hentaler Jozsef în numerii 
121—131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszâg* 

din Budapesta.
De Axeutie Severn.

19) (Urmare).

Se face prin multi obiecțiune: adecă 
cum-că opidul acesta a avut contractuale 
îndatorire de a păzî cassele împărătesei; 
e adevărat, der comunitatea Zlatnei au și 
pâzît totdeuna bunul împăratului nici s’a 
udit când-va o încercare de a irrumpe diua 
seu noptea în cassa Impărătescă ba chiar 
nici pe drumul Țerei nu s’a întâmplat când
va vre-o atacare a Gornicilor de cameră, 
cari de multe-orl noptea târdiu și numai 
câte doi trei, ba spunând cea dreptă, une
ori și beți aduceau mii peste mii de gal
beni dela Belgrad la Zalatna. Așișderea 
călătorea și privații mai ales schimbătorii 
de galbeni. Arsăturl prin punere de foc 

nici nu s’au pomenit, omoruri forte rare și 
numai prin beția.

Ne întorcem eră la disul contrat: 
Acesta când s’a închiat, nimeni nu a visat 
de ai întinde puterea și la cașurile unei 
revoluțiunl, — apoi precum spusesem mai 
în sus, orășenii de frica gardei maghiare, 
care precum se dicea mai aștepta ajutor 
dela Țâră, și din Săcui au fost împrăștiațl 
prin păduri și pe delurl. Afara de acestă 
poporațiune română a Zlatnei, a fost în 
semestrul al doilea anului 1848 cu fapta 
deslegată de sub pomenitul contract, fiind
că garda maghiară trăsese cătră sine totă 
poliția locului, ține varda tocmai în edifi
ciile cassei împărătesei, dobendindu-șl lo
cul acesta tocmai sub titula, de-a sigurisa și 
cassa Impărătescă, bătea în totă sera do- 
bele prin oraș, trimitea patrole totă noptea 
în sus și în jos.

Multe și mai multe ar fi mult ororată 
comisiune! ce noi am putea înșira despre 
dușmănosa purtare a gardiștilor maghiari 
cătră poporațiunea română din Zlatna, der 
nu li-e locul aici, nici nu vrem a îngreuna pe 
mult onorata comisiune, cu plângeri și 
vaiete. Totu-șl să ne fiă iertat a atinge pe 
scurt atâta: cum-că de nu se amesteca 
officialii din Zlatna în lucruri politice, ares

tând pe preotul Balinth, care fusese căutat 
spre prindere în Abrud pentru agitații po
litice pe partea Tronului împărătesc, oprind 
călătorii cătră Abrud, și cercetându-le că
ruțele lor, că ore nu duc praf, și muni- 
țiune în sus, de nu se lua jos pagiura Im- 
părătescă de pe edificiul administrațiunei 
Montane, decă (lișii officiall nu compunea 
din sine garda națională, luând și respec
tive silind și pe bieții meseriași a lua parte 
la dânsa, decă tote aceste nu se făceau, 
nenorocirea Zlatnei nu se întâmpla. Seca- 
rembul, Hondolul, Offenbaia, și alte locuri 
Montane, unde nu au esistat garda națio
nală, stau și astăzi întregi.

Intre împregiurările aceste socotim 
după umilita nostră părăre, cum-că drep
tatea nu pote pofti, că dauna din 23 Oc- 
tomvre 1848 prin foc casionată, să se 
arunce în spatele românimei. Acesta cu 
atâta mai vârtos nu s’ar cuveni, fiind-că 
despre pagubele casionate Românilor prin 
maghiari înainte și după catastrofa Zlatnei 
nu se face pomenire.

Din contră cu totă dreptatea se cade, 
că dauna Erariului prin furtul banilor, au
rului și argintului crud casionată să se în- 
torcă la legiuitul său proprietar, spre scopul 
acesta firesce ar trebui cercetați furii res

pectivi, și ar trebui siliți la înturnarea 
bunului furat, seim cum-că tocmai cu acest 
scop a venit înedee mult onorata comi
siune; der vedem cu durere, cum-că furii 
ținându-se strîns de regula făcătorilor de 
rău: si fecisti nega pun taga fără de rușine. 
Seim și aceia: cum-că dela catastrofa Zlat
nei încâce mișeii aceia tot beund și jucând 
partea cea mai mare a jefuiturei sale nu o 
mai pot inturna.

Noi dăr pătrunși de spiritul credinței 
cătră înălțatul și bunul Monarch, pătrunși 
de iubirea onorei națiunei nostre, după o 
consfătuire frățâscă, am aflat de cuviință 
și de datoriă: a propune onoratei comi
siune, ca cel mai bun mijloc spre despă
gubirea Erariului reparațiunea pagubei ca
sionate prin furtul banilor, și a metalelor 
nobile peste șâpte seu opt-spre-dece comu
nități, care în 23 Octomvre năvăliră asu
pra opidului Zlatnei, der nici înainte, nici 
după depărtarea gardei maghiare nu avură 
grije pentru siguritatea casselor Erariale 
asupra hoților, cari nici pentru Dumnedeu, 
nici pentru împăratul, nici pentru ..ațiunea 
sa având ceva simțire, prilegiul resculărei 
poporului îl întrebuințară în folosul său, și 
pescuirea în turbure.

(Va urma).
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Secularîsarea averilor bisericescl.
Se vorbesoe, că ministrul-președinte 

Banffy pregătesce în ascuns o aoțiune, 
care va produce oea mai mare sensațiă 
în tâtă țâra. Aoâsta o prevestesoe o soire 
publioată în numărul de alaltă-sâră al se- 
mi-ofioiosului „Orsz. jfert.44, oare anunță în 
ouvinte scurte, dâr semnificative, oă consi
lierul ministerial Dr. Dârday Sândor va ți
ne mâne, Sâmbătă sera, o conferență pu
blică „interesantă și probabil de mare impor
tanță in urmările sale, vorbind despre in- 
specțiunea, ce-o are statul asupra fondurilor 
și a fundațiuniloru.

Soirea aoâsta o oomentâză „Magyar 
Hirl.44 în următorul chip:

Guvernul, din datele oe și-le a cules 
pănă acum pentru regularea salariilor preo
țeștii a aflat, că pe când unii paroohl au 
câte-un salar de 4000 fl., pe atunci cape
lanii lor, cari esecută tâte funoțiunile bise
ricescl, abia au câte 300 fl. la an. Răpor- 
tul acesta guvernul voesce să-l schimbe și 
reguleze. Se pare însă, că din anumite părți 
interesate în oausă vor să-i faoă guvernu
lui mari greutăți. Pentru paralisarea aoes- 
tora, guvernul prepară acum terenul pen
tru seoularisarea averilor biserioescî. Ba
ronul Banffy a însărcinat adeoă pe consi
lierul ministerial Dr. Dârday Sândor, pre
ședintele seoțiunei de drept public a mi
nisterului presidential, ca să pregătâscă 
un elaborat cu privire la inspecțiunea, ce-ar fi 
a se esercita din partea statului asupra fon
durilor și /undațiunilor bisericescl, în care 
elaborat să se ocupe cu patenta împăratului 
Iosif privitore la luarea averilor bisericeștii 
în posesiunea statului, — patentă, care mai 
târziu a fost revocată.

„Magy. Hirl.14 orede, că prin aoâsta 
guvernul urmâză două scopuri: de-o parte 
să familiariseze opiniunea publică ou idea 
secularisărei, âr de alta ca să folosâsoă 
operatul lui Dârday ca basă la făurirea 
nnui eventual proiect de lege pentru se- 
oularisarea averilor biserioescî.

La totă întâmplarea, e forte carac
teristic, că toomai un consilier ministerial 
din nemijlooită apropiare a lui Banffy se 
ocupă ou acâstă temă într’o conferență 
publică. Se crede, că Dârday va da chiar 
și unele lămuriri asupra planurilor, oe le 
urzesoe guvernul în acâstă gravă cestiune. 
Noi credem însă, că pe lângă tot suocesul, 
oe l’a raportat la alegeri, Banffy cu greu 
va cuteza să pună la ordinea cjilsi acâstă 
cestiune, căol fârte ușor ar putâ-o păți. 
Mai probabil este, oă Banffy de-ooamdată 
amenință numai.

Sașii și efectele legii pentru șcc- 
lele medii.

Am reprodus și noi un estras din ar
ticolul lui „Sieb. D. Tgbtt* dela 4 Dec. a. 
o., în care se plânge, că universitățile un- 
gurescl desvâltă în tinerii Sași șovinismul 
săseso, pănă acum neounosout în sînul po
porului săsesc, îngâmfare și nemodestiă.

Contra insinuărilor acestui artiool ia 
posițiă. „Kronstădter Ztg.a, organul Sașilor 
„verfll44, în numerii săi din 8 și 9 Deo. a. 
c. In primul artioul stigmatisâză autorul 
pe scriitorul din Sibiiu, care pentru de-a 
pută lovi în Sașii „verfll44 denunță și sus- 
piționâză tinerimea săsâscă cu lucruri nea- 
devărate. „Kr. Ztg.“ apără tinerimea să- 
sesoă contra învinuirilor venite dela cea 
mai nouă speciă a Sașilor internaționali și 
interoonfesionall și revindică pentru tine
rime nu numai dreptul, dâr și datorința de 
a se însufleți pentru ideale și pentru ideile, 
oarl agită presentul, căci numai astfel se 
pdte desvolta și susțină la înălțime cons- 
oiința națională, oontra căreia zădarnic se 
vor lupta cei întrațl în apele falsului libe
ralism. In fine spereză organul Sașilor 
„verfll44, că tocmai aceste debuturi ale „in
ternaționalilor14, toomai aoest alarm oontra 
oonsoiinței naționale săsesol va trezi la oap 
poporul săsesc, oare va trece la ordi
nea cjiiei peste svârooliriie importante ale 
liberalismului și materialismului modern 
săseso.

In numărul următor al lui „Kr. Ztg.44 

răspunde un student sas universitar din 
Clușiu la învinuirile organului din Sibiiu, 
respingând cu indignațiune insinuările ne
drepte și prâste. Studentul demonstrâză, 
âră tinerii sași în „oonventioulele14 lor nu 
se ooupă ou politică și demonstrațiunl, oi 
cu istoria, limba și literatura poporului lor. 
Er de îngâmfare și nemodestiă nioî vorbă 
nu pâte fi, oel mult de umilire, când sunt 
oonstrânșl să facă cursurile și esamenele 
într’o limbă, lor numai pe jumătate cunos
cută. Ce le folosesoe lor pregătirea preva
lentă din șoâlele medii, când nu-șl pot va- 
lidita cunosoințele din oausa necunâsoerii 
limbei maghiare. Viâța universitarului sas 
la universitățile ungurescl, e plină de griji 
și năoasurl, și nu atât de senină, precum 
și-o imagineză Sasul „negru14 din Sibiiu.

Pentru de-a duce apoi la absurd or
ganul săsesc din Sibiiu, arată, oă acesta 
presentă de-o parte tinerimea maghiară în
tr’o astfel de lumină, că Sașii nu poț să 
convină ou ei, âr de altă parte pretinde 
dela tinerii sași să oaute sooietatea acelor 
tineri maghiari. Desmințând aceste, declară 
universitarul sas, oă tinerii sași nu sunt es- 
olusiviștl și convin cu oolegii lor maghiari, 
între oarl se află tineri fârte cinstiți și cum 
se cade.

In fine regretă universitarul, că s’a 
aflat un Sas, oare să serie o astfel de mur
dăria la adresa tinerimii săsesol, oum este 
artioulul lui „Sieb. D. Tagbltt44 si regretă, 
că s’a aflat fâiă săsâsoă, care să-l publioe 
fără scrupul și pud ore.

CRONICA POLITICA.
— 29 Noemvre.

Sunt vremuri grele pentru oposițiile 
din tâte țările. Nu numai în România și 
Ungaria, dâr și în Bulgaria nnmerul opo- 
siției a fost forte redus la alegerile pen
tru parlament. Oposiția bulgară, care în 
Camera preoedentă, număra 50 de membrii 
din 150 de deputafl, este redusă în Ca
mera actuală la 15 membri. Partidul unio
nist, oare forma apropo jumătatea majori- 
tăței în Camera preoedentă, a1 suferit per- 
derl seriâse pe când partidul d-lui Stoilow 
s’a întărit într’un mod simțitor. Noua ma
joritate guvernamentală se va oompune 
probabil din 24 unioniști, 12 musulmani, 
âr restul Camerei afară de 15 membri 
ai oposiției, sunt partisanii direoțl ai gu
vernului.

*
Răspuncjend la o interpelare asupra 

politicei interne, primul-ministrn italian 
di Rudini cji.ce, oă deși recunâsoe no
bleță âre-oăror sentimente, totuși trebue 
să împiedece de a-se trimite ajutâre popu- 
lațiunilor din Orient, cari s’au revoltat fă
țiș în contra guvernului otoman. îndepli
nind aoestă penibilă datoriă, guvernul ita
lian pârtă totuși oel mai viu interes aces
tor populațiunl, ceea oe este dovedit prin 
întrâga sa politică orientală.

SOIRILE ȘILEI.
— 29 Noemvre.

Noul comitet al societății „România 
Jună44 din Viena s’a constituit pentru anul 
administr. 1896—97 în următorul mod: 
Președ. oand. ing. Corneliu Mesaroșiu; 
Vice-președ. Drd. med. Ales. Crăciunescu- 
Seoretar I. stud. med. Titu Perția; Seoret. 
II. stud, forest. Aurelian Țurcan; Caesar, 
stud. med. Mariu Sturdsa-, Controlor, stud, 
phil. Carol Conya; Bibliot. stud., techn. 
Caesar Popovicl; Econom, stud. med. luliu 
Mălinașiu.

—o —
Serate literare în Făgăraș. Ni-se 

eorie: Societatea „Progresul1* din Făgăraș 
în ședința comitetului ținută la 5 Deoem- 
vre n. c. a deois, oă în viitor să arangeze 
după posibilitate în fiă-care lună oâte-o se
rată literară. Prima serată de atare natură 
ae va ține Marți în 15 Decemvre n. la 7 
ore săra în looalul societății cu următorul 
program: 1) „Vasile Alexandri, viâța și 
operile sale44. Disertațiune de Victor Ne
grea-, 2) „Carneval de BuourescI44, piesă 
musioală, esecutată de pian de d-ra Letiția 

Popa-Bad-, 3) „Nunta Zamfirei44 poesiă de 
G. Coșbuo, declamată de d-ra Lenița Ga- 
nea-, 4) Melodii naționale, esecutate de or
chestra membrilor activi ai societății; 5) 
„Hai în horă44, cor miost. Sperăm, că se
rata va fi bine cercetată și prin acesta 
vor fi înouragiațl membrii săi. — I. D.

—O—
Societatea „Petrn MaiorK și „Magyar 

Hirlap44. In Nrul 308 al lui „Magyar Hir- 
lapu dela 7 Noemvre a. c. a apărut o scire 
a cjilei, în care s’a dis, că reuniunea „Petru 
Maior44 a tinerimei române universitare din 
Budapesta a aranjat o festivitate funebră 
la 1 Noemvre a. c. la mormântul lui Ema- 
noil Gozsdu, ce este aședat în cimiteriul 
din strada Kerepesi, și că cu acesta oca- 
siune numita reuniune a mers prin strada 
Kerepesi cu tricolorul român la mormânt. 
Privitor la conductul cu tricolorul român 
s’a constatat în urma cercetării, că acesta 
scire e nebasată. Reuniunea „Petru Maior44, 
a dat afară de acesta în „Magyar Hirlap44 
dela 12 Noemvre a. c. și declararea, că 
numita serbare n’a fost aranjată prin reu
niune însăși, ci de cătră cei ce se împăr
tășesc din fundațiunea lui Gozsdu.

— o—
Agronomia în Finlanda. Un raportor 

al fliarului „Peterburski Vedomosti14 scrie : 
Nu de mult am primit un raport al consi
liului de agricultură finlandez și am văflut 
cum prin studiu și diligință neobosită cul
tura îșl ouceresee tot mai mult teritoriu 
în ținuturile polare, delătură pas de pas 
deșerturile și orează nouă isvoră de bună
stare. In totă Finlanda sunt anume însăr
cinați agronomi cu introducerea de stațiuni 
de încercare, pentru a aoliznatisa produo- 
tele din alte țătl. Afară de aoâsta asistă 
în totă Finlanda 13 șoole de agricultură 
esemplare, Resultatul este, că oei 1 milion 
și jumătate de FinlandesI nu trăesc mai 
rău ca Rușii.

Vânzarea lemnelor de stejar. In 20 
Decemvre n. o. înainte de prâncj la 10 âre 
va avâ loc în biroul orășeneso forestieral 
din loc vâncjarea a 500 trunchiuri de ste
jar din revierul Apața (partea de pădure 
Perres). Condițiunile de lioitațiune se pot 
vedâ totdâuna îu amintitul birou în decur
sul firelor ofioiose.

—o—
Docili ile dela Galaț și Brăila. Resul

tatul manipulațiunei mărfurilor în docurile 
și antrepositelor din Brăila și Galați, dela 
1 Ianuarie pănă la 25 Septemvre 1896 e 
următorul: Docurile din portul Galați: — 
Mărfuri intrate în anul ourent pănă la 25 
Septemvre 1866, tone 41,076.328; măr
furi eșite, tone 40,520.289; rămase în ma
gazie la 25 Septemvre 1896, tone 1,686.293. 
Cereale intrate în anul curent pănă la 25 
Septemvre 1896, tone 32,748.510; cereale 
eșite, tone 18,576.390; aflate în mRgaziă 
la 25 Septemvre 1896, tone 14,770.190. 
Docurile din portul Brăila: — Mărfuri in
trate în cursul anului ourent pănă la 15 
Septemvre 1896, tone 29,678 686; mărfuri 
eșite 23,769.539 tone: rămase în magazie 
la 25 Septemvre 1896, tone 6,145.656. 
Cereale intrate în anul curent pănă la 25 
Septemvre 1896, tone 72,488.263; cereale 
eșite, 52,661.475 tone ; aflate în magazie la 
25 Septemvre 1896, tone 23,029.570.

— o—
Biserica Sf. Nicolae din Scheiu: Poi- 

mâne (Dumineoă 1 Decemvre v.) va pre
dica părintele diacon, loan Prișcu.

— o —
5. Aplicarea multiplă. Nu există mijloc mai 

bun, care se pdte aplica la diferite cașuri, ca 
Molls Franzbrantwein care alină durerile, întă- 
resce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos 
băi etc. O butelie 90 cr. se pite procura dîlnic la 
prin poște dela farmacistul A. Moli liferantu, 
curței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
provincie se se ceră espresă preparatele lui Moli, 
provedute cu marca de contravenție și subscriere.

Sciri merunte din România. „Monito
rul Oficial1* publică decretul, prin oare ge
neralul A. Berendei este numit ministru de 
răsboiu. Generalul Berendei a fost ooman- 
dantul corpului I de armată, Marți a fost 
primit în audiență da Regele și apoi s’a 
și presentat la ministeriul de răsboiu.

— Să (Jioe, că generalul Berendei a 
primit conducerea ministeriului de răsboiu 
numai sub oondițiunea, să nu fiă ameste- 
oat în politică, vrând a se ocupa numai 
de armată. Va fi oam greu însă, să ooupe 
o astfel de posițiă reservată ca ministru.

— Cu ocasiunea inaugurării noului 
Teatru național dela Iași, primăria acestui 
oraș a făcut să se bată medalii comemora
tive de argint și de bronz, cari vor fi dis
tribuite între visitatorl.

— Ministrul plenipotențiar al Serbiei 
Kosta ChristicI a fost primit în audiență 
de Regele, căruia i-a mulțumit în numele 
regelui Alexandru pentru darul generos 
făcut înundaților din Serbia.

— D.J Djuvara va fi numit suplent 
la catedra de drept constituțional 1& ?°ola 
de soiințe sunerioră de stat din Buouresol 
în looul d-lui Porumbaru, numit minis^ru’

— Pilele aceste se vor întruni la ini
țiativa guvernului majoritățile din Cameră 
și Senat spre a lua o hotărîre definitivă 
relativ la atitudinea hotărîtfire a partidului 
liberal în oestiunile mari pendente.

— Se asigură, oă 24 de senatori oon- 
stituindu-se în grup, s’au dus la d-1 Di- 
mitrie Sturdza și au deolarat, oă nu mai 
pot să-l reounfiscă de șef al partidului.

— Rectorul universității d-1 T. Maio- 
resou a oerut ministrului de culte să inter
vină pentru darea în judecată a tuturor 
agenților publici, oarl au săvârșit esoesele 
dela universitate. Tot odată d-1 Maioresou 
va dimieiona, dâcă nu i-se va da satisfacțiă 
studenților bătuți.

— In ședința de Marți a Senatului 
s’a votat împământenirea d-lor Dimitrie 
Olteanu din comuna Buouresol și Aurel G. 
Perșinariu din Buzău.

Din Camera română.
Ședința de MerourI, oe s’a desohis la 

firele Is/, sub președința d-lui M. Pheri- 
kide vioe-președinta.

După formalitățile obicinuite, d-1 Vin- 
tilă C. A. Rosetti depune o petițiune sem
nată de 85 funoționarl comeroiall, prin oare 
oer Camerei, oa să faoă o lege în privința 
repausului de Duminecă.

D-1 deputat Politimos cere după aoeea 
cuvântul și adresâză guvernului următorea 
interpelare:

„întreb pe d-1 președinte al oousiliu- 
lui și-l rog să-mi răspundă, dâcă este ade
vărat că tratările începute ou liberalii de- 
moorațl în oestiunea Metropolitului-Primat, 
care oestinne agită țâra de atâta timp, “au 
fost întrerupte de domnii foști miniștri 
Sturdza și Stătesou și dâoă nu se pote găsi 
o soluțiune din oausa răutății și a spiri
tului de răsbunare a acestor doi foști mi
niștri. Să binevoiasoă d-Dul președinte al 
consiliului a mai comunica acestei ono
rate Adunări, dâoă și actualul minister 
este hotărît a nu da satisfacțiă opiniei pu
blice și orede, că este bine, ea partidul 
liberal să fie lăsat la discreția d-lor Sturdaz 
și Stătesou44.

D-1 P. S. Aurelian, președintele con
siliului pe miniștri, a răspuns imediat la 
aoâstă interpelare ou următorele ouvinte:

Guvernul s’a esprimat deja destul de 
clar în acâstă privință atât prin declarația 
ministerială, cât și prin disoursul prin oare 
’am pronunțat erl în Cameră și care se 
găsesoe astăfll în „Monitorul Oficial44.

— D-1 Politimos este prin urmare greșit 
informat dâoă crede, că doi bărbați oa d-nii 
Stătesou și Sturdza sunt în stare să pue 
bețe în rfite unei resolvărl a cestiunei me
tropolitane. Nu numai de bună-voiuța aces
tor doi miniștri nu trebue să se îndoiască, 
prietenul și colegul meu d-1 Politimos, dâr 
nici de un Român ou bun simț și patrio
tism, când e vorba de resolvarea cestiunei 
metropolitane.

5,Ceâ doi Antimisi
din Constuntinopol.

Sub titlul de mai sus cjiarul 
grecesc „Patria44 dela 24 Noemvre 
(6 Decemvre), care apare în Bucu- 
reacl, acrie următbrele:

De ieri, pe orisontul ortodox al mult 
înoeroatei cetăți a lui Constantin a răsărit, 
între Patriarh și Exarh, și un al treilea 
sâre, care a fost numit mitropolit al Ro
mânilor din Macedonia întregă și al ere- 
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dincioșilor dintr’ensa, Noroo bun! Noul 
convertit pârtă, după o ouriosă ooinoidență, 
numele de Antim.

Se vede, că strălucirea patriarhului 
Antim Țațu nu a ajun9 dela Fanar pănă 
la Cornul de Aur și trebuia, prin voința 
lui Dumnezeu, sâ se creeze și un al doi
lea Antim, în oentrul orașului de odiniâră 
al Genovecjilor, spre marea mulțămire a 
acelor ordoxl, oarl au avut nenorooirea să 
nu pâtă se se împărtășâsoă de luminile 
patriarhului din fanar, Antim! Astfel, prin
tre turma evlaviosă a sfântului oraș, va fi 
pe viitor, dela marginile Bizanțului pănă 
la colinele Perei, și lumina cea fără sfârșit 
a lui Antim, spre mărirea lui Dumnecjeu, 
pentru păcate ce numai Domnul scie 1

După schisma bulgară și consecințele 
desastruose ce au resultat, ar fi o copi
lăria de șovinism din partea nostră, dâcă 
ne-am deda la vooiferărl, pentru lovitura 
ce ni-s’a dat de amioii Români, contra oe- 
lor oe au creat la Gonstantinopol faptul 
de ieri.

Nu! Față de vredniol învingători, 
noi umiliții trebue să ne arătăm mai ge
neroși, decât ne-am arătat la 1870, față 
de Bulgari. Trebue să reounâsoem sucoesul 
diplomatic al României și să felioităm pe 
demnii ei bărbați politioi, cari, din nimio, 
au creat o oestie națională în Orient, con
trar conducătorilor Elenismului, cari având 
totul în Orient în favorea lor, sunt în pe
ricol de a îneca națiunea într’un pahar 
cu apă!

Nu cercetăm oa copiii ca pănă aoum, 
ce folos praotic ar pute să aibă România 
în Macedonia. Aoâsta o privesce. Fiă hi
meră, fiă realitate pentrn România Ges
tiunea maoedonână, acâsta, pentru noi 
Greoii, este cu totul indiferent.

Vedem mărimea pagubei naționale, 
ce ni-se face prin crearea unei nouă na
ționalități în Macedonia și prin știrbirea 
drepturilor Patriarhiei Ecumenice în urma, 
desertărei Bulgarilor, Sârbilor și fatal
mente și a Românilor; ea se mărginesce 
în ourtea săracă a săracului Fanar!

Pâte chiar, ou timpul, Patriarhia Eou- 
menioă să deviă și mai neînsemnată decât 
chiar Mitropolia Macedo-Română!

Fiind-oă Exarhia Bulgariei, viitdrea a 
Serbiei și Mitropolia României la Pera vor 

. totdâuna sub soutul Statelor respective, 
Patriarhia ecumenică, neputinciâsă prin ea 
însăși și părăsită de toți, va trăi numai 
prin mila Portei Suverane, oare natural- 
mente, nu înțelege de loc ca Legațiunea 
grâoă să se amestece la administrarea Fa
narului!

Dintr’o asemenea desunîre, făoută 
ieri la Constantinopol, nu este greu să pre
vedem și urmările desastruose ce vor re- 
sulta sub punotul de vedere național con
tra elenismului din Orient.

AoelașI Antim, pe care presa română 
din nesciință, îl critică ca fiind grec, va 
deveni conducătorul unei pleiade de clerici 
contra Grecilor, dâcă și după acâstă ne
norocire nu vom arăta în viitor minte să- 
Tătâsă.

Să nu uităm că marele și vestitul pre
ședinte al Sinodului bulgar, Grigorie, era 
diacon al Patriarohiei nbstre și nu cunoscea 
nici o vorba slavonâsoă, și ou tâte acestea 
în puțin timp deveni cel mai fanatic Bulgar.

Să nu credeți că nu se va întâmpla 
același lucru și ou Antim dela Pera, oare 
necunosoând nici un cuvânt românesc, va 
deolara că nicl-odată nu a învățat limba 
grâoă și că din moși strămoși este curat 
Român.

Dâr, după lovitura oe am primit ieri 
fi-vom în stare să arătăm înțelepciunea po
trivită cu nenorocirea? Lega-vom conform 
soiinței, rana, spre a preveni cangrena ge
nerală ?

întâia condiție de micșorare a răului 
va fi să nu faoem din fanatism oa noua 
naționalitate și noua Mitropolie să se arun
ce în brațele erarchiei bulgărescl. Vocife
rările și insultele nu folosesc întru nimic 
față cu faptele împlinite. Este de prisos să 
spunem că Bulgarii ar primi acâstă na
ționalitate ca aliată, cu o neprefăcută bu- 

■ curiă.

Bulgarii cunoso ce folose praotice ar 
putea să aibă România în Macedonia, și 
precum pănă acum au conlucrat cu Măr
gărit oontra ndstră în Macedonia, cu mai 
multă mulțumire se vor alia astăzi cu noua 
naționalitate pentru a oombate elenismul 
în Macedonia care, precum sciu forte bine 
praotioii Bulgari, este unioul vrăjmaș și 
antagonist al lor în acea țâră. Din două rele 
să preferim pe cel mai mic.

Se pansăm rana morală ce din păoate 
n-ea isbit din ‘.Contantinopol și să dăm 
mâna în mod sincer cu noua națiune cu 
care, conlucrând, nu risoăm a perde în Ma
cedonia ceea-oe ar câștiga Bulgarii, dâoă 
s’ar uni cu ea. Națunea greaoă are asupra 
nouei națiunnl, proclamată de vicleana 
Pârtă spre a produce o nouă desbinare 
între poporale Orientului, drepturi de re- 
cunoscință și de viâță frățâsoă, pe cari nu 
trebue să le pârdă, numai și numai oa să 
se folosăsoă Bulgarii.

Al II-lea. Trebue că națiunea, de ur
gență și orl-cum va pută și chiar ou pe- 
riool să dea jos de pe tronul lui Hrisos- 
tom Fotie, Grigorie al V-lea și Ioachim al 
IlI-lea, pe fricosul acela și fără suflet bă
trân, care era ursit prin lașitatea lui să 
necinstâsoă și să pângărăsoă istoria Bise- 
ricei ortodoxa și numele strălucit al na- 
țiunei în oare din nenorocire aparține.

Dâcă națiunea nbstră nu a devenit 
cu totul bizantină în ultimele Zii® al® se- 
colului al IX, este datore, fără întâr
ziere, să desinfeoteze tronul patriarchal, 
pe care s’a urcat pe neașteptate ales fiind 
oel mai ordinar și mai fricos dintre cleriol 
ca patriarh al neamului ortodox.

Al III-lea. De mult timp, pertjend 
ori-ce speranță în bărbații politici ai rega
tului Greciei, buni numai să debiteze vorbe 
late, o singură puternioă voce avem să 
adresăm cătră națiunea grâoă, răspândită 
pretutindeni:

„întăriți societatea națională".
Acesta e singura speranță a despe

ratei nostre națiuni.
LuațI ouragiu și împuterniciți falanga 

aceloi" bărbați, cari în cjile de putregaiu 
general, s’au însărcinat să deștepte din 
amorțire neamul nostru și să-1 conducă 
acolo, unde nu sunt soootite și considerate 
„iradelele" Turciei.

Gestiunea Dardanelelor.
Presa din Rusia se ocupă, de oând 

d-1 de Nelidow se află la Petersburg, ou 
Gestiunea Dardanelelor. „Petershurgskija Wie- 
domosti? a declarat Zilele acestea că numai 
Rusia e stăpâna Dardanelelor. „ Gazeta Bur- 
seiu a soris deja două artioole în același 
sens. „Noivoie Wremiau cere încheiarea unei 
învoell ruso-turcesol pentru a asigura Ru
siei stăpânirea Dardanelelor. Aoum a apă
rut într’o revistă lunară din Petersburg 
„Mesagerul European'1, un artiool al con
silierului intim Martens, oare e profesor de 
drept internațional și membru în comitetul 
savanților de pe lângă ministerul de ex
terne al Rusiei.

In articolul aoesța, savantul rus des
crie politica orientală a Țarului Nicolae I 
și dă explicații nouă asupra originei Ges
tiunii Dardanelelor și asupra părerilor ac
tuale ale cercurilor conduoătore din Rusia 
în oestiunea aoâsta. Etă ce scrie Martens:

„Prin anii 1825 — 1830 diplomația 
rusă nu refusa ideia de a deslega cestiunea 
orientală în favorul Rusiei. Un curent opus 
fu însă destul de tare oa să predomine. Se 
admise ideia că e forte favorabil pentru 
Rusia de a ave în vecinătate și pe răs- 
oruoiul oare duce spre marea Mediterană 
un stat slăbit print’run șir de răsboie ne
norocite și conflicte inevitabile cu unele 
state europene.

Țarul Nicolae I nu numai că nu sim- 
patisâ, prin urmare, cu planul de a dis
truge imperiul otoman, ei oreZu de a sa 
datoria saoră de a-1 sprijini cu tote pute
rile sale. Dintre puterile continentale nici 
una nu era atunci dispusă să se amestece 
în oestiunea orientală. Rămase deci numai 
Anglia, der și ea se ținea reservată față cu 
intenția Rusiei.

„Atunol se întâmpla oeva neobiolnuit. 
Abia se sfîrșise răsboiul ruso-turo din 1828 
care adusese trupele rusesc! pănă aprope 
de zidurile Gonsțantinopolei, și Rusia îșl 

trimise flota mării Negre pentru a apăra 
pe Sultanul oontra rebelilor din Egipt. Tur
cia era salvată, dâr îșl plăti soăparea în 
două răsbâie sângerose (1855 și 1877.) E- 
venimentele aoestea au făout însă ca flota 
rusă să rămână închisă în marea Neagră.

„Pentru a apreția pe deplin impor
tanța acestei restrioțiunî, oare nu esistă 
pentru nici o altă putere, să ne închipuim 
numai, oă ar esista o învoială internațio
nală după care flota rusă din marea Bal- 
tioă n’ar fi îndreptățită să trâcă în marea 
de Nord și ar fi mărginită să rămâe numai 
în golful finlandez și marea de Răsărit. In 
aceeași situațiă se află flota din marea 
Nâgră, pe oare Rusia n’a putut’o trimite 
în Ooeanul Pacific ou prilejul ultimelor 
evenimente din estremul Orient.

„Este în genere admis, că restricția 
acâsta e una din conseoințele oele mai ne- 
norooite ale răsboiului din Crimeia și a 
concesiunilor pe oarl Rusia a trebu’t să le 
facă față cu coaliția dușmanilor. Părerea 
acâsta este însă greșită. Cum dovedeso ao- 
tele, Rusia a obținut, în anul 1841, cu pu
terile ei proprii și ou multă casnă din 
partea diplomaților ei, închiderea Darda
nelelor. Și acâsta s’a făout sub influența 
aceleași idei nenorocite, oare a hotărît pe 
Rusia să salveze Turcia în anul 1833.

„Din anul acesta politica rusă a apă
rut cu un prinoip’u, a cărui realisare a iri
tat ou încetul opiniunea Europei contra 
Rusiei, a silit împărăția Țarilor să se ames
tece în afacerile interiore ale tuturor ță
rilor, să conducă trupele rusescl în Ungaria 
și a provooat în fine răsboiul din Grimeia.

„In anul 1833 Nesselrode sorie: „Prin
cipiul politicei nâstre ne silesce de a în
trebuința tote puterile nâstre spre a întări 
puterea nâstră acolo, unde e slăbită și a-o 
apăra ori unde e atacată pe față".

„Principiul acesta apără și pe Turcia 
de peire, deși Rusia ar fi putut să proce
deze mai ușor prin anii 1830—1835 la li
chidarea Turciei. După oe Rusia comisese 
greșâla acâsta, au venit și altele.

„După oe Rusia apărase pe Sultanul 
turcesc și o țâră în plină desoompuuere și 
se pusese însă-șl în oontraZioere cu mersul 
istorio al lucrurilor, Rusia îuoheiâ cu Tur
cia un tratat de alianță, ale cărui artioole 
secrete obligau Porta să nu permită coră
biilor de răsboiu trecerea Dardanelelor.

„Când nisce trupe rusescl debarcară 
la Scutari și diplomația rusă comunica An
gliei conținutul convențiunii, lord Palmers
ton bătu alarma. El îșl închipui, că la 
Constautinopole se crease un protectorat 
rus, ca și cel p® care-1 esercită aoum An
glia. Diplomația rusă îșl dete tote silin
țele să risipâsoă bănuiala acâsta, indioând 
oa dovadă a intențiunei sinoere a Rusiei, 
de a sprijini Turoia numai în interesul aces
teia, acel artiool secret, pe oare 1 interpretă 
în sensul, că strîmtârea e înohisă și pentru 
flota de răsboiu a Rusiei.

„Contele Nesselrode făouse declarația 
următâre: „Pârta nu va permite intrarea 
în Dardanele nici unei oorăbii de răsboifi 
străine și nu va face nicl-odată o deosebire 
între stindardul rus și a altor State".

„Dâr sprijinirea Turciei fără planuri 
de protectorat și restrioția ce Rusia im
punea ea însăși flotei sale se contraZiceau 
într’atât cu interesele Rusiei, încât guver
nul engles era convins, oă aci se ascunde 
ceva. Lord Palmerston adresa chiar am
basadorului rus întrebarea următore : „Dâcă 
tratatul acesta nu vă aduos nici un folos, 
de oe l’ațl încheiat?"

„întrebarea acâsta îndreptățită sdi di
plomația rusă să esplioe și mei pe larg des- 
interesarea politicei orientale a Rusiei și 
resultatul acestor silințe fu convenția din 
1841, care întinse restrioția nu numai asu
pra Dardanelelor, ci și asupra Bosforului 
și deveni o măsură internațională obliga
tors în urma unei învoell speciale cu Turcia.

_De atunci" —încheiă Martens —„esistă 
faptul ciudat prin nedreptatea și deaavan- 
tagiul său: în cașul unui răsboiu cu Rusia 
flotele străine ar intra libere în marea Nâgră; 
Rusia însă nu-șl pâte întrebuința flota din 
marea Nâgră niol în timp de paoe. Astfel 
Țarul Nicolae I nu a atins scopul urmărit 
prin tratatul secret din 1833. El voia să 
ăpere oâsta rusă a mării Negre contra 
unor atacuri dușmane; răsboiul din Crimeia 
a dovedit Rusiei contrariul".

ULTIME SCIRL
BucurescT, 10 Bec. Astăzi a in

terpelat senatorul Exarcu în Senat 
asupra sentințelor sinodale, prin cari 
s’a suspendat Metropolitul-Primat. 
Ministrul ‘Cultelor a declarat, că va 
respunde peste trei 4^e-

S’a lățit soirea, că tractările de 
împăcare dintre guvern și d-1 Fleva 

au fost rupte cu desevîrșire, și că 
cel din urmă va începe din nou 
campania în contra guvernului.

Constantinopol, 10 Dec. Soirea, 
că s’ar fi interzis oficiarea liturgiei 
în limba română, nu este înteme
iată. In urma binevoitorei și înțe- 
leptei atitudini a înaltei Pdrte, nu 
s’a ivit pănă acum nici o schim
bare în ac6stă afacere. Pănă la re- 
solvarea afacerei, în noua capelă 
română nu se va oficia serviciu di
vin public. Metrepolitul Antim va 
locui și de aci încolo în casa unde 
se află capela grecbscă.

Milano, 10 Dec. S’a lățit soirea 
la bursa de aici, că noul președinte al 
Statelor Unite americane, Mac-Kinley, a 
fost asasinat. Scirea acâsta înse nu 
s’a confirmat pănă acuma.

Londra, 10 Dec. Se asigură, că 
încurend flota rusescă englesă și 
francesă va forța trecerea Darda
nelelor pentru ca se constrîngă pe 
Sultanul, de-a duce în deplinire re
formele promise. Se urm6ză tractă
rile în privința acâsta între marile 
puteri.

DIVERSE.
Hotărîre grabnică. Istoria oăsătoriei 

scriitorului Dufresny este următârea: Tn- 
tr’o di veni la el spălătorâsa după 300 lire, 
ce i-le datorea. Spălătorâsa însS nu s’a în
destulă cu atât, oă Dufresny i-a dat cheia 
odăiei Z10®ndu-i: „Bine, rămâi dâr aci! Eu 
numai după opt Z'le mă voiu re’ntâroe 
acasă. Dâr spune-ml numai : Pentru-ce îți 
trebue așa urgent banii?" — „Voesc să 
mă mărit și-mi trebue bani!" — „Ce? cu 
300 lire voescl să te măriți?" — „Nu am 
eu numai 300 lire, ci mai am încă aoasă 
2700 lire". — „Și pe cine iai de'bărbat?" 
— „Pe un servitor." — „Pe un servitor? 
Eu sunt mai mult oa un servitor, adă în- 
oâce cele 2700 lire și eu numai decât te 
iau de soțiă!“ Fata ou buouriă s’a învoit 
numai decât și ouriâsa păreohiă deja în 
aceeași Z1 s’a și cununat. Că âre ferioită 
a fost aoea căsătoriă, despre aoâsta nu 
spune nimio soriitorul Dufresny.

Femeile în America, pilele acestea a 
apărut, la Paris, o carte întitulată „Sooiâtâ 
amerieaine", și scrisă de d-șora M. Dugard. 
Autâra a călătorit prin tâtă Amerioa și 
studiază de mai mulțl ani societatea ame
ricană. După ce face istoricul desvoltărei 
drepturilor ce li-s’a aoordat femeilor, au
târa faoe o statistică prea interesantă. 
Arată anume, oă în anul 1869, în tâtă 
Amerioa, era un singur avoeat-femee: d-na 
Arabela Mansfield, căreia tribunalul din 
Iowa i-a și aoordat dreptul de a pleda. 
In alte State la aoea epocă, nu se acor
dase încă femeilor dreptul de a pleda în- 
naintea instanțelor judecătorescl. AZl, când 
acest drept le este acordat, în Statele- 
Unite, numărul femeilor advooațl se uroă 
la 150. In anul 1849, în tâtă Amerioa, a 
fost o singură femee-dootor. AstăZl sunt 
peste 4500. Tot așa în present, sunt în 
America 900 femei jurnaliste, 2800 literate, 
10,000 artiste (piotorl și soulptori), 35,000 
musicante, 93,000 funcționari la birouri de 
espediție, 145,000 șefi în birouri comer
ciale și 252,822 profesore.

Literal sh1 ă.
Calendarul „Lume! ilustrate" e unit 

oul în privința conținutului său interesan- 
și frumos. Chiar acelora, cari nu obicl- 
nuesc întrebuințarea calendarelor, încă le 
este folositor pentru bogatul său cuprin
de anecdote, pentru partea umoristică, preș 
oum și pentru povestirile și novelele sale. 
Pe lângă acâsta oonține 121 de ilustrații 
oare-i alcătueso o adevărată podâbă. Intre 
altele găsim familia regală, toți miniștrii, 
Fleva, Delavrancea, Speranță și alțl 30 
sorntorl, ale căror opere ocupă un loc de 
frunte în literatura română. Prețul aoestui 
calendar este numai de 70 or. Ediția sim
plă 45 or. Se vinde cu aoelaș preț la toți 
librarii precum și la editorul Ig. Hertz, 
Bucurescl.

Proprietar: Ui*. Aaupel £flMs*e^iaiiasr.
Redactor responsabil: Sipegariu ft3aâa»%
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CaspsiaB Sa bwrsa din Viena.
Din 10 Decemvre 1896.

.Ranta ung. de aur 4% .... 122.25
Etswta de oordne ung. 4% • • • 99.10
Lnpr. cfi.il. fer. ung. în aur 472% • 122.25
Iffipr. ofili, fer. ung. în argint 472% 101.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.20 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.30
Bonuri rurale oroate-slavoue. . . 97.15
Imprum. ung. ou premii .... 151.35
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 136.50 
Renta de hârtie austr..........................101.30
Renta de argint austr.......................... 101.35
Renta de aur auatr. ..... 122.75
LoaurI din 1860 ...... 143.50
Acții de ale Băneei an stro-ungară. 934 — 
Acții de-ale Băneei ung. de credit. 403.50 
Acții de-ale Bănoei austr. de credit. 366.75 
Napoleondorî............................. 9.54
Mărci imperiale germane . . . 58.85
London vista ....... 119.90
Paris vista........................  47.50
Renta de oordne austr. 4%. . . 100,50
Note italiene.............................. 45 45

Din 11 Decemvre 1896.
Bancnote rom. Camp. 9.47 Vend. 9.50 
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.47 
Napoleon-d’orl Cump. 9.50 Vend. 9.54 
Galbeni Camp. 5.63 Vend. 5.66
Ruble rusescl Cutup. 126.-- Vend. — 
Mărci germane Cuinp. —.— Vend. —.— 
Lire turoesol Cump. —.— Vend, — 
Scris, tone. Albina 5°/o 100.75 Vând. 101.75

Nr. 17331—1896

Publîcațiune.
Se aduce la ounoscința publică, 

cumcă conform conclusului represen- 
tanței comunale orășenesc! din 10, 
II și 12 Septemvre a. c. deja intrat 
în putere de drept, s’a statorit și se 
va incassa, în puterea art. de lege 
XLIV din 1883, un arunc comunal 
de 28% ca quota pentru acoperirea 
deficitului budgetului orașului Brașov 
pro 1897.

Brașov 4 Dec. 1896.

1132.2- 2 Magistratul orășenesc.

Nr. 17169-1896.

PUBLICAȚIUNE.
Se escrie concurs pentru postul 

unei mdșe pentru Dîrste, Nou, Ti
miș și Predeal, cu locuința stabilă 
în Dîrste.

Leafa anuală: 60 fi. și bani de 
locuință 24 fi.

Reflectantele pentru postul a- 
cesta, care este de a se ocupa cu 
1 Ianuarie 1897, au de a-șl așterne 
petițiunile provăcjute cu timbrul pre
scris și instruite cu diploma de mdșe 
valabilă pentru teritoriul ungar cel 
mult pănă în 15 Decemvrie a. c. după 
prânz la 1 <5ră acestui magistrat.

Brașov, 30 Noemvrie 1896.

1127.2— 2 Magistratul orășenesc.

Sn pania *EÎI ««98acepBst AfMlt'dL advocat ia I cu 
pracsă în cancelaria subscrisului.

Dr. ENEA DHAIA,
advocat în Abrud.
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Numere singuratice 
din j, Gazeta Transilvaniei/ 
& 5 cr. se potu cumpera in 
librăria Nicolae Ciurcu.

X
I

Veritabile numai, decă ilăcare cutia 
W anerare a lui A. Moi! si «

ale lui 
t este provecțută eu mitren de 

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

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

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecăwrăscă.
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Comande din provinciă ss efectuezi jiilnic prin rambursă poștală. %
A La deposite se se ceră anumit preparatele provcdute cu iscălitura și marca

de apărare a lui A. MOLL. W
5j£ Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 'ne
o EtB Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
g Geisberger. 0_54>

® Franzbranntwein și sai*e a lui Moi@a
g Veritabil numai, JfumSh.i Aticlw^uprov64ută cumarca de s°utire ~ 

Franzbranntwein-ul și sarea este fdrte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- 
P?. osebire prin tras țfrotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de rbcblă. 
’■■V' Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

^pa de a Im M©OB
jf (Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
jx adulțl, asigureză s. cestă apă de gură conservarea sănetdsă și mai departe a dinților. Pre- 
£ țul sticlei provejiute cu marca de aperare a iui A. Moli 60 cr.
J ------------- ----------—------------------------------------------------------------

ICs-lsBolterest principală prin
% Farawacîstwl A. BfiOfijJL,
k c. și r. furnisor ai curții imneriale Viena, TuciuauDeu 9 X

pe Umile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din ! O©tB ETC®
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