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INSERATE se primesc la Adml- 
nlatrațlune în Brașov și la ur- 
matârele Birouri da anunoluri: 

în Vi on a : Jf. Dukes, Heinrich 
Schaiek, Rudolf Mosse, A. &ppeliks 
Nachfolgor; ânton Oppelik, J. 
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garmond po ® coldnâ 6 cr. șî 
BOcr. timbru pentru o publi- 
oaro. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
geriă 10 or. s6u 80 bani.
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„Gaseta1' iese în fifi-care fii.
Abcnamente pentru Ausiro-Ungarla: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Benin România si străiiăuia:
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr.jpe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumfiră la tâte oficiele 
poștale din întru și din atarâ 

și la ddL ooleotori.
îMamtKl pentri BrasoT 

adminiâtratiunea, piața mare, 
Târgui Inului Nr. 90 etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe s^ha 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 0 luni G fi., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 6 ar. v. a. 
s^u 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inaerțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 216. Brașov, Vineri, 29 Septemvre (11 Octomvre) 1895.

Nou abonament
la,

mramMii
€u t Octomvre st. v.

se deschide nou abonament la 
eare invit&m pe toți amieii și spri
jinitorii l’diel mostre.

Prețul abonamentului!
Pentru Austro-Ungaria:

pe vlxl an - - . .... 12 fl.
pe șese 1-o.xxi . . . .... 6 fl.
pe txei 1-a.xxî. . . - .... 3 fl.

Pentru România ș i străinătate:
pe 1XZX EIXL . - .
pe șese luxxi ... . - 20
pe txei lu.xii ... - - io
Abonamente la numerele cu data 

de Dumineca'-
Pentru Austro - Ungaria:

pe un an ............................................ 2 fl.
pe șese lunî ....................................... I fl.

Pentru România și străinătate:
pe un an .................................. 8 franci
pe șese lunî.............................. 4 ,,

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei*1.

0 problemă grea.
Brașov, 28 Septemvre v.

De cât-va timp âmenii marcanțf 
ai partidei guvernamentale maghiare 
ating în enunciațiunile lor și ces- 
tiunea naționalităților spuind, că „re- 
solvarea ei definitivă" ar fi una din 
problemele cabinetului Banffy.

Așa, de curând, contele Theodor 
Andrassy, un membru de frunte al 
clubului liberal, ținând o vorbire că- 
tră o deputațiă a alegătorilor sei, a 
enumerat următârele mari probleme 
ce va avâ se le deslege guvernul 
mai întâi și adecă: resolvarea defi
nitivă a cestiunei naționalităților, re- 
înoirea pactului economic cu Aus
tria și esecutarea reformelor econo
mice.

Despre esecutarea legilor poli- 
tice-bisericesci, care d’abia începută 
a și piodus atâta amărăciune în sî- 

nul poporațiunei, încât în unele lo
curi din Ungaria poporul s’a răs
culat în contra oficiilor matriculare, 
numitul conte a vorbit numai indi
rect, lăudând spiritul pacinic, ce 
resuflă din pastorala comună a epis- 
copilor catolici, care <4-ice, este un 
esemplu strălucit al patriotismului, 
o espresiune viuă a „geniului ma
ghiar11. Dânsul sperâză, că modera- 
țiunea dovedită de episcopat va feri 
Ungaria de turburări, și va aduce 
liniștirea spiritelor și pacea.

Oposițiunea maghiară este din 
contră de părere, că ministeriul 
Banffy nu posede tactul, energia și 
popularitatea de lipsă spre a ese- 
cuta acele legi, cari aduc atâta per
turbare în tbte. Și mai puțin însă îl 
crede capabil de a resolva cestiunea 
naționalităților.

Contele Apponyi—(țice „Budap. 
Tagbl." —a modificat părerile străi
nătății în favorul nostru (?) dâr ces
tiunea națijnalităților a remas ne- 
resolvată în Ungaria. Cu grațiarea 
condamnaților în procesul Memoran
dului și cu numirea câtorva Sași în 
funcțiuni de stat, nu s'a putut delă- 
tura acâsta cestiune. Prin acâsta nici 
Ungaria nu și-a dobândit dreptul ei(??) 
nici naționalitățile mulțămirea lor.

Cu tote aceste bmenii guver
nului nu încetâză de-a înșira ca cea 
dintâiu problemă a cabinetului Banffy 
„soluțiunea definitivă" a cestiunei 
naționalităților.

Cum îșl închipuesc ei, că vor 
pute ajunge în curând la acest re- 
sultat, evită a ne spune. Despre una 
putem fi însă siguri, că pănă acuma 
n’au nici un program serios și bine 
cugetat cu privire la tactica, ce tre- 
bue să-o urmeze față cu naționali
tățile, ca se pota delătura nemulțu
mirea lor. Maghiarisarea Lumelor, 
ce se practică dela 1 Octomvre de 
cătră oficiile matriculare de stat, de 
sigur, că nu va contribui a mulcomi 
spiritele agitate. Așa-dâră ce voesce 
să întreprindă Banffy cu ai săi pen
tru a ajunge la acea „resolvare de
finitivă" ?

Putem să fim curioși într’adevăr 
a vede cum va sci acest năsdraven 
ministru să facă o minune ca asta, 
ca se i succedă ceea ce nu a succes 
antecesorilor sei în timp de aprope 
30 de ani!

Se constată însă, că una din în
sușirile lui Banffy, este, că în ces- 
tiunile complicate nu ’și bate mult 
capul și dâcă îi lipsesc ideile și 
principiile, cu cari să’și ajute, își ia 
refugiul la tactica de temporisare, 
în care a fost așa de neîntrecut 
măiestrul și patronul său Tisza 
Kalman.

Acest Tisza, nu de mult a in
dicat, în vorbirea sa dela Oradea- 
mare, cărările, pe care să mârgă 
Banffy în politica sa față naționa
litățile. Este vechiul sistem tiszaist de 
a-ee arăta liberal în fața lumei că
tră naționalități, er în realitate de-a 
întrebuința tote mijlăcele despotice 
și de corupțiune pentru a paralisa 
și a nimici desvoltarea lor; a cere 
dela ele respectarea legilor și a lua 
în scut nerespectarea lor, dâcă con
vine intereselor celor dela putere și a 
se juca de-a mâța orbă cu pretinșii 
„agitatori", cari „singuri" ar turbura 
poporul blând și pacinic, mergând 
înainte gradat cu maghiarisarea și 
cu sistemul de esploatare econo- 
îhică.

Dâcă Banffy nu va afla alt es- 
pedient, decât a-se întârce la acesta 
politică infectă, cu care, servindu-o, 
și-a început cariera, atunci trebue 
de pe acum să-’l compătimim pen
tru situația ridiculă, în care se va 
afla, când va trebui să dea sâmă 
despre resultatele obținute la „defi
nitiva" resolvare a cestiunei națio
nalităților.

Ii păte servi încă spre mângâ
iere, că, după tăte probabilitățile, nici 
nu va veni în posițiunea acesta de
licată și dificilă.

Crisa ministerială în România.
„Timpul* de MierourI publică în frun

tea informațiilor sale următorele:
„Mai mulțl confrați dau diferite scirl 

asupra erisei ministeriale. Adevărul este 
că după tote probabilitățile actualul cabi
net se va retrage. Restul iese din dome
niul luorurilor, asupra cărora se pdte avea 
o soiință astădl, și prin urmare nu pote fi 
de cât materiă de oonjecturl. Jocul con
jecturilor nu ne-a interesat nici odată".

Prin șirele de mai sus se confirmă 
dâră esistența erisei ministeriale în Româ
nia. Faptul, că numitul <fiar evită a întră 
în amănunte asupra celor ce s’au petrecut 
în ultimul consiliu ministerial, denotă, oă 
ministerul actual încă n’a luat o hotărîre 
definitivă. Aoâsta va urma probabil acjl- 
mâne după reîntoroerea regelui dela ma
nevre.

„Pester Lloyd*, deja într’o corespon
dență din Bucurescî, datată dela 4 Ootom- 
vre, a prevestit retragerea ministrului de 
domenii Petre Carp și a colegilor săi juni
miști, în cașul când propunerile sale n’ar 
fi aprobate de întregul cabinet în oonsi- 
liul de miniștri, oe s’a ținut în acea (j.i.

Tot „Pest. LI* aduce în numărul său 
de Miercuri o soire telegrafică din Bnou- 
resol, în care se cjice, că ministrul preșe
dinte Catargiu ar fi declarat într’o întru
nire de conservatori, că în urma retragerei 
junimiștilor, întreg cabinetul a dimisionat. 
Conservatorii ar stărui pentru formarea 
unui cabinet Mânu - Cantacuzino. Er din 
Sofia i-se telegrafică aceluiași <}iar, oă 
după informațiunl sosite în cercurile gu
vernamentale bulgăre, regele Carol ar fi și 
primit dimisiunea cabinetului Catargiu.

Aceste soiri însă par a fi premature, 
după cum se vede din informația dată de 
cjiarul „Timpul".

*
Vorbind într’un articol de fond des

pre retragerea cabinetului Catargiu, „Pest. 
LI.* cfice, d-1 Carp a provocat crisa, și 
că, după părerea d-sale, ar fi vorba despre 
un 2 roces de transfusiune, care sg unescă pe 
junimiști cu flancul liberal, și să le dea pu
terea în mână. D-1 Carp ar deveni ast-fel 
șeful noului minister, compus din elemente 
junimiste și liberale.

„Pest. LI* dioe despre activitatea ca
binetului Catargiu între altele :

„Activitatea cabinetului, oe se retrage, 
se pote numi. în oe privesce administra- 
țiunea internă, salutară și condusă de oele

FOILETONUL „GAZ TRANS."

Coiul penal rusesc.
(Din Rusia celor doi Alexandri din urmă.) 

(Urmare).

Partea cea mai scurtă a oodicelui pe
nal rusesc e aceea, care se ocupă ou „cri
mele contra statului", seu mai coreot, ou 
„crimele contra autooratului statului și oon- 
tra autorității lui". Partea acâsta conține 
numai douăzeci si trei de paragrafi, și cu
prinde din cele șâpte sute de pagini nu
mai 4eoe. Aoest ouprins neînsămnat este 
însă prin severitatea pedepselor mai mult 
decât egalisat. El începe ou o disposițiă 
scurtă, dăr fârte semnificativă:

„OrI-ce atac criminal asupra vieții, 
bunăstării ori onbrei Țarului, orl-oe inten- 
țiune de-a-’l detrona ori de-a împedeoa ori 
mărgini puterea prea înaltă în liberul ei 
esercițiu, ori-ce faptă îndreptată în contra 
personei lui preasfințite să fiă împreunată 
pentru criminal cu perderea tuturor drep
turilor oivile și cu pedepsa de morte".

Pentru de-a fi dâră judeoat la mdrte 
nu e de lipsă, ca criminalistului să-’i fiă 
dovedită fapta; și chiar dâcă acâsta s’a în
tâmplat, n’a trebuit să fiă îndreptată în 
oontra bunăstării ori vieții Țarului. E de- 
ajuns, dâcă cine-va și numai intenționeză 
a „mărgini puterea prea înaltă". Aoâsta o 
dovedesce și § 242, care <jice :

„O plănuire criminală.... are să fiă 
privită oa orimă, nu numai dâcă plănui- 
torul a încercat s’o ducă în deplinire, ci și 
în tote acele cașuri.... când i-a dat espre
siune prin graiu ori în scris".

In §§ 243 și 244 se hotăresce pedâpsa 
de morte pentru toți cei oe au fost părtași 
la astfel de intenționărl ori la fapte crimi
nale dovedite. Mai departe pentru tote 
personele, cari dau refugiu celor cu inten- 
țiunl rele ori chiar criminali, pentru toți, 
oarl au ounoscință despre astfel de planuri 
și fapte, dâr întrelasă de a-le aduce la cu- 
nosoința autorităților; în fine pentru toți, 
cari atacă soldatul seu varda, care e pusă 
pentru paza Țarului, ori a unui membru al 
casei imperiale. Intrega avere câștigată ori 

moștenită de astfel de persâne o confiscă 
statul.

§ 246 hotăresce, că cel-ce a folosit 
cuvinte vătămătore contra Țarului său cel- 
ce a murdărit seu strioat cu intențiune vr’o 
ioonă, ce-1 representă pe el, să fiă vinovat 
de laesa majestate și condamnat la per
derea tuturor drepturilor civile, la esil pe 
viâță și la muncă silnică pe 6—8 ani.

§ 249, numit de esilații politici pen
tru elasticitatea lui „omnibus paragraf* (dela 
latinul omnibus, pentru toți) hotăresce 
pedâpsa de morte pentru revoluționari, aju
tători, asoun4ătorl și soiutorl.

După § 266 are să fiă judecat la per
derea drepturilor civile, esil pe viâță și 
muncă silnică de 8 — 10 ani, cel-ce ar sorie 
ceva, ce ar fi de natură să provâoe vr’o 
răsoolă seu șî numai neasoultare.

§ 262. Cel ce sorie o carte ori alt
ceva de soiul acesta, ori ține o vorbire pu
blică, oare n’ar provoca direct și lămurit 
la neascultare de preaînalta putere, dâr 
totuși se încârcă a trage la îndoâlă invio
labilitatea acestei puteri preaînalte, ori în- 

drăsnesce să condamne feliul de guvernare 
esistent, ori succesiunea la tron, unul ca 
acela să fiă condamnat la perderea tuturor 
drepturilor civile, esil pe viâtă și munoă 
silnică de 4—6 ani. Acela, la care se va 
afla o astfel de scriere, fără de-a avâ li
cență dela autorități, să fiă pedepsit cu în- 
chisore pănă la 3 luni, și 1—3 ani să fiă 
pus sub supraveghiare polițienâsoă.

Cel lovit de pedâpsa din urmă pote 
fi pus sub supraveghiare ori în locul ubi- 
cațiunii lui, ori într’un sat sibiric îndepărtat, 
așa vre-o trei mii pănă ’n cinci mii de ohi- 
lometri de comuna lui, unde e trimis „pe 
cale administrativă".

Pentru de-a ounâsoe asprimea legilor 
privitore la scutirea persânei sfințite și la 
puterea absolută a Țarului, n’avem, decât 
să le asămănăm cu cele cuprinse în titlul 
X, cari priveso scutirea drepturilor perso
nale ale privaților. Vom vede atunci, oă 
batjoourirea unei icâne d’a Țarului e o ori
mă mai mare oa schilăvirea unei persâne, 
căreia i-ai nimioit vederea, au4ul, ori unul 
dintre membrele oorpului.
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mai bune intențiunl, și în multe privințe 
chiar fdrte bogată în sucoese. In ce pri- 
vesoe Dolitica esterioră a României, regi
mul Catargiu-Oarp a inaugurat un nou ours 
de mare însemnătate istorică. Acest minis
ter a efeotuit adecă alăturarea României 
la tripla alianță, ba a făcut mai mult, a 
câștigat opiniunea publică pe tdtă linia 
pentru politica acâsta a sa, și a deșteptat 
în ea convingerea, că interesele regatului 
pretind în mod imperativ alăturarea11.

România agricolă.
III. O escursiune economică ți darea 

de seină.
(Urmare).

Noi din parte-ne am fi dorit ca 
nn condeiu mai competent și mai au- 
torisat decât al nostru, se-șl fi luat 
greua sarcină, de-a da un raport ofi
cial și detailat, despre starea esactă 
a agriculturei țerei, de care am fi 
putut profita și noi și alții; der păn’ 
acum n’am avut ocasiunea de a citi 
atari dări de semă, căci așa numiții 
inspectori domeniali ai Ministeriului 
au o altă menire, decât de a se ocupa 
cu starea și progresul agriculturei 
țerei.

Apoi neavend caracterul oficios 
vom întâmpina pote mai puțină cre
dință, decât o personă investită, cu 
caracter oficios, și pote vom găsi er 
la mulți puțină credință din causa, 
că noi trebue se afirmăm de multe 
ori contrarul, decât este părerea ge
nerală, domnitdre la noi, că „Româ
nia este o țeră bogată, că agricul
tura ei a făcut un progres uriaș“, „că 
țăranul este fericit'1 etc., cestiunî, ce 
le poți vedâ și aucji discutându-se și 
declamându-se cjilnic, în public și în 
pressă. Peste acesta martorul ocular 
de multe-orl pâte fi bănuit de rea 
credință, animositate contra unei per- 
sone ori alteia etc.

Deci noi vom căuta a arăta 
esact nu numai producțiunea țării, 
ci și mijlocele de producțiune ale ei 
în tot ce privesce producțiunea agri
colă, și așa cum le-am găsit.

In privința elementelor consti
tutive ale producțiunei vom releva 
mai întâi faptul puțin cunoscut, că 
țera acâsta n’a fost lipsită de ore- 
care cultură și bunăstare mai veche, 
și că nu trebuia făcut prin urmare 
totul din nou. Desvoltarea istorică 
și economică a țerei, a adus eu sine, 
că în principate n’au esistat nici
odată orașe mari și cetăți fortificate, 
cari se atragă populațiunea la sine, 
în timpuri bune și vitrege și că din 
contră, că famiile boerescl stăteu mai 
mult la țâră și la moșiile lor, și deci 
aveu case și de multe ori palate des
tul de spațiose și beciuri și instalații

Gine întemeăză o societate ori apar
ține ei, și ve să schimbe forma de guver
nare, fiă și fără folosirea fârței, oomite o 
crimă mai mare, ca unul, care maltratâză 
o personă într’atâta, încât îșl perde min
tea. (Compară § 250 cu § 1490). Cine ține 
o vorbire ori scrie o carte, în care se trag 
la îndoelă drepturile și prerogativele co- 
rdnei, comite o crimă tot așa de mare, ca 
siluirea unei femei (comp. § 252 cu § 1525'1. 
Cel ce ascunde o persână, care are inten- 
țiunl rele față de persona Țarului, oomite 
o orimă tot așa de mare, cum e matrici- 
diul (comp. § 243 cu § 1449). Cine faoe o 
carioatură a Țarului, prin care voesoe să i 
scăre.scă autoritatea, oomite o orimă mai 
mare, ca inspeotorul de temniță, care si- 
luesoe o copilă închisă pănă m6re. (Comp. 
§ 245 cu § 1525—1527).

Dâcă cu tote aoeste pedepse grozave 
păturile inteligente ale Rusiei se adună și 
se străduesc pentru schimbarea sistemului 
de guvernare, arată nu numai curagiu, dăr 
și oaracter.

Guvernul rusesc se souză, că inter
pretă legile ad literam, că le aplică față de 

mari, cari conțineu și aperau bună
starea și avuția familiei și la tim
puri de nevoiă puteu -fi aperate și 
cu arma în mână. Ecarete erau des
tule și satisfăceu nu numai necesi
tăților vieții Țilnice de «tunel, ci și 
unor trebuințe reale mai perfecțio
nate, denotau un lues și o eleganță. 
Pentru aceea, că chiar la finea so
clului trecut, cultura țerei nu era 
așa în decădere precum este d. es. 
astăȚi, avem o bună dovadă în des
crierile autorilor contimporani despre 
viâța intimă și serbările publice și 
familiare etc., ce ni-au re mas încă 
dela cronicari și scriitori streini, cari 
au trăit în țeră.

Ast-fel Sulzer în Istoria Daciei 
transalpine I pag. 169 ne dă frumo
sul tablou despre moșiile boerescl 
din țeră: „O casă mare de petră, zi
dită în octogon, cu o grădină fru- 
mosă pe insula sâu peninsula unui 
eleșteu artificial, format prin oprirea 
unui rîu ori gârle din cursul ei na
tural, a căruia rîpe înalte și maluri 
sunt acoperite cu vii, după ele de 
jur împrejur pe liveȚile smălțuite se 
găsesc colibele țăranilor silitori, și 
apoi în urma lor la o mică distanță 
se găsesce Dumbrava cea mai frumosă, 
ce pote se esiste, care încungiură de 
jur împrejur, acest peisagiu variat 
și-l cuprinde într’o perspectivă în- 
cântătore. Aceste sunt de obiceiu 
culorile obicinuite ale unei moșii de țeră 
din Valachia și Moldova11. Și termină 
cu apoteosa: „că nu mai un Kleist ar 
fi în stare și ar pute se descrie, 
când ar voi se reproducă fidel frum- 
sețea paradisică a naturei primitive11.

Lăsăm pe Wolf și pe ceilalți la, 
o parte, cari tot așa de elogios se 
esprima asupra frnmseței și bogăției 
moșiilor țărilor române.

In seclul actual, cu deosebire 
după isgonirea fanarioților la anii 
1830—50 se întinsese în țâră, la fami
liile fruntașe ale țărei, o bogățiă și 
bună stare estra-ordinară, palate, lo
cuințe luxose, grădini, parcuri, ame
liorări cu vite, fructe, viță, culturi 
etc., cari, decă ar fi continuat cu ele, 
România ar fi fost acțî, în adevăr, 
una din țările cele mai frumose și 
mai avute ale Europei. Decă s’ar fi 
căutat a se conserva aceste, și a îm
pinge pe proprietari cătră progres 
și nouă sacrificiu, România ar pută 
lua astăȚi concurență atât cu vas
tele și frumosele Domenii ale Un
gariei, cât și cu ale Rusiei, atât ca 
înzestrare, cât și ca sistem de cul
tură și esploatare a pământului, cu 
sate și bunăstare materială și mo
rală a țăranului.

(Va uima'.

toți oriminalii politici cu severitate nees- 
oepțioDală, dâr asta nu schimbă nimic din 
împrejurarea, că aceste legi au apărut în
tr’o oarte de legi din 1885.

După cele piemerse nu mai e, cre
dem, de lipsă a ne mai perde în amănun
tele disposițiilor, cari privesc orimele și 
deliotele comise față de autorități. Constat, 
că nicăirl nu s’au iscodit nisee legi, cari 
să facă imposibilă orl-ce manifestare a drep
turilor personale și a drepturilor poporului. 
Nu numai, că orl-ce asociare cu scop de-a 
îngrădi tlrănia e imposibilă, der ele pe
depsesc orl-ce critică simplă a legii, ori a 
unei fapte de-a autorităților, ou esil și tem
niță (vecjl § 281 și 1035).

Un American mai că nici nu-’șl pote 
închipui un stat, în care „nu e ertat“ a-’șl 
esprima părerea personală asupra unui act 
de-al autorităților, ori care se orede pri
mejduit, deoă se adună câți-va oetățenl în
tr’o oasă privată, ca să discute asupra 
unor afaceri publice.

(Va urina.)

Cestiunea naționalităților în 
Ungaria.

Marele <Țar german „Allgemeine 
Zeitung“ se ocupă în numerul sSu 
dela 3 c. cu cestiunea naționalități
lor din Ungaria, publicând doue co- 
respondințe privitbre Ia acâstă ces- 
tiune: una din Budapesta și alta 
din Sudul Ungariei. In corespon- 
dința din Budapesta se Zic între al
tele următorele:

Grațierea Românilor osândiți formâză 
necontenit obiectul disousiunilor publiciste 
în pressa română din Ungaria și România; 
asemenea îi dă atențiune acestei cestiunî 
și Ziaristica maghiară.

Se nasoe acum întrebarea, ore actul 
regeso de grațiare a sohimbat, său nu, si
tuațiunea dintre Români și Maghiari, și că 
ce ținută vor observa Români și conducă
torii lor, de acum înainte, în direcțiunea 
național-politică.

0 parte din pressa maghiară a dat 
espresiune părerei optimiste, că aoum „ces
tiunea română11 în punctul prinoipal este 
de a-se privi ca „resolvată11, de-orece con
ducătorii grațiâțl ai Românilor prin pedep
sele suferite au învățat minte, și vor evita 
de a-se mai amesteca în agitațiuni națio
naliste. Aoest optimism se pare chiar așa 
de puțin justificat, ca și conoeptul sinistru, 
că resolvarea cestiunei române s’arj pută 
efectui numai prin cele mai aspre măsuri 
de represiune polițienescl și judecătorescl.

In tot cașul este o întdroere îmbuou- 
rătore spre mai bine și numai faptul, că 
câte-va disre din Budapesta observă un 
ton liniștit în tractarea cestiunei naționa
lităților, și caută după mijldcele de înțele
gere și impecare (!!). Cu deosebire e remar
cabil ciclul de articoll soriși de Ferdinand 
Horansky, președintele „partidei naționale11, 
în care acesta pretinde esecutarea oons- 
ciențiosă și drăptă a disposițiunilor, oe sunt 
cuprinse în legea de naționalitate dela 1868. 
Cum se scie, înșiși autorii memorandului ro
mân dela 1892 au mărturisit,, că abia s’ar fi, 
iscat mișcarea între naționalități, decă legea 
de naționalități s’ar fi esecutat in mod sincer, 
drept și consecuent.

Asupra stărei de astăZl și asupra mo
dului cum vor premerge conducătorii Ro
mânilor mai încolo, Românii osândiți au 
făcut declarațiunl însămnate. Aceștia adecă 
die, că actul de grațiare păte fi punctul 
de menecare pentru resolvarea multor ces- 
tiunl interesante de primul rang. înainte 
de tote ar fi îmbucurător, ca acel act să 
fiă introducerea unei periode conciliante. în
țelegerea s’ar pută face, decă mai întâiu 
pressa maghiară îșl va schimba ținuta față 
cu cestiunea naționalităților; mai departe 
dăcă se va revisui censul și se va asigura 
libertatea electorală.

De aci se pote vedă, că „cestiunea 
română11 mult sbuciumată, înoă nu e des- 
legată. Grațiarea a depărtat numai piedeca 
principală ; politica de stat ungară va avă 
însă să se ocupe mult cu aoăstă problemă.

In corespondența din Sudul Un
gariei se Zic> pe scurt, următorele:

Inițiativa la amnestiarea Românilor a 
urmat la un signal dat din Viena. Amnes
tiarea a schimbat mult în raporturile inter
naționale dintre Austro-Ungari» și România, 
dăr ținuta guvernului ungar față cu naționa
litățile nu s'a schimbat întru nim ca. Gu
vernul ungar continuă cu procedarea sa 
volnică fa-ă cu naționalitățile, tocmai așa 
ca și mai ’nainte.

28 Septemvre.
Dimisionarea unui inspector r. de 

școle român. Din lăszberăny i-se anunță 
lui „Pest. Ll.“’, că inspeotorul de școle al 
comitatului Solnooului, d-1 luliu Bârdossy, 
singurul inspector r. de școle român, a renun
țat la postul său din oause sanitare, cerând 
să fiă pensionat, ceea ce’i sa și în cuviințat.

—o—
Protest în contra monumentului iui 

lancu. Ni-se comunică, oă Românii din 
Munții apuseni, în număr de peste 200, 
între cari mai mulți preoți, proprietari, în

vățători etc. de prin comunele Cărpiniș, 
Roșia, Albac, Certeje, Vidra, Bucium, Abrud 
și alte comuue din acele părți au adresat 
ministrului ung. de interne Percz°l un 
energic protest în causa cunoscutei lui or- 
dinațiunf, prin care s’au sistat ool°ctele 
pentru monumentul lui Avram lancu, ăr 
suma colectată de 3780 fi. 65 cr. și 330 
lei 50 bani, s’a confiscat. Protestul s’a 
trimis ministrului cu posta de erl, cu adresă 
scrisă în limba română.

—o —
„Profesorul Weigand și Valachii.“ 

Sub acest titlu sorie „Bud. Hir.u, oă s’a 
informat dela un amic și coleg de studii 
al d-lui Weigand prof. în Lipsea ou privire la 
scopul oălătoriilor oe le întreprinde acesta de 
present printre Români. Numitul amio intim 
al savantului profesor a spus lămurit, oă 
scopul d-lui Weigand nu este nici decum 
poli tio, ci curat scientific, voind el a studia 
dialectul român din diferite părți locuite 
de Români.

— o—
Din Ungur s’a făcut Român. Ni-se 

scrie din Botiz-Oșvarău, în comitatul Săt- 
marului, că un Maghiar de-acolo, ou nu
mele Egey Kâroly, ai căruia părinți fuseseră 
dintre aoeia, cari au ros odinidră multe 
ose, a trecut Z'lel0 acestea dela legea lui 
calvină la religia miresei sale gr. oat., fă- 
cendu-se Român, cum Zio dmenii de-acolo. 
Cașul a produs mare consternațiă între 
șoviniștl, cari au tăbărît asupra lui Egey 
ou ooărl, batjocuri și înjurături. Dâr de 
geba, căol în mănia tuturor Kulturegylet- 
urilor, Egey s’a făcut Român!

—o—
Alegere de deputat. Comitetul neu

tral eleotoral pentru alegerea de deputat 
dietal în cercul I brașovân a ținut erl o 
oonferență, în care s’a ficsat Ziua alegerei 
de deputat pentru numitul cere pe 22 Oc- 
tomvre n- c. în sala magistratului din loc. 
Alegerea va fi condusă de advooatul Carol 
Adam ca președinte. Ca vice-președinte a 
fost ales preotul Gustav 8chiel, ca secre
tar advocatul Dr. Fritz Philippi și ca 
vice-seoretar Frideric Stennre.

—o—
Musică honvezilor. Ministru Fejervâri 

a preliminat oâte 4000 fi. pentru-ca să se 
înființeze cu 1 Ianuarie 1896 două musiol 
pentru honvedune. Din aceste mii ar fi să 
se cumpere instrumentele musioale și să se 
plătescă dirigenții musicelor. Fiind suma 
preliminată nesuficientă, ministrul a mai 
adaus 500 fi., ca ajutor în acest seop.AZl- 
mâne așa-dâră vom vedâ pe papnoașii 
pășind pe sunetul musioei, care sigur va 
cânta „note maghi?re“ 1

— o —
Societatea de lectură „Petru Maior1* 

a juuimei aoademice române din Buda
pesta s’a constituit în prima ședință ordi
nară generală, ținută în 5 Octomvre st. n., 
în următorul mod: președinte: Drd. Flo
rian Muntean rigor. în medioină ; vice-pre- 
ședinte: Uarie Chendi, student în filoso- 
fie; secretar: Victor Branisce, student în 
drept; notari: loan Scurtu, student în 
filosofie și Ludovic Ciato, student în 
drept; bibliotecari: Nicolae Sulică, student 
in filosofie și loan Cădariu, student în 
drept; cassar: Valeriu Suciu, student în 
filosofie; controlor: Toma Cornea, student 
în drept; econom: Ioan Moldovan, student 
în drept; Comisiunea literară: președinte: 
Uarie Chendi, student în filosofie; refe
rent: Mariu Sturza, student în drept; 
membri: Radu Cupariu, student în filoso
fie, Traian Vuia, student în drept, loan 
Scurtu, student în filosofie, Victor Biberea, 
student în drept, Nicolae Sulioă, student 
în filosofie.

—o —
Din Arad primim următorul anunț: 

„Am onore a vă înounosoiința, oum-că 
mi-am transpus oancelaria advocațială, în 
piâța Andrâssy Nr. 11 (Andrâssyter 11) 
în edificiul teatrului orășenesc, etagiul al 
II. Intrarea e în front, porta principală în
tre cafenăua Zemplânyi și restaurațiunea 
Michl (mai înainte Murânyi). Arad, 19 
Octomvre n. c. Dr. Ștefan C. Pop, ad
vocat.

— o—
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Concertul de erî sâră al d-șorei Laura 
Konopasek și al surorilor Elsa și Gretchen 
Krummel, a reușit bine. D-șora Konopasek 
dispune de o vooe, deși nu puternioă și 
intensivă, dâr plăcută și curată. Sa distins 
mai mult, atăt în ce privesce predarea oo- 
reotă și pătruncjâtâre, cât și coloratură, în 
următârele piese: Die Bekehr e, de M, 
Stange; Vals, de Arditi; și Solvejgs Lied, 
de Grieg. Surorile Elsa și Gretchen Krum
mel sunt două artiste tinere, cari pănă 
acuma au ajuns la așa o perfecțiune în 
cântul pe pian, înoât, mergând tot astfel 
treptat, în câțl-va ani pot ajunge ohiar la 
•renume europen. Abstrăgend dela Conoer- 
tul patetic al lui Liszt, pe care l’au pre
dat ou o adevărată măestriă, mai ales au 
făcut admirabilă impresiune cu Valsul As- 
dur și Tarantella lui Chopin, cântate uni- 
sono cu o preoisiune și fineță estra-ordi- 
■nară. Cu un cuvânt surorile Krummel 
promit forte mult. Aci mai avem de ob
servat, că tinerele artiste, afară de cântul 
lor frumos, mai au și avantaginl de-a face 
prin esteriorul lor și prin purtarea lor mo
destă o impresiune cât se pâte de bnnă 
asupra ascultătorului.

—o —
4. 0 specialitate austriacă. Pațienților de sto
mac se recomandă prafurile veritabile ale lui Moli 
ca un me dicament deja aprobat și fdrte bun, 
pentru digestiune. 1 Cutie I fi. Se pote căpăta 
■dilnic prin postă dela farmacistul A. Moli, li- 
■ferant al curții imp. și r. din Viena, Tuchlauben 
9. In farmaciile din provincii să se ceră es- 
pres preparatele lui Moli provădute cu subscrierea 

-și marcă de contravenție.

Manevrele române-
Manevrele române din (j’ua de 25 

Septemvre au avut un succes deplin, favo- 
risate fiind și de timp frumos. Mai ales au 
presentat un deosebit interes manevrele 
din acestă cji din causa ooncursului, ce au 
•trebuit să-și dea, la un moment dat, dife
rite colone, debușând din direcțiuni di
ferite.

Generalii Berendei, Carcalețeanu și 
Tarea, — după cum Clice „Timpulu — merită 
totă lauda pentru conducerea lor s'gură și 
precisă, precum si pentru modul cum și-au 
dat reciproc ooncursul la darea asaltului. 
Generalul Arion, de altă parte, a esecutat 
•retragerea în mod escelent. Asemenea s’au 
distins în acâstă .$i ȘÎ generalii Cruțescu și 
A.rgintoianu.

După terminarea acțiunei corpurile de 
armată au luat cantonamente: cel dela 
nord, în zona OtopenI, âr cel dela sud în 
zona Buftea.

Maiestatea Sa regele Carol des de di- 
■minâță a mers în acâstă cji Pe câmpul de 
manevre. A inspectat posițiunile militare 
și a asistat la atacurile armatei. Maiestatea 
Sa a visitat apoi punotele din comunele 
Cojasca, Fânțânele, Rudari și Bilciuresol, 

■luând dejunul în comuna Sterian. La âra 
5.30, Suveranul s’a întors de pe câmpul 
de luptă în palatul dela Buftea a familiei 
prințului Știrbei.

Maiestatea Sa Regina Elisaveta îm
preună cu priDcesa Maria și princesa de 
.Saxa-Meiningen au visitat în 25 c. la orele 
11, câmpul de manevre. Asemenea au so
sit tot în acâstă 4’ Pe câmpul de manevre 
miniștri români Tacite Ionescu, C. Olănescu, 
precum și N. Filipescu, primarul Bucu- 
i-rescilor.

Generalul I. Lahovari, șeful statului 
major al armatei a dat Luni sera, la res
taurantul Capșa, o masă oficerilor streini, 
sosiți pentru a asista la manevre.

Suntem rugați a da loc urmă- 
■torei întîmpinărl:

Răsunet clarificător.
-la corespondenta din Cenadul ung. publicată 
in Nr. 187 al „Tribunei*, subscrisă de preșe

dintele comitetului și de epitropul parochial.
Arad, Oot. n. 1895.

Nu mă număr între acei gardiști, 
cărora le plac polemiile, pentru -că acelea 
nu sunt pentru omeni serioși; cu Cenadul 
incă voesc dâr să mă ocup în mod semio
fficial și cu tâtă posibila seriositate, dâr 
.numai fugitiv, olarificând situțațiunea în 
iurmătdrele :

1) Pentru neefeptuirea ordinului Con
sist. ou Nr. 761/895 numai Consistorul mă 
pote trage la răspundere. Nu presupun, ca 
cei doi subscriși să-și aroge dreptul de su
periori ai mei, dâr totuși le spun, că pă
rintele Ierosim Luțai tote deoisiunile ori 
sentințele consist, parte le-a apelat, parte 
a așternut recurs de nulitate contra lor, în 
conformitate cu disposițiunile §-lui 16 din 
Stat. Org. (la scaun) de unde în termin le
gal s’au așternut la al doilea for, pentru 
înaintarea lor la înaltul for metropolitan. 
Pot subsorișii și alții cu ei, ori fără ei, a-se 
adresa cu întrebări la Ven. Consistor, după 
cum au făcut totdâuna. E cam semnifica
tivă adresa cătră mine pe terenul publici
tății ! De unde au cei subscriși informa- 
țiune așa esaotă despre esistența actului cu 
Nr. 761 a. o.? Dela mine nu! Cum se pâte 
trada seoretul oficial?

2) Spesele cu multele și variile cerce 
țări se vor vedâ cu ocasiunea supra-oen- 
surei socoților. Fîă siguri Oenădenii, că ori 
ca abus, ori iregularitate se va observa, 
se va espune în formă ofioiosă Ven. Con
sistor pe lângă competenta opiniune. Atunol 
se vor raporta și despre abusurile comite
tului parochial ou diurnele neiertate, solvite 
anticipative din cassa (comuna) bis. unor 
persons, ce au călătorit în cause private 
la Seghedin, Maoău, Nădlao, Arad, etc., 
oarl diurne se urcă la câte-va sute florini. 
Der a-șl dori să nu fiu preferat de comi
tetul parochial, oa și mai înainte, ci, după 
ce vor trece soooțile prin sinodul paroohial, 
să se așternă aici prin oficiul parochial, și 
nu la Ven. Consistor. Aceea procedură es- 
cepțională în administrațiune apare ca o 
desconsiderare a forului de I inștanță, ea 
numai mistifice, complică și confundă ad- 
ministrațiunea. Și ori unde s’a prooes așa, 
d. e. în Micalaca, a provocat neîndestulirl, 
soisiuul și mișcări între parochieni. Nu fac 
provocare de astă-dată la competința scau
nului, ci numai îmi esprim mirarea de 
ignorarea lui!

3) Cașul cu îmormentarea va fi nu
mai urmarea intrigei adversarilor preotului. 
E un accident looal, va soi preotul oum 
să-și apere vacja sa, dreptul său. Regret, 
oă cei doi CenădanI se ocupă cu atari trebi, 
precum regret și pentru espresiunile cele 
nesoootite la adresa preotului, pentru-că:

4) Va fi având și acel preot unele 
merite, între cari s’ar pută număra ca și 
prin trâcăt a) aceea mică parte din ele, 
că odinioră parochia nostră din Cenad era 
trecută la altă oonfesiune, și însa-șl bise
rica s’a sânțit de episoopul altei confesiuni; 
preotul Ierosim Luțai însă atât a fost de 
iubit la popor, de pentru dânsul întreg în- 
treguleț s’a întors la religiunea de mai 
înainte, b) Aoeea comuna din veacuri a 
avut două paroohii, română și sârbă, și 
părintele Ierosim uuțai nu s’a opus „prop
ter bonum pads*, „prout placuit principi 
et regnicolis*, când din paroohia românescă 
s’a mai instituit o paroohiă pentru un con- 
sângean al Luțaeștilor și al său, (Dionisiu 
Luțai). Acesta însă acum fiind trecut din 
acâstă viâță, nu ne pote conveni, că acum 
chiar, când ar trebui să ne îngrijim din 
resputerl despre subsistința preoțimei prin 
mijlâoe regulative, să ni-se mai înmulțâscă 
parochiile, ci să așteptăm reducerea lor, ce 
ar fi un grad de beneficiare. „Hinc illae 
lacrimae“ ! o) Preotul Ierosim Luțai a fost 
acel bărbat norocos, ca conducător al ofi
ciului paroohial, de pănă ce a stat în capul 
trebilor bisericescl, oomitetul parochial ales 
la propunerea și reoomandarea sa nu s’a 
putut înființa, nici șcâla comunală, nici asii 
de copii, dâr după ultima restaurare peri
odică, suntem constrînșl a vedâ un edficiu 
grandios, menit pent;u asii de copii, chiar 
în apropierea locuinței actualului preșe
dinte al comitetului paroohial. Și acesta 
s’a înființat după restaurarea condusă de 
părintele I. Evuțianu din Peoloa cu asis
tență de gendarml. Cine l’a trimis ? Eoă 
succesele părintelui Evuțianu esmis cu oco
lirea mea, la cererea unor pretinși fruntași, 
d) încă unul și ultimul merit, ce-1 are 
preotul Ierosim Luțai e, că pe lângă anta
gonismul manifestat din partea actualului 
președinte al comitetului parochial față de 

dânsul, cu câțl-va ani mai înainte, la îmor- 
mentarea fiiului său, la invitat anume pen
tru înfrumsețarea oeremoniilor funebrall, în 
cari l’a aflat și deolarat de dibaoiu și su ■ 
perior față de oelalalt preot, în a oărui pa- 
rochiă era președintele.

Protopopul 
Moise Bocșan.

(V a urma.)

(
Starea sanitară, la noi în 1894.

Ministrul ung. de interne a presentat 
Marța treoută dietei un raport de oâte-va 
sute de pagine asupra stărei sanitare a 
Ungariei în 1894.

Din raport se vede, că pe acest teren 
Ungaria stă forte înapoia altor state euro
pene. Dintre 63 comitate numai în 17, âr 
dintre orașe numai în 15, se pot numi mul- 
țumitâre raporturile sanitare, dâr și acâsta 
este a-se mulțumi numai întâmplărei, nici 
deoum însă măsurilor luate de autorități.

Niol nu se pote aștepta o întdroere 
spre bine, pe cât timp 55% din totalitatea 
poporațiunei în oasurl de bolă nu ajun
ge să fiă cercetată de mediol. Mulțl din
tre medioii numiți la sate îșl părăsesc pos
turile, din causă, că poporațiunea săracă 
nu e în stare de-a le plăti nici măoar ono
rariul redus la minimul posibil. Statul nu 
vine în ajutorul oomunelor sărace, fiind 
preocupat numai de ideea de-a le maghia- 
risa. Se mai adauge apoi și frica popora- 
țiuuei de-a alerga la medici în cas de 
bolă, și soumpetea medicinei, căci cu tote 
legile privitore la farmaciști, adeseori aceștia 
vând medicina fârte scump.

Niol nu ne putem număra între sta
tele culturale, Qice „Magyar Hirlap“, pe 
cât timp soim, oă instituțiunile nostre higie- 
nice sunt încă cele mai primitive. La noi 
grasâză bole, cari în alte state sunt cu
noscute numai pe nume.

Atacați numai de bole oantagiose au 
fost anul trecut 166.427, d ntre cari au murit 
36.660, adeoă 22°/0 din numărul bolnavilor. 
In comparația cu numărul loouitorilor, bol
navi au fost 11%.

In raport se (jice, că difterita și an
ghina au scădut.

Avis.
Luni, în 14 Octomvre. n. 1895 se va 

ținâ adunarea generală de tâmnă a con- 
gregațiunei comitatului Făgăraș. Impor
tanța agendelor, ce sunt de a-se resolva, 
ne impune datorința, a advertisa și pe 
acâsta oale pe toți membri români ai a- 
cestei corporațiunl să binevoâscă a parti
cipa nesmintit la adunare. Er în special fiă- 
care membru e rugat a lucra între colegii 
săi români, ca nimenea se nu lipsdscă.

Făgăraș, 9 Octomvre 1895.
Comitetul Clubului electoral.

ProducțiunT și petreceri.
„Reuniunea română de cântări din Ti- 

mișdra-Maiere* va da Duminecă în 1 (13) 
Oct. un concert împreunat cu joc în salâ- 
nele hotelului „Reg. hung.“ Inoeputul la 
71/2 bre sâra. Intrarea de persână 50 or., 
de familiă 1 fl. 20 cr. Bilete de intrare se 
pot cumpăra înainte la D-l Eutimiu Vuia, 
economul casinei române din Lipova, și 
sâra la cassă. Venitul ourat e destinat pen
tru scop cultural-filantropio. Suprasolvirile 
se vor cuita în public.

Corul va cânta Dumineoă înainte de 
amâdl st. liturgiă în biserica română gr. 
or. din Lipova.

Programa: 1) Karras K. R., „Motto* 
(oor mixt); Ștefan Roja, „Prolog“. 2) Kar
ras K. R., „La o rendunea*, cor mixt, pie
să de emulare, nouă; 3) Mureșianu, „Spu- 
su-mi-a frunza de viă*, cor mixt; 4) A. Mu
reșianu, „Libertatea*, declamată de D-ș6ra 
Elisabeta Sebeșan; 5) „Știi tu*, duet, cu 
însoțire pe pian; Karras, „Ce te legeni co
drule*, cor de dame, cu însoțire pe pian. 
(Piesă nouă); 6) Deoker-Karras: „Aș vre*, 
oor mixt, cu însoțire pe pian; 7) „ Vlăduțul 
mamei*, monolog, rostit de D-l Ștefan Toth. 
8) Karras K. R., „Ciclu de vals românesc*, 
solo și oor, cu însoțire pe pian. (Piesă 
nouă).

NECROLOG. Subsorișii ou inima frân
tă de durere aduo la ounoscință, trista și 
durerosa soire, că iubitul soț, respective 
tată, ginere, socru și moș Petru Florianu, 
paroch și vioe-protopop onorar gr.-oat., 
astăcjl la 9 âre a. m. a trecut din viâță în 
al 67 an al etății și al 41 al preoției, în 
urma unui morb scurt, aprindere de plu- 
mânl, fiind împărtășit cu sfintele taine ale 
muribundilor. Scumpul defunct se va de
pune spre eterna odihnă după ritul gr.-oat. 
Joi în 10 Octomvre 1895 st. n. la 3 ore 
d. a. în cimiterul din Raoovița.

Racovița, 8 Octomvre 1895.
Ana uăsc. Mihâlțan, oa soțiă; . Elisabeta 
Mihălțan, preotâsă văd., oa sâcră; Lwiu și 
Emilia, oa nepoți; Dionisiu, o. și reg. că
pitan ; Aureliu, c. și reg. capelan militar; 
Traian, oancelist, cu soția Eugenia născ. 
Ionescu; Valeriu, preot și învățător, cu so
ția Maria născ. Popp-, Victor, jurist; Petru, 
stud, gimn., ca fii resp. nurori.

Fiă-i țărîna ușoră!

DIVERSE.
Trăsura celebrităților. Renumitul Pas

teur, care muri cjilele treoute, era vecin 
ou cunoscutul istorioian și bărbat de stat 
Duruy. Intr’o <ji ambii aoademioiani se în
tâlniră la o trăsură, voind a merge fiă- 
oare la institut. Uroară ambii aoeea-șl tră
sură. Ajunși la academiă Duruy îi dădu 
vizitiului o piesă de cinci franci. Acesta 
dise, că n’are să dea îndărăt restul. „Ține 
piesa întrâgă în amintire de acâsta oale 
făoută. Ai avut în trăsură pe oel d’întâi 
învățat al secolului de astă<jl“, cjise Duruy. 
Atunol Pasteur scdse asemenea o piesă de 
5 franol și o dete vizitiului, cjicând: „Ține 
și piesa acâsta, deâre-ce ai adus în tră
sură pe oel mai însămnat ministru al im
periului al doilea“. Vizitiul ou un suris 
dulce băgă amândouă piesele în busunar, 
și plecă, vesel de bacșișul gras.

Literatură.
A apărut Nr. 1 din anul al IlI-lea, 

al mult prețiosului tjiar „Amicul Pro
gresului Româu“ ou următorul sumar: 
Cătră onor, noștri abonențl și cetitori; 
Din scrierile M. S. Reginei: Mama lui 
Ștefan cel mare. In Vrancea; Cronică: 
Situația. Sesonul. Grânele de sămânță. Ară
tura și sămânătura de tomnă. Salamura 
„Pefka“. Prețul cerealelor. Agricultură: 
Cultura mare și cultura mică. O descope
rire însemnată în horticultura; Convorbiri 
agronomioe; Convorbiri sciențifioe : Pontul 
de căldură: esperiențe și resultate. Un nou 
sistem pentru priponirea cailor de țăruș, 
(cu două ilustrațiunl); Horticultura : Plan
tarea zambilelor, (cu o ilustrățiune); Vini- 
cultura: Arta de a gusta vinurile; Astaco- 
cultura: Raoul; bciințe: Armele Egipteni
lor sub Faraoni, (ou 5 ilustrațiunl); Medi
cina Oculta: Musica instrumentală; Medi
cina populară: Apa. Să nu cetiți când 
mâncați; Alimentațiune: Carnea de porc; 
Industria casnică: Cresoerea gândacilor de 
mătase; Industrie: Industria manufactu
rieră. Importanța industriei manufacturiere; 
Progresul industriilor în România: Desorip- 
țiunl de fabrici și ateliere din țâră; Morile ro
mâne; Mora dimBotoșanl (Aron AbramovicI); 
Suplimentul literar: Copilul lăpădat; ro
man. — Trebue să recunoscem cu drept 
cuvânt că acâstă publicațiune este una din
tre oele mai interesante reviste agricole, 
luând un rang onorabil în presa nostră pe
riodică. După cum vedem, fasciculele sale 
conțin un bogat isvor de tratate speciale 
pentru tâte cestiunile de agricultură și 
economie rurală; la fiă-care fasciculă se află 
un supliment literar și scientific. Nu ne ră
mâne, deoât să atragem atenția cetitorilor 
noștri asupra acestui interesant cjiar. Pre
țul abon. la ediția simplă 15 lei pe an; âr 
cea de Lux 30 lei. „Numere de probă gra- 
tis“ contra unei mârol poștale de 5 bani 
pentru porto. Biroul: 140 str. Țăranilor. 
Bucurescl.

Proprietar: Dr. Aurel fflure^ianu.

Redactor responsabil: Gregoriu maior.
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Foulard-Seide 60 kr.
bis fl. 5.35 p. 2Ref. — Japanese, dune-- 
fifdje etc. in ben neueften Deffiins unb ^ar» 
ben, fomie fdjroarje, rocile unb farbige 
Hennel>erS“Seide non 35 fr. bis 
fl. ^.65 p. Biet. — glaft, geftreift, farriert, 
gemufferf, Damafte etc. (ca 2^0 t>erfd). Q)ual. 
unb 2000 nerfcfyib. ^arben, Deffins etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — Blufter 
umgebenb. Poppeltes Briefporto nacfy ber 
Sd^meij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg
a (k. u. k. Hofl.), Ziirieli.

Cursul la bursa din Viena.
Din 8 Octomvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.65
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.40
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4y2°/0 • 124.20
Impr. cfti). fer. ung. în argint4l/2% 101.10 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.30 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 98.10
Bonuri rurale croate-slavone. . . —■—
Imprum. ung. cu premii .... 160.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 145.50
Renta de hârtie austr................... 100 80
Renta de argint austr....................101 15
Renta de aur austr...............................121.50
LosurI din 1860   153.25
Acții de ale Băncei austro ungară. 1061.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 485.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 404.—
Napoleondorî.................................. 9-^4
Mărci imperiale germane . . . 58.87’/2
Londou vista....................................120.25
Paris vist-a.................................. 47.60
Rente de oorone austr. 4%. • • 101.40
Note italiene.................................. 45.25

Nr. 134 53-1895.

PUBLICATION
Cu intrarea în putere al statu

lui asupra noului abator orășenesc 
este de a-se statori personalul admi
nistrativ al acestui abator, escriin- 
du-se prin acesta concurs. Sunt de 
a-se ocupa următbrele posturi:

A) Funcționari.
1. Veterinarul abatorului, totde

odată administrator. Leafa : 1000 fi., 
locuința liberă în abator, 24 metri 
lemne de fag și iluminațiunea.

2. Inspectorul abatorului, tot de
odată cassar. Leala: 600 fi., cuartir 
liber în abator, 16 metri lemne de 
lag si iluminatiune.

Ce s’atinge de pensiune și quin- 
quenalii stau acești funcționari în 
categoria celorlalți funcționari oră
șenesc!.

In cas, când prin ocuparea pos
tului veterinarului abatorului va de
veni vacant postul veterinarului co
munal, atunci se escrie și pentru 
acest post concurs încă de acum. 
Leafa: 600 fi., 150 fl. bani de lo
cuință și quinquenaliile statuterice.

Reflectanți asupra postului ve
terinarului abatorului și acelui co
munal au de a-și documenta cuali- 
ficațiunea prescrisă de §: 133 al 
art. de lege VII din 1888; pe când 
inspectorul abatorului: șcblele per- 
curse, praxa în computare și des
toinicia în visitarea veterinară poli- 
țiană a cărnei.

Atât veterinarul cât și inspec
toral au de a depune o cauțiune de 
câte 500 fl.

B) Servitori.
Se destineză 3 servitori pentru 

abatoriu, cari sunt tot-de-odată și 
organe orășenesc! de poliție, cu câte 
o leafă de 300 fl., locuință liberă în 
abatoriu, încălcjire, iluminațiune și 
îmbrăcăminte.

Acești se angajeză de cătră ma
gistrat prin contract.

Reflectanții au de a-și docu
menta cunbscerea în scris și cetire 
a unei din cele 3 limbi ale patriei, 
etatea, destoinicia fisica și purtarea 
morală.

Petițiunile corSspun^etor instru
ite au de a-se ascerne cel mult pănă 
în 25 Octomvre a. c. la prâncf 12 
bre la subscrisul magistrat. Petițiu
nile mai târcjiu ascernute se resping.

Brașov, în 5 Octomvre 1895.
798,1—2. Magistratul orășenesc.

Arendare prin licitațîune.
Epitropia Bisericii St. Nicolae 

din Brașov-Scheiu va arenda 'W 
de holde ale Bisericii pe termin 
pană Ia comassare.

Licitațiunea verbală se va ținb 
Duminecă în I (13) Oct. st. n. la 10 
ore a. m. la Biserica Sf. Nicolae 
din Scheiu.

Brașov, 15 Sept. 1895.
EPITROPIA PAROCHIALĂ a Bisericei 

române ort. râs. dela St. Nicolae, Brașov.

Sterie Stinghe, 
3—3. epitrop-cassar.

aHHSE3E3E3E3E3OEIB

Anunciuri 
(inserțiuni și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiuni. In cașul pu- 
biscârii unui anunciu mas mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ora.

Administr. „Gazeta Trans’“

Cursul pieței Brațov.

Din 8 Octomvre 1895.

Ruble rusesc! Gump. 128.— Vend. —.— 
Lire turcescl Cump. 58.60 Vend. —.—
Mărci germane Cump. 10.75 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Bancnote rom. Camp. 9.49 Vend. 9.52
Argint român. Gump. 9.44 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Cnmp. 5.62 Vend.

BERE de SCHWEHAT (din Mărțișor.)

O

O
8

Am onorea a aduce la cunoscința On. Public, că de aci 
înainte numai

Bere de Schwechat (din Mărțișor)
W" voi vinde. 'W

Pentru mâncări bune și serviciu prompt este forte bine în
grijit. — Rugându-me a me onora și ee aici înainte cu încre
derea ce mi-ați arătat pănă acum, 
sitări cât mai numerose.

sunt în așteptarea unei vi- 
Cu totă stima:

§
o o o o o

Q 795.2—3 SOREA. Q
ooooooooooooooooocx^ooocx^oooooooo

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

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.

Administraț. „Gaz. Trans.“

® ® ® ® ® ® ® ® ® <
Anunț

Am onbre a încunosciința On. public și on. mea clientelă, 
că isii-ain strămutat locuința în strada Negră Nr. 5, 
(în etagiu, lângă băcănia d-lui Grădinar), unde se află și

Atelierul meu de pantofăriă.
îmi iau voie tot-odată a face cunoscut On. public, că prin 

îndelungata mea praxă câștigată atât în Bucuresci, cât și aici 
în Brașov, unde lucrez ca măestru independent de un șir de ani, 
mi-am câștigat încrederea on. public, căruia i-am dat nume
rose dovedb oă sciu confecționa după mesură tote soiurile de 
încălțăminte, din material de prima calitate, durabil, esterior 
elegant și cu prețuri moderate

Atrag din nou deosebita atențiune a on. public asupra lu
crărilor mele de lux, cari sunt de-o confecțiune elegantă.

Cu înaltă stimă:

VASIEE OCĂȘIAJW,® Jffl . .
w gaj maestru pantofar in Brașov.

>Y|QjlAJjULO a a

| Prafurile-Seîdlitz aie iui Moli
■ Z Veritabile numai, tleeă flăeare cutia este proveițută eu marea <le 
Țjj apărare a lui A. Moli și eu subscrierea sa.
Iț\ Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-SeidIitz de A. Moli în contra greu-
jjt tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
V mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
K a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
if cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a. 
tj? Falsificațiile se vor urmări pe cal'? judecătoreștii.

I©

Ș Franzbrasiintwesu și sar*e a lui
/ Vm'îfobibi nnmni decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu

& VOlIldUliU liulildl, plumbul lui A. Moli.
& Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de-
J osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcălă. 
A Prețul unei sticie-originale plumbate 90 cr.

de gtaFa-Saiicyfi a lui Moli.
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea qilnicâ., cu deosebire importanta peutru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză hcestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provețlute cu marca de apărare a Iui A. Moli 60 cr.

Trimiterea prineipala prin
Farmacistul A. ÎROEI^

%

c
Q c. și r. îurnisor al curții imperiale Viena, Tuclilaiiben 9 S
W Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursă poștală. Lf

La deposits să se ceră anumit preparatele provetfute cu iscălitura și marca Q
Cj de apărare a lui A. MOLL. ^5
™ Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și țj

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. &. A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz A 
W Geisberger. 38-52. W

A

Sosirea $i jlocarea trenărilor în Brasor.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: — dre — m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci ia Brașov:
Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 ore 20 m. după amdcfl- 
Trenul de persone: 9 dre 8 minute sera.
Trenul accel.: — ore — minute sdra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 dre — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul de pers.: 8 dre 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

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

*) Acest tren circuldză numai Joia,

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov ia Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am. 
Trenul de persone: 7 dre 43 min. sera~ 
Tr. accelerat: — dre — min. sera.

2. Dela Brașov la Bueuresci:

Trenul de pers.: 3 dre 55 min.. dimin., 
Tr. accelerat: — dre — m. dimin.
Trenul mixt: 11 dre înainte de amd^L 
Trenul aocel.: 2 dre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara BartolomeiuJ; 
Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimindța.

„ „ 4 „ 55 m. după am..
Trenul mixt: 0 dre — min. sera.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persdne: 3 dre 1 după am,. 
Trenul mixt: 8 dre 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 dre 20 min. dimin..

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persdne 6 dre 40 min. sera..

Dumineca și la sărbători.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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